


onder redactie van

Doede Kok

Ruurd Kok

Fred Vogelzang





I INLEIDING

Inleiding

Het lijkt een wetmatigheid te zijn: iedere Archeologische Kroniek Provincie Utrecht

is flink dikker dan zijn voorganger. Nog steeds is het uitgangspunt in iedere Kro

niek een volledig overzicht te bieden van de opgravingen, onderzoeken en vond

sten die in de afgelopen twee jaar in de provincie zijn gedaan. We willen daarbij

zoveel mogelijk de opgravers en vinders zelf aan het woord laten. Zij weten het

beste wat er gebeurde en kunnen ons de spanning laten meebeleven van het zoe

ken, het zwoegen tijdens het grondwerk en de nieuwsgierigheid naar wat er is

gevonden.

Dat de Kroniek steeds dikker wordt, komt simpelweg doordat steeds meer

archeologisch onderzoek plaatsvindt. Vooruitlopend op invoering van het Ver

drag van Malta wordt bij ruimtelijke ingrepen steeds meer aandacht besteed aan

(verwachte) archeologische waarden. Met name het aantal verkennende onder

zoeken laat een grote toename zien. Terwijl de uitwerking van onderzoek in

vroeger dagen nogal eens op de plank bleef liggen, worden tegenwoordig eisen

gesteld aan de termijn waarop het rapport moet verschijnen. Zo kunnen (particu

liere) opdrachtgevers tijdig beschikken over de resultaten van het door hen gefi

nancierde onderzoek. Dit zorgt voor een continue stroom van onderzoeksrappor

tages, soms van enkele pagina's, soms in de vorm van dikke publicaties. Omdat

voor uitwerking van (grootschalige) opgravingen langere termijnen worden

gesteld, vinden die rapportages niet altijd een plek in de Kroniek van het jaar van

onderzoek. We willen u die toch niet onthouden en hebben daarom ook de

inmiddels verscheen verslagen geplaatst van onderzoeken uit voorgaande jaren.

Verder vindt u achterin de Kroniek een overzicht van archeologische artikelen en

publicaties die in de afgelopen twee jaar zijn verschenen. Ook om andere rede

nen kan (nog) niet van al het uitgevoerde veldwerk verslag worden gedaan. Zo

zijn in 2003 twaalf wettelijk beschermde terreinen onderzocht in het kader van

het project Actualisering Monumentemegister (AMR), een gemeenschappelijk

project van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van de Rijksdienst voor

het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De rapportages daarvan zijn echter nog

niet openbaar, omdat eerst de Archeologische Monumenten Commissie een

beslissing moet nemen over het handhaven van de bescherming. Deze verslagen

komen dus in de volgende Kroniek.

Wat staat er wel in deze Kroniek? Langs de limes zijn diverse spectaculaire ont

dekkingen gedaan. Een onderzoek aan de Zandweg (De Meern) gooide in 2002

het beeld van de limes overhoop: het blijkt dat al in de jaren'40 van de Iste eeuw

langs de limes wachttorens zijn opgericht. Ook achter de limes zijn interessante

onderzoeken gedaan, zoals op een villa-terrein aan de Tuurdijk bij Houten.

Uiteraard komen ook de overige perioden in deze Kroniek uitgebreid aan bod,
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zoals het onderzoek op de Bronstijd-nederzeting bij Zijderveld. Aangezien Via

nen voor het eerst in deze Kroniek staat, biedt het openingsartikel een overzicht

van de archeologie van deze gemeente.

Ook achter de schermen is veel werk verzet. Op 26 juni 2003 is het nieuwe pro

vinciaal depot aan de Groenewoudsedijk te Utrecht feestelijk geopend door de

voor cultureel Het is het domein van

depotbeheerder Mirella de Jong, die sinds januari 2002 Dick Grapendaal is

opgevolgd. De stellingen hebben een totale capaciteit van 3000 strekkende

meter, ohvel dozen. In het nieuwe alle vondsten één locatie

bijeen gebracht en zo kon worden gestart met de invoer van de vondsten in een

geautomatiseerd registratiesysteem. Inmiddels zijn de gegevens van 738 dozen

geregistreerd met behulp van Sjaak Linschoten en Petra Kloosterman. In het

depot is werkruimte beschikbaar voor (amateur-)archeologen die vondsten en

documentatie willen bekijken of (oud) onderzoek willen uitwerken.

Op het provinciale meldpunt archeologie is afgelopen twee jaar door Ton van Rooij

en vooral aandacht besteed aan het wegwerken van achterstanden bij de invoer van

vondstrneldingen. Hierdoor stond de begeleiding van amateur-archeologen op een

laag pitje. Het resultaat van deze inspanning was dat in juni 2004 vijfhonderd mel

dingen konden worden doorgegeven aan het landelijke registratiesysteem Archis.

Dit mede dankzij de inzet van de vrijwilligers Sjaak Linschoten en Boudewijn de

Jonge. Van een aantal meldingen is een signalering opgenomen in deze Kroniek.

De afgelopen jaren heeft de provincie het toetsingskader op het gebied van (ver

wachte) archeologische waarden verder ontwikkeld. Daarnaast heeft de provincie

een taal< op zich genomen die niet wettelijk is voorgeschreven, maar voortkomt uit

de in 2001 ingevoerde Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Daarin

wordt immers voorgeschreven dat bepaalde soorten veldonderzoek dienen te wor

den uitgevoerd op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen. In veel geval

len is de ROB niet de toetsende instantie en ontbreekt bij gemeenten de inhoudelij

ke kennis de onderzoeksprogramma's te beoordelen. Deze taak van de provincie

zal worden afgebouwd zodra het Verdrag van Malta is ingevoerd en gemeenten

daarmee verplicht worden hun ruimtelijke plannen 'archeologie-proof te maken.

Zonder de medewerking van alle auteurs, zowel professionals als vrijetijds-archeo

logen, zou deze Kroniek er niet liggen. Wij willen hen allen hartelijk danken voor

de soms grote inspanningen die ze zich hebben getroost om hun bijdragen aan te

leveren. Mede dankzij hen is de Kroniek de enige plek waar u een (bijna) compleet

overzicht krijgt van het archeologisch onderzoek in de provincie Utrecht.
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Fred Vogelzang





I INHOUD

Inhoud

Inleiding 3

Chronologisch schema Ia

Lijst met afkortingen II

Van Bronstijd-boerderij tot lusthof

voor Van Brederode.

Een verkenning van de archeologie

van Vianen

R.S. Kok

Algemeen

~. AI2 Utrecht-Veenendaal 35

.;. Utrecht-Haarzuilens-Harmelen

- Strategisch Groenproject 36

Utrecht-West

Amerongen
~:. signaleringen

en vondstmeldingen 37

Amersfoort

.;. A28-Heiligenbergerbeek 37
..:. Sem Dresdenstraat 39
.~ Grote Koppel 8 39
~. Grote Koppel 14 41
...:.. Herenstraat 42

~. Hooglanderveen

-Van Beeklaan 42
...:. Kapel Isselt 42
..:.. Kleine Spui 45
..:.. Krankeledenstraat 20 en 22 46
.:. Kreupelstraat 46

ol> Leusderweg 50

~. De Lichtenberg (I) 51

.~ De Lichtenberg (2) 52

~. Lieve Vrouwekerkhof 54

.;. Nefkensterrein 54

~ Rochuskapel 55

.~ Ruwwaterleiding

Amersfoort-Nijkerk 57

.;. Utrechtsestraat en Stadsring 58

{. Vathorst 58

.:. Walikerstraat 59

.;. Wieken Vinkenhoef 59

.;. Wieken Vinkenhoef -

Bameveldseweg 60

·z· Wieken Vinkenhoef -

Hogeweg (I) 60

~. Wieken Vinkenhoef -

Hogeweg (2) 61

~. Wieken Vinkenhoef -

Hogeweg perceel 326 62

~. Amersfoort-Bunschoten-

Perswaterleiding 65

Baarn

Drakenburg 67

.;. Drakenburg - omgeving 69

.;. signaleringen

en vondstmeldingen 70

De Bilt

.;. Dorpsstraat en omgeving 70

.;. signaleringen

en vondstmeldingen 72

Breukelen

.;. A2 Noord 72

.;. Linie van Ter Aa 77

6 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I lNHOUD

signaleringen Schalkwijkseweg 102

en vondstmeldingen 80 Kasteel Schonauwen (I) lI4
Kasteel Schonauwen (2) lI5

Bunnik signaleringen

signaleringen en vondstmeldingen 120

en vondstmeldingen 80

Leersum

Bunschoten-Spakenburg Michaëlkerk 121

Plangebied Burgwal 80 signaleringen

Nieuwe Begraafplaats 81 en vondstmeldingen 126

Spakenburg-Oost 81

Leusden

Doorn Begraafplaats

Oude Rijksstraatweg 43 82 Oud-Leusden (I) 126

Het Wilde Land 83 Begraafplaats

Oud-Leusden (2) 128

Driebergen-Rijsenburg signaleringen

Kasteel Sterkenburg 83 en vondstmeldingen 131

signaleringen

en vondstmeldingen 84 Loenen

Cronenburg 131

Eemnes Spooruitbreiding 133
Wakkerendijk I28D 86

Lopik

Houten signaleringen

Beusichemseweg 87 en vondstmeldingen 133
't Goy - Tuurdijk 88

Heemstede - Binnentuin 92 Maarssen

Kasteel Heemstede 93 DSM-Maarssen 133
Herenweg 94
Kniphoek 94 Nieuwegein

Loerik - Beusichemseweg 95 Galecopperzoom 134
Loeriker Hofstede 100 Huis De Wiers 135
Rietdijk 101 signaleringen

Schalkwijk 101 en vondstmeldingen 136

7 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I INHOUD

Oudewater Weerdsingel-Nieuwekade 172

.:. Westerwal 136 Wolvenplein 176

signaleringen Overige opgravingen 180

en vondstrneldingen 137
Utrecht-VleutenfDe Meern

Renswoude De Balije 11 182

Taets van Arnerongenweg 138 Groot Zandveld 194
Hindersteinlaan en

Rhenen Burgemeester MiddelweerdwegI95

Achterberg - De Dijk 138 Hogeweide 198

Boslandweg 139 Rijngeul 213
Cuneraweg 14° Taatsedijk 216

HorsthofJe 141 Veldhuizen-'De Meern r' 223

Kasteel Valkenburg 141 Huis te Vleuten (I) 231

Huis te Vleuten (2) 231

De Ronde Venen Waterleiding Rijn-

Groot Mijdrecht-Noordoost 143 Kennemerland 232

Ringdijk Derde Bedijking De Woerd 248

Mijdrecht 145 Zandweg 251

signaleringen

en vondstrneldingen 148 Veenendaal

.;. De Batterijen 284
Utrecht Dragonder-Oost 286

Arnbachtstraat I-Ib 148 signaleringen

Annastraat 4 155 en vondstrneldingen 288

Domplein 29 156

Gansstraat 1-II 157 Vianen

Jacobskerkhof 162 Zijderveld 289
Kruisweg 32 163
Lange Nieuwstraat 39 164 Woerden

..t· LepelenburgfBruntenhof 165 Barwoutswaarder 291

Lucasbolwerk 165 Barwoutswaarder-West 296

Mariaplaats 14 168 Polder Breeveld -

Tolsteegbrug I 169 Groepenbrug en rotonde 298

Vredenburg 4 17° Harmelen AI2 299

8 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I INHOUD

Harmelerwaard 300

Kerkplein en Hoge Woerd (I) 306

Kerkplein (2) 313

Rietveld 34 32 3

Schilderspark 324

signaleringen

en vondstmeldingen 324

Woudenberg

De Schans 325

Bedrijventerrein Parallelweg 325

Wijk bij Duurstede

David van Bourgondiëweg 327

De Horden 328

Langbroekerwetering 331

Tuincentrum Jolice 332

signaleringen

en vondstmeldingen 333

IJsselstein

-;. Hofstraat 334

Jachthaven de Marnemoende 336

Kloosterstraat 337

Lage Dijk - Oost 342

Lage Dijk - West 343

Verpleeghuis Isselwaerde 345

Zeist

Blikkenburglaanj

Zinzendorflaan 346

Centrum - Aanleg hoofdriool 346

De Kromme Rijn 347

Lenteleven 350

Kaarten

Literatuur

Woordenlijst

9 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I CHRONOLOGISCH SCHEMA

Chronologisch schema

ARCHlS deelt de Nederlandse archeologie in op de volgende wijze:

Steentijd

• Paleolithicum (Oude Steentijd)

• Mesolithicum (Midden Steentijd)

• Neolithicum (Nieuwe Steentijd)

Bronstijd

IJzertijd

Romeinse tijd

Middeleeuwen

• Vroege Middeleeuwen

-Volksverhuizingentijd

-Merovingische tijd

-Karolingische tijd

• Late Middeleeuwen

Nieuwe tijd

voor 300.000 tot 2000 voor Chr.

tot 8800 voor Chr.

8800-4900 voor Chr.

4900-2000 voor Chr.

2000-800 voor Chr.

800-12 voor Chr.

12 voor Chr.-450 na Chr.

450-1500 na Chr.

450-I050 na Chr.

450-525 na Chr.

525-725 na Chr.

725-900 na Chr.

I050-1500 na Chr.

1500 na Chr. - heden

10 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I LIJST MET AFKORTINGEN

Lijst met afkortingen

AAC

AAI

AAO

ABC

ADC

ARC

ARCHlS

AWN

BROB

HUA

IKAW

KPK

KUN

RAAP

RDMZ

RMO

ROB

SAI

SOB

WAR

Amsterdams Archeologisch Centrum

Aanvullende Archeologische Inventarisatie

Aanvullend Archeologisch Onderzoek

Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum Utrecht

ADC Archeo Projecten BV, Amersfoort

Archeological Research & Consultancy BV, Groningen

Archeologisch Informatiesysteem

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland

Berichten van de Rijksdienst

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Het Utrechts Archief

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

Koninklijk Penningkabinet, Leiden

Katholieke Universiteit Nijmegen

RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort

Standaard Archeologische Inventarisatie (bureau-onderzoek)

SOB Research Instituut voor Archeologisch en

Aardkundig onderzoek

Werkgroep archeologie Rhenen
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VAN BRONSTIJD-BOERDERIJ TOT LUSTHOF VOOR VAN BREDERODE.

EEN VERKENNING VAN DE ARCHEOLOGIE VAN VIANEN.

Van Bronstijd-boerderij tot lusthofvoor Van Brederode.
Een verkenning van de archeologie van Vianen R.S. KOK

Inleiding

De Vianen maakt sinds I januari 2002 deel uit van de provincie

Utrecht. De gemeente heeft een oppervlakte van 4237 ha en bestaat uit de kernen

Vianen, Everdingen, Hagestein en Zijderveld. Tot I januari 1986 vormden Ever

dingen (met Zijderveld), Hagestein en Vianen afzonderlijke gemeenten. Omdat

Vianen voor het eerst in deze kroniek staat, heeft de redactie besloten een over

zichtsartikel op te nemen over de archeologie van Vianen. Het artikel is geba

seerd op gepubliceerd onderzoek en beperkt archiefonderzoek en richt zich met

name op de vraag wat er aan vondsten en vindplaatsen bekend is uit de gemeen

te Vianen. I

Onderzoeksgeschiedenis

De vroegst bekende vondstmelding dateert uit mei 1824 en betreft een 'Teeke-
-~-----------

ning van twee gebakken steenen gevonden bij het graven van het Zederikkanaal

in den buitenwaard te Vianen 2 Ellen onder den beganen grond Ie Mei 1824'.2

Het gaat om twee haardstenen, waarvan één '1608' is gedateerd. Mgezien van

dergelijke losse vondsten, zijn de eerste archeologische vondsten voor zover

bekend aangetroffen tijdens de bodemkartering van de Vijfheerenlanden in

1950. Op diverse plaatsen werden vondsten en bewoningssporen aangetroffen,

die een nieuw inzicht gaven in de bewoningsgeschiedenis van het gebied (Pons

1961). Het eerste archeologisch onderzoek vond voor zover bekend in 1952 plaats

in de binnenstad van Vianen (Anoniem I98Ib). In dat jaar deed de ROB een een

daags noodonderzoekje in enkele grafkelders in de Grote Kerk. De dienst was in

de jaren '50 en '60 regelmatig actief in en om Vianen. Er werd echter geen

onderzoek gedaan voorafgaand of tijdens de bouw van het stuw- en sluizencom

plex in de Lek bij Hagestein in de jaren 1954-1961. De hoofdingenieur-directeur

van Rijkswaterstaat verzocht op 20 oktober 1953 aan de ROB om voorafgaand

aan de bouw van het stuwcomplex 'een onderzoek op het terrein te doen instel

len, teneinde de eventuele belangrijkheid van dat terrein uit oudheidkundig oog

punt te toetsen.' 3 ROB-directeur Glazema antwoordde: 'dat naar mijn mening

geen reden is aan deze werken een oudheidkundig bodemonderzoek te laten

voorafgaan' en vraagt alleen om de dienst 'in de gelegenheid te stellen enige

waarnemingen aan de [...] ontstane profielen te doen.' 4 Over deze profielen is

niks bekend, wel dat bij de werkzaamheden regelmatig vondsten werden aange

troffen, die door Rijkswaterstaat aan de ROB werden gemeld. De ROB kwam in

1955 wel kijken bij de aanleg van rioolsleuven in Hagestein en deed een jaar later

een beperkt onderzoek achter het stadhuis in Vianen. In 1965, 1966 en 1971

volgden opgravingen bij Zijderveld. Voor zover bekend is geen onderzoek
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gedaan voorafgaand aan de aanleg van de wijken Zederik/Hogeland (1950-1975)

en De Hagen (1960-1970). Bij rioolaanleg in de wijk Zederik/Hogeland werden

in 1969 bij toeval resten aangetroffen van het kasteel op De BoL Naar aanleiding

hiervan heeft de ROB noodonderzoek uitgevoerd in 1969,197° en 197I.

De door de ROB bij Zijderveld opgegraven Bronstijd-nederzetting is in 1965 ont

dekt door amateur-archeologen van de AWN-afdeling Lek- en Merwestreek. De

afdeling startte kort na haar oprichting in 1961 een kartering van de Alblasser

waard en de Vijfheerenlanden. Daarbij werden proefputjes gegraven op diverse

hoger gelegen plaatsen in het landschap. Zo werden in 1964 op de Autenase

donk scherven van prehistorisch en middeleeuws aardewerk aangetroffen. Van

uit het Leidse Rijksmuseum van Oudheden (RMO) raakte L.P. Louwe Kooijmans

hierbij nauw betrokken door zijn promotie-onderzoek naar de prehistorische

bewoning in de Rijn-Maas delta (Louwe Kooijmans 1974). Mede op zijn verzoek

werden proefputjes aangelegd op verschillende plaatsen op de Zijderveldse

stroomrug. In mei 1965 werden scherven Bronstijd-aardewerk gevonden in een

boomgaard ten oosten van Zijderveld (Anoniem 1965). In de jaren '70 kwamen

de activiteiten ten einde. Toen de werkgroep in de jaren '80 weer actief werd,

ging de aandacht vooral uit naar Dordrecht en de Alblasserwaard (Van den Band

en Cordfunke 2001, 174-181). Vanuit de werkgroep werd in 1993 nog een waar

neming gedaan op de locatie van een steenoven in de uiterwaarden en in 1998

werd een proefputje gegraven op een woonheuvel aan de Zijderveldselaan.

Intussen ontstond in Vianen aandacht voor archeologie. In het najaar van 1979

deed de voorzitter van de Historische Vereniging Het Land van Brederode een

oproep aan zijn leden om te komen tot de oprichting van een archeologische

werkgroep (Leeuwenberg 1979). De vereniging zocht hiervoor contact met de

ROB. De dienst ondersteunde het initiatief en was ook bereid tot het geven van

instructies. In augustus 1980 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen, waarbij

onder andere H. Sarfatij aanwezig was, de toenmalig provinciaal archeoloog van

Zuid-Holland. Ook zijn opvolger, D. Haliewas, kwam bij verschillende onderzoe

ken kijken. Op diverse locaties in de binnenstad zijn onderzoeken uitgevoerd,

zoals in 1981 op het terrein dat bestemd was voor de uitbreiding van het stad

huis. De werkgroep richtte zich vooral op Vianen en heeft voor zover bekend één

keer onderzoek verricht in het buitengebied: een inventarisatie van huisterpen in

de omgeving van Hei- en Boeicop (Hollebrandse 1984). Naast het uitvoeren van

onderzoek vroeg de werkgroep aandacht voor de archeologie. In een redactioneel

artikel in het tijdschrift In het Land van Brederode werd aandacht besteed aan het

onderzoek dat de ROB eind jaren '70 deed naar de situatie van het bodemarchief

in Nederlandse stadskernen (Anoniem 1981b). Wat betreft Vianen merkte de

redactie op: 'Enigszins bedroevend is het om uit het rapport te vernemen dat van

systematisch archeologisch stadskernonderzoek geen sprake is en dat er zich

zelfs bij een aantal terreinen archeologisch gemiste kansen hebben voorgedaan.'
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Hierop volgde een dramatische oproep: 'Het is één voor twaalf voor de histori

sche vereniging en haar archeologische werkgroep, temeer omdat zij, die het

horen te doen, slapen.' De noodkreet leek niet ongegrond; voor zover bekend is

geen onderzoek gedaan voorafgaand aan de aanleg van de wijken Het Monni

kenhof (197°-1985), De Biezen (1970-1990) en Amaliastein (1985-1995). Ook bij

de aanleg van de zandwinplas in polder De Nes (tegenwoordig recreatieplas Ever

stein) in de jaren 1970-1974 is geen onderzoek gedaan; hierdoor is onder andere

de ridderhofstad Reijerstein ongezien vergraven. In april 1986 liet de werkgroep

voor het laatst van zich horen (Schmalhausen 1986). Het is niet bekend waar de

vondsten van de werkgroep zijn.

Begin jaren '90 kwam het archeologisch onderzoek weer op gang. De ROB ver

richte in 1989 een beperkt onderzoek bij de restauratie van de hervormde kerk in

Hagestein en dat was jarenlang de laatste opgraving. In de jaren '90 volgde een

reeks verkennende onderzoeken in opdracht van de gemeente, Rijkswaterstaat

en de landinrichtingscommissie. Zo werd bijvoorbeeld het terrein in kaart

gebracht van het voormalig lusthuis Ameliastein en van de kastelen Batestein en

Hagestein. In het plangebied Gaasperwaard liet de gemeente in 1998 een cul

tuurhistorische effectrapportage uitvoeren. De invloed van het in 1992 geteken

de Verdrag van Malta is hierin zichtbaar. De toenemende aandacht voor cultu

reel erfgoed bleek ook uit het opstellen van de Cultuurhistorische Hoofdstruc

tuur door de provincie Zuid Holland. Ten behoeve hiervan deed de provincie in

1997 in samenwerking met amateur-archeologen een inventarisatie van laatmid

deleeuwse woonheuvels in de Vijfheerenlanden (Den Hertog 1997). Pas in 2003

werd in Vianen weer gegraven. Vanwege de voorgenomen verbreding van rijks

weg A2 werden proefsleuven aangelegd op en bij de Bronstijd-nederzetting bij

Zijderveld (zie deze Kroniek). In voorjaar 2004 is dit onderzoek gevolgd door

een opgraving. Hierbij is ook uitgebreid geofysisch onderzoek gedaan (Berend

sen 2004).

Diverse losse vondsten die in de loop der jaren bij graa:hverkzaamheden zijn aan

getroffen, zijn opgenomen in de collectie Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst

van de gemeente Vianen.S De collectie omvat vooral bouwfragmenten. Sinds I juli

2004 besteedt de gemeente Vianen structureel aandacht aan archeologie met de

aanstelling van een beleidsmedewerkster Monumenten en Archeologie.

Prehistorie

Voor deze streek werden de bewoningsmogelijkheden in de Prehistorie sterk

bepaald door het voorkomen van hogere delen in het landschap, zoals (fossiele)

rivierlopen, zogenaamde stroomruggen. In de bodem van Vianen bevinden zich

afzettingen van diverse oude Rijnlopen. Daarnaast liggen in de gemeente twee

donken. Dat zijn toppen van rivierduinen die tijdens de laatste ijstijd zijn

gevormd in de droge rivierbeddingen. De flanken zijn in de loop der tijd met
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veen bedekt geraakt, maar de hoogste toppen zijn tegenwoordig nog als lichte

verhogingen in het landschap zichtbaar, zoals de Autenase donk. Zowel de

stroomruggen als de donken hebben een hoge archeologische verwachting

gehegen op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden.

Rond 1940 wordt in de omgeving van Vianen een schedel gevonden, die sterke

overeenkomsten vertoont met schedels uit de mesolithische vindplaats Téviec

(Bretagne) en mogelijk dateert uit het Mesolithicum (8800-4900 voor Chr.; Hui

zinga 1958 en 1959). De 'Vianen-skull' is waarschijnlijk niet afkomstig uit de

gemeente Vianen.6 De oudste bekende vondst uit de gemeente is het 'fragment

van een geslepen bijl van grijze vuursteen' dat in 1967 bij de ROB wordt

gemeld.7 De vondst is aangetroffen bij het schonen van sloten, pal ten oosten

van de dorpskern van Zijderveld. Een datering in het Neolithicum (4900-2000

voor Chr.) is mogelijk. De vindplaats ligt op de Middelkoop-stroomrug, waarop

in principe bewoning mogelijk is in het Mesolithicum en Neolithicum (Berend

sen 2004). Ook botanisch onderzoek levert aanwijzingen voor menselijke activi

teiten in het Neolithicum (Theunissen 1999,158).

De vroegst bekende sporen van bewoning in het gebied dateren uit de Bronstijd

(2000-800 voor Chr.). Met de ontdekking van de Bronstijd-vindplaats bij Zijder

veld in mei 1965 was voor het eerst Bronstijd-bewoning aangetoond in het rivie

rengebied. Omdat de vindplaats door zandwinning zou verdwijnen, zijn in 1965,

1966 en 1971 door de ROB opgravingen uitgevoerd (Hulst 1973; Theunissen

1999; Theunissen en Hulst 2001). Bij de opgraving zijn sporen blootgelegd van

een nederzetting uit de Midden-Bronstijd (1800-rroo voor Chr.). Rondom de

plattegrond van een 32 m lange boerderij zijn de sporen van tientallen schuurtjes

ontdekt. Doordat de vindplaats was afgedekt door een kleilaag, waren ook kleine

re sporen bijzonder goed bewaard gebleven. Lange rijen van kleine sporen zijn

geïnterpreteerd als hekwerken, die dienden als erfafscheiding. De vondst van

hoefafdrukken van runderen kan erop wijzen, dat een deel van de hekken ook

diende als veegang. Rondom het opgegraven terrein is 5 ha aangewezen als

beschermd archeologisch monument. In april 2003 is een deel van dit terrein

door proefsleuven onderzocht in verband met de voorgenomen verbreding van

de A2 (Amoldussen 2003). Ook aan de zuidzijde van de rijksweg zijn sleuven

gegraven. Hierbij zijn opnieuw sporen van hekjes gevonden en afdrukken van

koeienpoten. In het voorjaar van 2004 zijn bij de opgraving drie erven blootge

legd met plattegronden van boerderijen en graanschuurtjes.8 De erven lagen aan

weerszijden van de restgeul van de Zijderveldse stroomrug en lijken daarop ge

oriënteerd.

De bewoning strekte zich in de Midden-Bronstijd verder westwaarts uit op de

Zijderveldse stroomrug.

Onder de woonheuvel aan de Zijderveldselaan 24 zijn in 1998 ook scherven

gevonden uit de Midden-Bronstijd (Koorevaar 1998a en b). Het materiaal is

(
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waarschijnlijk afkomstig van een nabij gelegen nederzettingsterrein. Ten westen

van Zijderveld slingert de Zijderveldse stroomrug langs de huidige Achterweg.

Aan de zuidkant van deze weg treffen amateur-archeologen in 1967 in een proef

putje een woonlaag aan met veel stukjes huttenleem en een enkel scherfje. De

vindplaats is door Louwe Kooijmans aangemerkt als een Midden-Bronstijd

nederzetting. Buiten de gemeente Vianen zijn op nog twee plaatsen op de Zij

derveldse stroomrug Bronstijd-nederzettingen bekend. Ook op de Autenase

donk is aardewerk uit deze periode aangetroffen. Tot nu toe is buiten de Zijder

veldse rug en de Autenase donk slechts één andere Bronstijd-vondst bekend. Bij

baggerwerkzaamheden is in de jaren '70 een bronzen lanspunt gevonden, die

wordt gedateerd in de Midden-Bronstijd ofhet begin van de Late Bronstijd (Hal

lewas 1984). De vindplaats is waarschijnlijk de zandwinplas in de Middelwaard

en dan zou de vondst kunnen worden gekoppeld aan de Vuylkoopse stroomrug.9

Vondsten uit de IJzertijd (800-12 voor Chr.) zijn bij de bodemkartering in 1950

met name gevonden op de jongere en hoger gelegen Schoonderwoerdse stroom

rug (Pons 1961)~ Deze ligt echter buiten de gemeente Vianen. Alleen op een

hoger gelegen punt van de Zijderveldse stroomrug zijn enkele IJzertijd-scherven

aangetroffen. Ook op de Autenase donk zijn scherven uit deze periode gevonden

(Louwe Kooijmans 1974, 370). Bij de opgraving te Zijderveld is op nog geen 50

m ten noorden van de Bronstijd-boerderij een huisplattegrond blootgelegd uit de

Vroege IJzertijd (800-500 voor Chr.). Een unieke vondst dateert waarschijnlijk

ook uit deze periode: een wilgenhouten bijlsteel. In een depressie zijn twee tak

kenpaadjes aangetroffen, die zijn gedateerd in de Late IJzertijd (250-12 voor

Chr.). Dit zijn de laatste sporen van activiteiten op dit gedeelte van de Zijder

veldse stroomrug. Daarna raakte de rug met veen bedekt en werd ongeschikt

voor bewoning.

Romeinse Tijd
In de Romeinse Tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.) is de Zijderveldse stroomrug

onder het veen verdwenen en liep een Rijnloop door het gebied die de Hage

steinse stroomrug heeft gevormd. Rond het begin van de jaartelling volgt ter

hoogte van Vianen ook de Lek ongeveer de huidige loop. Byvanck, Leids hoogle

raar Oude Geschiedenis en Archeologie noemt Vianen als een van de vindplaat

sen van Romeinse munten, maar concludeert hierbij: 'Al deze vondsten hebben

evenwel het karakter van voorwerpen, die bij toeval zijn verloren gegaan. Over de

bewoning lichten zij ons niet in' (Byvanck 1943, 389). Ook de bodemkartering

van de Vijfheerenlanden heeft voor dit gebied geen Romeinse vondsten opgele

verd (Pons 1961). De bodemkundige Pons concludeert dan ook: 'In de Romeinse

tijd moet het gebied van de Vijfheerenlanden een onbewoond, moerassig en

ondoordringbaar land geweest zijn.'

Romeinse vondsten zijn ook een halve eeuw later nog schaars. Tot nu toe zijn
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slechts losse vondsten bekend. In de collectie van het RMO bevinden zich vele

tientallen Romeinse metaalvondsten die afkomstig zouden zijn van graafWerk

zaamheden voor de stuwen van baggerwerkzaamheden in de Lek. De vondsten

zijn in 1955 en 1957 aangekocht van A.J. Sprik, die tot in de jaren '70 actiefwas

als antiekhandelaar te Zaltbommel. Hij had goede contacten met de baggerwe

reld en kreeg veel baggervondsten aangeboden uit de Romeinse Tijd en de Mid

deleeuwen, die vooral afkomstig waren uit de Betuwe en Limburg. De herkomst

van deze metaalvondsten is dan ook niet betrouwbaar. Dat er bij de werkzaamhe

den wel degelijk Romeinse vondsten zijn aangetroffen, blijlct uit meldingen van

Rijkswaterstaat. In december 1955 meldde Rijkswaterstaat aan de ROB dat bij

werkzaamheden voor het stuwcomplex een Romeinse amfoor van grijs, dikwan

dig aardewerk is gevonden met twee oren en ingekrast de letters GAP.10 In

januari 1959 schonk Rijkswaterstaat aan het RMO diverse Romeinse scherven

en vijf netverzwaringen 'vervaardigd uit fragmenten van Romeinse dakpan

nen.'II In maart 1962 volgt een vondstrnelding van 'aardewerkscherven van

Romeins tot laat-middeleeuws' die zijn aangetroffen bij baggerwerkzaamheden

in de Lek.12 Opmerkelijk is dat Rijkswaterstaat geen Romeinse metaalvondsten

meldt. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de metaalvondsten van Sprik

(deels) uit Hagestein afkomstig zijn.

Op de Hagesteinse stroomrug zijn rond 1967 door Louwe Kooijmans scherven

van Romeins en inheems aardewerk verzameld (Louwe Kooijmans 1974, 370).13

In diezelfde periode zijn door een amateur-archeoloog inheems Romeinse vond

sten verzameld bij de aanleg van viaducten over de A2 (Den Hertog 2002). Ook

in het centrum van Vianen worden scherven van Romeins en inheems aarde

werk gemeld (Louwe Kooijmans 1974,37°).14 In 2000 zijn bij Helsdingen twee

Romeinse mantelspelden (fibulae) gevonden met een metaaldetector. Eén is een

zogenaamde ogenfibula, die kan worden gedateerd tussen 10 voor Chr. en 50 na

Chr. De fibulae zijn aangetroffen op de Hagesteinse stroomrug. Ook een deel van

de eerder vermelde vondsten, zoals de amfoor, kan met deze rug in verband wor

den gebracht. De diverse vondsten vormen vooralsnog geen duidelijke aanwij

zing voor Romeinse bewoning. Gezien de ligging van de bekende vindplaatsen is

de kans op Romeinse bewoningssporen het hoogst op de Hagesteinse rug.

Middeleeuwen en later

Op verschillende plaatsen zijn vondsten aangetroffen uit de Vroege Middel

eeuwen (450-1050 na Chr.). Pons meldt vroegmiddeleeuwse scherven op de

Hagesteinse stroomrug en ziet in de dorpsvormen en namen van Hagestein en

Helsdingen een aanwijzing voor een 9de-eeuwse oorsprong van de bewoning op

deze plaatsen (Pons 1961). Bij de cultuurhistorische effectrapportage van de op

de Hagesteinse stroomrug gelegen Gaasperwaard is een vroegmiddeleeuws ver

kavelingspatroon aangetoond (Odé en Haartsen 1998). Rijkswaterstaat meldde
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in 1956 de vondst van een ijzeren speerpunt, die in de Iode-IIde eeuw wordt

gedateerd.1S De vondst is opgebaggerd ter hoogte van de Middelwaard waar de

Lek de Vuylkoopse stroomrug kruist, waarop elders onder andere middeleeuwse

vondsten bekend zijn. Bij baggerwerkzaamheden in de Lek zijn in de jaren '70

nog een ijzeren vleugellanspunt en een ijzeren bijl gevonden (Hallewas 1984).16

De lanspunt wordt gedateerd in de 8ste of 9de eeuw na Christus (Ypey 198I) en

de bijl in de 9de tot 13de eeuw. Bij Helsdingen is een Karolingische fibula aange

troffen, door dezelfde amateur die daar ook twee Romeinse mantelspelden had

gevonden. Het is een zogenaamde gelijkarmige beugelfibula, die is versierd met

christelijke motieven (Proos 200I). De vondst wordt gedateerd in de 8ste eeuw.

Bewoning van de lager gelegen veengebieden buiten de stroomruggen werd pas

mogelijk met de ontginningen in de Late Middeleeuwen. Het verkavelingspa

troon wijst op vroege ontginningen vanaf de Hagesteinse stroomrug. In de 12de

eeuw werd melding gemaakt van een 'curtis van Hulsdinghen', een boerderij te

Helsdingen. Dit was een uithofvan de abdij van Oostbroek (bij Utrecht) en waar

schijnlijk hebben onder andere deze monniken de ontginning ter hand geno

men. Tot nu toe is in deze streek geen bewoning op het veen bekend. Bij alle

bekende vindplaatsen uit deze periode gaat het om verhoogde woonplaatsen, ook

bekend als woonheuvels of huiswerven. Bij een inventarisatie zijn langs de ver

schillende laatmiddeleeuwse bewoningslinten in totaal 59 woonheuvels geteld,

waarvan er alleen al 22 liggen langs de Zijderveldselaan (Den Hertog 1997).

Slechts één woonheuvel is archeologisch onderzocht. Bij het AWN-onderzoek

van de woonheuvel aan de Zijderveldselaan werd aangetoond dat de oudste

ophoging dateert uit de tweede helft van de 13de eeuw (Koorevaar 1998 a en b).

De heuvel werd later nog minstens éénmaal opgehoogd. De ligging van de bewo

ningslinten werd bepaald door de diepte van de ontginningen. De verspreiding

van de bewoning langs de linten lijkt er op te wijzen, dat de voorkeur werd gege

ven aan van nature hoger gelegen delen in het landschap. Zo is de bewoning

langs het lint AchterkadejZijderveldselaan het meest intensief op die plaatsen

waar het lint op de Zijderveldse stroomrug ligt. Ook de onderzochte woonheuvel

ligt op de Zijderveldse rug. Op de Autenase donk zijn eveneens scherven uit de

12de eeuw gevonden, die mogelijk wijzen op bewoning in die periode.

De Vijfheerenlanden hadden veel te lijden van overstromingswater als gevolg

van dijkdoorbraken stroomopwaarts. Om het van hogerop afvloeiende water te

keren, werd in 1284 de Diefdijk aangelegd, een 9 km lange dwarsdijk tussen de

Lek en de Linge. Door de verbreding van rijksweg A2 is de unieke mogelijkheid

benut een profielopname te maken van deze dijk, die nog steeds een waterkeren

de functie heeft (Van Genabeek 2004). Er zijn minimaal zeven fases onderschei

den en enkele wegniveaus van de jongste fases. Omdat de dijk in de ondergrond

is weggezakt, konden de oudste fases niet worden onderzocht. Welke conse

quenties de dijkaanleg had voor de bewoningsmogelijkheden, is moeilijk te zeg-
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gen door het ontbreken van gegevens over de laatmiddeleeuwse bewoning.

Geheel vrij van wateroverlast is de streek in ieder geval niet geweest, getuige de

wielen (doorbraakkolken) langs de Diefdijk.

Archeologisch onderzoek heeft nauwelijks informatie opgeleverd over ontstaan

en ontwikkeling van de dorpen. Bij de bodemkartering zijn zowel in het dorp

Everdingen als in Hagestein scherven gevonden uit de I2de tot 16de eeuw.I7 Bij

Helsdingen is 'oude woongrond' aangetroffen en zijn scherven gevonden uit de

13de tot 16de eeuw.I8 In 1989 zijn in Zijderveld onder de vloer van een boerderij

drie aspotten gevonden, die gedateerd kunnen worden tussen de 14de en 16de

eeuw (Hessing 1990). Dat achter Heine vondsten ook een boeiend verhaal schuil

kan gaan, blijkt uit een brief van H. Jacobi van het Penningkabinet aan provinci

aal archeoloog Sarfatij, naar aanleiding van de vondst van enkele munten uit een

put in Zijderveld: 'het is namelijk een zeer merkwaardige verzameling: één echte

munt, drie vervalsingen en één loodje. Als zou blijken dat ze bij elkaar horen,

zou dit de beurs van een muntvervalser kunnen zijn.'I9

Steden en versterkingen

De Late Middeleeuwen is niet alleen de periode van ontginning en dijkaanleg,

maar ook van die van de opkomst van steden en van strijd tussen regionale

heren. De stad Vianen is in het tweede kwart van de 14de eeuw aangelegd aan de

zuidelijke Lekdijk (Visser 1964, n8-121). In de stadskern van Vianen is op diver

se locaties onderzoek gedaan. Bij de bouw van een archiefkelder achter het stad

huis werd in 1956 een doodskist aangetroffen met het skelet van een bejaarde

man, mogelijk een priester (Anoniem 1957). Op een terrein achter de panden

Voorstraat 32 en 34 zijn in 1981 door de archeologische werkgroep twee kelder

gewelven blootgelegd, een waterput en een plavuizen vloer uit de 17de eeuw

(Meeuwenberg 1981). Op een naastgelegen terrein, waar een kelder zou worden

aangelegd voor de uitbreiding van het stadhuis, zijn zware muurresten aange

troffen en enkele afvalputten vol aardewerk (Van Honk en Mastwijk 1983). De

muurresten dateren mogelijk uit de 14de of 15de eeuw.20 Verder heeft de werk

groep in datzelfde jaar onderzoeken uitgevoerd aan de Achterstraat en aan het

Hofplein, die voor zover bekend niet veel meer hebben opgeleverd dan aarde

werkscherven (Anoniem 1981a; ook Van Honk en Mastwijk 1983). Op diverse

plaatsen zijn delen van de stadsmuur blootgelegd, zoals in 1964 bij de Molen

straat (De Meyere en Ruijter 1982, 56). Nadat de werkgroep in 1984 aan het

Klooster slechts uitbraaksleuven had aangetroffen (Mastwijk 1985), is in januari

1986 bij sloopwerkzaamheden aan het Walsland ca 60 m van de oostelijke stads

muur blootgelegd en verwijderd.21 Achter de Kortendijk 9 is in 1968 bij de stads

muur een muntschat gevonden uit de eerste helft van de 16de eeuw (De Meyere

en Ruijter 1982, 24) en bij de stadsmuur aan de Langendijk zijn in 1983 honden

en paardeskeletten aangetroffen (Hollebrandse 1984). In het ROB-archief
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bevindt zich een melding, dat naast de Lekpoort is aangetroffen een 'fundering

van een oude versterking; wellicht een 'voirpoirte', met een mogelijke datering in

de 15de eeuw.22

Op 350 m ten zuiden van de oude binnenstad heeft Renaud in 1969-1971 funda

menten blootgelegd van het kasteel op de BoL Het kasteel werd in 1271 vermeld

en was de residentie van de heren van Vianen, de Van Beusichems. De aange

troffen funderingen bestaan uit een onregelmatige achthoek met een middellijn

van ongeveer 30 m (Renaud 1971). Van de oudste, 13de-eeuwse bewoningsperio

de zijn geen sporen gevonden. In de gracht zijn palen aangetroffen van een brug,

die leidde naar een voorburcht waar uitbraaksleuven en een waterput zijn bloot

gelegd. Gijsbrecht van Vianen verliet het kasteel en liet rond 1370 kasteel Bate

stein aanleggen in de noordwesthoek van de nieuw aangelegde stad (De Meyere

en Ruijter 1981). Vanaf 1414 kwam Vianen in handen van het geslacht Van Bre

derode. Onder dat bewind groeide Batestein uit tot een omvangrijk complex. Op

het kasteelterrein zijn in de loop der jaren verschillende vondsten gedaan. Zo

werden bij de bouw van de watertoren in 1909 fundamenten en vondsten aange

troffen 23 en werd in 1962 bij bouwwerkzaamheden aan het Hofplein een zonne

wijzer gevonden (De Meyere en Ruijter 1981, 52). Bij onderzoek in 1997 is het

oorspronkelijke verloop van de grachten en enkele muren in kaart gebracht

(Nuijten 1998). De aanwezigheid van muurresten kon in 1998 door middel van

proefsleuven worden bevestigd (Oude Rengerink 1998). Rond 1560 liet Hendrik

van Brederode ten westen van de stadskern het lusthuis Ameliastein bouwen

voor zijn vrouw Amelia, gravin van Nieuwenaar. Over de geschiedenis van het

huis is niet veel bekend, behalve dat het omstreeks 1650 werd verbouwd en ge

sloopt in 1814- Het terrein is in 1991 in kaart gebracht met boringen en bodem

weerstandsmeting (Perk 1991). Dit onderzoek heeft bevestigd dat sprake is van

twee bouwfasen en aangetoond dat zich mogelijk nog resten van de tweede

bouwfase in de bodem bevinden.

Een noodonderzoekje in de Grote Kerk geeft inzicht in de begravingen van de

familie Van Brederode. Dit onderzoek is niet gepubliceerd, maar ROB-conserva

tor Halbertsma geeft een samenvatting van de bevindingen in een brief.24 Hal

bertsma meldt dat in de geopende grafkelders 22 skeletten zijn aangetroffen en

dat: 'Eén daarvan bevatte het gebeente van een man met ernstig letsel aan de

schedel, op grond waarvan de overlevering bevestigd scheen dat hier eenmaal de

te Gorinchem in een straatgevecht omgekomen Walraven van Brederode,

gehuwd met Johanna van Vianen, bevelhebber van de Hoeken, zou zijn bijge

zet.' Door een briefaan het Herbarium in Leiden is bekend, dat ook nog een kist

je is gevonden met resten van een pasgeboren kind, 'van aanzienlijke huize, dat

omstreeks het jaar 1625 werd bijgezet, wellicht in een pronkkleed en opgesierd

met bloemen en groen, zoals toen wel de gewoonte was.'25 Het herbarium

berichtte dat de plantemesten uit het kistje vooral bestonden uit laurierbladeren
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en dat verder twee tot strikjes geknoopte linten van linnen zijn gevonden en een

stukje wol, wellicht van kleding.

Ten oosten van Vianen liggen de resten van de laatmiddeleeuwse stad Hage

stein. De stad ligt op de Hagesteinse stroomrug, die nog goed in het landschap

zichtbaar is. De eerste vermelding van een kasteel op deze locatie dateert uit

1252. Er is dan sprake van ligging in het land van Gasperde, tussen het stroompje

de Gaasp en de Hagewetering. Het kasteel is waarschijnlijk ouder, aangezien

Gasperden al vanaf 944 in bezit is van de graven van Uten Goye. De stichting

van een versterkt huis kan in verband worden gebracht met de ontginning van

het veengebied in de periode 1000-1200. De nederzetting kreeg in 1382 stads

rechten en werd Hagestein genoemd. Jan van Arkelliet het terrein met kerk, kas

teel en nederzetting ommuren en omgrachten. Na een nederlaag van Jan van

Arkel in 1402 ging Willem VI, graaf van Holland, in 1404 over tot de aanval.

Samen met Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, belegerde hij de

vestingen Hagestein en Everstein (bij Everdingen) en wist ze beide te verover

den. Het is zeer verleidelijk de diverse stenen kanonskogels die in 1955 en 1962

ter hoogte van Hagestein uit de Lek zijn opgebaggerd, in verband te brengen met

deze krijgshandelingen.26 Het kasteel Hagestein werd in brand gestoken, stads

muren en huizen werden gesloopt en de straten werden omgeploegd. Alleen

kerk en grachten bleven gespaard. Nabij het gesloopte middeleeuwse kasteel ver

rees in de 16de eeuw een nieuw huis, dat in de loop der eeuwen werd uitgebreid

en in 1855 is afgebroken. De stadsgrachten zijn verland, maar nog goed herken

baar in het terrein en op de topografische kaart. Op het terrein is in 1995 boor

en weerstandsonderzoek uitgevoerd (Exaltus e.a. 1995). Hieruit blijkt dat het

gaat om een landelijk zeer belangrijk cultuurhistorisch relict: terreinen met res

ten van vroege stadsvorming die niet zijn overbouwd of verstoord, zijn uiterst

zeldzaam in Nederland. Nabij Hagestein hebben nog twee versterkte huizen

gelegen: Neijenstein en Reijerstein. Het laatste is vergraven bij de aanleg van de

zandwinplas in polder De Nes. Een aanwijzing voor een derde versterkt huis kan

worden gevonden in een 19de-eeuwse vondstmelding van een geelkoperen

zegelplaat. De vindplaats wordt omschreven als 'een stuk land genaamd Meeren

burg in den Eng op den polder de Biezen onder de gemeente Hagestein [...]. De

plaats der vinding was eene verhevenheid of "bol" omringd door eene gracht. [...].

Waarschijnlijk heeft op die verhevenheid een slot of kasteel gestaan, doch hier

van bestaan geen overleveringen.'27 Het perceel is op de oudste kadastrale kaart

terug te vinden.

Naar aanleiding van een melding van de burgemeester van Vianen heeft ROB

archeoloog Modderman in najaar 1955 waarnemingen gedaan in enkele riole

ringssleuven bij de kerk in Hagestein. Hij meldde: 'duidelijk kan worden vastge

steld dat [...] een ophoging heeft plaats gevonden op een niet eerder bewoond

oppervlak. De vrij zware klei bevatte nogal wat baksteenpuin. Wij zagen de plaats
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van de oude stadsmuur en nog enkele uitgebroken muursporen.'28 Verder

maakte hij melding van twee potten. Een vermelding van fosfaatvlekken en laat

middeleeuws aardewerk betreft waarschijnlijk ook deze graafwerkzaamheden

(Van Acquoy 1982). In 1989 is door de ROB onderzoek gedaan naar de middel

eeuwse voorganger van de huidige 19de-eeuwse kerk in Hagestein (Sarfatij

1990). Deze bestond uit een rechthoekig, zaalvormig kerkje van tufsteen, met

toevoegingen en reparaties van baksteen. Het huidige kerkgebouw rust voor een

groot deel op de oude muren in de ondergrond. Volgens historische bronnen

zou de kerk in Hagestein in II08 zijn gesticht. Op grond van archeologische

gegevens wordt echter gedacht aan een datering in de tweede helft van de 12de

eeuw.

In de uiterwaarden bij het dorp Everdingen lag het kasteel Everstein. In 1304

werd het eerste kasteel op deze locatie ingenomen door Jan van Culemborg, die

het liet afbreken. Rond 1380 is een nieuw kasteel gebouwd, dat in 1397 vermeld

werd als bezit van Johan, heer van Arke!, Pierrepont en het land van Mechelen.

Het kasteel hoorde bij de vesting Hagestein en diende voor de bescherming van

de Arkelse bezittingen. Everstein werd op II december 1405 ingenomen door de

graaf van Holland en de bisschop van Utrecht, bij dezelfde aanval waarbij ook

Hagestein werd verwoest. Het kasteel werd in brand gestoken en tot de grond toe

afgebroken. Jan van Arkel verloor daarmee de controle over de Lek. Het kasteel

had dubbele grachten, bolwerken, een grote toren en mogelijk een dubbele ring

muur. De ligging van het kasteel is niet bekend. Op twee locaties is onderzoek

gedaan, zonder dat resten van het kasteel zijn aangetroffen. Een vindplaats van

middeleeuws aardewerk tegen de dijk aan betreft mogelijk de locatie van een

houten wachthuis met de naam Palenborch (Exaltus 1997). Op basis van histori

sche bronnen is later een andere locatie in de uiterwaarden onderzocht, maar

ook daar zijn geen sporen van funderingen of grachten aangetroffen (Oude Ren

gerink 2000). Mogelijk is de locatie onjuist of zijn de resten van het kasteel door

de rivier verspoeld.

De bakstenen voor de bouw van kerken, kastelen en stadsmuren waren afkom

stig uit de directe omgeving. In 1993 zijn in de uiterwaarden van de Lek resten

gevonden van een steenoven, die voorkomt op een kaart uit 1726 (Van der Esch

1996).29 De oven zou dateren uit de 17de en 18de eeuw, maar op basis van aan

getroffen baksteenformaten is verondersteld dat ter plaatse mogelijk al eerder

stenen werden geproduceerd.

Een indruk van de scheepvaart op de Lek wordt verkregen door de vondst van

een scheepswrak bij de aanleg van de stuw (Halbertsma 1960). G. van der Heide,

hoofd van de afdeling archeologisch onderzoek van de Noordoostpolderwerken,

bracht in februari 1959 een bezoek aan het deels blootgelegde wrak en meldde in

zijn verslag daarvan dat het gaat om het voorschip van een ca 9 m lang vaartuigje

van het puntermode1.3° Halbertsma maakte daarin ook melding van vondsten
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rond het schip: 'In de onmiddellijke nabijheid werd een hoeveelheid ijzerwerk

aangetroffen, waaronder zich bootshaken bevonden, een zwaard en een harts

vanger. De wapenen doen vermoeden, dat het schip in de tweede helft der zes

tiende eeuw verging.' Ook elders is bij baggerwerkzaamheden wapentuig gevon

den. Rijkswaterstaat meldt in december 1956 een degen uit het einde van de

16de eeuw, die samen met een bronzen grape is gevonden bij de Middelwaard. 31

Tot besluit

Het gepresenteerde overzicht geeft een eerste indruk van de bewoningsgeschie

denis van Vianen en van de mate waarin archeologisch onderzoek daaraan een

bijdrage heeft geleverd. Binnen de gemeente Vianen ligt een groot aantal beken

de vindplaatsen uit verschillende perioden. Veertien terreinen staan aangegeven

op de Archeologische Monumentenkaart. Hiervan genieten de twee terreinen

van de Bronstijd-nederzetting bij Zijderveld wettelijke bescherming. De Brons

tijd is zonder twijfel de best onderzochte periode uit de bewoningsgeschiedenis

van Vianen. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de Bronstijd-nederzetting bij

Zijderveld tot nu toe de enige vindplaats in de gemeente is waarop grootschalige

opgravingen zijn uitgevoerd. Door proefonderzoeken van amateur-archeologen

zijn bovendien ook elders op de Zijderveldse stroomrug Bronstijd-vindplaatsen

ontdekt. Informatie over vroegere en latere perioden is afkomstig van losse vond

sten, verkennend onderzoek en kleine (nood)opgravingen. Opmerkelijk is dat uit

de Romeinse Tijd tot nu toe alleen losse vondsten bekend zijn, terwijl de Hage

steinse stroomrug in deze periode geschikt was voor bewoning. Een nadere

inventarisatie van bekende Romeinse vondsten levert ongetwijfeld nieuwe gege

vens op over aard en datering van de vondsten en over mogelijke Romeinse vind

plaatsen.

In Vianen liggen diverse typen laatmiddeleeuwse vindplaatsen, waarvan het ter

rein van de stad Hagestein zeer bijzonder mag worden genoemd. De ontwikl<e

ling van kasteel naar lusthuis wordt mooi geïllustreerd door het kasteel op De

Bol, kasteel Batestein en lusthuis Arneliastein. Van de steden Hagestein en Via

nen heeft het archeologisch onderzoek tot nu vooral gegevens opgeleverd over

(de bouw van) kerken, kastelen en stadsmuren. Zo kan een beeld worden

gevormd van de behuizing en begraving van de familie Van Brederode. Het uit

gevoerde onderzoek geeft echter nog nauwelijks inzicht in de stadsontwikkeling

en in het dagelijks leven in de stad. Dankzij een inventarisatie van woonheuvels

bestaat een beeld van de spreiding van dit type terreinen, maar over de ontwikke

ling van de bewoning op het platteland is nog nauwelijks iets bekend. Bijzonder

is dat in Vianen voor het eerst in Utrecht een beeld is verkregen van de opbouw

van een laatmiddeleeuwse dijk. Ook het noodonderzoekje van een 16de-eeuws

rivierscheepje is bijzonder.

Veel van de besproken vindplaatsen zijn in het landschap herkenbaar. De Brons-

29 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I
VAN BRONSTIJD-BOERDERIJ TO"T LUSTHOF VOOR VAN B~EDER0DE.
EEN V"ERKENNrNG VAN DE ARCHEOLOGIE VAN VIANEN



I

VAN BRONSTIJD-BOERDERIJ TOT LUSTHOF VOOR VAN BREDERODE.

EEN VERKENNING VAN DE ARCHEOLOGIE VAN VIANEN.

tijd-nederzettingen zijn niet zichtbaar aan het maaiveld, maar de Zijderveldse

stroomrug is op veel plaatsen in het landschap te herkennen. Hetzelfde geldt

voor de Autenase donk. De terreinen van de stad Hagestein, van kasteel Bate

stein en van lusthuis Ameliastein zijn nog herkenbaar aan de loop van de voor

malige grachten. Van het kasteel Batestein rest bovengronds de Hofpoort en een

pomp op het HofPlein; van Ameliastein een monumentale beeldengroep met

zonnewijzer. De plaats van lusthuis Ameliastein is gemarkeerd door een speel-

kasteel en een informatiebord. De ligging van enkele opgegraven funderingen

van het kasteel op De Bol is zichtbaar gemaakt in de bestrating van 't Wed. Der

gelijke locaties zijn zeer geschikt om te worden opgenomen in een archeologi

sche (fiets)route.

Behalve een eerste indruk van de bewoningsgeschiedenis geeft het gepresenteer

de overzicht ook een beeld van de mate waarin gegevens over vondsten en vind

plaatsen toegankelijk zijn. Zo blijken veel vondsten niet te zijn opgenomen in

ARCHlS, het landelijke databestand van vondsten en vindplaatsen. De betekenis

van dergelijke 'nieuwe' vondsten blijkt bijvoorbeeld uit de vondstrnelding die

mogelijk wijst op een onbekend versterkt huis. De onderzoeken van de lokale

archeologische werkgroep blijken nauwelijks gepubliceerd. Gericht archiefon

derzoek zal zeker nadere gegevens opleveren over onderzoeken en de resultaten

daarvan. Het zorgvuldig in kaart brengen van vondsten en vindplaatsen is van

groot belang om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te kunnen houden met

(verwachte) archeologische waarden. Lokale amateur-archeologen kunnen daar

aan een belangrijke bijdrage leveren.

Met dank aan Teus Koorevaar (AWN Lek- en Merwestreek), Huib Leeuwenburg

(Historische Vereniging Het Land van Brederode), Marie-France van Oorsouw

(RMO), Ko Ruijter en Daniëlle Schuchard (gemeente Vianen), Liesbeth Theunis

sen (ROB).
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Noten
Geraadpleegd zijn het archiefvan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek te Amersfoort
(gemeente-archief, Loeb-archief en een archief van nog te verwerken meldingen van Archis-West)

en de inventaris van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
2 Collectie gemeente Vianen, inv.nr. T 30.

3 ROB, gemeente-archief, brief dd. 20 oktober 1953.
4 ROB, gemeente-archief, brief dd. 18 november 1953-
5 De collectie wordt op dit moment geherinventariseerd.
6 In het artikel is sprake van 'werkzaamheden in verband met het Amsterdam-Rijnkanaal bij Vianen'

(Huizinga 1958, 482); dit kanaal ligt ten noorden van de Lek buiten de gemeente.
7 ROB, Loeb-fiche; 'gevonden bij het opschonen van een sloot', coördinaten: 138.200/439-380.
8 Mondelinge mededeling drs. S. Knippenberg, Archol, Leiden.
9 Uit het Kroniek-artikel ontstaat de indruk dat de speerpunt samen met een middeleeuwse bijl op

dezelfde plaats is aangetroffen; op het meldingsformulier in het Centraal Monumentenarchief staan

bij de bijl als coördinaten vermeld: 133.25°/445.000 (= Middelwaard).
10 ROB, gemeente-archief, als vindplaats is opgegeven 'bij kmr. 946.200'; de kruik is opgenomen in

de collectie van het RMO, inv.nr. eI956/12.1.

II RMO, inv.nr. hI959/I.I-4.
12 ROB, gemeente-archief, memo R. Hulst, maart 1962.
13 Louwe Kooijmans noemt als toponiem 'De Loog', waar de huidige straatnaam de Looch-nog naar

verwijst; hij spreekt van een uitgebreide zandwinplas voor wegaanleg; dit betreft het huidige buiten
bad van zwembad Helsdingen, in de volksmond 'de Put' genoemd. Op het meldingsformulier in het

Centraal Monumentenarchief staan als coördinaten vermeld: 134.5°0/443.900.
14 De scherven zouden afkomstig zijn van 'sportvelden bij de kerk in het centrum van Vianen'; dit

betreft waarschijnlijk de voormalige sportveldjes op de hoek van de Lijnbaan en Aimé Bonnastraat.
15 ROB, Loeb-fiche, 'bij baggerwerkzaamheden in de Lek bij kmr. 952.100' (= Middelwaard).

16 In de Kroniek is sprake van 'baggerwerk in de Waal', wat heeft geleid tot de gedachte dat de vond
sten niet bij Vianen zijn gedaan (De Meyere 1984b). Op het oorspronkelijke vondstrneldingsformu

lier is echter Vianen ingevuld met als coördinaten 133.25°/445.000 (= Middelwaard), waardoor er
geen reden lijkt aan de herkomst te twijfelen.

17 RMO, inv.nr. h 1951/I.I-4.
18 ROB, Loeb-fiche; RMO, inv.nr. h 1951/1.5.
19 ROB, gemeente-archief, dossier Vianen, briefH. Jacobi aan H. Sarfatij, dd. 15 februari 1979.
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20 Middeleeuws fundament blootgelegd in Vianen. De Vijfheerenlanden, 23 september 1981; de muur is
ingemeten door de toenmalig ambtenaar monumentenzorg; tekening bevindt zich in archiefvan de
gemeente Vianen, geen inv.nr. (wegens herinventarisatie).

21 Restanten oostelijke stadsmuur als puin weggevoerd, De Vijfheerenlanden, 2 januari 1986.
22 ROB, Loeb-fiche.

23 De opgravingen van het voormalige slot Batestein te Vianen, De Prins der Geïllustreerde Bladen,

25 september 1909; de voorwerpen bevinden zich in de Collectie Voorwerpen van Geschiedenis en
Kunst, gemeente Vianen.

24 ROB, gemeente-archief, brief Halbertsma aan heer Brederoo te Leiden, geïnteresseerd in het adel
lijk geslacht van bijna dezelfde naam, dd_ 2 juli 1964; in de collectie van de historische vereniging
bevinden zich 25 foto's van dit onderzoek, geen inv.nr.

25 ROB, gemeente-archief, brief Halbertsma aan Jonker, conservator Herbarium Utrecht, dd. 13 mei

1953·
26 ROB, gemeente-archief, melding Rijkswaterstaat 22 december 1955: 'twee stenen kogels bij het weg

baggeren van de oeverafgraving nabij kmr 945'; memo Hulst, maart 1962, met melding van o.a.
stenen kanonskogel 'bij de stuw v. Hagestein.'

27 Inventaris van het archiefvan het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en van de Huisarmen te Vianen,

Februari 1896, inv.nr. IX Varia; de vondst betreft een zegelplaat van 'Conrad de 30e Bisschop van
Spiers, gestorven in 1057'; met dank aan Ko Ruijter.

28 ROB, gemeente-archief, memo Modderman: 'terrein gelegen ten O.Z.O. van de NH kerk (coörd. 38
0136.78:443.58).'

29 De vindplaats lag ongeveer op 133.550/445.200, persoonlijke mededeling T. Koorevaar.
30 ROB, gemeente-archief, brief en verslag G_ van der Heide, dd. 12 maart 1959.
31 ROB, Loeb-fiche, 'bij baggerwerkzaamheden in de Lek bij kmr. 952.100.'
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AI2 UTRECHT-VEENENDAAL B. JANSEN

RAAP heeft in het kader van de verbreding van de A12 enkele zones van het tra

ject Utrecht-Veenendaal onderzocht met het doel eventueel aanwezige archeolo

gische resten te lokaliseren en vervolgens te waarderen. Er zijn vijf archeologi

sche vindplaatsen aangetroffen.

Het westelijke deel van het tracégebied bevindt zich geologisch gezien in het

gebied van de Kromme Rijn. De Kromme Rijn is vanaf ca 1300 voor Chr. in het

gebied actief geweest. In dit deelgebied zijn verschillende restgeulen van de Rijn

aanwezig. Dit wijst op een groot aantal geulverleggingen gedurende de actieve

periode van de Rijn. Voor dit deelgebied geldt een hoge archeologische verwach

ting voor vindplaatsen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.

Vanaf 500 m ten westen van de afslag Driebergen bestaat de bodem uit de pleis

tocene afzettingen van de Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is ont

staan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). In deze ijstijd reikte het landijs tot de

lijn Utrecht-Arnhem. Het landijs schuurde diepe dalen uit (bijvoorbeeld de Gel

derse Vallei). Het uitgeschuurde materiaal werd voor het ijs uit gestuwd en

vormde stuwwallen, zoals de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. In de laatste

ijstijd (het Weichselien) is tegen de flanken van de heuvelrug dekzand afgezet.

De laagste delen van het dekzand zijn in het Holoceen afgedekt geraakt met klei

(aan de westelijke zijde) en veen (aan de oostelijke zijde). Op de pleistocene

afzettingen kunnen bewoningssporen vanaf het Midden-Paleolithicum voorko

men. Met booronderzoek in combinatie met oppervlaktekartering is getracht

binnen de te onderzoeken zones de aanwezigheid van archeologische vindplaat

sen vast te stellen.

In het Kromme Rijngebied zijn géén archeologische vindplaatsen aangetroffen.

Er zijn wel enkele losse vondsten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen aange

troffen. Deze vondsten houden mogelijk verband met de periferie van nederzet

tingsterreinen waarvan de kernen zich buiten de onderzochte zone bevinden.

Aanbevolen wordt om archeologisch toezicht tijdens de graafwerkzaamheden uit

te laten voeren met het doel eventuele archeologische sporen nader te onderzoe

ken.

Op de Utrechtse Heuvelrug en de flanken daarvan zijn vijf archeologische vind

plaatsen aangetroffen. Op de oostelijke flank is een mogelijk nederzettingster

rein uit de Steentijd aangetroffen. De vindplaats bevindt zich op de noordelijke

flank van een dekzandrug. Mogelijk bevindt een deel van de vondsten zich onder

veen. Nederzettingen uit de Steentijd zijn uiterst zeldzaam op de Utrechtse Heu

velrug. Aanbevolen wordt om door middel van proefsleuven de vindplaats te

onderzoeken op de aanwezigheid van bewoningssporen. Tevens dient bepaald te

worden of de vindplaats behouden dient te worden. Op de westelijke flank is, ter

hoogte van de afslag Driebergen, een mogelijk nederzettingsterrein uit de IJzer-
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tijd aangetroffen. In verschillende boringen zijn in het esdek kleine fragmenten

prehistorisch aardewerk aangetroffen. Naar verwachting bevinden zich onder het

esdek goed geconserveerde bewoningssporen. Dergelijke grote nederzettingster

remen zijn in de omgeving zeldzaam. Aanbevolen wordt om door middel van

proefsleuven de waarde van de vindplaats vast te stellen.

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn op twee locaties vuurstenen afslagen gevonden.

Het waarderend booronderzoek op deze locaties heeft geen aanvullende aanwij

zingen opgeleverd voor de aanwezigheid van bewoningssporen. Indien bodem

ingrepen in de directe omgeving van deze vindplaatsen worden uitgevoerd,

wordt archeologische begeleiding van de werkzaamheden aanbevolen. Eveneens

op de Heuvelrug is in enkele boringen aardewerk uit de Late Middeleeuwen aan

getroffen. Vermoedelijk duidt dit op de periferie van een middeleeuwse neder

zetting. In twee boringen zijn fragmenten kogelpot-aardewerk aangetroffen.

Mogelijk behoren de eerder ten noorden van de spoorlijn aangetroffen vondsten

eveneens tot deze periferie. Aanbevolen wordt om eventuele bodemingrepen

rond deze vindplaats archeologisch te laten begeleiden.

literatuur

• B. Jansen en J.H.M. van Eijk, Au Utrecht-Veenendaal; een inventariserend archeologisch onderzoek,

RAAP-rapport 781 (Amsterdam 2002)

UTRECHT- HAARZUllENS - HARMELEN

project Utrecht-West D.E.A. SCHILTMANS

Strategisch Groen-

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) provincie Utrecht heeft RAAP

in de periode november 200I-oktober 2002 een Aanvullende Archeologische

Inventarisatie uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de

deelgebieden Haarzuilens en Harmelen in het groengebied Utrecht-West. Doel

van onderhavig onderzoek was het opsporen van eventueel aanwezige archeolo

gische resten in acht onderzoeksgebieden (A tlm H) binnen het plangebied.

De inventarisatie heeft 39 (bekende en nieuwe) vindplaatsen opgeleverd. De

datering van het vondstrnateriaal wijst er op dat het plangebied bewoond is

geweest vanaf de IJzertijd tot in de Nieuwe tijd. Negen (bekende) vindplaatsen

liggen buiten de gebieden waarin volgens het conceptraamplan boderningrepen

plaatsvinden. Deze zijn in het veldonderzoek buiten beschouwing gelaten. Voor

belangrijke delen van de onderzoeksgebieden E, Gen H werd geen toestemming

voor het uitvoeren van het onderzoek verleend. Hierdoor is geen nader onder

zoek naar de bekende vindplaatsen I, 3 en II uitgevoerd. Het veldonderzoek in de

onderzoeksgebieden A en B heeft één mogelijke vindplaats opgeleverd. Verder
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AMERONGEN

AMERSFOORT

kan geconcludeerd worden dat de relatieve dichtheid aan archeologische ver

schijnselen in deze gebieden klein is.

De onderzoeksgebieden C en D zijn, vergeleken met de andere onderzoeksgebie

den, archeologisch het meest waardevol: vrijwel overal zijn archeologische resten

aangetoond of kunnen zij voorkomen. De onderzoeksgebieden C en D zijn

beschouwd als één grote archeologische vindplaats: een aaneengesloten land

schap met nederzettingen en off-site structuren die deel uitmaken van bewo

ningssystemen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Ondanks het

feit dat de fysieke kwaliteit van delen van dit landschap beperkt is, is de inhoude

lijke kwaliteit ervan dermate hoog dat de onderzoeksgebieden C en D archeolo

gisch bijzonder waardevol worden geacht.

In onderzoeksgebied E is één vindplaats aangetroffen: een nederzettingsterrein

uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd. De vindplaats is behoudenswaardig omdat

de nederzettingsresten onderdeel zijn van het bewoningssysteem uit de IJzer

tijd/Romeinse tijd, waarvan een groot deel in onderzoeksgebieden C en D

bewaard is gebleven (hoge inhoudelijke kwaliteit). Elders in onderzoeksgebied E

zijn geen archeologische resten aangetroffen.

Het onderzoek in de onderzoeksgebieden F, G en H heeft geen aanwijzingen

voor de aanwezigheid van (nieuwe, voor aanvang van onderhavig onderzoek nog

niet bekende) archeologische vindplaatsen opgeleverd.

Literatuur

• AJ. Tol en B.l. Smit, Strategisch Groenproject Utrecht-West, deelgebieden Haarzuilens en Harmelen,

gemeenten Utrecht en Woerden; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie, RAAP-rapport 847

(Amsterdam 2003)

AMERONGEN signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

H. van het Loo ontdekte op het oog in een bos bij Amerongen een mogelijke

grafheuvel, ca 1,5 à 2 m hoog. Door de heuvel loopt een diep spoor. De nabijheid

van een groep grafheuvels pleit voor een nadere waardebepaling van deze heuvel.

AMERSFOORT A28-Heiligenbergerbeek T. D'HOLLOSY

In het kader van de Spoedwet Wegverbreding, als bijdrage aan de oplossing van

het fIleprobleem, lag er een plan om op de oostbaan van de A28, tussen de aan

sluiting Leusden-Zuid en de AI aansluiting Hoevelaken, een plusstrook te reali

seren. Hiervoor zou een 2 tot 3 m brede asfaltstrook worden aangelegd in de zij-
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berm van dit tracé, waarvoor ook een aantal kunstwerken verbreed moest gaan

worden.

De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) heeft geadviseerd

ter hoogte van de overgang over de Heiligenbergerbeek, op nog geen paar hon

derd meter van het archeologische rijksmonument de Heiligenberg, een inventa

riserend en waarderend archeologisch onderzoek uit te laten voeren om vast te

stellen of er archeologische waarden aanwezig zijn. De sectie Archeologie van de

gemeente Amersfoort heeft in opdracht van Rijkswaterstaat directie Utrecht dit

onderzoek uitgevoerd.

Uit het bureauonderzoek bleek dat archeologische resten in de omgeving wél ver

wacht mogen worden, maar dat deze zich naar alle waarschijnlijkheid niet binnen

het onderzoeksgebied, zo dicht op de Heiligenbergerbeek zullen bevinden. Bij het

inventariserend veldonderzoek - in totaal zijn zeven boringen gezet - zijn ook

nauwelijks sporen van menselijke activiteit aangetroffen, als men de aanleg van

de A28 en de daarbij behorende ophogingslaag buiten beschouwing laat. Rond de

Heiligenbergerbeek is een beekafzetting aangetroffen met duidelijke sporen van

verspoeling door het water. De hieraan gerelateerde dateerbare vondsten gaven

aan dat deze verspoeling lang is doorgegaan. De beekafzetting werd afgedekt door

een 60-70 cm dikke verrommelde bouwvoor. Vrijwel alle archeologische resten

bevonden zich in deze bouwvoor en de bovenste verspoelde lagen van de beekaf

zetting. Geen van de dateerbare resten waren ouder dan postmiddeleeuws. De

ingebruikname van dit terrein moet dan ook in en na die periode gedacht worden,

waarschijnlijk als de weidegrond die het thans nog is.

Op één locatie binnen het onderzoeksgebied is de uiterste rand van een dekzand

ruggetje aangeboord. Er zijn daarbij geen archeologische waarden waargeno

men. Het ruggetje zelf, waarop de Heiligenberg gelegen is, ligt geheel buiten het

onderzoeksgebied. De voorgenomen werkzaamheden vormen voor de eventuele

archeologische waarden óp dit dekzandruggetje geen bedreiging.

De resultaten van het booronderzoek versterkten de verwachting zoals deze in

het bureauonderzoek was geformuleerd: archeologisch waardevolle resten zijn

er binnen het onderzoeksgebied, zo dicht op de beek, nauwelijks te verwachten.

De trefkans hierop wordt laag ingeschat en de aanwezige resten zullen naar ver

wachting voornamelijk verspoelde en vergraven 'losse vondsten' uit postrniddel

eeuwse en (sub)recente tijd betreffen. De archeologische waarde is in dergelijke

gevallen laag. In relatie tot de geplande werkzaamheden, die voornamelijk zullen

bestaan uit het ophogen van het gebied tot op wegniveau, en het verbreden van

het bestaande kunstwerk over de Heiligenbergerbeek heen, wordt het niet nodig

geacht voorafgaand aan de bovengenoemde werkzaamheden verder archeolo

gisch onderzoek op deze locatie uit te laten voeren.
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AMERSFOORT Sem Dresdenstraat M. VAN DIJK

Voorafgaande aan de bouw van een appartementencomplex op een braak liggend

terrein op de hoek van de Hogeweg en de Sem Dresdenstraat heeft de sectie

Archeologie in augustus 2003 een vooronderzoek gedaan. De Hogeweg was in

de Middeleeuwen een belangrijke verkeersader in oostelijke richting. De Sem

Dresdenstraat is een 20ste-eeuwse zijstraat van de Hogeweg. Het terrein ligt niet

ver buiten de historische binnenstad.

In de sleuven werd een aantal vrij grote afvalkuilen aangetroffen met 20ste

eeuws vondstmateriaal. Vondsten uit de vulling van twee greppels die parallel

aan de Sem Dresdenstraat liepen, dateren uit de I8de-eeuw. Oudere sporen wer

den niet aangetroffen en verder onderzoek bleek, mede gezien de verstoring

door de recente afvalkuilen, niet noodzakelijk.

AMERSFOORT Grote Koppel 8 L. DE LEEUW

Ontwikkeling van de Eemkades betekent voor de Grote Koppel, de westoever

ervan, veel sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden. In de eerste maanden van

2002 is het pand Grote Koppel 8 gesloopt, waarna archeologisch onderzoek is

uitgevoerd. Tijdens een opgraving in 1995 even ten noorden van het perceel aan

de Grote Koppel 8 zijn de restanten van de oude Eemoever, met diverse

beschoeiingen gevonden. Verschillende leem- en kleipakketten zijn stille getui

gen van vele overstromingen die regelmatig hebben plaats gevonden. Door de

opgraving op dit perceel kan het beeld verder ingevuld worden.

De oudste sporen die op het terrein zijn aangetroffen zijn drie greppels. Ze heb

ben dezelfde oriëntering als de loop van de 'oude' Eem. Op basis van het vondst

materiaal kunnen de greppels aan het einde van de I5de eeuw gedateerd worden.

Bovenop de natuurlijke bodem en de 15de-eeuwse greppels is over het gehele ter

rein een zandlaag waargenomen. Deze laag was 20 tot 40 cm dik en is vermoe

delijk een ophoging geweest voor de eerste (stenen) bebouwing op het terrein.

Van deze oudste bakstenen resteert slechts één muur en een over-

koepelde waterput. De bakstenen van de muur waren gevoegd met zand en

leem. Tussen de voegen van de muur zijn twee pijpensteeltjes gevonden. Het is

echter niet mogelijk middels deze vondst een nauwkeurige datering vast te stel

len.

Bovenop deze restanten is wederom een ophogingspald<et aangebracht, dat veel

bouwpuin bevatte. Het is heel waarschijnlijk dat dit het sloopafval is van het

bovengenoemde stenen gebouw. Tussen het bouwpuin is ook faience, glas en

witbald<end aardewerk aangetroffen, dat een datering oplevert voor de sloop van
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het eerste gebouw: dit heeft niet eerder plaatsgevonden dan in de I7de eeuw. Op

deze ophogingslaag bevond zich de volgende baksteenfase, waarvan nog drie

muren resteerden. De onderste baksteenlagen, de vlijlagen, zijn gevoegd met

zand en leem. Daarboven waren de bakstenen gevoegd met mortel dat gemagerd

was met schelpkalk. Het baksteenformaat geeft eveneens een aanwijzing voor

een datering van in de I7de eeuw. De Beyerskameren uit 1671, in de Agnieten

straat te Utrecht hebben een overeenkomstige baksteenmaat.

In de laatste bebouwingsfase van het terrein zijn de muren uit de vorige fase ge

sloopt en de bakstenen ervan opgenomen in het pand dat in het begin van de

20ste eeuw is gebouwd. Ook de aangetroffen kelder en beerput zijn gebouwd

van deze hergebruikte bakstenen. De beerput is ooit leeggehaald, schoonge

maakt en bepleisterd. Waarschijnlijk is dit gedaan om hem geschikt te maken

voor andere, nog onbekende doeleinden. Uiteindelijk is de beerput dichtgestort

met bouwafval. Recente tegels en ander modem puin wijzen erop dat dit nog

niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk is dit met de recente

sloop van het jongste gebouw gebeurd.

Samengevat kan dus gesteld worden dat vanaf de Isde eeuw activiteiten op dit

terrein en in de nabije omgeving hebben plaatsgevonden. Van deze activiteiten

resteren ons de drie greppels. Voor de I7de eeuw is het terrein opgehoogd en

bebouwd met een eerste bakstenen constructie. Later, in diezelfde eeuw, maakt

dit gebouw plaats voor een tweede bebouwing. In de 20ste eeuw is de I7de-eeuw

se bebouwing gesloopt en zijn de bakstenen ervan hergebruikt voor de vervaardi

ging van een nieuw pand en beerput. Nu, aan het begin van de 2Iste eeuw is de

bebouwing op het terrein tenslotte gesloopt en is na de opgraving de bouw van

'baksteenfase 4' begonnen.

AMERSFOORT .:. Grote Koppel 14 M. VAN DIJK

Bij de sloop van het pand Grote Koppel 14 waren de funderingen en de voorgevel

en noordelijke zijgevel intact gelaten. De funderingen, vermoedelijk daterend uit

de I8de eeuw, werden inderdaad aangetroffen, evenals twee kelders. Een klein

keldertje met bakstenen trapje dateert ook uit de I8de eeuw, een grotere kelder

bevat betonnen elementen en zal recenter zijn. Achter het huis werd een bakste

nen waterput gevonden met onderin een houten putkrans, die gebruikt is als

fundering en als hulpmiddel om de put op te metselen. Eén van de profielen gaf

inzicht in de opbouw van het terrein: op het schone zand, dat de sporen vertoon

de van de invloed van de nabij gelegen Eem, is een ophogingslaag aangebracht,

vermoedelijk daterend uit de I6de-I7de eeuw. Op deze ophogingslaag is vervol

gens een bakstenen gebouw neergezet.
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AMERSFOORT .:. Herenstraat M. VAN DIJK

De Herenstraat is gelegen tussen de Zuidsingel en het plantsoen langs de Ring

weg. Het plantsoen werd rond 1840 naar ontwerp van J. Zocher aangelegd op de

plaats van de in onbruik geraakte tweede stadsmuur van 1450. In 1646 werd aan

het eind van de Herenstraat een poortje in de stadsmuur gemaakt; de zogenaam

de Herenpoort of Schoolpoort. De muur en het poortje werden rond de periode

van aanleg van het plantsoen gesloopt.

In september 2002 werd begonnen met de bouw van een nieuwe poort aan het

eind van de Herenstraat. Bij de aanleg van de funderingssleuf waren medewer

kers van de sectie Archeologie aanwezig om eventuele archeologische sporen in

kaart te brengen. Hoewel de aangelegde sleuf niet groot was (ca 9X1,5 m) werden

toch enkele interessante sporen aangetroffen. Een bakstenen fundering (bak

steenformaat 22XIIX5,5 cm) zou verband kunnen houden met de Herenpoort. In

dat geval zou het nieuwe poortje precies op dezelfde plaats als zijn voorganger

komen. Verder werd nog een bakstenen waterafVoerkanaal aangetroffen,

bestaande uit hergebruikte bakstenen. Het kanaaltje mondde waarschijnlijk uit

in de beek en zal waarschijnlijk in de 19de eeuw gedateerd moeten worden, als

onderdeel van de aanleg van het plantsoen.

AMERSFOORT .:. Hooglanderveen - Van Beeklaan M. VAN DIJK

In Hooglanderveen werd in 2003 gestart met de bouw van een aantal woningen

op een locatie aan de rand van de dorpskern van Hooglanderveen. Het terrein

wordt omsloten door de Van Beeldaan, de Brenninkmeijerlaan en de Male Wete

ring. De Male Wetering is in het midden van de 13de eeuw gegraven.

Een gedeelte van de locatie is voor aanvang van het archeologisch onderzoek

gesaneerd vanwege de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de bouwvoor. Uit de

proefsleuven bleek dat het terrein afgegraven is, vermoedelijk vanwege zandwin

ning. Archeologische sporen werden niet aangetroffen. Mogelijk zijn die er wel

geweest, maar bij de afgravingen verloren gegaan. Verder onderzoek bleek dan

ook niet nodig.

AMERSFOORT .:.. Kapel Isselt F. SNIEDER

Industriegebied Isselt ligt aan de noordwest zijde van Amersfoort. Het ontleent

zijn naam aan het middeleeuwse gerecht Isselt, waar zich zeker sinds de 14de
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eeuw een hofstede met kapel bevond. Mogelijk heeft de hofstede al een oorsprong

in de I3de eeuw. Bij archeologisch onderzoek ten zuiden en westen van de hofste

de zijn sporen gevonden van een boerderij die uit het einde van de I3de eeuw

stamt (Zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 31-33).

Van de hofstede resteert nu alleen nog de 14de-eeuwse kapel. In 1339 stichtte

Dirk Cosijn van Isselt deze kapel, die hij met goederen begiftigde: 'het huis en

erf van IJsselt en een halve morgen grond'. Tussen 1636 en 1640 liet de familie

Van Isselt tegen de kapel een herenhuis aanbouwen. Dit werd in 1784 wegens

bouwvalligheid afgebroken. Alleen de kapel bleef staan, die later tot boerenwo

ning werd ingericht. Inmiddels was Isselt in 1775 in bezit van de familie Van

Dam gekomen. Een schilderijtje in het bezit van de huidige eigenaar van Isselt,

de heer J. van Dam van Isselt, dat dateert van 1830, toont de kapel met aan de

noordzijde een boerderij en aan de zuidzijde een schuur. In de jaren '60 van de

I9de eeuw is tegen de kapel een schuur aangebouwd. Deze is (gedeeltelijk) nog

aanwezig en aan de oostzijde is in 2003 een aanbouw ten behoeve van uitbrei

ding van het woonhuis geplaatst.

In 1515 heeft Vokken van Isselt ten westen van het huis een nieuw huis laten

bouwen: 'het nieuwe huis of hofstede van Isselt'. Was het huis dat tussen 1636

en 1640 bij de kapel is gebouwd de opvolger hiervan? Het complex van kapel en

woonhuis wordt omgeven door een gracht. Wellicht dateert deze uit de periode

van bouw van het herenhuis in de 17de eeuw.

Isselt is een rijksmonument en ook een Archeologisch Belangrijke Plaats bij

gemeentelijke verordening. Ten behoeve van de actualisatie van archeologische

monumenten is in het voorjaar van 2001 door de ROB een onderzoek uitgevoerd.

Aan de zuidkant van het woonhuis/kapel, haaks erop, is een sleuf getrokken met

een kort sleufJe daar weer haaks op. Het onderzoek heeft geen sporen van muur

werk opgeleverd. Weerstandsmetingen, uitgevoerd door RAAP in 2000, geven

juist voor dit gebied een verhoogde weerstand. Dit is dus onverklaarbaar.

In 2003 liet de eigenaar een uitbreiding aan de oostzijde van het woonhuis (aan

de noordzijde van de kapel) bouwen. Hiervoor had hij vergunning gekregen op

voorwaarde dat de grondwerkzaamheden archeologisch werden begeleid door de

archeologische dienst van de gemeente Amersfoort. De bodemverstoring was

minimaal: een sleuf van 40 cm diep, 45 cm breed en een lengte van ongeveer 12

m. Het enige muurwerk dat werd aangetroffen bij het trekken van de sleufis een

muurtje dat parallel aan de oostrnuur van het woonhuis liep, ruim 1,5 m hiervan

daan. Het bestond uit drie lagen bakstenen, waarvan de bovenste twee vrij

modern zijn (22x1o,5x5,5 cm) en de onderste laag bestaat uit bakstenen van een

groter formaat (26x12,5x6 cm), die uit een oudere periode stammen en in

Amersfoort en omgeving in de qde eeuw moeten worden gedateerd. Deze laat

ste zijn dus secundair in dit muurtje gebruikt. Bij de archeologische begeleiding
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zijn verder enkele scherven van roodbakkend aardewerk en stukjes leisteen

(hieruit bestaat de dakbedekking van de kapel) gevonden.

AMERSFOORT Kleine Spui M. VAN DIJK

In februari 2002 werd pal naast de voor Amersfoort gezichtsbepalende Koppel

poort een hoofdriolering aangelegd op het Kleine Spui. Uiteraard zijn de werk

zaamheden intensief gevolgd door medewerkers van de sectie Archeologie. Tus

sen een wirwar van bestaande kabels en leidingen werden betonnen buizen

met een diameter van ca 1 m.

Volgens verwachting is de fundering van de tweede stadsmuur aangetroffen. De

eerste stadsmuur was rond 1300 voltooid en omsloot het gebied binnen de

Muurhuizen, Breestraat en Krankeledenstraat. In de loop van de 14de eeuw was

er behoefte aan stadsuitbreiding: men legde een tweede stadsmuur aan, die rond

1450 was voltooid. De Koppelpoort vormde onderdeel van deze nieuwe omwal

ling. Deze bestond uit een muur met poorten en torens en daarbuiten een dub

bele gracht met een aarden wal tussen de grachten in. De Koppelpoort zelf was

waarschijnlijk rond 1400 voltooid.

Zoals blijkt uit eerder onderzoek is de stadsmuur gefundeerd op zogenaamde

spaarbogen: een constructie bestaande uit bakstenen poeren (bal<steenformaat:

21XIIX5,5 cm) die met elkaar verbonden werden door een boogconstructie. De

bogen bevinden zich onder de grond. Naast de Koppelpoort zijn twee poeren

aangetroffen en de resten van de tussenliggende bogen. Die poeren zijn gefun

deerd op moerasijzererts.

Verrassend was de vondst van een grote massieve 3 m diepe bal<stenen funde-

aan de buitenkant van de stadsmuur. Deze heeft een schuin talud en is net

als de stadsmuur gefundeerd op moerasijzererts. Het baksteenformaat is gelijk

aan dat van de spaarbogen van de stadsmuur. Waarschijnlijk was het bouwwerk

een kademuur of een waterkering, aangelegd om te voorkomen dat de fundering

van de stadsmuur door het water van de Eem ondermijnd zou worden. De over

eenkomst in baksteenformaat met de stadsmuur doet vermoeden dat beide

bouwwerken tegelijkertijd of kort na elkaar gebouwd zijn. Overigens kon ook

vastgesteld worden dat de kademuur tegen de Koppelpoort aan was gebouwd,

met andere woorden: de poort stond er al toen de kademuur gebouwd werd.

Hoewel de fundering van de tweede stadsmuur al eerder op verschillende loca

ties is aangetroffen, geeft deze opgraving een interessant beeld van hoe men

omging met problemen bij de bouw van de muur. Men nam geen halve maatre

gelen tegen de ondermijnende werking van het water; de waterkering mag met

recht zeer solide genoemd worden.
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AMERSFOORT .:. Krankeledenstraat 20 en 22 F. SNIEDER

In de binnenstad werd een kort, maar zeer interessant onderzoek verricht aan de

Krankeledenstraat. Hier zijn twee pandjes (ms. 20 en 22) afgebroken, om met

oorspronkelijke kenmerken en karakteristieken weer te worden opgebouwd. Het

buurpand, Krankeledenstraat 24, is in 1947 afgebroken, waarvoor toen een nieuw

huisje in de plaats is gekomen. Er is in die tijd ook een opmeting van de oude situ

atie gedaan (een nauwelijks te begrijpen tekening, afgebeeld in het verder onvol

prezen Zeven eeuwen Amerifoort, van H.Halbertsma, Schiedam 1959), waaruit

bleek dat de vroegste stadsmuur van rond 1300 enkele meters achter de rooilijn

van de straat lag. Dit is opmerkelijk, omdat bij archeologisch onderzoek is geble

ken dat de stadsmuur elders onder de voorgevels van de Muurhuizen lag, die daar

op gefundeerd waren. De voorgevel van het huis Tinnenburg bestaat zelfs uit de

stadsmuur; de bogen waarop de weergang rustte, tekenen zich hierin af.

Voordat Krankeledenstraat 20 en 22 werden afgebroken, is bouwhistorisch

onderzoek aan de panden verricht (Albert van Engelenhoven, bureau Monumen

tenzorg). Een daarbij aangetroffen muurfragment, gemetseld van de grote bak

stenen, waarvan het formaat typerend is voor de eerste verdediging (ca

28xI4x7cm), bleek zich na afbraak van de twee panden voort te zetten in de

muren van de belendende panden. De stadsmuur was direct op het schone zand

gefundeerd (ca 1,50 m boven NAP) en op funderingshoogte ruim 70 cm dik,

bovengronds ongeveer 50 cm. De bewaarde hoogte was drie meter vanaf funde

ringsniveau. De muur bevindt zich ongeveer zes meter achter de huidige rooi

lijn. Direct achter de stadsmuur begon de gracht, waarvan de insteek duidelijk

waarneembaar was. Waar zich nu tuinen bevinden, bevond zich in de tijd dat de

muur nog functioneerde water. De gracht zal toen een breedte hebben gehad van

zeker drie keer de huidige Westsingel. Het is een omgrachting geweest met een

singel (een smalle strook grond) in het midden, een dubbele gracht dus. De eer

ste stadsmuur was nog niet eerder zo goed in doorsnee gezien als hier bij de

Krankeledenstraat.

AMERSFOORT .:. Kreupelstraat M. VAN DIJK

In de periode februari tot mei 2002 heeft de sectie Archeologie een opgraving

uitgevoerd op een terrein van ca 500 m 2 in het oostelijk deel van de Amersfoort

se binnenstad: ter plaatse van een aantal gesloopte pandjes op de hoek van de

Kreupelstraat en Achter de Kamp. Na afloop van de opgraving is gestart met de

bouw van een appartementencomplex met parkeerkelder en winkelruimte.

Dit gebied maakt deel uit van de stadsuitleg van 1380. De eerste stadsmuur, vol-
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tooid rond 1300, lag in het tracé van de Muurhuizen, Breestraat en Krankeleden

straat. Door bevolkingsgroei werd al vrij snel de behoefte aan uitbreiding van de

stad groot, en rond 1380 werd begonnen met de bouw van een nieuwe stads

muur. Omstreeks 1450 was deze muur voltooid. Het onderzochte terrein lag van

af dat moment binnen de muren. Aan het eind van Achter de Kamp is nog een

deel van de muur zichtbaar. De Kreupelstraat verbindt de Kamp met de Achter

de Kamp. De Kamp is hoog gelegen en maakt deel uit van de route naar het oos

ten, richting Deventer. Achter de Kamp loopt parallel aan de Kamp.

Tijdens het onderzoek zijn sporen uit verschillende periodes van de ontwikke

ling van de stad aangetroffen. In hoofdlijn vallen er drie fases te onderscheiden.

De eerste fase bestaat uit de pre-stedelijke bewoning. Een groot aantal paalspo

ren, een aantal afvalkuilen, een greppel, een waterput en een akkerlaag, dateren

alle uit de 13de en 14de eeuw. Helaas is in het verleden vermoedelijk al een aantal

paalsporen op de schop gegaan, waardoor het niet meer mogelijk was een struc

tuur te reconstrueren. Desondanks geven de bovengenoemde sporen wel een

idee van de functie van het gebouw dat hier gestaan moet hebben. Alles wijst

erop dat hier in de 14de eeuw een boerderij stond. In deze periode lag het terrein

nog buiten de stad, pas aan het eind van de qde eeuw werd begonnen met de

bouw van de tweede stadsmuur.

Op diverse plaatsen bevond zich een opeenvolging van lemen vloertjes. Op som

mige plaatsen was duidelijk waarneembaar dat deze vloeroppervlakken in de

loop van de tijd verzakten, wat men probeerde te herstellen door het aanbrengen

van een nieuwe lemen vloer. De datering van deze vloeren is onduidelijk, maar

ze lagen onder de 17de- of 18de-eeuwse bakstenen funderingen en zijn dus

ouder, en hebben vermoedelijk bij houten gebouwen gehoord, waarin vloeren

van leem zeer gebruikelijk zijn. Het is helaas niet mogelijk de leemvloeren aan

één van onze fases te koppelen.

In de 15de en 16de eeuw, onze fase twee, wordt het terrein volledig heringericht

en begint men met de bouw van bal<stenen gebouwen. Een zeer solide 15de

eeuwse fundering is hier een voorbeeld van. Deze maakt deel uit van een gebouw

dat in de 15de en 16de eeuw parallel stond aan de Kreupelstraat. In de 15de eeuw

werd het normaal gebouwen van baksteen te bouwen. Dat de rijkdom van de

bewoners toenam valt af te lezen aan het huishoudelijk afval dat we aantreffen.

In een beerkuil met materiaal uit de 15de en begin 16de eeuw werd een aantal zo

goed als complete potten gevonden, waaronder twee zogenaamde puntneuskan

netjes van steengoed, die gemaakt zijn in het Duitse plaatsje Raeren, in de perio

de 1475-1525. Het zijn kleine kannetjes met op de schouder een afbeelding van

een gezicht met een puntige neus. Uit dezelfde kuil komt glaswerk tevoorschijn,

waaronder twaalf fragmenten van minimaal drie zogenaamde ribbelbekers.

Deze bekers, voorzien van een geribbelde wandversiering in gekruist patroon,

dateren uit de 15de eeuw. Uit de kuil kwamen ook drie vrijwel complete pispot-
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ten tevoorschijn. Uit botanische resten kunnen we afleiden dat de bewoners bra

men, vijgen en druiven hebben gegeten.

In de volgende fase sloopte men het grote 16de-eeuwse pand en bouwde men

een aantal kleine huisjes. De solide 15de-eeuwse fundering is in latere periode

nuttig gebruikt: hoewel een klein gedeelte uit de muur is weggebroken, is het

grootste deel blijven staan als achtergevel. Tegen de muur zijn dwarsmuurtjes en

keldertjes gebouwd, die vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw dateren. De kel

dertjes, in totaal vier, maken deel uit van kleine huisjes. Twee van de kelders zijn

gevuld met recent materiaal (ongeveer midden 20ste eeuw) en vertonen sporen

van brand. Vermoedelijk zijn op een zeker moment (delen) van de panden langs

de Kreupelstraat door brand verwoest en heeft men besloten het achtergebleven

puin in de kelders te gooien. De vulling van de kelders bestaat niet alleen uit bak

stenen en ander puin, maar ook uit een groot aantal (bijna antieke) elektrische

onderdelen, schoeisel en zelfs een hapvorm van een tandarts.

Behalve de hierboven beschreven grondsporen en funderingen, heeft de opgra

ving ook een aantal interessante vondsten opgeleverd. Voor aanvang van de

opgraving werd op het oppervlak een vrij groot fragment van een terracotta

haardsteen gevonden. Haardstenen zijn vuurbestendige bakstenen die achter het

haardvuur werden aangebracht om de achterliggende muur tegen het vuur te

beschermen. Ons exemplaar dateert uit de 16de of 17de eeuw, is in een mal

gemaakt en heeft een afgeronde bovenkant wat er op wijst dat deze steen zich

aan de bovenkant van de haard bevond; het is de linkerkant van een zogenaamde

deksteen. Het heeft de afmetingen van 16,5x19 cm en is 5,5 cm dik. Op dekste

nen is vaak het wapen van Oranje-Nassau ofhet Spaanse koningshuis afgebeeld,

geflankeerd door leeuwen, adelaars of griffioenen. Op het gevonden fragment

staat een klimmende leeuw, een symbool dat vaak voorkomt in combinatie met

het wapen van Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625).

Bij het weggraven van de bovenlaag met de graafmachine rolden op één en

dezelfde ochtend twee kogels van de stort. Nader onderzoek wees uit dat het een

stenen mortierkogel en een ijzeren kanonskogel waren. Het verschil tussen een

kanon en een mortier is de wijze van gebruik. Een mortier is een type geschut

met een korte en brede loop die de projectielen met een boog afschiet, terwijl een

kanon een lange, smalle loop heeft en in een vlakke baan vuurt. De mortierkogel

blijkt een tweede leven te hebben gehad. Door het projectiel is een ijzeren pin

geslagen die vermoedelijk gediend heeft als bevestigingspunt. Mogelijk is de

kogel hergebruilct als ornament op een gebouw. De kogels herinneren aan het

feit dat een middeleeuwse stad als Amersfoort vaak het toneel was van oorlogen

en belegeringen.

Uit een laag met puin en afval kwam een goed bewaard gebleven metalen mond

harpje te voorschijn. Dit type muziekinstrument wordt niet vaak op opgravingen

gevonden. Al eerder was al eens in Amersfoort de vondst gedaan van de grootste
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hoeveelheid ooit bij elkaar gevonden mondharpjes (acht stuks in een 14de-eeuw

se drenkplaats op de Hof (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991,

p. 10-19). Het onlangs gevonden exemplaar is echter beduidend jonger en

dateert uit de 17de eeuw. Een mondharpje bestaat uit een vierkant metalen staaf

je dat in een ronde of driehoekige vorm is gebogen waarvan de uiteinden een

vork vormen met twee dicht naast elkaar gelegen pootjes. Tussen de pootjes is

aan de binnenkant van de beugel een dunne metalen strip bevestigd: de lamel of

tong. De lamel werd gebruikt om op te tokkelen. Dit onderdeel ontbreekt vrijwel

altijd bij bodemvondsten: het is het kwetsbare punt van het instrument en vaak

is beschadiging van dit onderdeel reden geweest om de mondharp weg te gooi

en, waarna het eeuwen later weer gevonden wordt. Bij het onlangs gevonden

exemplaar ontbreekt de lamel ook.

De opgraving bij de Kreupelstraat heeft een interessante kijk gegeven op de ont

wikkeling van dit gebied van een akkerlandschap met een boerderij tot de bouw

van bakstenen huizen, gelegen vlakbij een drukke handels en verkeersroute in

een middeleeuwse stad. Vanaf de 13de en 14de eeuw, heeft men er gebouwd, ge

sloopt en weer opnieuw gebouwd. De opgraving heeft een goed beeld gegeven

van de ontwikkeling van dit gedeelte van de stad.

AMERSFOORT .:. Leusderweg M. VAN DIJK

In de eerste maanden van 2003 zijn op korte afstand van elkaar twee opgravin

gen uitgevoerd langs de Leusderweg. Beide onderzoeken vonden plaats vanwege

aanpassing en herziening van het wegtracé en het verleggen van kabels en lei

dingen.

De Leusderweg is relatief hoog gelegen in het landschap en de vroegste vermel

ding van de 'Loesderwech' dateert uit 1388. In de driehoek Leusderweg, Amhem

seweg en de Kersenbaan werd in de 19de eeuw een buurtje met arbeiderswonin

gen gebouwd; de zogenaamde Burgerbuurt, waarvan de pandjes in 1996 gesloopt

zijn ten behoeve van woningbouw. Dit buurtje ligt pal tegenover de twee opgra

vingsterreinen. Het straatje Weltevreden is ontstaan met de bouw van kleine

woningen in dit gebied aan de westkant van de Leusderweg, in de periode 1880

1900. De Kersenbaan ontleent zijn naam aan de eindbestemming van deze

spoorlijn in Kesteren. Kesteren bevindt zich in de Betuwe, waar kersenbomen

een belangrijk onderdeel van het landschap vormen. De spoorlijn loopt via Leus

den, Woudenberg en Scherpenzeel naar zijn eindbestemming. Tegenwoordig is

het gedeelte tussen Amersfoort en Leusden-Zuid nog in gebruik en staat het

bekend als het 'Ponlijntje', omdat auto-importeur Pon de spoorlijn gebruikt voor

transport.
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Leusderweg-Weltevreden

In begin 2003 is het bovengrondse deel van de woonhuizen Leusderweg 27 tot

en met 31 gesloopt. In samenwerking met de sloper werd het archeologisch

onderzoek uitgevoerd. Vanzelfsprekend kwamen we de funderingen van deze

begin 20ste-eeuwse huisjes tegen. Tussen en onder deze funderingen bevonden

zich resten van ouder muurwerk, waarschijnlijk daterend uit de 18de eeuw. Bij

de bouw van de latere huisjes is een groot deel van dit 18de-eeuwse bouwwerk

gesloopt. In het westen van het opgravingsterrein lag een fundering van spaarbo

gen die niet bij de 20ste-eeuwse huisjes hoorde. Het gebruik van beton in de

constructie verraadde echter een recente datering. Een in het verleden al groten

deels weggebroken bakstenen vloer leek wel weer van ouder datum te zijn, mis

schien behorend tot het 18de-eeuwse gebouw.

Onder de funderingen lag parallel aan de Leusderweg een sloot. De vulling bevat

18de-eeuws materiaal. De sloot kan gediend hebben voor de afwatering van de

omliggende weilanden. Oudere sporen dan de 18de eeuw zijn niet aangetroffen.

Het is goed mogelijk dat die er wel geweest zijn, maar op de schop gegaan zijn

bij de bouw van huizen en het uitgraven van de kelders.

Leusderweg-Bergstraat

Na afloop van de hierboven beschreven opgraving verhuisde de opgravingsploeg

naar de hoek van de Bergstraat en het Julianaplein, vanwege de later in het jaar

geplande uitbreiding van de rotonde. Het onderzochte terrein is tot voor enkele

jaren in gebruik geweest door IJzerwarenhandel Pothoven. Enkele jaren geleden

is het bedrijfspand (met de bijbehorende funderingen) gesloopt.

Er zijn twee proefsleuven aangelegd. Langs de Bergstraat werd het restant van

twee bakstenen funderingen aangetroffen. Slechts een deel was zichtbaar, de

rest lag buiten het opgravingsterrein. De funderingen waren zwaar gehavend en

de datering is daardoor onduidelijk. Uit de profielen bleek dat de sloop van de

gebouwen zijn sporen heeft nagelaten. Verder werden enkele kuilen met recent

puin en afval aangetroffen.

AMERSFOORT De Lichtenberg (I) F. SN1EDER

Op de hoek van de Hugo de Grootlaan en de Utrechtseweg bevindt zich een graf

heuvel uit het Neolithicum of de Bronstijd en uit de IJzertijd. Het grote perceel

met het ziekenhuiscomplex De Lichtenberg (Ziekenhuis Eemland, locatie de

Lichtenberg geheten) waar deze ligt, is sinds 1967 archeologisch rijksmonu

ment. De bescherming betreft de grafheuvel inclusief een omringende zone van

10 m, gerekend vanaf de voet van de grafheuvel.

SI I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I AMERSFOORT

Het ziekenhuis was genoodzaakt een betere toerit voor ambulances aan te leggen

en heeft hierbij rekening gehouden met de grafheuvel en een zone van IQ m.

De ROB heeft om deze reden vergunning voor de werkzaamheden, zo dichtbij

de grafheuvel, verleend, op voorwaarde dat er een archeologisch onderzoek aan

vooraf zou gaan. In dezelfde periode (2001/2002) heeft de gemeente Amersfoort

het ziekenhuisterrein aangewezen als Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP)

waarbij dezelfde voorwaarde van archeologisch onderzoek voorafgaand aan

bodemverstorende werkzaamheden geldt.

Het gehele terrein van het ziekenhuis is als ABP aangewezen vanwege de moge

lijke aanwezigheid van nog meer grafheuvels of restanten daarvan. Bij het

archeologisch onderzoek in 1954 zijn namelijk buiten de bovengenoemde graf

heuvel nog twee andere tumuli aangetroffen. Helaas werd de ROB pas gealar

meerd toen de grondwerkzaamheden voor de bouw van het ziekenhuis al in vol

le gang waren. Een van de twee grafheuvels was toen al verdwenen. De andere

heuvel bleek kunstmatig en was mogelijk pas in de 19de eeuw opgeworpen. De

derde grafheuvel, het rijksmonument, is toen opgegraven. De diameter van de

tumulus is 8 m en de hoogte 0,30 m, maar was waarschijnlijk oorspronkelijk

hoger. Er zijn vier nabijzettingen (crematiegraven) gevonden. Het aardewerk van

de urnen is in de IJzertijd te dateren. Over de datering - Neolithicum of Brons

tijd - van de oorspronl<elijke grafheuvel is kennelijk bij het onderzoek geen dui

delijkheid ontstaan.

Het onderzoek bij de aanleg van de ambulancetoerit was gericht op sporen beho

rend bij deze of eventueel een andere grafheuvel. Behalve vele recente verstorin

gen is niets aangetroffen wat duidt op grafheuvels of randstructuren. Een

natuurlijk bodemprofiel was niet aanwezig, en waarschijnlijk heeft bij de bouw

werkzaamheden voor het ziekenhuis veel grondverzet plaats gehad en op som

mige plekken ook zeer diep met als gevolg het meer dan natuurlijke reliëfver

schil en zo ook de huidige steile helling naar de grafheuvel toe.

Het onderzoek, uitgevoerd door de sectie archeologie van de gemeente Amers

foort, nam een ochtend in beslag.

AMERSFOORT De Lichtenberg (2) A.D. VERLINDE

In de zomer van 2002 werden op het achterterrein van ziekenhuis De Lichten

berg, alias Eemland, alias Meander, diepe funderingssleuven uitgegraven voor

een huisartsenpost. Deze locatie (30 m) ligt 14 m onder het hoogste punt van de

Amersfoortse Berg (44 m NAP). In de profielen van een drietal funderingssleu

ven tekenden zich om de meter acht zogeheten ontginningsgreppels af. Deze

greppels lagen evenwijdig aan elkaar en evenwijdig aan de plaatselijke hoogtelij-
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nen. Zij 'hingen' als ca IS cm diepe ingravingen onderaan het matig verstoorde

bodemprofiel van een bosgrond. De anderhalve schopsteek brede greppels moe

ten oorspronkelijk zeker 40 cm diep zijn geweest, gerekend vanaf het oorspron

kelijk loopvlak.

De greppels bij de Lichtenberg waren uitzonderlijkerwijs aangelegd in en gevuld

met bosgrond, dus niet met het licht grijze loodzand van een podzolbodem, het

geen in oostelijk Nederland de normale situatie is. De achterliggende gedachte

hierbij was om het arme uitgeloogde loodzand in de greppels te storten, de oer

bank te breken en het wat dieper liggende zand naar boven te werken, waardoor

de basis voor een goede akker, mits bemest, werd bereikt. In de landbouwkundig

gezien betere bosgronden is dat helemaal niet nodig en in die arealen worden

ontginningsgreppels dan ook zeer zelden aangetroffen. Wanneer dat toch wel

eens het geval blijkt te zijn, kan hun aanwezigheid worden toegeschreven aan

een individuele taxatiefout.

Ontginningsgreppels, onterecht ook vaak aangeduid als esgreppels, vormen een

zeer frequent verschijnsel in Drenthe, Overijssel en noordelijk Gelderland,

alwaar zij meestal onder de plaggendekken van essen of enken worden aange

troffen. In oostelijk Utrecht, met een soortgelijke zandige ondergrond (van stuw

wallen en dekzandruggen), schijnen zij opvallend genoeg nauwelijks voor te

komen, althans niet bekend te zijn. De greppelsystemen kunnen in oostelijk

Nederland gedateerd worden van de I2de-I9de eeuw. De ontginningsgreppels

worden, zoals de term al aangeeft, algemeen geïnterpreteerd als uitgegraven

greppels voor de ontginning van een ongecultiveerd terrein. Kennelijk prefereer

de men, waarschijnlijk om economisch-technische redenen, regelmatig deze

arbeidsintensieve maar goedkope methode boven een eerste zware ploeggang.

Het aantreffen van de cultuurgreppels in een bosgrond en zo hoog op de Amers

foortse Berg mag bepaald onverwacht worden genoemd. Heeft men hier in de

periode tussen ca noo en 1850 de aanleg van een akker(tje) wenselijk gevonden?

Wij gaan er hierbij van uit, dat ontginningsgreppels alleen bij de aanleg van

akkers werden toegepast. Andere dan agrarische toepassingen zijn ons niet

bekend, terwijlontwateringsgreppels en moderne bosgreppels zijn uitgesloten.

Lang zal die akker overigens niet gefunctioneerd hebben, want de bosgrond was

niet al te zeer verstoord en er is kennelijk geen plaggenbemesting toegepast

zoals bij esgronden. De precieze uitbreiding van de akker cq van het begreppelde

areaal is helaas niet te achterhalen, evenmin als een precieze datering. De kaar

ten vanaf ultimo 1859 brengen ons niet verder, wat gezien de datering van het

fenomeen niet verwonderlijk is. Naast al deze onbekende of niet goed te begrij

pen punten resteert slechts één logisch lijkend gegeven, namelijk de aanleg van

de greppels in een relatief vlakke zone op de overigens steile Berghelling.
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AMERSFOORT Lieve Vrouwekerkhof T. D'HOLLOSY

Het lieve Vrouwekerkhofkende in 1986 een grootschalige opgraving, waarbij naast

de fundamenten van de lieve Vrouwekerk, ook vele skeletten zijn aangetroffen: gra

ven in en om de kerk. Een gedeelte van het plein, ruim een kwart ervan, is welbe

wust niet opgegraven om het bodemarchief daar te behouden. In de jaren daarna

hebben we gezien dat er toch afen toe stukjes van dit behouden bodemarchiefverlo

ren gingen. Zo ook in 200l vanwege de aanleg van een 'urilift', een staaltje van

moderne techniek, dé oplossing tegen wildplassers! Een drie-persoons plaszuil,

voorzien van licht en een spoelinstallatie, die men met een druk op de knop in de

weekeinde en op feestdagen uit de bestrating van het plein omhoog kan laten rijzen,

om deze dan ná alle drukte weer in de grond te laten wegzakken. Helaas zijn de

archeologen niet betrokken in het planproces, en de keuze van een locatie voor deze

urilift palcte dan ook zeer ongelukkig uit: exact binnen het deel van het plein dat niet

was opgegraven. Met het Archeologisch Centrum op nog geen 100 m afstand, wer

den de werkzaamheden al snel gezien. Helaas te laat: op de stort lagen al enkele ske

letresten. Een aantal dagen later zijn de werkzaamheden voortgezet, maar nu onder

begeleiding van een archeoloog. Daarbij is nog veel meer skeletrnateriaal aangetrof

fen, en - bij de aanleg van de kabels, leidingen en riolering - enl<ele funderingsres

ten. De kabels en leidingen zijn om deze funderingen heen gelegd, en doorgetrok

ken via tracés waar al eerder leidingen zijn geplaatst.

AMERSFOORT Nefkensterrein L. DE LEEUW

Op de locatie van de voormalige garage Nefkens is van 9 tot en met 12 december

2003 archeologisch bodemonderzoek verricht. Aanleiding van het onderzoek

was de nieuwbouw die op deze plaats zal gaan komen.

Het Nefkensterrein ligt op de flank van de Amersfoortse berg. De flanken van de

stuwwallen, in de nabijheid van water, waren reeds vanaf de prehistorie voor

bewoning in trek. Gedurende de Middeleeuwen lag het Nefkensterrein net bui

ten de tweede stadmuur, die in 1450 voltooid was. Dit gebied werd waarschijnlijk

gebruikt voor akkerbouw. Pas aan het einde van de 19de eeuw werd dit deel van

Amersfoort bebouwd. Op het Nefl<ensterrein verrees toen een zeepfabriek:.

Tijdens de opgraving zijn slechts uitbraaksleuven aangetroffen, die verband hiel

den met de sloop van de Nefl<ensgarage. Deze verstoringen zaten op een derma

te diep niveau, dat eventueel aanwezige archeologische resten geheel verdwenen

zijn. Ook van de hier ooit aanwezige akkers is geen enl<el spoor teruggezien. De

fragmenten grijsbal<k:end aardewerk en een 17de-eeuwse pijpenkop zijn de enige

getuigen van menselijke activiteiten in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
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AMERSFOORT Rochuskapel T. D'HOLLOSY

De geplande bouw van een fietsenstalling naast de Rochuskapel en de daarmee

gepaard gaande verstoring in de bodem, vormde voor de sectie Archeologie aan

leiding op dit terrein archeologisch onderzoek te verrichten. Uit historische

bronnen is bekend dat er op deze plek een begraafplaats is geweest. Begin janu

ari 2002 is de opgraving van start gegaan, en gedurende één maand zijn in de

werkput (van 9X2 m) tot op een diepte van ruim 2 m meer dan 40 graven aange

troffen.

De opgraving op het kerkhof vormde een behoorlijke puzzel omdat de graven in

vier, soms vijf lagen bovenop elkaar lagen, en deels dwars door elkaar heen zijn

aangelegd. Daarnaast zijn in een recenter verleden ook grote afvalkuilen gegra

ven, waardoor enkele graven verstoord zijn geraakt. Alle skeletten lagen scheef

en sterk verzakt door het vergaan van de (onderliggende) houten grafkisten.

Hoewel er geen houtresten zijn aangetroffen staat wel vast dat er in kisten begra

ven werd: de ijzeren kistspijkers zijn wel bewaard gebleven.

De skeletten zijn tijdens het onderzoek zorgvuldig vrijgelegd, getekend, gefoto

grafeerd en beschreven voordat zij werden geborgen. Dit gebeurt om de ligging,

oriëntatie en houding, alsmede de onderlinge relatie vast te leggen. In een later

stadium zullen deze gegevens, samen met de resultaten uit specialistisch boton

derzoek (dat voor elk skelet informatie gaat opleveren over geslacht, leeftijd,

gezondheid, afwijkingen en eventuele ziektes) een gedetailleerd beeld scheppen

van het kerkhof en de ter aarde bestelden.

Er kunnen echter al enkele opmerkingen gemaakt worden over het kerkhof en

de gevonden skeletten. Op basis van de spaarzame vondsten en sporen die zijn

aangetroffen kunnen de graven (voorzichtig) als 17de-eeuws gedateerd worden.

Direct in het oog springend is dat de skeletten niet alle dezelfde oriëntatie heb

ben: hoewel ze allemaal noord-zuid zijn gelegen, ligt de ene helft met het hoofd

naar het noorden, en andere helft met het hoofd naar het zuiden. Omdat een

oost-west ligging (met het hoofd in het westen) binnen de christelijke traditie

gebruikelijker is, lijkt de oriëntatie op dit kerkhof eerder te zijn ingegeven door

de - eveneens van de gebruikelijke oriëntatie afWijkende - ligging van de kapel

zelf: noord-zuid.

Over de doodsoorzaak geeft de locatie een sterk aanknopingspunt: op de Pothof

stond tot 1738 een pesthuis, waarin pestlijders werden verzorgd. De pest teister

de vanaf1347 Europa en dook rond 1397 voor het eerst op in Amersfoort. De oud

ste vermelding van het pesthuis is uit 1500 en rond die zelfde tijd verrees op het

terrein een kapel, gewijd aan Sint Rochus (patroon van de pestlijders). Waar

schijnlijk werden vanaf dat moment ook de slachtoffers van de zwarte dood uit

het pesthuis rond de kapel begraven, misschien ook al eerder. De laatste pestpa

tiënten werden in 1667 in het pesthuis verpleegd.
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Tijdens het onderzoek werd al snel duidelijk dat er voornamelijk kindergraven

en graven van jongvolwassenen liggen. Er liggen veel onvolgroeide skeletjes,

waarvan het kleinste slechts een lengte van 80 cm heeft. De volgroeiden betref

fen allen jongvolwassenen: zij vertonen nog nauwelijks slijtage aan botten en

gebit. Waarom op deze plek alleen jonge mensen begraven zijn is niet bekend,

maar archiefonderzoek doet vermoeden dat op dit hoekje van het kerkhof wel

eens de onfortuinlijke pestslachtoffertjes uit het weeshuis, na verpleging in het

pesthuis, bij elkaar begraven zijn.

In de graven is een klein aantal vondsten gedaan: er zijn onder andere een kope

ren haarspeld, een speelschijf en een knikker aangetroffen. Het eerste graf, dat

op een diepte van ca I m werd aangetroffen, levert ons echter een zeer bijzondere

vondst: de schedel van de hier begraven jonge vrouw droeg nog de resten van een

kapje. De metalen beugel ervan is het enige dat er nog van rest, van het textiel is

niets bewaard gebleven. De twee metalen fragmenten die op de schedel zijn aan

getroffen vormden oorspronkelijk één geheel; het zogenaamde 'hoofd-' of 'oor

ijzer'. Dergelijke beugels werden vanaf de 17de eeuw door vrijwel alle vrouwen

gebruikt om ervoor te zorgen dat het kapje (vaak van kant) stevig over het haar

bleef zitten. Door middel van spelden kon de beugel met het kapje aan een

onderkapje en het haar bevestigd worden. Bij de beugel bevonden zich nog enke

le resten van deze spelden in de daarvoor bestemde gaatjes. Ook enkele haren

zijn door de aanwezigheid van de koperen beugel geconserveerd: de draagster

van het kapje was blond. Beide uiteinden van het hoofdijzer hebben de vorm van

een gestileerde dierenkop. Aan de oogjes aan het einde konden ornamentjes

gehangen worden, zoals bedeltjes en oorijzerbelletjes. Nooit eerder is er in

Amersfoort een hoofdijzer aangetroffen, laat staan in een dergelijke bijzondere

situatie: nog steeds op het hoofd van de draagster.

AMERSFOORT .:. Ruwwaterleiding Amersfoort-Nijkerk'
M. LANGEVELD EN T. D'HoLLOSY

In opdracht van Hydron Midden-Nederland is door de sectie Archeologie een

archeologische tracébegeleiding uitgevoerd bij de aanleg van een ruwwaterleiding.

Voor de aanleg van deze leiding is een ruim Ia km lange sleuf gegraven tussen

het waterpompstation De Holk bij Nijkerk en het waterpompstation aan de Hoge

weg te Amersfoort. Om vast te stellen of zich archeologische waarden binnen het

tracé bevonden, zijn tijdens het graafwerk zowel het vlak als de profielen van de

aanlegsleuf bekeken op eventuele grondsporen en vondsten. Sporen zijn vervol

gens opgetekend en gecoupeerd, eventuele vondsten zijn verzameld. Gezien de

enorme lengte van het profiel én de tijdsdruk van de werkzaamheden is besloten

niet het profiel in zijn geheel vast te leggen, maar om het profiel op regelmatige
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afstanden van ca 15 m af te steken, te analyseren en te documenteren. Alleen daar

waar sporen in het vlak zijn aangetroffen, is een (deel-)vlaktekening gemaakt.

Tijdens het veldwerk zijn verschillende archeologische waarden aangetroffen,

zoals huisterpen, oude perceelsgreppels en sporen van ontginning. Ook zijn ver

schillende landschappelijke eenheden doorkruist die kunnen worden aange

merkt als potentiële historische vestigingsplaats en daardoor van belang zijn bij

de archeologische waardebepaling van het terrein. Bij dit onderzoek is een aantal

locaties geïdentificeerd waaraan op grond van aanwezige archeologische waar

den of bodemkundige kenmerken een hoge archeologische waarde kan worden

toegekend. In de praktijk betreft het hier voornamelijk locaties op dekzandopdui

kingen of kunstmatige verhogingen (terpen). De aangetroffen vindplaatsen date

ren voornamelijk uit de post-middeleeuwse tijd (ca 15°0 tot heden).

AMERSFOORT .:. Utrechtsestraat en Stadsring M. VAN DIJK

In maart 2003 werd op de hoek van de Utrechtsestraat en de Stadsring een aan

vang gemaakt met de bouw van een snackbar. De Utrechtsestraat loopt van de

Varkensmarkt naar de Stadsring. Aan het eind van de straat stond als onderdeel

van de tweede stadsmuur tot het begin van de 19de eeuw de Utrechtsepoort. De

tweede stadsmuur is gebouwd tussen 1380 en 1450.

Tijdens de graaiWerkzaamheden werd een bakstenen fundering aangetroffen.

De fundering was ingegraven in het schone zand en aan de stadszijde was het

begin van een gracht zichtbaar. Vermoedelijk gaat het hier om de versteviging

van de walkant van de binnenste van de twee verdedigingsgrachten die om de

stadsmuur hebben gelopen. Juist op deze locatie lijkt een dergelijke versteviging

op zijn plaats, gezien de nabijheid van de Utrechtse poort met bruggenhoofd.

AMERSFOORT .:. Vathorst M. VAN DIJK

Sinds 1999 verricht de sectie Archeologie onderzoek in Vathorst, een Vinex-Ioca

tie ten noorden van Amersfoort en ten westen van Hooglanderveen. Voor aan

vang van de werkzaamheden was de archeologische verwachting hoog; het

gebied bestaat immers uit een aantal dekzandruggen, plekken die al in de Pre

historie aantreld<:elijk waren voor bewoning. Het onderzoek bestaat aanvankelijk

uit de aanleg van proefsleuven, waarna eventueel op basis van de resultaten over

gegaan wordt tot een opgraving. Helaas is tot nu toe gebleken dat een groot deel

van met name de hogere delen van de dekzandruggen vergraven is ten behoeve
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van zandwinning, vermoedelijk in de jaren '50 en '60. Wel zijn er op een aantal

locaties veel mesolithische vondsten gedaan (zie de Archeologische Kroniek Provin

cie Utrecht van 1998-1999 en die van 2000-2001).

In 2002 heeft het onderzoek zich geconcentreerd langs de Heideweg, op het

tracé van aan te leggen kabels en leidingen en een ringweg door het gebied. Ten

zuiden van de Heideweg heeft onderzoek plaatsgevonden bij de aansluiting op

de Duisterweg, ook in het kader van aan te leggen wegen. Ook uit dit onderzoek

kwam het eerder ontstane beeld naar voren; het gebied is duidelijk afgegraven en

de enige aangetroffen archeologische sporen dateren uit recente periode. In de

meeste gevallen gaat het om greppeltjes.

AMERSFOORT .:. Walikerstraat M. VAN DIJK

De Walikerstraat ligt binnen de stadsuitleg van 1450, tussen de Teut en het

Plantsoen-Noord. De Teut wordt al in de I4de eeuw vermeld. De vroegste ver

melding van de Walikerstraat is van recenter datum, uit 1755, nog onder de naam

Walikersteeg. De betekenis van de naam van de straat is onzeker, maar houdt

mogelijk verband met het werkwoord 'walken'; het met de voeten kneden en

mengen van klei met magering. De huidige bebouwing bestaat uit een aantal

kleine arbeidershuisjes uit het begin van de 20ste eeuw, met aan het eind van de

straat de parkeergarage van stadsschouwburg De Flint. Op een braaldiggend per

ceel van I6x6 m tussen de woningen en de parkeergarage was nieuwbouw

gepland. Voorafgaande aan de bouw werd in november 2002 een proefsleuf aan

gelegd. Al snel bleek dat het terrein tot ver onder het oorspronkelijke maaiveld

verstoord was, mogelijk tijdens de bouw van de parkeergarage. Aanvullend

archeologisch onderzoek bleek niet noodzakelijk.

AMERSFOORT .:. Wieken-Vinkenhoef M. VAN DIJK

In de zomer van 2002 is een start gemaakt met het archeologisch onderzoek in

het gebied Wieken Vinkenhoef. Dit gebied langs de Hogeweg, dat nu nog een

landelijk karakter heeft, wordt in de komende jaren ingericht als bedrijventer

rein. De Hogeweg vormt van oudsher de verbindingsweg tussen Amersfoort en

Hoevelaken en heeft zijn naam niet voor niets. De weg zelfligt op de flank van

een dekzandrug, die in het noorden ligt. Naar het zuiden toe loopt het landschap

af in de richting van de Barneveldse beek, hoewel ook in dit lage gebied een klei

ne dekzandrug ligt.
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Het archeologisch onderzoek wordt in de komende jaren perceel voor perceel

uitgevoerd en volgt de volgorde van ontwikkeling van het gebied. Het onderzoek

bestaat uit twee delen; in eerste instantie wordt door middel van proefsleuven

onderzoek uitgevoerd, waarna, als de resultaten daar voldoende aanleiding toe

geven, wordt overgegaan op een opgraving. In 2002 heeft op twee percelen

archeologisch onderzoek plaatsgevonden, één ten noorden en één ten zuiden

van de Hogeweg. In beide gevallen werd niets anders dan (sub) recente sporen

aangetroffen. Een opgraving bleek dan ook niet noodzakelijk. Voor beide terrei

nen geldt dat er aanwijsbaar al verstoring heeft plaats gevonden in het nabije ver

leden. In één geval was een boerderij met bijgebouwen gesloopt en op de tweede

locatie was duidelijk zand afgegraven. Beide terreinen liggen vrij dicht aan de

Hogeweg. De hoogste verwachting geldt echter voor het gebied wat noordelijker

gelegen, waar het hoogste punt van de dekzandrug zich bevindt. In de komende

jaren zal hier nog veel archeologisch onderzoek gaan plaatsvinden.

AMERSFOORT .:. Wieken-Vinkenhoef - Barneveldseweg
M. VAN DIJK

In april 2003 heeft de sectie Archeologie twee proefsleuven aangelegd achter het

woonhuis Barneveldseweg IO, op de locatie waar een paardenhal gebouwd gaat

worden. Het terrein ligt lager dan de op de flanl< van een dekzandrug gelegen

Hogeweg en bevindt zich in het beekdal van de Barneveldse beek. Archeologische

sporen werden in de sleuven niet aangetroffen, wel was goed zichtbaar dat dit

gebied in het verleden al erg nat moet zijn geweest. Leernlaagjes en klei verraad

den de invloed van de beek. Verder onderzoek bleek dan ook niet noodzakelijk.

AMERSFOORT Wieken-Vinkenhoef - Hogeweg (I) M. VAN DIJK

Het gemeentelijk gronddepot op het perceel bij Hogeweg 168 wordt in de loop

van 2004 uitgebreid. In het kader daarvan heeft in 2003 archeologisch onder

zoek plaatsgevonden op de betreffende percelen. Het eerste perceel, een lang

gerekt weiland, loopt vanaf de Hogeweg tot aan de A28.

Na het aanleggen van proefsleuven over het terrein bleek dat de dekzandrug die

zich ten noorden van de Hogeweg bevindt, in de bodem nog goed zichtbaar is.

De dekzandrug loopt van oost naar west, ongeveer midden op het perceel.

Gezien de hoge ligging is het niet verwonderlijk dat juist daar archeologische

sporen werden aangetroffen. Deze sporen concentreerden zich langs de oostkant
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van het perceel en hier is dan ook een groter opgravingsvlak aangelegd. Het

vroegste spoor van bewoning bestaat uit een mesolithische haardplaats met

houtskool en twee fragmenten vuursteen, waaronder een boortje.

Pal naast de haardkuil werd een groep van vijf spiekers (graanschuurtjes) uit de

IJzertijd aangetroffen. De spiekers doen vermoeden dat er in de nabijheid bewo

ningssporen verwacht mogen worden. Mogelijk worden deze in de toekomst

blootgelegd als de omliggende percelen onderzocht gaan worden.

AMERSFOORT .:. Wieken-Vinkenhoef - Hogeweg (2) N. DEN OUDEN

In 2003 vond veel archeologisch onderzoek plaats in het gebied langs de Hoge

weg. De aanleiding hiervoor is het plan van de gemeente Amersfoort dit gebied

opnieuw in te richten als bedrijvenpark en recreatiegebied.

Het gebied rondom de Hogeweg is archeologisch gezien interessant, omdat het

bestaat uit een landschap van dekzandruggen en beken. Deze dekzandruggen

bestaan uit zand dat zich in de laatste IJstijd, toen Nederland het klimaat van een

poolwoestijn had, door de wind werd afgezet. Het zand werd in duinen afgezet,

waardoor er hoge en lage gebieden ontstonden. In de lage gebieden zochten de

beken hun weg, terwijl op de hoge gebieden uiteindelijk na het einde van de IJs

tijd bossen ontstonden. In de prehistorie waren dekzandruggen geliefde plaatsen

om te wonen. Door de hoge ligging werd het gevaar van overstromingen zoveel

mogelijk beperkt. Dekzandruggen waren dus vooral plaatsen waar je voeten

droog bleven en waar huizen en nederzettingen dus een langere levensduur had

den. Bovendien waren de flanken van de dekzandruggen uitermate geschikt voor

het weiden van vee.

Al in het Mesolithicum, ofWel de Midden-Steentijd, worden de dekzandruggen

in het gebied rondom de Hogeweg bewoond. In deze periode leeft men nog niet

in vaste nederzettingen, maar trekt men in kleine groepjes rond. In de zomer

zullen vooral de beekdalen een geliefde plek zijn geweest om te leven van de vis

vangst en het verzamelen van allerlei vruchten en planten. In de winter werden

vermoedelijk de dekzandruggen bewoond, waar men kon jagen op het wild in de

bossen op deze dekzandruggen.

Aanwijzingen dat inderdaad in deze periode al op de dekzandruggen werd

gewoond, zijn gevonden op een perceel langs de Oude Lage Weg, ten noorden

van de Hogeweg. Hier werd een aantal kuilen gevonden met houtskool erin.

Deze kuilen tekenden zich aan het oppervlak af als lichtgrijze vlekken. De vlek

ken leken sterk op de sporen van mesolithische haardkuilen die al in eerdere

opgravingen in Nieuwland en Vathorst werden gevonden. Er werden dan ook

houtskoolmonsters verzameld, zodat een CI4-datering uitwijzing kon geven over
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de ouderdom van deze sporen. Een houtskoolmonster uit een van de kuilen werd

opgestuurd naar het CI4-laboratorium in Groningen. De houtskool bleek een

ouderdom te hebben van ongeveer 8750 jaar, dus 6800 voor Chr. Dit betekent

dat het hier inderdaad om een mesolithische kuil gaat. De kuilen moeten waar

schijnlijk gezien worden als de onderkant van haardkuilen.

Ook in de IJzertijd waren de dekzandruggen geliefde plaatsen voor vestiging.

Het nomadisch bestaan had toen plaatsgemaakt voor het wonen in zelfvoorzie

nende nederzettingen. Deze nederzettingen hebben vaak de vorm van een of

meerdere boerderijen, een aantal opslagschuurtjes, ook wel spiekers genoemd

en eventueel een waterput of waterkuil. Huizen zijn van het type woonstalhuis,

dus huizen met zowel een woon- als een stalgedeelte. Op het perceel op de hoek

van de Oude Lageweg en de Hogeweg is een drietal erven teruggevonden, ieder

bestaande uit een boerderij met een aantal spiekers. De boerderijen zijn twee

schepig en de buitenwand wordt gevormd door een dubbele De flanken

van de dekzandrug zijn waarschijnlijk in gebruik geweest als weidegrond.

Ook aan de oostzijde van de Oude Lageweg, op het terrein 'Besseling', is een

groot aantal spiekers uit de IJzertijd aangetroffen.

Tabakscultuur

Vondsten van een veel recentere datum werden gedaan op het perceel schuin

tegenover het chauffeurscafé. Hier werden de resten van twee tabaksschuren

gevonden. De plattegronden van de twee schuren overlappen elkaar, wat betekent

dat toen de eerste schuur in onbruik was geraakt, en wellicht afgebroken werd, er

op dezelfde plaats een nieuwe schuur werd opgebouwd. Tabaksschuren zijn niet

ongewoon in deze streek. Amersfoort was van de 17de tot en met de 19de eeuw

een centrum voor de tabaksteelt. Tabak werd op de velden verbouwd en te drogen

gehangen in grote schuren die in de wanden grote openingen hadden, waardoor

de wind goed door de schuur trok en zo de tabak kon drogen. In totaal hebben er

langs de Hogeweg zo'n 36 tabaksschuren gestaan. Zelfs het huidige chauffeurs

café is begonnen als tabaksschuur. De meeste zijn echter in de loop der tijd afge

broken. De schuren die er nu nog staan zijn veelal compleet verbouwd, waardoor

de karakteristieke kenmerken van de tabaksschuur verloren zijn gegaan.

AMERSFOORT .:. Wieken-Vinkenhoef - Hogeweg perceel 326
R.A. HULST

Perceel 326 ligt aan de zuidzijde van de Hogeweg. Het strekt zich vanaf de weg

over 700 m uit tot aan de Barneveldse Beek. In het kader van bouwplannen voor

een kleine nieuwe woonwijk in het noordelijke deel van het perceel en de herin-
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richting in een natuurgebied tot aan de Barneveldse Beek werd besloten eerst

een archeologisch onderzoek op het perceel uit te voeren. Om de archeologische

waarde van het terrein vast te stellen is van noord naar zuid een aantal proefsleu

ven gegraven. Tijdens dit proefonderzoek werd snel duidelijk dat delen van het

perceel een hoge archeologische waarde hebben. Deze delen zijn (en worden)

met behulp van grote opgravingvlakken onderzocht.

Het onderzoek begon in de zomer van 2003. In de herfst werd een lange pauze

ingelast. In januari 2004 werd opnieuw opgestart, maar vanwege de natte

omstandigheden is het onderzoek opnieuw opgeschort. Hieronder worden

alleen de bevindingen uit de zomer van 2003 weergegeven.

De Hogeweg ligt op een dekzandrug die oost-west is georiënteerd. Het terrein

loopt naar het zuiden af. Halverwege het perceel bevindt zich een lichte depres

sie waarna het maaiveld weer omhoog komt. Vervolgens daalt het maaiveld lang

zaam richting Barneveldse Beek. Ter plaatse van de depressie ligt in het belen

dende perceel aan de oostzijde een slingerende sloot. Het is het restant van een

oude wetering zoals die ook aanwezig is op percelen ten westen van perceel 326.

De hoogte ten zuiden ervan is een geulrand-dekzandrug. Op het noordelijke deel

na ligt de rest van het perceel in een dalvormige laagte zonder veen. Het perceel

was tijdens het onderzoek in gebruik als hooiland en voor een deel als bouwland.

In de proefsleuven is de bovengenoemde oude wetering aangesneden. De oevers

waren verstevigd door middel van in de grond gedreven houten palen. Resten

van houten planken deden vermoeden dat de oevers ook met horizontaal op de

kant gezette planken waren verstevigd. Nabij de oude wetering is ook een veen

palci<:et onder het dekzand aangetroffen. Het is aannemelijk dat de wetering in de

geul van een nog oudere beek liep. Het veenpakket en de oude wetering cq

stroomgeul zullen in de nabije toekomst worden onderzocht.

Het hogere deel op de geulrand-dekzandrug is na het proefonderzoek uitgeko

zen voor een nader onderzoek. In het dekzand onder de bouwvoor kwamen de

resten van menselijke bewoning tevoorschijn. Paalsporen duidden op een lang

werpige plattegrond van een boerderij. De plattegrond had een lengte van mini

maal 25 m en een breedte van ongeveer 5,75 m. In het zuidwesten werd de platte

grond doorsneden door een recent gedempte sloot. De boerderij had een zuid

west-noordoost oriëntatie. Ten noorden van de boerderij lagen de sporen van

twee spiekers. Deze vierkante constructies werden gebruikt voor de opslag van

landbouwproducten. Eén van de spiekers had een dubbele paalzetting. Deze

spieker bestond uit een houten platform met daarboven een dak. Het platform

lag waarschijnlijk boven het toenmalige maaiveld om het opgeslagen gewas te

beschermen tegen ongedierte. Nabij de boerderij en de spiekers lag aan aantal

grote kuilen. Een paar werden gebruikt als afvalkuil.

De aardewerkscherven, die in de paalsporen en de kuilen zijn gevonden, geven

aan dat de boerderij met de spiekers en kuilen uit de late IJzertijd of vroeg
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inheems-Romeinse tijd stammen.

Binnen de plattegrond van de boerderij en in een paalspoor van een spieker zijn

twee bijzondere fragmenten glas gevonden. Het zijn delen van glazen armban

den. Het grootste bandje heeft een diameter van 7 cm, een breedte van I cm en

een dikte van 7,5 mmo Het is gemaakt van massief robijmood glas. Over de band

loopt een zigzagversiering van gele glaspasta. Het kleinere exemplaar heeft een

diameter van slechts 2,5 cm. De breedte varieert van 5 tot 7,5 mm en de dikte van

4,5 tot 6 mmo Het fragment is gemaald van blauw glas en is ook voorzien van

een gele zigzagversiering. Dit kleine fragment kan niet afkomstig zijn van een

armband, maar is mogelijk een stuk van een ring.

Deze voor de late IJzertijd kenmerkende glazen sieraden - de zogenaamde 'La

Tène'-armbanden - zijn de eerste van hun soort die in Amersfoort zijn gevon

den. Ze dateren uit de periode van 100 vóór tot 50 na Christus. De naam 'La

Tène'-cultuur is afkomstig van het Zwitserse dorpje La Tène waar begraafplaat

sen van deze cultuur zijn opgegraven. Dragers van deze cultuur zijn de Keltische

bevolkingsgroepen die verspreid in Europa woonden. 'La Tène'-armbanden wor

den veelvuldig in Europa gevonden. In Nederland zijn ze aangetroffen in Fries

land, Noord-Holland en Zeeland. De meeste zijn evenwel gevonden rond

Wychen (bij Nijmegen) en langs de Maas. Aanwijzingen voor een productiecen

trum van de glazen armbanden zijn in Nederland nog niet aangetoond. Het

blauwe fragment uit Amersfoort is in ieder geval ingevoerd omdat kobaltoxide,

dat de blauwe kleur veroorzaalct, van nature niet in Nederland voorkomt. Moge

lijk werd het wel in Nederland vervaardigd, maar dan van geïmporteerde glassta

ven. Waarschijnlijk is het geïmporteerde glas afkomstig uit de Noordelijke Alpen

waar veel grote vindplaatsen van de 'La Tène'-cultuur zijn gevonden.

Ten zuiden van de recent gedempte sloot zijn ook paalsporen aangetroffen. Het

aardewerkmateriaal uit deze sporen stamt echter uit de 18de/I9de eeuw. In de

sporen hebben de palen gestaan van één oftwee schuren. De palen van de noord

gevel van de schuur stonden in de oever van de sloot. In de noordelijke oever van

de sloot zaten de wortelresten van oeverbegroeüng. In de zuidelijke oever waren

deze afwezig.Mogelijk waren het zogenoemde tabakschuren. Directe aanwijzin

gen hiervoor ontbreken evenweL

AMERSFOORT EN BUNSCHOTEN .:. Perswaterleiding N. DEN OUDEN

De sectie Archeologie van de gemeente Amersfoort heeft de aanleg van de pers

leiding tussen Bunschoten en Amersfoort archeologisch begeleid. De perslei

ding, met een lengte van meer dan IQ km, is nodig om een betere afvoer van

ruwwater van het Bunschotense leidingnet naar de nieuwe waterzuiveringsin-
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stallatie achter de Eemdijk bij Isselt mogelijk te maken. Het tracé doorsnijdt een

aantal plaatsen met hoge en middelhoge archeologische trefkans, schampt een

aantal meldingsgebieden, en doorkruist een enkele Archeologisch Belangrijke

Plaats. Langs het tracé zijn vondstmeldingen bekend, uiteenlopend van vuur

steen uit het Mesolithicum tot aardewerk uit de Nieuwe Tijd.

Bij het veldwerk zijn twee werkwijzen gehanteerd. Voor het gedeelte op Amers

foorts grondgebied werd, nadat door de uitvoerder de bouwvoor was verwijderd

in een sleufvan ongeveer 3 meter breed, zowel het vlak als de profielen bekeken,

en beoordeeld op de aanwezigheid van archeologische waarden. Om een groot

lengteprofiel te verkrijgen werden om de 30 m profielkolommen afgestoken,

bekeken, gefotografeerd, getekend en beschreven.

Voor het gedeelte van het tracé op Bunschotens grondgebied is een andere werk

wijze gehanteerd. De bodem bestaat hier voor een groot gedeelte uit veen. Door

de droogte en hitte tijdens de werkzaamheden was het niet mogelijk tijdelijk

eerst de bouwvoor te verwijderen, aangezien het veen dan te snel zou uitdrogen

en inklinken. Er werd dan ook meteen op diepte gegraven (ongeveer 3 m diep,

gemeten vanaf het maaiveld) waarna direct de buis werd geplaatst en de uitge

graven grond weer teruggestort. Zodoende was het alleen mogelijk tijdens het

graven van de sleuf enkele waarnemingen en metingen te doen.

In het totale tracé zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Bij grote delen

van het tracé is de bodem ernstig verstoord. Dit is deels te wijten aan het feit dat

in dit gebied zo veelontginningsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het over

grote deel van het tracé is in de 18de en 19de eeuw afgegraven en afgetopt, waar

door esdekken en bovenste lagen van podzolbodems verdwenen zijn. Op een

aantal plaatsen was het natuurlijke bodemprofiel wel intact, maar archeologische

vindplaatsen zijn ook hier niet aangetroffen. Grote delen van het tracé richting

Bunschoten zijn in de Middeleeuwen regelmatig overspoeld geweest. Overspoe

lingslagen uit deze periode zijn veelvuldig teruggevonden, tot een diepte van ten

minste 2 m. In het Amersfoortse gedeelte gaat het tracé voornamelijk over een

dekzandgebied. Naarmate het tracé de Eemdijk nadert, wordt de bodem kleiiger

en komen wederom veenpakketten voor. Dit heeft te maken met overstromingen

en afzettingen van de rivier de Eem, die tot recentelijk jaarlijks hebben plaats

gevonden, tot aan de aanleg van de Msluitdijk in 1932. In het Bunschotense

gedeelte hebben we voornamelijk te maken met sedimenten die door de voorma

lige Zuiderzee zijn afgezet, te weten kleien en zanden en met venen die op deze

gronden zijn gevormd.

Dat er geen archeologische vindplaatsen in het tracé zijn aangetroffen neemt

niet weg dat ze zich wel buiten het tracé kunnen bevinden. Oppervlaktevondsten

gedaan bij de veldkartering van Stichting RAAP in 1988 zijn in ieder geval een

indicatie voor de aanwezigheid van archeologische waarden in deze gebieden.

Het is dus zaak hier alert te blijven.
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BAARN .:. Drakenburg P.A.M.M. VAN KEMPEN

RAAP heeft in juli 2003 in samenwerking met Buro2 een inventariserend

archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd op het beschermd

archeologisch monument Drakenburg (Zandheuvelweg 5). Kasteel Drakenburg

is omstreeks 1340 ontstaan. Het was toen waarschijnlijk een rechthoekige woon

toren. In de loop van de I4de eeuw zal de woontoren zijn uitgebouwd tot een

rechthoekig kasteel bestaande uit zowel een woonvleugel aan de noord- als de

westzijde en een binnenplaats aan de zuidoostzijde. Op de zuidoosthoek stond

een ronde toren. Het kasteel werd omgeven door een gracht. Ten oosten van het

kasteel lag de eveneens omgrachte voorburcht. Op de zuidzijde van de voor

burcht stond een boerderij. De voorburcht was via een brug in zowel de noord

westhoek als de zuidwesthoek toegankelijk. De toegang op de noordwesthoek

was de hoofdingang. Tussen 1673 en 1731 is het kasteel gedeeltelijk afgebroken

en verbouwd tot landhuis. De ronde hoektoren werd afgebroken en op het zuide

lijke deel verrees een woonvleugel die identiek was aan de middeleeuwse noord

vleugel. In het midden van de westvleugel, aan de oostzijde, verrees een vierkan

te toegangstoren. In deze periode werd ook de middeleeuwse houten brug ver

vangen door een stenen brug met een houten ophaalgedeelte. Tussen 1720 en

1731 werden de beide bouwhuizen op de voorburcht aangelegd. Bij de bouw van

het zuidelijke bouwhuis werd mogelijk gebruik gemaakt van de middeleeuwse

boerderij. De toegang tot de voorburcht werd naar het oosten verplaatst. Hier

werd een dam in de bestaande gracht gelegd. In deze periode werd de gracht

rondom het landhuis aan de westzijde met een halfrond deel uitgebreid. In 18n

werd het landhuis afgebroken. De gracht rondom de voorburcht werd gedempt.

In de periode 18n-1820 is het noordelijke bouwhuis uitgebreid en tot boerderij

omgebouwd. Op het inmiddels braakliggende kasteeleiland werd kort na 1820

een nieuw landhuis gebouwd. Het noordelijke deel van de gracht werd gedempt

en het zuidelijke deel vergraven tot een grote serpentinegracht. In 1860 werd ten

noorden van de boerderij een schuurtje gebouwd met gebruikmaking van sloop

stenen van het middeleeuwse kasteel (formaten 28x14x7 cm; 29x15x7 cm). In

1870 werden het landhuis, het zuidelijke bouwhuis en een gedeelte van het noor

delijke bouwhuis gesloopt. In deze periode kreeg de boerderij haar huidige

omvang.

Uit het veldonderzoek blijkt dat zich op het gehele terrein van het voormalige

kasteel Drakenburg, op zowel de hoofd- als de voorburcht nog belangrijke

archeologische resten in de bodem bevinden. Deze resten liggen ca 20 cm bene

den het maaiveld en zijn daarom zeer kwetsbaar voor bodemingrepen. In het

gehele beschermde archeologische monument kunnen bewoningssporen vanaf

de I4de eeuw in de bodem verwacht worden. Op basis van de resultaten van het

weerstandsonderzoek is de globale vorm en omvang van het landhuis zichtbaar
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zoals dit tussen 1673 en 1731, met gebruilanaking van delen van het middeleeuw

se kasteel is ontstaan. Van het voonnalige kasteel zijn hoofdzakelijk de funderin

gen en/of uitbraaksleuven van de noordelijke gebouwen aangetroffen. Naar de

resultaten van het boor- en weerstandsonderzoek te oordelen, zijn deze goed

geconserveerd. De omvang van het kasteel bedroeg ca 25x30 m. Uit het onder

zoek blijkt dat de funderingen van de gebouwen op de zuidelijke helft van het

kasteelterrein minder goed geconserveerd zijn. Mogelijk zijn deze funderingen

in het verleden vrijwel geheel uitgebroken. Ook kon de locatie van de voonnalige

bouwhuizen vrij nauwkeurig worden bepaald. Het bleek dat het zuidelijke bouw

huis ca II m noordelijker lag dan op basis van de kadastrale minuut uit 1820 ver

ondersteld werd. De gracht rondom het kasteel had een breedte van tussen de 8

en 12,5 m bij een gemiddelde diepte van 1,6 m. De gracht lag niet direct tegen de

muren van het kasteel aan. De noordelijke en zuidelijke delen van de gracht

rondom de voorburcht waren 3 tot 4 m breed, het oostelijke deel 7,5 tot IQ m

breed. De gracht rond de voorburcht was even diep als die rond het kasteel. Aan

gezien een deel van de kasteelgracht mogelijk nog ongestoord is (in enkele

boringen is een venige grachtbodem aangetroffen), is de verwachting dat hier

goed geconserveerde archeologische resten aanwezig zullen zijn.

In de huidige boerderij is zeer veel muurwerk, waaronder de noord-, west- en

een groot deel van de zuidmuur van het noordelijke bouwhuis, bewaard. De

noordmuur van het voonnalige bouwhuis is tegenwoordig een scheidingsmuur

die de boerderij in tweeën deelt. Mogelijk zijn ook nog enkele binnenmuren

bewaard gebleven. De plaatsen waar in de zuidmuur hergebruikte bakstenen

zijn aangetroffen duiden mogelijk de plekken aan waar deuren en ramen zaten.

Slechts van de oostrnuur van de huidige boerderij is te stellen dat deze niet meer

tot het oorspronkelijke bouwhuis behoort.

Literatuur

• P.A.M.M. van Kempen en T.W. Bloemink, Beschennd archeologisch monument Drakenburg, gemeente

Baarn; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 974 (Amsterdam 2003)

BAARN .:. Drakenburg, omgeving RI. SMIT

RAAP heeft in juni 2003 een inventariserend archeologisch onderzoek uitge

voerd in verband met inrichtingsplannen van de percelen rondom het archeolo

gisch monument Drakenburg. Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzin

gen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit

oudere perioden dan de Late Middeleeuwen. In de boringen is aan archeologi

sche indicatoren alleen puin, mortel of houtskool aangetroffen. De aangetroffen

archeologische resten hebben een duidelijk verband met het voonnalige kasteel
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Drakenburg. Het meest opvallende historische element is de buitengracht van

het kasteel, die in het landschap nog zichtbaar is in de vorm van (al dan niet ver

lande) grachtrestanten of langgerekte depressies waarin vochtminnende planten

staan. De buitengracht is in verschillende boringen aangetroffen. Waarschijnlijk

heeft in de noordoostelijke hoek van het plangebied een omgracht

weiland/bouwland gelegen: in twee boringen zijn aanwijzingen aangetroffen

voor de aanwezigheid van de zuidelijke gracht van dit terrein. De overige delen

van deze gracht zijn niet aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze in de loop van de

tijd verdwenen of opgenomen in het huidige slotenpatroon. Gesteld kan worden

dat de gehele buitengracht nog in de bodem, als grachtrestant en/of als depres

sie, aanwezig is. Mogelijk is ook de toegangsweg aan de zuidzijde (vanaf Groene

veld) gelokaliseerd. Op grond van oude kaarten is vastgesteld dat in het verleden

ook sprake was van een oostelijke toegangsweg naar kasteel Drakenburg. Deze is

tijdens het veldonderzoek niet aangetroffen. Op het terrein dat door de buiten

gracht wordt omsloten en tijdens dit onderzoek is onderzocht, zijn geen aanwij

zingen aangetroffen voor de aanwezigheid van (resten van) gebouwen. De

gebouwen hebben zich waarschijnlijk geconcentreerd rond de burcht en op het

voorplein (het huidige archeologisch monument).

Literatuur

• B.l. Srnit, Plangebied Drakenburg, gemeente Baarn; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP

notitie 380 (Amsterdam 2003)

BAARN .:. signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

J. van der Laan onderzocht in maart 2003 in Baarn op verzoek van de gemeente

een waterput, horend bij het ernaast gelegen huis Eemnesserweg 95, dat om

streeks 1882 is gebouwd. Op de bodem ervan lag een laag veldkeitjes (f:tltedaag?).

Omdat diverse steenformaten zijn gebruikt, is datering van de put op basis daar

van niet mogelijk. De pompbuis ontbreekt. Behoud van de put is verzekerd,

omdat die met grind is volgestort.

DE BILT .:. Dorpsstraat en omgeving eN. KRUIDHOF

In opdracht van de gemeente De Bilt heeft RAAP op IS augustus 2002 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de ontwik

keling van het bestemmingsplan voor het gebied Dorpsstraat en omgeving in de

gemeente De Bilt. Het plangebied ligt in de hoek Dorpsstraat-Soestdijkseweg en
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omvat de percelen met de kadastrale nummers 4983, 4984 en 4988. Ten tijde

van het onderzoek was het plangebied in gebruik als tuin en lag deels braak.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied ligt in de historische stads- of

dorpskern van De Bilt. Dit betekent dat in de ondergrond archeologische resten

uit de ontstaansperiode van het dorp kunnen worden aangetroffen. Tegenover

het plangebied, aan de andere kant van de Dorpsstraat, ligt een laat-middeleeuw

se vindplaats. Hier zijn tijdens een noodopgraving vele aardewerkscherven en

archeologische grondsporen aangetroffen (zoals greppels, paalkuilen, een water

put en kelders). Op de kadastrale minuut van 1832 is de huidige bebouwing aan

de Dorpsstraat al aanwezig. Achter het huidige pand Dorpsstraat 21 lagen enkele

arbeidershuisjes, die bekend stonden als 'het steegje van Van Santen'. Het is niet

duidelijk wanneer deze huisjes zijn gebouwd. In 1955 zijn ze onbewoonbaar ver

klaard en in 1983 zijn ze gesloopt. Het terrein van het huidige pand Dorpsstraat

27 en de achterliggende tuin waren in 1832 in gebruik als boerenhofstede. Al

vanaf de 17de eeuw stond op deze percelen een hofstede en het is mogelijk dat er

een laat-middeleeuwse voorganger is geweest.

Uit de geomorfologische kaart valt af te leiden dat het plangebied waarschijnlijk

ligt in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden. Op basis van het bureauon

derzoek gold een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de

Steentijd tot en met de Romeinse tijd. Gezien de ligging binnen de historische

stads- of dorpskern van De Bilt gold een hoge archeologische verwachting voor

vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Verder blijkt uit het

bureauonderzoek dat in het plangebied fundamenten van gebouwen uit onder

meer de 17de en de 19de eeuw kunnen voorkomen.

Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 12

cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. Het opgeboorde materiaal is

gezeefd met een zeef met een maaswijdte van 0,5 cm. In totaal zijn elf boringen

verricht tot een diepte van maximaal 1,75 m onder het maaiveld. In vier boringen

(gezet ten zuiden van de op de kadastrale minuut aangegeven locatie van de

arbeiderswoninkjes) is ondoordringbaar puin aangetroffen. Dit hangt waar

schijnlijk samen met de huisjes uit de vroege 19de eeuw (of ouder) die tot 1983

op deze locatie hebben gestaan. Het kan zijn dat het losliggend puin van de ge

sloopte arbeiderswoninkjes betreft. Het is ook mogelijk dat er na 1832 nog meer

huisjes zijn gebouwd achter de oorspronkelijke arbeiderswoninkjes en dat het

om fundamenten in situ gaat. In de overige boringen is onder een humeuze laag

met veel recent puin, plastic en glas het ongestoorde dekzand aangetroffen op

een diepte variërend van 0,5 tot I,S m onder het maaiveld. In een boring is op 0,5

m beneden het maaiveld nog een restant van een BIC-horizont aangetroffen; in

de overige boringen is direct onder de humeuze laag de C-horizont aangetroffen.

Er waren duidelijke sporen van afgravingIontgronding. Ondanks de verstoring

van de bodem kunnen in het plangebied eventueel nog dieper ingegraven grond-
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sporen aanwezig zijn. Gedacht kan worden aan vergelijkbare sporen als zijn aan

getroffen tijdens de opgraving in de Burgemeester de Withstraat/hoek Tuin

straat.

Op basis van het historisch kaartmateriaal, het in de boringen aangetroffen

ondoordringbare puin, de ligging van het plangebied in de historische stads- of

dorpskern en de uit de directe omgeving bekende archeologische vondsten is

aanbevolen om de geplande graafwerkzaarnheden in een deel van het plangebied

archeologisch te laten begeleiden.
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DE BILT .:. signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

M. de Graaf onderzocht in De Bilt, Blauwkapel de geschiedenis van Tienhuizen

vanaf ca 1700 tot nu. In de fundering van acht huizen aan de Voordorpsedijk zit

ten hergebruilcte 17de-eeuwse bakstenen, waarschijnlijk van de boerderij die er

eerder stond. Dit bleek bij een waarneming in een sleuf voor de gevel en onder

de tuinpaden. Schuin tegenover de Tienhuizen stond de oude boerderij 't Haen

tje, die ook staat op de waterstaatskaart van 1640.

BREUKELEN .:. A2 Noord H.M. VAN DER VELDE, S.B.C. BLOO, L. VAN BEURDEN

EN J. VAN DIJK

In het kader van de verbreding van de rijksweg A2 vond in maart 2002 een

proefsleuvenonderzoek plaats ter hoogte van Breukelen door het ADC. Het

betrof drie vindplaatsen. Een daarvan zou uit de IJzertijd dateren. De overige

maakten deel uit van de Oude Hollandse waterlinie. Uiteindelijk bleefhet bij een

proefonderzoek. Een vervolg werd niet noodzakelijk geacht. Voor de vindplaat

sen uit de Hollandse Waterlinie verschafte het archeologisch onderzoek weinig

meerwaarde omtrent de aard en conservering ervan. Dat gold zeker niet voor de

vindplaats uit de IJzertijd. Het tijdens het opgraven verzamelde vondstmateriaal

bleek op zichzelf al ruimschoots voldoende voor deze bijdrage.

Het archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan dit onderzoek was het tracé door onderzoekers van RAAP afge-
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zocht naar de ligging van archeologische vindplaatsen. In de Breukelerwaard

werden tijdens een veldbezoek verscheidene scherven gevonden die uit de Vroe

ge of Midden-IJzertijd dateren. Gevreesd werd dat de vindplaats door erosie zou

zijn aangetast. Daarnaast was uit historische bronnen bekend dat het toekomsti

ge tracé op twee plaatsen door de waterlinie zou gaan: de post De Waakzaamheid

en de Linie ter Aa. Deze beide fortificaties waren bedoeld om in de 18de en 19de

eeuw de provincie Holland te beschermen in geval van oorlog.

Om nader vast te stellen wat de archeologische waarde van de aangetroffen vind

plaatsen behelsde, moesten proefsleuven gegraven worden. Het onderzoek lever

de veel gegevens op, ondanks het feit dat de rivier vrijwel alle grondsporen had

opgeruimd. Wel waren veel vondsten bijzonder goed bewaard gebleven. Op basis

daarvan kon een goed beeld van de bewoning worden gereconstrueerd geduren

de de Vroege en Midden-IJzertijd. Over de forten wisten we al vrij veel omdat er

uit de archieven bouwtekeningen voorhanden waren. De daarop zichtbare onder

delen, zoals een aarden wal en omgrachting, zijn ook in de proefsleuven terugge

vonden. Bekend was dat het zogenaamde dode schansen betrof. Dit zijn fortifica

ties waar alleen in tijden van oorlogsdreiging soldaten gelegerd waren. De kans

op de aanwezigheid van vondstrnateriaal werd daarom uitermate klein geacht. Er

werd dan ook nauwelijks iets gevonden. Alleen het onderzoek bij De Waakzaam

heid leverde veel vondsten op, maar dan van recenter datum. De gracht was

gedurende de Tweede Wereldoorlog gebruikt als aanvullende vuilstortlocatie van

de stad Utrecht en was dan ook helemaal opgevuld met huisvuil. Op zich een

uniek bodemarchief maar ook zwaar verontreinigd. Daarom werd geadviseerd

om de archeologische resten van de post De Waakzaamheid ongemoeid te laten.

Eventuele bodemingrepen ter hoogte van de Linie ter Aa moeten archeologisch

worden begeleid.

Bewoning gedurende de Vroege en Midden-IJzertijd

Tijdens het onderzoek bij de IJzertijdvindplaats zijn maar weinig grondsporen

waargenomen. De aangetroffen grondsporen dateren uit de Late Middeleeuwen.

Van zeven overige grondsporen is het niet duidelijk of het om prehistorische

fenomenen gaat, al lijkt de kleuring daar wel op te wijzen. Zowel uit de middel

eeuwse greppels als uit de sporen kwam vondstmateriaal. Dit is het gevolg van

opspit, met een mogelijke uitzondering voor zeven paalgaten. Door het ontbre

ken van interpreteerbare grondsporen werd de belangrijkste informatiebron

gevormd door het vondstrnateriaal. Het lijkt niet waarschijnlijk dat er veel vind

plaatsen uit de IJzertijd goed geconserveerd zijn gebleven. Op de stroomrug bij

Breukelen blijkt echter wat anders aan de hand te zijn geweest. Ook hier zijn

geen grondsporen overgebleven en zijn alle leeflagen, behalve een enkele depres

sie, verspoeld. Maar gelukkig is het vondstrnateriaal nauwelijks aan erosie onder

hevig geweest. Een mogelijke verklaring is dat de rivier(armen) regelmatig veel
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water moesten vervoeren, waardoor ze over de lage oeverwallen stroomden.

Hierdoor werd de nederzetting overspoeld. Dit ging niet met veel kracht

gepaard, getuige het vondstmateriaal, maar wel genoeg om alle andere resten te

vernietigen. Een erg stabiele woonlocatie zal het dus niet geweest zijn. Dit was

goed waarneembaar in de bodemprofielen. Verder waren in deze profielen aan

wijzingen te zien voor getijdenwerking vanuit het Oerij. Het aardewerk is moge

lijk van de nederzetting getransporteerd naar de dieper gelegen delen van het

landschap. De hoeveelheid aangetroffen aardewerk wijst op een nederzetting in

de directe omgeving van de onderzochte locatie. Normaal gesproken wordt ver

spoeld materiaal, dat niet gekoppeld is aan sporen, als niet interessant

beschouwd. In dit geval is het echter wel van grote waarde. Omdat het materiaal

afkomstig lijkt uit de directe omgeving, kan uit de verschillende materiaal-cate

gorieën afgeleid worden welke functie de nederzetting had, wat voor aardewerk

men gebruikte, welke dieren men hield en welke gewassen werden verbouwd.

Daarmee is deze vindplaats van belang voor het aantonen van het gebruik van

het landschap in de Vroege of Midden-IJzertijd.

Zadenonderzoek wijst erop dat in de directe omgeving van de vindplaats een

nederzetting aanwezig was. De hoeveelheden en variatie aan resten van cultuur

gewassen is in overeenstemming met het idee dat de vindplaats zich niet ver van

een nederzetting bevindt. De relatief grote diversiteit, de rijkdom aan zaden en

de goede conservering van de zaden tonen aan dat het materiaal niet over een al

te grote afstand is verplaatst.

De nederzettingsresten

Het aantal vindplaatsen uit de IJzertijd in westelijk Utrecht is gering. De meeste

zijn aangetroffen in het stroomgebied van de Oude Rijn. Wat betreft huizen

bouwen materiële cultuur sluit het beeld dat daaruit naar voren komt, aan op dat

van het Midden-Nederlandse rivierengebied. Recent onderzoek in het kader van

bouwwerkzaamheden in de Vinexlocatie Leidsche Rijn bracht de sporen van

enkele huisplaatsen uit de Midden-IJzertijd aan het licht. De meeste nederzettin

gen liggen op de brede stroomruggen, enkelen op crevassecomplexen.

Veel minder vindplaatsen zijn bekend uit het stroomgebied van de Vecht-Ang

stel en de daaromheen liggende veenlandschappen. Er zijn aanwijzingen voor

nederzettingen bij Baarnbrugge, Amstelland en Weesp. Over de conservering

van deze vindplaatsen is weinig bekend. Op grond van de paleogeografische

reconstructie van het riviersysteem mag verwacht worden dat weinig grondspo

ren van de nederzettingen bewaard gebleven zijn. Aardewerk wijst op een date

ring in de tweede helft van de Midden-IJzertijd. Bij Nigtevecht werd een kano

aangetroffen in een mogelijke restgeul van de Vecht. Op de kano lagen scherven

uit de Vroege IJzertijd. De kano zelf is nooit geborgen.

Over de Vroege IJzertijd in het Oerij-gebied is meer bekend als gevolg van jaren-
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lange opgravingswerkzaamheden in de Assendelver polders. Over de Midden

IJzertijd is minder bekend.

Wat betreft ligging vormt het Vecht-Angstelsysteem, met daarin de vindplaats

Breul<:elerwaard, de verbindingszone tussen de bewoning van het Midden

Nederlandse rivierengebied en het Oerij-estuarium. Er zou dus sprake moeten

zijn van wederzijdse invloeden in het aardewerkcomplex. In totaal konden I044

scherven verzameld worden die echter niet tot een en dezelfde gesloten vondst

context behoren. Er komen daaruit twee bewoningsfases naar voren. In de Vroe

ge IJzertijd, 800-500 voor Chr. heeft op deze zandkop bewoning plaatsgevonden

en ook een paar eeuwen later, in de late fase van de Midden-IJzertijd, ca 400

voor Chr. De tussenperiode lijkt te ontbreken. Enkele losse scherven lijken

mogelijk jonger te zijn dan de Midden-IJzertijd, al kunnen ze niet direct aan een

bewoningsfase worden gekoppeld. Het gevonden aardewerk heeft op het eerste

gezicht weinig kenmerken van het Zuid- en Midden-Nederlandse aardewerk.

Mogelijk heeft de bewoning toch minder invloed vanuit deze streek gekregen.

Wel zijn er duidelijke overeenkomsten te zien met het West-Nederlandse aarde

werk uit de IJzertijd. Gezien de ligging van de Breukeierwaard lijkt beïnvloeding

vanuit Assendelft meer voor de hand te liggen dan vanuit Rotterdam, de andere

belangrijke aardewerkstijl van West-Nederland. De Assendelftstijl heeft niet

alleen kenmerken vanuit Oost-Nederland maar ook vanuit Zuid- en Midden

Nederland overgenomen. Er is dus veel sprake van wederzijdse contacten en

beïnvloeding. Dit wordt nog eens onderstreept door de vondst van fragmenten

van basaltlava, afkomstig uit de omgeving van Mayen, in zowel de regio Assen

delft als op de vindplaats Breul<:elerwaard. Het Vecht-Angstelsysteem vormt de

verbindingszone tussen het Midden- en Zuid-Nederlandse rivierengebied en de

omgeving van het Oerij en de Noord-Hollandse strandwallen. Het was ongetwij

feld de aanvoerroute voor maalstenen uit Duitsland en mogelijk werd vanuit het

kustgebied zout verhandeld richting Duitsland. De stijlovereenkomsten tussen

de aardewerkcomplexen van Assendelft en de Breul<:elerwaard onderstrepen dit.

Natuurlijk moeten we het volume van dergelijke activiteiten en de mate van

wederzijds contact niet overdrijven. Duidelijk is echter wel dat de bewoners van

de Breukelerwaard niet veroordeeld waren tot de stroommg tussen Vecht en

Oude Aa alleen.

De landbouweconomie

De aangetroffen resten van cultuurgewassen laten zien dat de toenmalige bewo

ners een redelijk divers spectrum aan gewassen kenden. Gerst en mogelijk ook

emmertarwe, broodtarwe en pluimgierst werden lokaal verbouwd. Een ander

belangrijk gewas dat waarschijnlijk op de akkers rondom de nederzetting stond

was vlas. Ook huttentut en raapzaad waren bekend bij de toenmalige bewoners.

Het is aannemelijk dat deze gewassen lokaal zijn verbouwd.
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De aanwezige resten van akkeronkruiden wijzen erop dat de akkers zich op rede

lijk vochtige gronden bevonden. Waarschijnlijk was de waterafVoer in de bodem

slecht, waardoor verslemping kon optreden. Mogelijk werden de akkers soms

ook overstroomd. Dat het gebied rondom de vindplaats te maken had met een

fluctuerende waterspiegel en soms ook overstroomde blijkt ook uit samenstel

ling van de andere plantenresten. In en langs de geul bevond zich een typische

water- en oevervegetatie, zoals blijkt uit de aangetroffen soorten.

Op alle vindplaatsen overheerst het aantal resten van rund. Deze soort wordt

over het algemeen opgevolgd door schaap/geit en vervolgens varken. In de ver

houding tussen deze soorten treden verschillen op die waarschijnlijk zijn terug

te voeren op regio's, mogelijk deels in samenhang met de daar aanwezige land

schapstypen. De verhouding van het materiaal uit de Breukeierwaard sluit goed

aan bij de verhoudingen van andere vindplaatsen uit de omgeving.

Soms kan op basis van deze gegevens geschetst worden hoe de dieren werden

gebruikt. Meestal gaat het bij rundvee om melk en vlees, minder als last- of trek

dier. De summiere gegevens uit de Breul<elerwaard wijzen eveneens in deze

richting. Het aantal resten van schaap/geit is te gering voor uitspraken over het

beheer en gebruik. Varkens leveren weinig anders dan vlees en vet en zullen der

halve voor deze producten zijn gehouden. Hoewel op de paardemesten soms

slachtsporen worden gevonden, wordt er meestal van uitgegaan dat dit dier,

evenals de hond, niet is gegeten. Het paard werd waarschijnlijk als rij- oflastdier

gebruikt en heeft misschien een rol als statussymbool vervuld. Honden kunnen

het erfhebben bewaakt en/ofhet vee hebben gehoed.

Resten van wilde zoogdieren zijn meestal op vindplaatsen uit deze periode aanwe

zig. De resten kunnen zowel van groot wild zijn zoals edelhert en ree, als van klei

nere dieren zoals bever en otter. Het gaat echter bijna altijd om een gering aantal

resten, afkomstig van één of enkele soorten. De vondst van vier beverresten in de

Breukeierwaard staat wat dat betreft niet op zichzelf. Het aandeel gevogelte op een

vindplaats is veelal nog geringer dan het aandeel wild. Het is derhalve niet vreemd

dat in het vrij kleine vondstcomplex nauwelijks vogelresten zijn aangetroffen. Vis

resten komen vaker voor, met name als grondsporen uit de opgraving zijn

gezeefd. Desondanl<s zijn het nooit enorme aantallen.· In dit opzicht is de Breul<e

lerwaard opvallend. Daar zijn veel meer visresten gevonden dan resten van de drie

belangrijkste vleesleveranciers, terwijl dit bij andere vindplaatsen nooit het geval

is. Dit heeft te maken met de aard van het vondstcomplex. Hoogstwaarschijnlijk

zijn veel van de visresten overblijfselen van de natuurlijke fauna in de geul en heb

ben de individuen waarvan ze afkomstig zijn niet op het menu van de IJzertijdbe

woners gestaan. Een deel van de visresten is echter wel degelijk te beschouwen als

voedselafVal. Dit blijkt uit het aandeel verbrande resten.

Het dierlijke materiaal licht een klein tipje van de sluier op over het gebruik en

beheer van dieren gedurende de Vroege en Midden-IJzertijd. Het rund was de
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belangrijkste vleesleverancier. Deze dieren werden waarschijnlijk met name

voor dit doel gehouden. Het vlees van schapen/geiten en varkens werd eveneens

gegeten, maar was voor de voedselvoorziening van minder betekenis. Of scha

pen en geiten ook voor andere producten werden gehouden, is niet uit de gege

vens op te maken. Paard en hond waren geen consumptiesoorten. Jacht ofvogel

vangst heeft nauwelijks een rol gespeeld in de voedselvoorziening. De visvangst

kan van enige betekenis zijn geweest, maar het aandeel daarvan is niet vast te

stellen. Voor zover de gegevens daartoe toereikend zijn, sluit het beeld dat dit

vondstcomplex geeft over het diergebruik in de Vroege en Midden-IJzertijd goed

aan bij informatie uit andere nabij gelegen vindplaatsen.
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BREUKELEN .:. Linie van Ter Aa D.H. DE JAGER

Rijkswaterstaat heeft in het kader van de reconstructie van de rijksweg A2 aan

RAAP opdracht gegeven een inventariserend veldonderzoek uit te voeren in de

gemeente Breukelen. Het ging om een gebied aan de westzijde van de A2 bij

Nieuwer ter Aa dat bij eerder onderzoek (zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 1996-1997, p. 39-42) buiten beschouwing was gebleven wegens het ont

breken van een betredingstoestemming. Het booronderzoek, uitgevoerd in janu

ari 2002, concentreerde zich op een uit historische bronnen bekende vindplaats:

de Linie van Ter Aa. Dit vestingwerk is in 1796 aangelegd in het kader van de

Oude Hollandse Waterlinie en werd na 1815 alweer opgeheven (Littel 1978). Uit

kaartmateriaal blijkt dat het bestond uit een wal met twee uitbouwen (bastions)

en aan beide uiteinden een kleine, vierkante veldschans (redoute). Van de gracht

rond de zuidelijke redoute, die exact in de verstoringszone van de te verbreden

A2 ligt, is het laatste deel pas in 1966 gedempt. In 1997 was er nog een deel van

de gracht zichtbaar door rietgroei, maar anno 2002 was ook dat niet meer het

geval. Ten westen van het onderzoeksgebied is een deel van de linie verstoord bij

de aanleg van twee bedrijventerreinen en diverse sloten en drainages.
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De veronderstelde ligging van de grachten kon door het booronderzoek beves

tigd worden. De vulling van de grachten, die ca 20 m breed geweest moeten zijn,

bestaat uit een mengsel van klei, zand, grind en recent puin. Op ca r,20 m onder

maaiveld bevindt zich de bodem van de gracht die wordt gekenmerkt door een

humeuze laag met plantemesten. De redoute, binnen de grachten, was kennelijk

oorspronkelijk opgebouwd uit klei, en niet uit steen. De bruingrijze vette klei die

daar werd aangetroffen was tot een meter onder maaiveld zeer compact. Aan het

oppervlakte was de schans echter vrijwel geslecht.

Het vestingwerk is uit cultuurhistorisch oogpunt zonder meer waardevol te noe

men. Het is immers een voorloper van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die zelfs

op de voorlopige werelderfgoedlijst van de UNESCO is geplaatst. Toch was het

opmerkelijk om mee te maken hoe een dergelijk monument in verval in het

kader van de monumentenzorg tussen wal en schip dreigde te geraken. Voor de

RDMZ was er eigenlijk te weinig over, terwijl de ROB deze jonge monumenten

niet als prioriteit beschouwt. De provincie, die oorspronkelijk niet bij het project

betrold<en was, bleek echter juist wél sterk aan een follow up te hechten.

Vervolgens was nog de vraag waaruit het vervolgonderzoek dan diende te

bestaan. Vanwege het kortstondige gebruik en de afWezigheid van een perma

nente bezetting zou het aantal vondsten uit de r8de eeuw in de gracht waar

schijnlijk zeer beperkt zijn, en de resten van de wal zouden wellicht niet eens in

een proefsleufherkenbaar zijn. Omdat het echter de laatste kans was dit deel van

het monument te onderzoeken - en vanwege de algemene onbekendheid met de

mogelijkheden van archeologisch onderzoek op dit type monumenten - is uit

eindelijk toch aanbevolen een opgraving uit te voeren. Het voornaamste doel

hiervan moest zijn om de contouren van gracht en redoute exact vast te kunnen

stellen. Tevens werd aanbevolen om, in samenwerking met de gemeente Breu

kelen, te streven naar een vorm van compensatie waarbij de ligging van het ove

rige deel van de Linie van Ter Aa weer in het landschap zichtbaar zou worden

gemaakt.
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BUNNIK

BUN SC H OTEN -S PAKEN BURG

BREUKELEN .:. signaleringen en vondstmeldingen A VAN ROOIJEN

AA Manten vond in maart 2003 in Nieuwer ter Aa, Oukoop 32 bij Sterreschans

tijdens funderingswerk in de stort de bodem van een aspot uit ca 1500, nabij de

wand van de keuken van een oudere voorganger van de huidige boerderij. Hierin

zaten nog resten houtskool en as. Erbij lagen onder meer resten van een kook

pot, een schotel en een bakpan van vergelijkbare ouderdom en makelij. Onge

veer I m verder lag een waterput van los gestapelde bakstenen van waarschijnlijk

ca 6 m diep.

BUNNIK .:. signaleringen en vondstmeldingen A VAN ROOIJEN

B. Elberse zag in april 2002 op een akker in Bunnik ca IS ronde donkere crema

tieplekken (doorsnede ca 0-4 m) met aardewerk. Hij borg drie vondstconcentra

ties, één met resten van twee geverfde Romeinse zandbestrooide bekers. Hij

vond geen glas of bronzen voorwerpen. De vondsten zijn niet gereinigd, zodat

crematieonderzoek nog mogelijk is.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG .:. Plangebied Burgwal B. JANSEN

RAAP heeft in december 2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uit

gevoerd in verband met de geplande bouw van twee woningen aan de Burgwal in

de gemeente Bunschoten. Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige

archeologische resten van het middeleeuwse Bunschoten op te sporen en de

mate van verstoring vast te stellen. Daarnaast was het doel om prehistorische

vindplaatsen in de ondergrond van het plangebied op te sporen en, voorzover

mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering),

aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

Bunschoten heeft in de I4de eeuw stadsrechten gekregen van de bisschop van

Utrecht. Na het verkrijgen van deze rechten werden ter beveiliging een stadswal

en -gracht rond de boerderijen van Bunschoten aangelegd. Binnen deze omwal

ling is in het slotenpatroon de beoogde stadsindeling nog terug te zien: Bunscho

ten groeide echter nooit uit tot een volwaardige stad. Hierdoor zijn de resten van

het middeleeuwse Bunschoten voor Nederlandse begrippen uniek te noemen.

Een groot deel van de middeleeuwse stad is reeds wettelijk beschermd. Onderha

vig plangebied ligt in een als behoudenswaardig aangemerkt terrein. Het ligt

binnen de grenzen van de voormalige stadsgracht. De gracht was ter plekke ca
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40 m breed en 0A tot 1,1 m diep. Uit de boringen blijkt dat de middeleeuwse res

ten onverstoord in de bodem liggen. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat

zich in het plangebied belangrijke archeologische waarden bevinden. Derhalve is

aanbevolen om het plangebied toe te voegen aan het reeds wettelijk beschermde

terrein dat zich ten noorden van de Burgwal bevindt.

Literatuur

• B. Jansen, Plangebied Burgwal, gemeente Bunschoten; een inventariserend archeologisch onderzoek RAAP

notitie 252 (Amsterdam 2002)

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG .:. Nieuwe Begraafplaats
J.W.M. OUDHOf

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van de gemeente Bun

schoten in 2001 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar de locatie

van de nieuwe begraafplaats in Bunschoten. Het onderzoek heeft aangetoond dat

tot op heden geen archeologische resten zijn aangetroffen in het plangebied. De

veronderstelde bodemgesteldheid in het plangebied is echter van dien aard dat

de kans op archeologische resten in het gebied reëel is. Om over de aanwezig

heid van archeologische resten meer harde uitspraken te doen, is een controle

rend booronderzoek noodzakelijk. Vestigia adviseert dan ook om op het moment

dat het terrein beschikbaar komt voor een booronderzoek dit onderzoek zo snel

mogelijk te laten uitvoeren.

Literatuur

• W.A.M. Hessing en J.W.M. Oudhof, Standaard Archeologische Inventarisatie (SAI); Bunschoten, nieuwe

begraaJPlaats. Vestigia Rapport V29 (Bunschoten 200r)

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG .:. Spakenburg-Oost J.W.M.OUDHOf

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft in 2002 in opdracht van de

gemeente Bunschoten een archeologische effectrapportage uitgevoerd naar het

plangebied Spakenburg Oost. Om na te gaan of in het plangebied archeologische

resten kunnen worden aangetroffen zijn een bureauonderzoek, veldverkenning

en een booronderzoek uitgevoerd. Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat

aan de westzijde van de het plangebied in theorie behoudenswaardige bewo

ningssporen van het oude Spakenburg kunnen worden aangetroffen. Deze ver

wachting kon niet met behulp van boringen worden gestaafd, aangezien voor dit

deel van het plangebied geen betredingstoestemming voor handen was. Het

booronderzoek heeft wel inzichtelijk gemaakt dat de mogelijkheden voor het
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aantreffen van prehistorische bewoningssporen in het plangebied beperkt zijn.

Naar schatting is de bovenste 30 tot 50 cm van het oude pleistocene oppervlak

door erosie verdwenen. Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Vestigia

om de sloop en bouwwerkzaamheden ter hoogte van Kerkstraat nummer IQ

archeologisch te laten begeleiden en alsnog een controlerend booronderzoek uit

te laten voeren voor Kerkstraat nummer 22. Indien dit onderzoek aantoont dat

de ophogingpakketten op deze locatie intact zijn, adviseert Vestigia om een

archeologische proefsleuf te laten graven ter hoogte van Kerkstraat nummer 22

en de westelijke uitloper van de toekomstige parkeergarage.

Literatuur
• J.W.M. Oudhof en R. Schrijvers, Archeologische Effectrapportage Spakenburg Oost. Vestigia-rapport V99

(Bunschoten 2003)

DOORN .:. Oude Rijksstraatweg 43 J. RAs

Voorafgaande aan de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan 'Heront

wikkeling Pluimveeterrein Oude Rijksstraatweg 43, Doom' is in opdracht van

Kondor Wessels Projecten bv. en Verheul Geeris bv. door SOB Research een

Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd. Dit onderzoek had tot

doel de geologische opbouw, de aardkundige waarden en de archeologische en

cultuurhistorische waarden ter plaatse vast te stellen. Tevens moest worden

nagegaan in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden zouden kunnen leiden

tot aantasting van de hier mogelijk aanwezige archeologische waarden.

Op basis van het onderzoek kon worden vastgesteld dat in het plangebied eoli

sche afzettingen van Jong Dekzand II (Formatie van Twente) voorkomen. Op het

dekzand is in de loop van de eeuwen een oud bouwlanddek (esdek) opgebracht.

In geen van de boringen werd een onverstoorde top van de Formatie van Twente

aangetroffen. Naast verstoring door landbouwactiviteiten in het verleden (ploe

gen) geldt voor een deel van het onderzoeksgebied dat er sprake is van recente

verstoringen (20ste eeuw) tot op een diepte van 0,60 - 1 m beneden het huidige

maaiveld. Tot op deze dieptes werden in meerdere boringen (sub)recent aarde

werk, plasticresten en puin aangetroffen.

Bij het onderzoek werden in geen van de uitgevoerde boringen relevante archeo

logische indicatoren aangetroffen. Op basis van de tijdens de inventarisatie ver

kregen gegevens werd geconcludeerd dat er voorafgaande aan de verdere realisa

tie van dit bestemmingsplan geen nader onderzoek noodzakelijk werd geacht.

Literatuur
• SOB Research, Aanvullende Archeologische Inventarisatie Herontwikkeling Pluimveeterrein Oude

Rijksstraatweg 43, Doorn (Heinenoord 2002)
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DOORN .:. Het Wilde Land REDACTIE

Aan de Buurtweg russen Doorn en Darthuizen wordt een nieuw landgoed voorbe

reid onder de naam Het Wilde Land. Het gebied van ongeveer 24 ha heeft nu een

agrarische bestemming. Vestigia Archeologie en Culruurhistorie kreeg opdracht

te inventariseren in hoeverre de aanleg evenruele archeologische waarden zou ver

storen. Naast bureauonderzoek zijn een oppervlaktekartering en een booronder

zoek uitgevoerd. Volgens de bodemkaart kent het gebied een enkeerdgrond met

als ondergrond dekzand. Er is een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Het bureauonderzoek bracht aan het licht, dat het perceel van Het Wilde Land de

oostelijke grens is van de eng die wordt aangeduid als de Bunt (de Buurtweg zou

een verbastering zijn van Buntwech). In de 17de eeuw heeft Het Wilde Land een

voor een eng typerende verkaveling in lange smalle stroken. Er is geen bewo

ning. Pas in 1904 wordt er een boerderij met de naam Het Wilde Land gebouwd.

Omdat het terrein nu geheel met gras bedekt is, bleek een oppervlaktekartering

slecht mogelijk. Het inspecteren van enkele honderden molshopen bracht niets

op. Enkele decennia geleden was het gebied in gebruilc als akkerland en toen is

wel een verkenning uitgevoerd. Het resultaat waren enkele fragmenten middel

eeuws aardewerk, Romeins aardewerk en een deel van een 'La Tène'-armband.

Na de oppervlaktekartering werd geboord, tot een diepte van 1,9 m onder het maai

veld. De ondergrond bestaat uit fijn zand, met wat fijn grind. Uit boringen blijkt dat

er een langgerekt profiel is gevuld met puin, waarschijnlijk een opgevulde sloot. De

dilcste delen van de eerdlaag liggen in het oostelijk deel van het terrein, de westzijde

lijlct nogal verrommeld. Slechts hier en daar is wat aardewerk aangetroffen. Al met

al zijn er geen indicaties voor prehistorische bewoning, de dunne vondstspreiding

lijkt te wijzen op opgebracht materiaal als plaggenbemesting en geen nederzetting.

Het terrein is lange tijd in gebruik geweest als bouwland. De archeologische ver

wachting zou bijgesteld moeten worden van hoog naar laag.

Literatuur

• W.A.M. Hessing en R. Schrijvers, Doorn - Het Wilde Land. Inventariserend archeologisch vooronderzoek.

Vestigia-rapport V no (Amersfoort 2003)

DRIEBERGEN-RIJSENBURG .:. Kasteel Sterkenburg A. VAN BENTHEM

ADC heeft in opdracht van de gemeente Driebergen-Rijsenburg in mei 2001 een

archeologische begeleiding uitgevoerd op het terrein van kasteel Sterkenburg.

De aanleiding voor deze archeologische begeleiding was het lozingenbesluit van

de Rijksoverheid, dat stelt dat alle gebouwen in Nederland voor I januari 2005 op

een rioleringsnet aangesloten dienen te worden. Teneinde aan deze eis te vol-
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doen zijn de drie gebouwen op het terrein en ook het kasteel zelf aangesloten op

een persriolering. Voor dit persriool is een sleuf van ca 370 m lang, 40 cm breed

en ca 80 cm diep gegraven. Bovendien zijn naast de vier gebouwen putten gegra

ven om de pompen voor de riolering in te plaatsen. Deze pompputten zijn 2X2 m

breed en reilzen tot ca 2 m onder het maaiveld. Aangezien dit terrein wettelijk

beschermd is en hoge archeologische verwachtingen heeft, maar de verstoring

door de grondwerkzaarnheden niet heel groot zou zijn, is besloten deze werk

zaamheden archeologisch te begeleiden.

Kasteel Sterkenburg is één van de vele kastelen langs de Langbroekerwetering en

is in de tweede helft van de I3de eeuw gebouwd. De bouw vond waarschijnlijk

plaats in opdracht van de familie Van Wulven. Rond I850 wordt het kasteel door

bouwmeester Kneppelhout herbouwd op de fundamenten van het I3de-eeuwse

kasteel. De I3de-eeuwse ronde woontoren blijft echter bewaard.

Het kasteel ligt op een omgracht eiland. Rond dit eiland bevinden zich enkele

andere omgrachte percelen, waaronder een voorburcht, een I8de-eeuwse oranje

rie, nu in gebruil< als woonhuis en een moestuin.

Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen aanwijzingen gevonden uit de tijd

van de bouwen het bestaan van het I3de-eeuwse kasteel of van een voorganger

daarvan. Aangezien het huidige kasteel op de fundamenten van het middeleeuwse

kasteel is gebouwd, is het aannemelijk dat als er een oudere voorganger mocht zijn,

die op dezelfde locatie als het I3de-eeuwse kasteel ligt. De sleuven zijn niet heel

dicht langs het kasteel getrokken en het is te verwachten dat dichter bij het kasteel

zich wel archeologische resten van het middeleeuwse kasteelcomplex bevinden.

Literatuur

• A. van Benthem, Kasteel Sterkenburg, een archeologische begeleiding, ADC rapport 145

(Bunschoten 2002)

DRIEBERGEN-RIJSENBURG .:. signaleringen en vondstmeldingen
A. VAN ROOIJEN

A. Schoenmaker vond in olctober 2002 in Driebergen-Rijsenburg langs een

recent gegraven sloot in ldeigrond stukken van een gladde Romeinse geverfde

beker, secundair aan buiten- en binnenzijde verbrand, met recente breuken. Cre

matieresten ontbreken. Ongeveer tweederde van de beker is bewaard, de bodem

ontbreelct. Verder zijn twee stukken gesmolten brons aangetroffen. De vondst is

opmerkelijk, omdat het de eerste bekende vondst uit de Romeinse tijd aan de

rechteroever van de Kromme Rijn in deze regio is.

Bij de sloop van een huisje langs de Langbroekerdijk in Driebergen-Rijsenburg

vonden T. van Bommel en A. Schoenmaker in mei 2003 onder meer een ronde
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waterput. In het profiel zat de ongeroerde grond, fijn geel zand, op 1,6 m onder

maaiveld. Hierop lag een ca 0,1 m dikke laag schone klei en daarop een ca 0A m

dikke geroerde laag met 17de-eeuws aardewerk. De bovenste laag was ca 1,1 m

dik en bestond uit opgebrachte klei.

EEMNES .:. Wakkerendijk I28D D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van De Fazant BV heeft RAAP in november 2002 een inventarise

rend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de geplande nieuw

bouw op het perceel Wakkerendijk I28D in de gemeente Eemnes. Het plange

bied ligt direct ten westen van de Wakkerendijk. Ten tijde van het onderzoek was

het gebied gedeeltelijk bebouwd en lag een ander deel braak.

Het terrein ligt in de overgangszone van het laaggelegen veen/kleigebied van de

Gelderse Vallei in het oosten naar de hogere zandgronden van de stuwwal van de

Utrechtse Heuvelrug in het westen. Geomorfologisch gezien bestaat het uit een

dekzandvlakte vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal in het oostelijk

deel en een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden in het westelijk deeL De

mogelijkheid bestaat dat in de ondergrond dekzandruggen aanwezig zijn.

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische vind

plaatsen liggen. Ten zuidoosten van het plangebied is een mesolithisch kampe

ment aangetroffen. Het betreft een terrein van archeologische waarde gelegen op

een dekzandrug die ook de Wald<erendijk doorkruist. Tijdens recent archeolo

gisch onderzoek zijn in deze omgeving nog meer vergelijkbare vindplaatsen aan

getroffen (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991, p. 4°-41).

Het plangebied ligt aan de I4de-eeuwse 'Wackerswech' (de tegenwoordige Wak

kerendijk en Meentweg). De aanleiding voor de aanleg van deze weg vormde de

behoefte van de graaf van Holland om zijn gebied duidelijk te begrenzen. De

grens, die de achterzijde van de ontginningen vanuit Ter Eem doorsneed, werd

afgebakend door middel van palen en een sloot. Om deze grens te kunnen aan

leggen was een pad noodzakelijk. Dit pad vormde de aanleiding voor veel boeren

om aan de achterzijde van hun kavels te gaan wonen, die nu immers goed toe

gankelijk waren. De ontstane weg trok als het ware de bewoning aan. In eerste

instantie ging men aan beide kanten van de weg wonen, maar vanwege grenspe

rikelen werd in een overeenkomst in 1339 bepaald dat alle Eemnesser boeren

moesten verhuizen naar de Hollandse kant van de grens, de westkant. Dit schiep

tevens de mogelijkheid om de weg om te vormen tot dijk die de inwoners van

Eemnes moest beschermen tegen de steeds heviger wordende overstromingen

van de Eem. Deze dijk is in het midden van de 14de eeuw opgeworpen. In 1941 is

de dijk gedeeltelijk afgegraven. Het zand is gebruikt voor de aanleg van wegen in
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en rond Eemnes. Uit de directe nabijheid van het plangebied, langs de Wakke

rendijk, zijn twee vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bekend.

Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het booronderzoek voor

het plangebied een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het

Mesolithicum en de Late Middeleeuwen enjofNieuwe tijd.

Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 12

cm. Het opgeboorde materiaal is gezeefd met een zeef met een maaswijdte van

0A cm. In totaal zijn zeven boringen verricht tot een diepte van maximaal IA5 m

onder het maaiveld. Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied

bestaat uit dekzand. Volgens de bodemkaart komen in het plangebied gooreerd

gronden voor. Onder de bouwvoor zijn echter restanten van vermoedelijk veld

podzolgronden aangetroffen. In vier boringen is de oorspronkelijke bodemop

bouw niet meer intact. In één boring zijn veenbrokjes gevonden, die erop wijzen

dat het dekzand in het verleden was afgedekt door een veenpakket. Dit veenpak

ket is als gevolg van de ontginningen in de Late Middeleeuwen verdwenen. Tij

dens het booronderzoek zijn in alle boringen archeologische indicatoren aange

troffen. Het betreft echter recent puin in de bouwvoor en het verstoorde pakket

direct onder de bouwvoor. Omdat dit puin is aangetroffen in de geroerde boven

grond, vormt dit geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische

vindplaats in het plangebied te vermoeden.

Literatuur

• D.H. de Jager en I.M.C. Nuijten, Ontwerp-bestemmingsplan Wakkerendijk/Meentweg, gemeente Eemnes;

verkennend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 390 (Amsterdam 1998)

• D.E.A. Schiltmans, Plangebied Wakkerendijk 128D, gemeente Eemnes; een inventariserend archeologisch

onderzoek, RAAP-notitie 244 (Amsterdam 2002)

• H.J.C. Visscher, Eemland; een archeologische kartering, inventarisatie en waardering, RAAP-rapport 40

(Amsterdam 1991)

HOUTEN .:. Beusichemseweg A.S.M. VAN SCHIP

Al in de loop van 2001 werden systematische grondboringen verricht op het per

ceel Beusichemseweg 6. Daarbij werden fragmenten van Romeins en inheems

Romeins aardewerk in de boorkernen aangetroffen. Een poging tot vervolgon

derzoek met grondboringen in 2002 werd in heftige regen gesmoord. In 2003

werd daar vervolgens een opgraving verricht door de Archeologische Werkgroep

Leen de Keijzer. Net toen het interessant ging worden en we de archeologisch

interessante lagen aan wilden gaan snijden, bleek op een zaterdagmorgen dat

onze put door de Grontmij gedempt én opgehoogd was met een meter zand.

Oorzaak bleek, ondanks onze duidelijke afspraken daarover met de gemeente

Houten, een 'misverstandje' dat niet meer terug te draaien viel.

87 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002. 200 3



I HOUTEN

HOUTEN .:. 't Goy-Tuurdijk S.J. TUIN5TRA EN M.J.M. DE WIT

In de zomer en het najaar van 2003 heeft ARC archeologisch onderzoek uitge

voerd aan de Tuurdijk in 't Goy. Dit onderzoek bestond uit een opgraving en een

begeleiding.

Het onderzoek vond op 5 en 6 juni 2003 plaats en werd uitgevoerd naar aanlei

ding van de nieuwbouw van een fruitschuur aan de Tuurdijk 18. Hiervoor is een

uit 1959 daterende schuur afgebroken. Op de plek van de nu afgebroken schuur

is in 1959 archeologisch onderzoek verricht door J.E. Bogaers . De gevonden spo

ren bestonden uit paalgaten, inheems-Romeins aardewerk, stenen fundamenten

en een vroegmiddeleeuwse waterput. Het vondstmateriaal bevatte veel inheems

Romeins aardewerk, importaardewerk, restanten van een muurschildering, tuf

steen en dakpannen. Waarschijnlijk heeft hier in het begin van de Romeinse Tijd

een houtbouw gestaan, die rond de 3de eeuw na Chr. is vervangen door een ste

nen constructie. Deze constructie was aan de zuidwestzijde voorzien van een ca

2,90 m breed terras. Vermoed wordt dat het een villa betreft. Het is echter niet

het enige (vermoede) villacomplex in de omgeving. In het centrum van Houten

is aan de Burgemeester Wallerweg het hoofdgebouw van een Romeinse villa

gevonden. Aan de oostzijde van Houten wordt eveneens een villa vermoed in het

terrein Molenzoom. Om deze villae bevonden zich nog diverse inheems-Romein

se complexen, ondermeer in de terreinen Wulven, Doornkade en Houten-Zuid

terrein 8a. De onderlinge relatie van deze complexen is niet duidelijk, maar ver

moed mag worden dat deze villae betrokken waren bij de bevoorrading van het

Romeinse leger aan de Rijnlimes. Het kamp Fectio is slechts een paar kilometer

verwijderd van de diverse sites. Het terrein aan de Tuurdijk is door de ROB als

wettelijk beschermd archeologisch monument aangewezen.

Voor de bouw van de nieuwe fruitschuur bleek het noodzakelijk om een nieuwe

funderingssleuf van 2IXI m aan te leggen van ca I m diep. Deze geplande sleuf

werd door ARC bv onderzocht.

Resultaten

De funderingssleuf werd in twee vlakken onderzocht. In het eerste vlak (gemid-

delde diepte 3,56 m +NAP) werden twee stenen fundamenten aangetroffen. Het

eerste, zuidelijke, fundament liep dwars door de sleuf en bleek te zijn gemetseld

van onregelmatige blokken grauacke, een breuk-natuursteen afkomstig uit Duits

land. Het fundament was ongeveer 80 cm breed. Het tweede fundament bevond

zich in de noordwesthoek van de sleuf en stond vrijwel loodrecht op het eerste

fundament. Het was op dezelfde wijze geconstrueerd. Direct tegen dit funda

ment aan werd een scherf Romeins importaardewerk gevonden. Het vondstma

teriaal dat verder bij de aanleg van vlak 1 werd aangetroffen, bestond uit aarde

werk, bouwmateriaal en glas. Het meeste aardewerk was van inheems-Romeinse
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oorsprong, maar het vondstmateriaal bevatte ook importaardewerk.

In vlak 2 (gemiddelde diepte 3,25 m +NAP) bleek dat de eerder gevonden funda

menten hier doorliepen. Van het zuidelijke fundament werd in vlak 2 de onder

kant bereikt, het noordelijke fundament ging nog dieper. In het vlak waren vijf

ronde sporen zichtbaar, waarvan na couperen bleek dat het hier ging om paalga

ten. Hiervan bevatte één paalgat aardewerk, waarschijnlijk daterend uit de Late

IJzertijd. Naast het noordelijke fundament was een grote donkerbruine vlek

zichtbaar. Deze is, samen met het fundament, gecoupeerd. Hierbij bleek dat

zowel het fundament als de vlek nog tot 40 cm onder vlak 2 doorliep. Een dunne

restant van de vlek leek onder het fundament door te lopen. Waarschijnlijk gaat

het hier om een afValkuil, die ouder is dan het fundament. De kuil bevatte aarde

werk en houtskool. Het aardewerk dateert uit de Late IJzertijd, ofmogelijk uit de

vroeg-Romeinse Tijd. Het meeste aardewerk dat bij de aanleg van vlak 2 werd

gevonden, dateert uit de Late IJzertijd, met daarnaast een paar stukken inheems

Romeins materiaal.

Door de oriëntatie van de beide gevonden fundamenten werd vermoed dat net

ten westen van de sleuf deze fundamenten in een hoek bij elkaar kwamen. Dit is

getest door middel van boringen met een guts. De grond bleek dusdanig stenig

dat niet overal verder kon worden geboord tot de diepte van de bouwvoor. Hierbij

kon consequent niet dieper worden geboord op het veronderstelde verloop van

de fundamenten, terwijl het daarbuiten wel lukte om verder te boren. Dat de fun

damenten hier nog in de grond zitten en op elkaar aansluiten mag dan ook wor

den aangenomen. Op basis van deze waarnemingen zijn de minimale afmetin

gen van de structuur 21X6 m. Doordat niet bekend is waar de door Bogaers

gevonden fundamenten precies lagen, is verder niet met enige zekerheid vast te

stellen hoe groot het gebouw daadwerkelijk is geweest. Op basis van het feit dat

de fundamenten van Bogaers binnen een put van 10X20 m hebben gelegen en

deze put ca 2 m van de huidige sleuf moet hebben gelegen, kan grofweg geschat

worden dat de structuur een omvang van 18X21 m kan hebben gehad.

Conclusies

Ondanks de kleine omvang van de opgraving leveren de resultaten toch een goed

beeld van de situatie ter plekke. De door Bogaers al gevonden steenbouw strekt

zich in ieder geval verder uit. Het vondstmateriaallevert wel een iets ander beeld

op. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat tijdens de opgraving van

1959 het vondstmateriaal waarschijnlijk selectief is verzameld, en de verhoudin

gen tussen de diverse vondstcategorieën scheefgetrokken zijn. Maar zelfs dan is

tijdens de opgraving van Bogaers opvallend veel luxe importwaar gevonden en

sporen van een fresco. De aangetroffen bouwmaterialen zijn in beide opgravin

gen hetzelfde en bestaan uit grauacke, imbrices en tegula (tegels).

Het is goed mogelijk dat de nu opgegraven steenbouw een andere ruimte is dan
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die door Bogaers is gevonden. Dit kan een ander vertrek van hetzelfde gebouw

zijn of een apart bijgebouw, maar wel op dezelfde manier opgetrokken. Waar

schijnlijk behoorde de nu gevonden ruimte niet tot het representatieve gedeelte

van het gebouw. In ieder geval kwam hier zelden iemand die toegang had tot het

luxe servies van import aardewerk. Dat de door Bogaers gevonden sporen en de

nu gevonden resten tot een Romeins villacomplex behoren, mag zeer waar

schijnlijk worden geacht. De houten voorloper die door Bogaers wordt vermoed

is mogelijk ook in dit onderzoek aangetroffen in de vorm van een aantal paalga

ten. Deze voorloper lijkt hierbij echter ouder te zijn dan eerst werd aangenomen,

aangezien een groot deel van het in vlak 2 gevonden materiaal uit de Late IJzer

tijd blijkt te dateren. Eén van de gevonden paalgaten en de afValkuil is op basis

van het aardewerk ook in deze periode te dateren. Nadere bestudering van het

aardewerk uit de opgraving van 1959 bevestigt dit beeld. Ondanks de nadruk op

Romeins importaardewerk is ook een component inheems-Romeins aardewerk

geborgen. Hieronder bleken zich ook scherven uit de Late IJzertijd te bevinden.

Inheems-Romeins materiaal, dat wat betreft datering direct aansluit op het Late

IJzertijd-materiaal, werd gevonden in vlak 1 en bij de aanleg van vlak 2. Dit mate

riaal bevindt zich over het algemeen hoger in de stratigrafie. In het profiel van de

sleuf is een IJzertijdbewoningslaag te zien die direct op het zand ligt. Deze laag

gaat over een Romeinse bewoningslaag, zonder een abrupte overgang. Dit roept

het vermoeden op van continue bewoning van deze vindplaats sinds in ieder geval

de Late IJzertijd. Deze inheemse nederzetting is blijven voortbestaan onder de

Romeinse heerschappij en is ergens in de 2de eeuw na Chr. in zoverre geromani

seerd dat de toenmalige bewoners het nodig vonden een gebouw in Romeinse stijl

op te trekken. De hiertoe gebouwde fundamenten zijn in de Romeinse vondstlaag

ingegraven, waaruit duidelijk blijkt dat de Romeinse bewoning al enige tijd

bestond voordat men overging tot steenbouw. De conclusie van Bogaers dat de

stenen fase van het villacomplex te dateren is in de 2de/3de eeuw na Chr., lijkt ook

op basis van de huidige vondsten aannemelijk. Ook het villacomplex in Houten

aan de Burgemeester Wallerweg wordt in deze periode in steen opgebouwd. Hoe

wel de opgraving beperkt van omvang was, doet het gevonden materiaal en de

aangetroffen funderingen ook sterk denken aan het villacomplex aan de Burge

meester Wallerweg. Wat de relatie tussen deze twee is, is op basis van de huidige

stand van zaken niet te zeggen. Mogelijk dat de villa aan de Tuurdijk een satelliet

was van de villa te Houten, zoals ook is gepostuleerd voor diverse andere inheems

Romeinse sites in de omgeving. De ogenschijnlijke welvaart van de bewoners en

de luxe afwerking van het stenen gebouw op de huidige site laat ook de mogelijk

heid toe dat het hier om een tweede, onafhankelijk villacomplex gaat.

Tijdens deze opgraving werd geen vroegmiddeleeuws materiaal aangetroffen,

maar op basis van het vondstrnateriaal van Bogaers mag worden geconcludeerd

dat de site in zekere mate ook nog tot in deze periode voortbestaan heeft.
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Archeologische begeleiding

Op 23 oktober 2003 werd de aanleg van twee putten, die ten behoeve van de aan

sluiting van Tuurdijk r6 en r8 op het drukriool moesten worden gegraven,

archeologisch begeleid. De twee putten hadden een afmeting van 2 bij 2 m en

waren r,s m diep. Het ontgraven van de putten heeft laagsgewijs plaatsgevonden,

op aanwijzing van de archeologen van ARC bv.

Hoewel de bodem vanaf r m beneden maaiveld intact was, heeft de put die werd

aangelegd bij Tuurdijk r6, geen archeologisch interessante sporen en/of vond

sten opgeleverd. In de put die bij Tuurdijk r8 werd aangelegd, was de bodemop

bouw geheel intact. Ook hier zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Wel

zijn twee aardewerkscherven gevonden. Eén scherf werd direct onder de bouw

voor aangetroffen bij het trekken van het vlak en de tweede scherf bevond zich in

het noordprofiel van de put. De scherven zijn afkomstig van lokaal vervaardigd

aardewerk en dateren uit de Romeinse tijd.

Het enige dat gesteld kan worden, is dat het terrein tot de randzonevan het

Romeinse villacomplex, dat op het terrein van Tuurdijk r8 ligt, zal hebben

behoord. Deze stelling werd een dag na de archeologische begeleiding nog eens

bevestigd, toen bij het trekken van de rioolsleuf bij Tuurdijk r6 door de uitvoer

der een groot stuk van een Romeinse tegula werd gevonden.
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De volgende twee bijdragen stonden in de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000

2001, maar zijn toen door een vergissing verkeerd opgenomen. Daarom zijn ze hier

opnieuw afgedrukt.

HOUTEN .:. Heemstede Binnentuin A.S.M. VAN SCHIP

Aan de Binnentuin werd het archeologisch onderzoek, in r999 begonnen, voort

gezet. Bijzondere vondsten daarbij waren een slingerkogel, Romeins of uit de

IJzertijd, en een groot fragment van een maalsteen waarvan de ouderdom (nog)

niet met zekerheid vastgesteld kon worden.

In 200r sloten we de opgravingen daar af. Er werden (als verwacht) weer veel

ijzertijdscherven gevonden waaronder een vrij groot aantal met nagelindrukken.

Ook vonden we op diepste niveau (2,10 m onder het maaiveld) een drietal paal-

92 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 20'02.-20°3



I HOUTEN

spitsen, die goed geconserveerd waren in het grondwater. (Deze staan nu overi

gens nog steeds in het water, maar dan wel in een pot!)

Een vondst waarvan het belang pas achteraf bij het schoonmaken duidelijk werd,

was een stuk bewerkt hertengewei. Het lijkt een fragment van een stuk gereed

schap of van een strijdknots. In een laag (0,75 m onder het maaiveld) die we op

grond van gevonden scherven als middeleeuws gedateerd hadden, werd een aan

tal muntjes aangetroffen uit de periode 700-1200, die onze datering bevestigden.

Het waren achtereenvolgens een gouden tremissis uit rond 620, muntmeester

Elafivs; een zilveren penning, rond I047 geslagen te Groningen, met portret van

bisschop Bemolf; een zilveren penning, geslagen rond 1259 te Utrecht op last

van Hendrik van Vianden; een denarius uit rond 1270 van Floris Ven een Spaans

bronzen 8-maravedi(s +)stuk uit rond 1638, door een klop afgewaardeerd tot 4

maravedi(s +) (determinatie Penningkabinet/Ho van Herwijnen).

HOUTEN .:. Kasteel Heemstede A.S.M. VAN SCHIP

Op het terrein van kasteel Heemstede werd het archeologisch onderzoek in 1999

begonnen, voortgezet in 2000 en afgesloten in 2001. Onderzocht werden de

funderingen van de daar gesloopte bijgebouwen, bouwhuizen genaamd. Ook

werden in proefsleuven op verschillende punten rond de bouwhuizen, aanwij

zingen gevonden dat deze omgracht waren geweest. Oudste vondsten daarbij

waren fragmenten van een tweetal flessen uit ca 1700.

In 2001 werd een aantal zaterdagen besteed aan het uitgraven, fotograferen en

opmeten van de resten van een brug die over de vroegere watergang rond de

bouwhuizen en het grachtenstelsel van het kasteel lag. De fundering bleek bij

inspectie door bouwkundigen nog in zo'n goede staat dat er plannen zijn om

deze brug weer in oude glorie te herstellen.

Een vondst stelde ons voor een raadsel. Het bleek een fragment van

een grote houten schroef, lengte lIS cm, doorsnede 15,5 cm, die, secundair

gebruikt, in de grachtbodem ingeheid was als onderdeel van een fundering voor

de grachtmuur.

De houten schroef, gevonden

bij kasteel Heemstede.
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HOUTEN .:. Herenweg REDACTIE

In oktober 2002 vond er archeologisch vooronderzoek plaats aan de Herenweg

in Houten door het ADC. In het verleden is direct ten zuiden van dit perceel aar

dewerk aangetroffen. In de omgeving zijn zowel vondsten uit de Romeinse tijd,

de IJzertijd als uit de Middeleeuwen gedaan.

Het terrein bevindt zich op de Jutfase stroomrug, die wordt gekenmerkt door

restgeulen en kopjes, die zich dicht onder het maaiveld bevinden. Op die zand

kopjes worden nogal eens nederzettingsterreinen gevonden. Op het terrein zijn

zeven boringen gezet tot 120 cm beneden het maaiveld. Het zand aan de basis

van het profiel lijkt te behoren tot een beddingafzetting. In een andere boring

werd een kalkloos pakket aangetroffen, dat behoort tot een kronkelwaardgeulaf

zetting. Op het terrein zijn geen vondsten als aardewerk, verbrande klei ofhouts

kool gedaan. Ondanks de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie in het verleden,

zijn dus geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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HOUTEN .:. Kniphoek A.S.M. VAN SCHIP

Nadat bekend was geworden dat de boerderij De Kniphoek aan de Beusichemse

weg gesloopt zou worden, werd door Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer

begonnen met veldonderzoek, visueel en met de detector. Na de sloop werd een

proefsleuf gegraven waaruit bleek dat de aarde in dat gedeelte zeer verstoord

was. De meest opzienbare vondst uit de sleuf was een zilveren kwartje. Vervol

gens werd een grotere put uitgezet, waaruit veel fragmenten middeleeuws en

enig Romeins aardewerk werd opgedolven. Ook werden er een groot aantal

scherven van een Paffrath-kogelpot uit 1200 geborgen.

We stuitten op ongeveer 60 cm diepte op het skelet van een rund. Uit de ruglig

ging en de compleetheid ervan bleek dat het om een kadaver ging dat naar schat

ting rond 1940 daar begraven was. Hoewel er enig botmateriaal van verzameld

is, hebben we - het was in de tijd van de MKZ-crisis en van antraxbesmetting in

Amerika - het meeste, met aarde en al, met de graafmachine laten verwijderen.

Ook werd veel middeleeuws en vroeger (en dus voor de gezondheid minder be

dreigend!) botmateriaal van paarden gevonden en verzameld. Een schedel waar

van aanvankelijk verondersteld werd dat het een paardenschedel was, bleek na

preparatie de schedel van een rund te zijn waarvan, na de slacht, de hoorns met

kern en al afgehakt waren.

Bijzonder was de vondst van een aantal munten: twee halve centen van rond
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1870, en een tweetal oorden: dubbele duiten: één van Holland en één van Fries

land. Pronkstuk was de vondst van een zilveren denarius uit de tijd van Flamini

us Chilo, 109-103 voor Chr. (mededeling Penningkabinet en van Henk van Her

wijnen). Ook werd een tweetal fibulae gevonden, waarvan een, gezien vanaf de

achterzijde, er bootvormig uitziet en gezien vanaf de voorzijde als een liggende

(hoofdloze) persoon. Andere vondsten waren een zeer fraaie gefacetteerde slijp

steen met doorboring en een deel van een glazen 'La Tène'-armband uit onge

veer 500 voor Chr. Uit een put binnen de fundering van het woonhuis diepten

Bert van der Houwen en Otto Wttewaall een Jyddepot op, die gezien de fosfaat

sporen erop op 1500-1600 gedateerd moet worden.

HOUTEN .:. Loerik-Beusichemseweg M.A.HuISMAN EN J. HIELKEMA

In opdracht van Rotij Projecten heeft ARC van 22 juli tot 8 augustus 2002 een

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Houten-Zuid. Houten is een groeikern die

zich in de afgelopen decennia van enkele honderden tot meer dan 35.000 inwo

ners heeft uitgebreid. In het kader van de Vinex-nota zullen ten zuiden van Hou

ten in de periode 1995 tot 2005 ca. 6000 woningen gerealiseerd worden. Het

onderzoeksgebied maakt deel uit van het uitbreidingsplan met de naam Loerik 5.

Op korte termijn zal hier gestart worden met de bouw van 600 woningen.

Het plangebied staat bekend als terrein 9. De verwachting was dat zich hier spo

ren uit de periode IJzertijd/Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen zouden bevin

den. Waarschijnlijk is er een directe relatie met een aantal nabijgelegen vind

plaatsen. Aangezien de woningbouw een directe bedreiging vormt voor het aan

wezige bodemarchief, is besloten om de archeologische informatiewaarde van

het terrein door middel van een drietal proefsleuven te onderzoeken.

Voor het Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) is een Programma van Eisen

(PvE) opgesteld door drs. J. van Doesburg (ROB). Het onderzoek beoogt de vol

gende onderzoeksvragen te beantwoorden:

I) Wat is de aard, omvang en datering/fasering van de vindplaats?

2) Wat is de conserveringstoestand en gaafheid van de vindplaats?

3) Hoe zag het landschap er ten tijde van de verschillende bewoningsfasen uit?

4) Wat is de relatie tot de vindplaatsen in de directe omgeving?

De vindplaats is gelegen op de Houtense stroomrug. Deze is gevormd door de

Rijn en haar voorlopers. Na de ijstijden steeg de zeespiegel, ontstonden moeras

sen en er trad veenvorrning op. Als gevolg hiervan verlegden de rivieren zich

naar het noorden. Hierdoor ontstonden nieuwe oeverwallen, met erachter gele-
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gen komgebieden en bleven oude rivierarmen in het landschap achter. Het

bovenste deel van de oude bedding, de restgeul bleef vaak nog eeuwenlang als

natuurlijke watergang in gebruik. De Leesloot, die de noordelijke begrenzing van

terrein 9 vormt, is mogelijk zo'n oude restgeul. Dergelijke locaties waren in het

verleden, vanwege hun hoge en droge ligging, aantrekkelijk voor bewoning. Iets

ten noordwesten van terrein 9 komen de Houtense en Jutphase stroomrug

samen. Hierdoor ontstaat plaatselijk een sterke verbreding van de stroomrug.

Deze was, gezien het grote aantal vindplaatsen, uitermate geschikt voor bewo

ning.

In de periode 1971-1973 zijn door amateurarcheologen op tientallen percelen in

Houten-Zuid veldverkenningen uitgevoerd, waarbij talloze vindplaatsen uit ver

schillende perioden aan het licht zijn gekomen. De resultaten hiervan zijn ver

werkt in een uitgebreide kartering van het Kromme Rijngebied door de ROB. In

de periode 1981-1983 is in hetzelfde gebied een grootschalige fosfaatkartering

uitgevoerd. Rond de driesprong Binnenweg, Loerikse weg en Beusichemse weg

werden fosfaatplekken aangetroffen die een vrijwel aaneengesloten complex vor

men.

De afgelopen jaren zijn enkele van de nabijgelegen terreinen (deels) opgegraven.

Die terreinen met bewoningssporen uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en de Mid

deleeuwen hebben al veel informatie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis

van dit gebied. In de IJzertijd en Romeinse Tijd concentreerde de bewoning zich

langs restgeulen, zoals de Rietsloot. Mogelijk hebben in de Romeinse Tijd op

verschillende plaatsen in Houten stenen gebouwen gestaan. Over de bewoning

in de Vroege Middeleeuwen is nog weinig bekend. Op twee terreinen zijn bewo

ningssporen uit deze periode aangetroffen. Duidelijke aanwijzingen voor huis

plaatsen uit deze periode ontbreken echter. Op een ander terrein zijn bewo

ningssporen uit de Late Middeleeuwen gevonden.

De archeologische grondsporen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen zijn

aan de hand van het aardewerk dat eruit is verzameld in verschillende perioden

onder te verdelen: Late IJzertijd-Romeinse Tijd, Vroege Middeleeuwen en Late

Middeleeuwen. In de profielen zijn twee bewoningsniveaus te onderscheiden.

De middeleeuwse bewoningslaag is grotendeels in de bouwvoor opgenomen,

maar de (vroeg)middeleeuwse sporen zijn direct onder de bouwvoor zichtbaar.

Dit betekent dat de sporen uit deze periode zijn afgetopt. Alleen in werkput 5 is

een laag aanwezig tussen de bouwvoor en de bovenzijde van de sporen uit de

(Vroege) Middeleeuwen. De sporen uit de IJzertijd/Romeinse Tijd zijn vanaf een

lager niveau ingegraven. In veel sporen komt, als gevolg van opspit, aardewerk

uit verschillende perioden door elkaar voor.

Veel van het vondstrnateriaal uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd is aangetroffen

in een oost-west georiënteerde geul die in werkput 2 is aangesneden. Deze geul

heeft een breedte van ongeveer 12 m, en is meer dan I,S m diep. De geul is laags-
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gewijs opgevuld met ldei. De bovenste lagen van de geul bevatten veel fosfaat, en

zijn hierdoor donkergroen gekleurd. Opmerkelijk is een zeldzame zilveren ogen

fibula (ca 50-150 na Chr.), die in deze geul werd gevonden.Ten westen en oosten

van de geul werd een cluster kuilen en paalsparen aangetroffen.

In werkput 5 is een kringgreppel aangesneden. De doorsnede van de kringgrep

pel is ongeveer 12 m, de greppel zelf is vrij smal. Mogelijk betreft het een graf

monument uit de Romeinse Tijd, hoewel er geen menselijke botresten zijn

gevonden. Op een nabijgelegen terrein zijn eveneens kringgreppels gevonden.

Het betreft zowel vierkante als ronde kringgreppels.

In de zuidoosthoek van dezelfde werkput is een compleet skelet van een jong

rund in een kuil aangetroffen. In deze kuil zijn ook enkele fragmentjes aardewerk

uit de Late IJzertijd-Romeinse Tijd gevonden. Dergelijke begravingen zijn er ook

op nabijgelegen terreinen aangetroffen. Dit soort dierbegravingen stammen ver

moedelijk uit de Romeinse Tijd, maar over betekenis ervan is nog weinig bekend.

Hoewel er verspreid over de vindplaats vondstmateriaal uit de Vroege Middeleeu

wen voorkomt, zijn er weinig sporen die eenduidig uit deze periode afkomstig lij

ken te zijn. Het grootste deel van het vondstmateriaal uit de Vroege Middeleeu

wen komt voor als opspit in sporen uit de Late Middeleeuwen. Het is daarom

moeilijk om vat te krijgen op de sporen uit deze periode. Tot de grondsparen, die

uit de Vroege Middeleeuwen stammen, behoren twee greppels. De greppel in

werkput 5 is oost-west georiënteerd en die in werkput 3 noord-zuid. Ook een

waterput in werkput 2 stamt mogelijk uit de Vroege Middeleeuwen. Deze water

put bevindt zich aan de rand van de geul en is ingegraven tot een diepte van onge

veer 2 m onder het maaiveld. Op deze diepte bevindt zich een watervoerende grof

zandige laag, die zal hebben gezorgd voor de toevoer van helder drinkwater.

Een groot aantal van de aangetroffen grondsparen is afkomstig uit de Late Mid

deleeuwen (1050-1250 na Chr.). Gezien de datering van het aardewerk lijkt het

zwaartepunt van de bewoning in de Iade tot en met de eerste helft van de 12de

eeuw te liggen. De sporen uit deze periode betreffen paalkuilen, (afval)kuilen, en

greppels. Opvallend is een serie donkergrijze, rechthoekige kuilen in de werk

putten 2 en 3. Enkele van deze kuilen zijn ingegraven in de geul. De greppels

zijn zowel haaks op de Leesloot, als oost-west georiënteerd. Waarschijnlijk zijn

dit greppels die percelen omsluiten. Op sommige plaatsen liggen de greppels zo

dicht bij elkaar, dat vermoed kan worden dat er sprake is van meerdere fasen. De

vondst van metaalslakken en stukken ovenwand aangetroffen in een afvalkuil

wijst op metaalproductie in deze periode.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal tijdens het proefsleuvenon

derzoek gevonden, waarvan de conservering goed is. Het betreft onder meer aar

dewerk, bot, metaal en steen. Het botmateriaal is divers, en omvat naast slacht

en keukenafval ook bewerkte stuld<:en. De aanwezigheid van metalen voorwer-

zoals munten biedt een voor het dateren van
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de grondsporen waarin ze worden aangetroffen. Het botanisch onderzoek levert

aanwijzingen op over de natuurlijke vegetatie en cultuurgewassen in de verschil

lende bewoningsperiodes .

Terrein 9 blijkt een rijke-vindplaats te zijn, waar niet allee-n de- verwachte sporen

uit de IJzertijd/Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen aanwezig zijn, maar

bovendien ook sporen uit de Vroege Middeleeuwen. Over de bewoning van dit

gebied in deze periode is nog weinig bekend. De vindplaats is vergelijkbaar met

nabijgelegen terreinen. De relatie tot deze vindplaatsen is in dit stadium van het

onderzoek nog onbekend.

Ondanks de plaatselijk redelijk diepe verstoring van de vindplaats is de conserve

ring van de sporen en vondsten goed. De geplande huizenbouw dreigt een schat

aan informatie over de bewoningsgeschiedenis van dit gebied te vernietigen.

Daarom was het noodzakelijk om een groot aaneengesloten gebied op te graven.

Dit vervolgonderzoek is uitgevoerd door het ADC (Dijkstra, in voorbereiding)

literatuur

• T. Hazenberg en W.K. Vos. Houten-Zuid, het archeologisch onderzoek op terrein 7, ADC-rapport 34

(Bunschoten 2000)

• J. Hielkema. Aanvullend Archeologisch On.derzoek op terrein 9 te Houten-Loerik, gemeente Houten (U,),

ARC-publicaties 69 (Groningen 2003)

• J. Krist, J.B. de Voogd en J. Schoneveld. Een vindplaats uit de Late Ijzertijd en Vroeg-Romeinse Tijd aan

de Schalkwijkse weg te Houten, terrein 14, Provincie Utrecht, ARC-publicaties 48 (Groningen 2002)

• W.K. Vos en J.J. Lanzing. Houten.-Zuid, het archeologisch onderzoek op terrein 21, ADC-rapport 36

(Bunschoten 2001)

• W.K. Vos. Houten-Zuid, terrein SA, ADC-rapport 30 (Bunschoten 2001)

HOUTEN Loeriker- Hofstede - H.M. VAN DER VELDE

In augustus 2001 heeft op een vindplaats in Houten aan de Beusichemseweg

een klein onderzoek plaatsgevonden. De vindplaats zelf, ook wel Loeriker Hof

stede genoemd omdat de ligging daarvan ter plaatse door een archiefstudie is

aangetoond, is een archeologisch monument. Als gevolg van het vroegtijdige

overleg tussen het rijk, provincie en de gemeente kon de vindplaats behouden

blijven. Wel moest op twee plekken een kleine opgraving plaatsvinden, omdat

over de vindplaats een ontsluitingsweg gepland was van de nieuwe woonwijk De

Tuin. Terrein 22 ligt net als terrein 21 (zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 1998-1999, p. 70-71) op een stroomrug. Aan de zuidzijde grenst de vind

plaats aan een (nog) niet onderzocht terrein, terrein ra. Op basis van het vooron

derzoek en de resultaten van de opgraving op het terrein 21 werden ter hoogte

van deze vindplaats nederzettingssporen verwacht uit de IJzertijd tot in de Late

Middeleeuwen. Vooral tussen de 3de en de 9de eeuw moet deze vindplaats een

centrale functie hebben gehad in de microregio. Daarnaast wordt het terrein aan
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de zuidzijde begrensd door de Beusichemseweg waarvan de ouderdom tot in de

Middeleeuwen teruggaat en waarlangs toen waarschijnlijk boerderijen hebben

gelegen.

De twee opgravingsputten lagen op de noordelijke en de zuidelijke flank van het

monument. Omdat de top niet bedreigd werd, was het niet noodzakelijk om daar

onderzoek te doen. Gevolg daarvan was echter wel dat de exacte ligging van de

Loeriker Hofstede of van nederzettingen uit de IJzertijd/Romeinse tijd niet kon

den worden vastgesteld. De noordelijke put grensde aan terrein 21. Daarin wer

den sporen uit de Midden-IJzertijd aangetroffen die tot een palenzwerm behoor

den. In het zuidelijke gedeelte lag de werkput deels in een depressie en deels op

de flank van de stroomrug. Op deze overgang waren twee waterputten uitgegra

ven die in de Hoge Middeleeuwen gedateerd konden worden. Daarnaast lagen er

nog diverse kuilen die voor het merendeel ook uit de Hoge Middeleeuwen

dateerden. In de vondstenlaag werden ook enkele Romeinse en vroegmiddel

eeuwse scherven aangetroffen. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van de hoger

gelegen top. De hoogmiddeleeuwse waterputten kunnen samenhangen met de

Loeriker Hofstede. Het is echter ook goed mogelijk dat ze tot een nabijgelegen

boerenerf gerekend moeten worden.

HOUTEN Rietdijk J.Y. HUIS IN 'T VELD

Aan de Rietdijk zijn door de gemeente Houten bouwwerkzaamheden gepland.

De locatie aan de Rietdijk betreft een te beschermen archeologisch monument

uit de Late IJzertijd, Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen. Bij de aanleg van

twee keerwanden op het terrein bestond er een kans dat er archeologische resten

verstoord zouden raken. Om de eventuele archeologische vondsten te kunnen

documenteren heeft ARC een archeologische begeleiding uitgevoerd. Deze bege

leiding heeft echter geen archeologische vondsten opgeleverd.

HOUTEN Schalkwijk F. LANDZAAT

Eind augustus 2001 werd langs de oever van de Schalkwijkse Wetering tussen

baggerrestanten een 'strijkglas' of 'gladsteen' (breedte onderkant 8,5 cm in door

snee, hoogte 6,2 cm en gewicht 600 gram) gevonden. In het algemeen wordt

geschreven dat deze strijkbollen (de voorlopers van de strijkbout) uit de I6de en

I7de eeuw stammen. Nader archiefonderzoek toonde aan dat deze glazen bollen

veel ouder kunnen zijn en zelfs terug gaan tot in de Vikingperiode. Zelfs de
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Romeinen hebben er gebruik van gemaakt. De vondst stond niet op zichzelf:

jaren daarvoor was een vergelijkbaar strijkglas in de wetering aangetroffen. Die

was iets groter: breedte 10 cm, hoogte 5 cm en gewicht 700 gram. De wetering is

vanaf II22 gegraven dus in ieder geval zijn deze strijkglazen van na die tijd.

HOUTEN Schalkwijkseweg J. SCHONEVELD

De onderzochte archeologische resten van de vindplaats Houten-Schalkwijkse

weg, terrein 14, behoren tot een deel van een nederzettingsterrein dat geplaatst

kan worden in de periode van de overgang van de Late IJzertijd naar de Vroeg

Romeinse Tijd. Naast de plattegrond van een boerderij werden de archeologische

resten opgegraven van een graanschuur, zestien spiekers en een graf.

In de periode van 17 juli tot en met 29 september 2000 werd hier een archeolo

gisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek werd verricht door ARe. In het veld

werd leiding gegeven door J.B. de Voogd en J.S. Krist. Wetenschappelijk advies

werd verkregen van professor H.Tj. Waterbolk en mw. M.e. Galestin van het

Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Van het terrein waren verschillende vondstrneldingen bekend. Daarnaast wezen

de resultaten van een Standaard Archeologische Inventarisatie en een Aanvullen

de Archeologische Inventarisatie in de richting van een nederzettingsareaal van

rond het begin van de jaartelling. Het te onderzoeken stu1<: grond maakte deel uit

van een groter gebied dat door de ROB de status van wettelijk beschermd monu

ment had gekregen. De reden hiervoor was de aanwezigheid van vondsten uit de

Late IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. Daarnaast was een zeer grote,

langgerekte fosfaatvlek op het terrein vastgesteld. Ook dit wees op gebruik van

het terrein door mensen.

Werkwijze

Het waarbinnen het bodemarchiefwerd door de bouw-

plannen voor de aanleg van de Vinex-Iocatie, werd in twee stappen onderzocht.

De eerste fase bestond uit de uitvoering van een Aanvullend Archeologisch

Onderzoek waarbij het terrein door middel van drie proefsleuven op de aanwe

zigheid van archeologische resten werd onderzocht. Doel van het onderzoek was

de gaafheid, omvang en dichtheid van grondsporen en vondsten binnen het ter

rein vast te stellen.

Het onderzoek diende antwoord te geven op een aantal globale vragen zoals:

Hoe is het gesteld met de gaafheid van het bodemarchief ter plaatse, zowel in

horizontale als in verticale zin; hoe is het gesteld met de conservering van het

vondstrnateriaal, in het bijzonder het metaal en het ecologische materiaal; is er
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een relatie te leggen tussen de mobilia en de grondsporen; wat is de aard en de

ouderdom van de aangetroffen bewoningssporen en strekken deze zich nog over

de gehele onderzoekslocatie uit?

Omdat deze vragen positief te beantwoorden bleken werd, na overleg met de

ROB en de gemeente Houten, overgegaan tot het uitvoeren van een opgraving

om de vragen meer in detail te kunnen beantwoorden. In overleg met de ROB

werd tijdens het MO ongeveer éénderde van de totale oppervlakte onderzocht.

Dit is in tegenstelling tot de algemeen geldende regel van maximaal vijf procent

op te graven maaiveldoppervlak voor een MO. De reden hiervoor was dat het

onderzoek een bestaand archeologisch monument betrof. Tijdens deze eerste

fase van het onderzoek zijn drie proefsleuven gegraven, twee noord-zuid ge

oriënteerd en de derde haaks daarop.

Op grond van de resultaten van het MO is in overleg met de ROB en de

gemeente Houten besloten het tussen de sleuven gelegen terrein vlakdekkend

op te graven. De opgraving besloeg het gehele perceel en omvatte zeven werkput

ten met een breedte van 10 m en variërende lengtes als gevolg van de driehoeki

ge vorm van het perceel.

In totaal is een maaiveldoppervlak van 4223 m 2 opgegraven. Het aantal waame

mingsvlakken varieerde van twee tot zes. Het totaal onderzochte vlak bedroeg

daarmede 15360 m 2 .
Nadat de bouwvoor machinaal was verwijderd, werd het onderliggend vlak met

de metaaldetector op metaalvondsten onderzocht. Deze metaalvondsten zijn

driedimensionaal ingemeten. Vervolgens werd de onderzoekssleuf machinaal

vlaksgewijs verdiept, in laagjes van ca 5 cm, met behulp van een zogenaamde

schaafbal< tot op het sporenvlak. Waar nodig werd het vlak handmatig verder

opgeschaafd. Gedurende het verdiepen zijn de vondsten handmatig verzameld

in vakken van 2,5x2,5 m en 5x5 m. Voordat een onderliggend sporenvlak werd

aangelegd zijn de grondsporen beschreven, getekend en gefotografeerd.

In totaal werden 90 monsters voor algemeen archeologisch onderzoek en II3

monsters voor ecologisch (botanisch) onderzoek genomen. Van de ecologische

monsters werden 45 stuks geselecteerd voor analyse, de overige 68 stuks werden

verder behandeld als archeologische monsters; het uiteindelijke aantal archeologi

sche monsters bedroeg dus 158 stuks. Deze monsters werden gezeefd op een zeef,

met een maaswijdte van 4 mmo De ecologische monsters werden door middel van

nat zeven gescheiden in vier fracties, te weten: >2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm en

0,5-0,25 mmo

Naast grondsporen leverde het onderzoek een grote hoeveelheid archeologisch

vondstmateriaal op. Deze vondsten laten zich onderverdelen in aardewerk,

bouwmateriaal, bot, steen, glas en metalen objecten. Het merendeel van de arte

facten is afkomstig uit een geul en bijbehorende oeverafzettingen. Gezien het

feit dat de geul in de loop der tijd gediend heeft als dumpplaats voor nederzet-
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tingsafVal werd ter hoogte van de geul het vondshnateriaal in vakken van 2,5X2,5
m verzameld. Dit werd gedaan om een eventuele stratigrafie en chronologie in

het materiaal aan te kunnen brengen.

Voor de uitwerking diende, gezien het grote aantal vondsten, een verantwoorde

selectie van het te determineren materiaal te worden gemaakt. Besloten werd om

de vondsten uit alle grondsporen te bekijken. Tevens werd een aantal aansluiten

de vakken in werkput I geselecteerd voor een nadere analyse. De keuze viel op

werkput I omdat hier de meeste opgravingsvlakken waren aangelegd, de geul en

zijn oevers in zijn geheel werd doorsneden en de mogelijkheid bestond de chro

nostratigrafie van de vondsten aan het hoofdprofiel van de opgraving te koppe

len. Deze selectie werd gemaakt in overleg met de ROB. Het betekende bijvoor

beeld dat van het handgevormde aardewerk in aantal II,2 procent en in gewicht

24,5 procent werd uitgewerkt. Het niet uitgewerkte materiaal werd wel ingevoerd

in een database. resten werden uiteraard wel in hun

totaliteit bestudeerd. Daarnaast werden studies verricht naar het milieu van de

omgeving, de paleobotanie, de archeozoälogie, en naar vondstcategorieën als aar

dewerk, glas, steen, metaal en hout.

Resultaten

Binnen het onderzochte gebied is een groot aantal grondsporen gevonden die

tezamen een deel van een nederzettingscomplex vormen. Het geheel is te date

ren in de periode Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd. De sporen zijn aange

troffen op de flanken en de top van oeverwallen gelegen aan weerszijden van een

restgeul. De geul is regelmatig buiten zijn oevers getreden en heeft een deel van

de sporen met sediment afgedekt. Daarnaast heeft de geul voor de bewoners van

de nederzetting een functie vervuld als stortplaats voor het nederzettingsafval.

Tijdens het archeologisch onderzoek op terrein 14 zijn de sporen van een boer

derij uit de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd blootgelegd. Gezien de beperkte

omvang van het onderzochte gebied kan het hier zowel een Einzelhof als een

onderdeel van een grotere nederzetting betreffen. Mogelijk maken de grondspo

ren deel uit van een landelijke nederzetting gelegen op een fossiele stroomrug.

In dat laatste geval is dan een gedeelte van een boerenerf in engere zin aange

troffen: een boerderij met erf, afgescheiden van de rest door middel van een

greppel. Niet alleen binnen het erf maar ook daar buiten speelden zich de dage

lijkse werkzaamheden af.

Op het erf werd gewoond, werden dieren geslacht, huiden bewerkt, wol gespon

nen, melkproducten geproduceerd, graan gedorst en opgeslagen en mogelijk

metaal bewerkt. In het gebied buiten het erf werd het vee geweid en graan en

andere gewassen verbouwd. Ook de watervoorziening bevond zich buiten het

erf. Waterputten werden langs de geul gegraven. De vindplaats aan de Schalk

wijkseweg werd gedomineerd door een brede geul. Deze geul bepaalde niet
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alleen het normale dagelijkse leven, maar heeft mogelijk ook een rol van beteke

nis gespeeld in de religieuze beleving.

De plattegrond van een boerderij met in de naaste omgeving een aantal bijge

bouwen (spiekers en schuurtjes) omgeven door een erfgreppel weerspiegelt een

woontraditie die ook elders in het rivierengebied van Midden-Nederland wordt

aangetroffen. De boerderij was éénschepig, oost-west georiënteerd met een glo

bale afmeting van 7,5xI6 m. Een tweeschepige indeling mag echter niet worden

uitgesloten op basis van enkele gevonden stiepen.

Uit de bevindingen van andere nederzettingen uit de IJzertijd is gebleken dat

aan huizen gemiddeld drie spiekers kunnen worden toegewezen. Dit blijkt ook

in het geval binnen het erfgedeelte van de vindplaats. De spiekers I, 2, 3, 4 en 16

zullen behoren bij de boerderij. De spiekers 2, 3 en 16 overlappen elkaar. Dit

fenomeen kan verklaard worden door te veronderstellen dat het gebruikte bouw

hout van de spiekers van een slechte kwaliteit was waardoor de levensduur van

de bouwsels kort was. Hierdoor was het noodzaak regelmatig herstelwerkzaam

heden of nieuwbouw uit te voeren waarbij soms gebruik gemaakt werd van de

nog bruikbare bouwonderdelen.

De spiekers aan de rand van de geul zijn niet aan woonstructuren toe te wijzen.

De ligging van de spiekers tussen de afwateringsgreppels of perceelsafscheidin

gen doet vermoeden dat ze hier zijn gesitueerd om tijdelijk (?) een opslagfunctie

te vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan pas gemaaid gras of voedsel voor

het vee dat hier kan zijn geweid. De gereconstrueerde spiekers onderscheiden

zich niet van de bijgebouwen van andere vindplaatsen. Specifieke functies van de

spiekers zijn niet te achterhalen. Slechts in het geval van de schuur op de zuide

lijke oever kan door de aanwezigheid van relatief grote aantallen verbrande

graanresten een duidelijke functie als graanopslag worden toegeschreven.

Bouwfaseringen zijn binnen het opgegraven deel van de nederzetting niet aan

toonbaar. De enige aanwijzing voor een chronologische ontwikkeling in de

bouwactiviteiten vormt de overlapping van de drie spiekers binnen het erf. Het

opgegraven areaal is te beperkt om tot een definitieve uitspraak te komen wat

betreft de bewoningsduur. Uitgaande van de duurzaamheid van het bouwmateri

aal kan bij het gebruik van wilgen- of elzenhout een gemiddelde levensduur van

een bouwsel tussen de 8 en 12 jaar worden verondersteld. Door eikenhout als

bouwmateriaal te gebruiken kan de levensduur verlengd worden tot 25 jaar. Aan

wijzingen voor het gebruik van eikenhout voor de bouwactiviteiten ontbreken.

Aan elzenhout was mogelijk voldoende zwaar hout aanwezig. Uitgaande van dit

laatste gegeven kan debewoningsduur mogelijk gesteld worden op ca Ia jaar.

Aangenomen kan worden dat alle structuren even oud zijn. Een aanname die

wordt ondersteund door de CI4-dateringen.

Het opgegraven deel op terrein 14 vertoont de kenmerken van een Wandersied

lung uit de Late IJzertijd. Dit type nederzetting kenmerkt zich door enkele zich
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periodiek verplaatsende vrijliggende erven. Een dergelijke nederzetting kan tot

in de Vroeg-Romeinse Tijd hebben bestaan zoals blijkt uit de Romeinse compo

nent binnen het vondstmateriaal.

Het aspect van de afvalberging neemt binnen de prehistorische nederzettingen

een bijzondere plaats in. Of de bewoners consequent hun afval opruimden en er

speciale stortplaatsen op na hielden is een vaak gestelde vraag. Uit de resultaten

van de studie van het handgevormde Romeinse aardewerk blijkt in elk geval dat

in de Romeinse Tijd op de vindplaats afval werd verbrand. Er werd een behoor

lijk aantal verbrande scherven aangetroffen. De onderzoeksresultaten van terrein

14 hebben ook aangetoond dat er een regelmatige afvalstort plaatsvond. Een aan

zienlijk deel van het afval is in de geul gestort. In dit verband roept de rol van

aangetroffen 'afvalkuilen' c.q. vondstrijke kuilen vraagtekens op. De bewering

dat de kuilen met een grote hoeveelheid nederzettingsafval speciaal voor dit doel

(afvalverwerking) waren gegraven kan niet voetstoots worden aangenomen. De

aanwezigheid van afval kan ook als een secundair verschijnsel beschouwd wor

den. Verondersteld wordt dat de kuilen in eerste instantie een andere functie

hebben gehad, zoals bijvoorbeeld voorraadkuilen, door de aanwezigheid van de

vele kuilen met weinig of geen vondsten in de vulling. Het is aannemelijk dat de

'echte' afvalkuilen aan de periferie van de nederzetting liggen. De vondstrijke

kuilen op terrein 14 liggen grotendeels geclusterd op de noordoever van de geul.

Slechts een gering aantal bevindt zich binnen het door greppels omgeven erf.

Knaagsporen van dieren, met name honden, op het botmateriaal uit de kuilen

wijzen op twee manieren waarop met de etensresten werd omgegaan: de resten

werden achteloos weggegooid en zwierven tijdelijk door de nederzetting of ze

werden gevoerd aan de honden en vervolgens opgeruimd. In een enkel geval is

een selectieve berging van een bepaalde categorie afval aantoonbaar. Het groot

ste deel van de artefacten in de vulling van de kuilen bestaat uit een mix van aar

dewerkscherven, etensresten (slachtafval) en afgedankt bouwmateriaal.

Concluderend kan gezegd worden dat de wijze van afvalberging op terrein 14

goed aansluit op die van andere vindplaatsen zoals te zien is in de kuilen van bij

voorbeeld Houten-Tiellandt, Lage Blok en de kreek of geul van deze vindplaatsen.

De korte bewoningsduur van de nederzetting op terrein 14 en de wijze waarop de

toenmalige bewoners omgingen met het afval zijn er de oorzaak van dat een ech

te archeologische laag ontbreekt.

De informatie over de ruimtelijke verdeling van het opgegraven deel van het tota

le nederzettingsterrein is verkregen aan de hand van de grondsporen. De gevolg

de strategie in de uitwerkingfase om slechts een selectie van het vondstcomplex

nader te analyseren laat geen verdere indeling van de vindplaats in speciale acti

viteitsgebieden toe. De bestudering van de goed geconserveerde organische res

ten in combinatie met het fYsisch-geografisch onderzoek maken het mogelijk

om tot een reconstructie van het toenmalige landschap en de exploitatie daarvan
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te komen. Hoe de imichting van de directe omgeving rond terrein 14 er uit zag is

onbekend gebleven. Slechts een klein deel van een uitgestrekte nederzettingster

rein van het archeologische monument is aan een archeologisch onderzoek

onderworpen.

Voedseleconomie

Ecologisch onderzoek heeft aangetoond, dat de voedseleconomie bepaald werd

door het gemengd bedrijf. Het verbouwen en verwerken van graan wordt geïllus

treerd door de vondst ter plekl<:e van een sikkelfragment en maalstenen. De grote

hoeveelheden botmateriaal van gedomesticeerde dieren tonen aan dat veeteelt is

uitgeoefend. Jagen, verzamelen en visvangst zijn van minder belang geweest

voor het menu van de bewoners uit de Late IJzertijd. Op de hoger gelegen, doch

relatief vochtige en voedselrijke oeverwal werden voornamelijk emmertarwe en

gerst verbouwd, daarnaast mogelijk haver en gierst. De granen komen zowel in

de winter- als zomervariant voor. Ook duiveboon maakte deel uit van het voedsel

pakket. Vlas, hoewel primair niet voor menselijke consumptie, speelde een

ondergeschikte rol in de akkerbouw. De aanwezigheid van de dop van een hazel

noot kan erop wijzen, dat deze ook verzameld werd; hazelnoot heeft namelijk

een hoge calorische waarde en is daarom zeer voedzaam.

De veeteelt was voornamelijk gebaseerd op het houden van runderen. Schapen,

geiten en varkens waren van veel minder belang. De laatste diersoorten zullen

voornamelijk voor vleesconsumptie zijn gehouden, ook de wol, het leer en de

mest van alle vee zal zijn gebruikt. Het rund leverde bovendien nog melk en trek

kracht. De vondst van enkele aardewerken kaasvormen ondersteunt de these van

melkveehouderij. Runderen zijn over het algemeen goed te weiden op vochtig

grasland; schapen, geiten en varkens vereisen echter droge grond. Hierbij moet

worden opgemerkt, dat voor het houden van varkens zwaar mastbos noodzakelijk

is, hetgeen in de directe omgeving van Laat IJzertijd Houten niet voorhanden was.

De gedomesticeerde dieren-werden ter plaatse geslacht. Na.het uitbenen, het ver

werken en de consumptie van het vlees bleef--het.botmateriaal achter als afval.

Gezien het veel voorkomen van sporen van hondenvraat en verwering zal dit eni

ge tijd aan het oppervlak hebben gelegen alvorens met aarde te worden bedekt.

Men zal met de productie van voedsel, evenals van andere producten voorname

lijk de eigen gemeenschap hebben voorzien. Het-meeste aangetroffen aardewerk

is handgevormd en zal ter plaatse zijn vervaardigd. De klei hiervoor zal ter plekl<:e

zijn gewonnen en met lokaal voorhanden organisch materiaal als kaf, stro en

mest, maar ook met potgruis zijn gemagerd.

landschapsreconstructie

De nederzetting Houten-Schalkwijkseweg was gelegen op een oeverwal. De

oeverwal maakte op zijn beurt weer deel uit van de HoutenselJutphaase Stroom-
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rug, een geologische afzetting die gevormd is vanaf de Bronstijd. In de loop van

de IJzertijd is dit proces gestopt en werd de stroornrug voor bewoning geschikt.

De oeverwal is gevormd door een waterloop, waarvan de kern tijdens de bewo

ning altijd open is geweest. De kreek voerde helder, zwak stromend water zonder

veel golfslag en trad op gezette tijden buiten zijn oevers; de oevers zullen van tijd

tot tijd ook zijn drooggevallen. Het water was kalkhoudend en zuurstofrijk. Het

natuurlijk milieu ter plaatse was vochtig. Zware bebossing was er niet; de enige

boomgroei bestond uit opslag van els en wilg en wat es, soorten die uitermate

goed gedijen in een natte omgeving. De natuurlijke begroeiing ter plaatse was

vocht- en lichtrninnend. Het landschap was derhalve open. Voorts waren er natte

graslanden aanwezig. Hier werd het vee geweid. Op de hoger gelegen, drogere

gedeelten vond akkerbouw plaats.

Bever, mol en otter kwamen in het vochtige milieu van nature voor. Ook de brui

ne beer kwam mogelijk in de naaste omgeving voor. Wel blijft het feit, dat een

open landschap niet erg geschikt is voor deze diersoort. De beer zou zich bijvoor

beeld kunnen hebben teruggetrokken op de zwaar beboste Utrechtse Heuvelrug

waar ook het edelhert zijn domicilie kan hebben gehad. De vogelresten die zijn

aangetroffen zijn voornamelijk afkomstig van moeras- en watervogels. Hoewel

de visresten niet nader zijn gedetermineerd, kon wel worden vastgesteld, dat het

hier handelde om kleinere zoetwatervissen. De vondst van bloedzuigerlarven

toont aan, dat in de geul dermate voldoende vis moet zijn geweest, dat dit dier

daarop heeft kunnen parasiteren.

Datering

De datering van de onderzochte archeologische resten van de vindplaats Houten

Schalkwijkseweg terrein 14 is gebaseerd op de resultaten van de CI4-dateringen

en typologie van het aangetroffen aardewerk en de metaalobjecten. Er moet ech

ter wel worden vermeld dat een beperkte hoeveelheid aardewerk die tijdens het

onderzoek aan het licht is gekomen typologisch en chronologisch afwijkt. Ook de

datering van de menselijke skeletdelen vallen buiten de hierboven vermelde

periode.

Het is dan ook niet uit te sluiten dat buiten het opgegraven areaal sporen zijn

aan te treffen uit vroegere en latere periodes. Aangezien het archeologisch

monument aanzienlijk groter is dan het onderzochte gebied is dit ook niet verba

zingwekkend.

Het erf dat werd onderzocht op terrein 14 heeft, gezien de weinige overlapping

van de grondsporen, slechts een korte periode van bewoning gekend. Deze con

clusie is gebaseerd op het ontbreken van een duidelijke aanwijsbare bouwfase

ring. Daarnaast is er geen stratigrafische ontwikkeling geconstateerd en behoort

het aardewerk, met bovengenoemde uitzonderingen, tot één archeologische fase.

Uit de verschillende vondstcategorieën en de CI4-dateringen komt naar voren
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dat deze plaats gevonden heeft in de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd, van ca

50 voor Chr. tot ca 50 na Chr. Het grootste gedeelte van het vondstmateriaal valt

eveneens in deze periode te dateren.

Daarnaast is er materiaal aangetroffen dat te plaatsen valt in de periode vóór en

na de bewoning van het erf. De dateringen van dit vondstmateriaallopen uiteen

van de 6de eeuw voor Chr. tot de 2e eeuw na Chr. De oudste artefacten betreffen

een briquetage-gootje (6de eeuw voor Chr.) en enkele scherven Marne-aarde

werk (55°-3°0 v.Chr.). Door gebruikmaking van een Accelerator Mass Spectro

meter ('versnelde deeltjes datering', bij geringe hoeveelheden materie) op een

kootje kon een menselijk skelet van een adolescent ('Sarah') gedateerd worden in

de periode 4°°-200 voor Chr. Naast de metaalvondsten van zowel Romeinse als

Keltische makelij uit de fase van ca IQ voor Chr. tot ca 40 na Chr. is er materiaal

dat te dateren valt tussen ca. 70 na Chr. tot in de eerste helft van de 2de eeuw na

Chr. Ook het gedraaide Romeinse aardewerk laat dat zien: een vroegere fase van

de Augusteïsche tot en met de Claudiaanse periode (27 voor Chr.-S4 na Chr.) en

vondsten uit een latere fase van de tweede helft van de 1ste eeuw tot de eerste

helft van de 2de eeuw na Chr. Dit verspreid voorkomende materiaal is afkomstig

van bewoning buiten het onderzochte gebied, ten noorden (boomgaard), ten zui

den (Schalkwijkseweg) of ten oosten (archeologisch monument) van het erf.

Regionaal kader
Gezien de gunstige situering op de Houtense stroomrug vertoont deze regio veel

sporen van menselijke aanwezigheid. Het aantal vindplaatsen uit de Late IJzer

tijd en Romeinse Tijd is bijzonder groot. Het gebied kan daarom een belangrijke

bijdrage leveren in de studie van het culturele en economische veranderingen

die de inheemse bevolking doormaakte in de decennia voor en na het begin van

de jaartelling.

Tussen 50 en 12 voor Chr. zijn groepen Bataven het Midden-Nederlandse rivie

rengebied binnengetrokken. In de onrustige periode die volgde op Caesars ver

overing van Gallië moeten zij in het kader van de grenspolitiek zijn verhuisd van

uit het Midden-Rijngebied. Waar deze Bataven zich precies vestigden is onduide

lijk, evenals de omvang van hun groep onzeker blijft. Vaak wordt aangenomen

dat zij in het oostelijk gedeelte van het rivierengebied, bij Rossum, hun voor

naamste vestigingsplaats en machtscentrum hebben gevonden. Het onderhavige

studiegebied rond Houten heeft vermoedelijk geen vestigingen van hen gekend.

Wel zullen er contacten geweest zijn. We mogen aannemen dat in de omgeving

van terrein 14 een bevolkingsgroep aanwezig was die een innig contact had met

de Romeinen en zelfs aan hen verbonden was door een verdrag. Wat dit voor de

maatschappelijke verhoudingen op onze vindplaats heeft betekend kan uiteraard

slechts een gissing blijven. Wel is duidelijk dat er al heel vlug belangrijke contac-'

ten waren, gezien het aanwezige Romeinse aardewerk en de metalen voorwer-
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pen en munten. Mogelijk heeft de elitaire opbouw van de samenleving van de

nieuwe immigranten invloed gehad op de bewoners van terrein 14. Uit de

archeologische resultaten van het onderzoek valt daar echter voorlopig niets over

te zeggen.

De vestiging van de Bataven in de directe omgeving heeft directe of indirecte

contacten opgeleverd met verder weg liggende gebieden. Of de bewoners van het

onderzochte gebied ook binnen het cliëntèlenetwerk vielen van de Bataven valt

uit het vondstmateriaal niet op te maken. Materiële voorbeelden van contacten

zijn bijvoorbeeld de duig van het houten vat met stempel (herkomst: Zuid-Duits

land), de bodemscherf van een terra sigillata kommetje met stempel (herkomst:

Zuid-Frankrijk) en vele ander scherven terra sigillata, enkele Keltische munten

(herkomst: Sugambri en Marsi, stammen die leefden tussen de Rijn, de Roer en

de Lippe in de omgeving van Bochum, Duitsland), een Romeinse munt (her

komst: Lugdunum, Lyon, Zuid-Frankrijk), meerdere fibulae (herkomst: het

Romeinse Rijk), maalstenen van basaltlava (herkomst: Eifel, Duitsland) en een

vuurstenen sikkelfragment (herkomst: Helgoland, Duitsland). Helgoland-vuur

steen is in Nederland echter ook reeds uit vroegere perioden bekend.

Voor een nauwere band met de Romeinen, eventueel getrapt via een cliëntèlever

houding met de Bataven, vormen enkele mobilia mogelijk het tastbare bewijs.

Keltische munten worden veelal in verband gebracht met soldij, het loon voor

dienst bij het Romeinse leger. Enkele typen fibulae hebben eveneens een duide

lijk militair karakter. Ook het aangetroffen paardenbeslag zou kunnen duiden op

contacten, in welke vorm dan ook, met het Romeinse leger.

Conclusie

Direct contact tussen de toenmalige bewoners van de Houtense Stroomrug en de

Romeinen valt moeilijk aan te tonen ten tijde van de bewoning van het erfop ter

rein 14- In 4 of 5 na Chr. werd de legerplaats Fectio, bij het huidige Vechten,

gemeente Bunnik, gesticht. Later verrezen ook forten in De Meern en Utrecht en

werd de gesloten fortenrij langs de Rijn aangelegd. Ook de invloed van andere

verder weg liggende castella of castra als bijvoorbeeld Meinerswijk en Nijmegen

zijn voorstelbaar, maar niet voor de hand liggend. Toch zullen er al snel uitwisse

lingsnetwerken zijn ontstaan tussen de Romeinse troepen en leden van de locale

bevolking, al dan niet met een cliëntèlebinding. Hoewel de Romeinse militaire

macht de mogelijkheid had victualiën uit het achterland aan te voeren, zal men

toch de voorrang gegeven hebben aan inheemse producten. Dat betrof dan niet

alleen voedsel en bouwmaterialen, maar ook mankracht. De Bataven zelf hoef

den geen belastingen te betalen, maar moesten wel soldaten leveren. Dit waren

niet alleen Bataven, maar ook leden van hun eigen cliëntèle, zoals blijkt uit het

bestaan van een ala Canninefatium.

Uit het vondstmateriaal komt naar voren dat de plaatselijke bevolking geïnteres-
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seerd was in allerlei luxe aardewerk, metalen voorwerpen en muntgeld. Mogelijk

zijn erven als het nu onderzochte, later uitgegroeid tot de nederzettingen in de

directe omgeving van de forten, de vici. Zo groeide de band met het Romeinse

gezag en lijkt Houten reeds vroeg een belangrijk centrum in de Romeinse Tijd.
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HOUTEN .:. Kasteel Schonauwen (I) P.A.M.M. VAN KEMPEN

In mei 2002 heeft RAAP in opdracht van de gemeente Houten op het terrein

van het kasteel Schonauwen aan de Schalkwijkseweg in Houten een archeolo

gisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek had ten doel om de overblijfselen

van de hoofdburcht op non-destructieve wijze in kaart te brengen. Het onder

zoek bestond uit een uitgebreid bureauonderzoek, een geofysisch weerstandson

derzoek en een booronderzoek.

De oudste fase van het kasteel Schonauwen bestond mogelijk uit een achthoeki

ge woontoren. Deze woontoren zal omstreeks 1300 gebouwd zijn. Hij is in ruÏ

neuze toestand zichtbaar op een tekening van Roghman uit 1646/1647. In de

loop van de I4de eeuw werd het kasteel met gebruikmaking van de 'oude' woon

toren tot een rechthoekige waterburcht uitgebouwd. Op de tekeningen van Rogh

man uit het midden van de I7de eeuw is het middeleeuwse kasteel in grote lijnen

herkenbaar. Uit deze tekeningen valt op te maken dat het kasteel een rechthoe

kig grondplan bezat met op de westhoek een achthoekige toren (donjon). Op de

zuidelijke hoek stond de nog bestaande ronde toren en op de oostelijke hoek een

vierkante poorttoren. Aan de noordwest- en noordoostzijde van het kasteel

bevonden zich woonvleugels. Waarschijnlijk stak de noordoostelijke vleugel van

het kasteel iets buiten de noordwestelijke vleugel uit. Zo kon vanuit dit deel van

de noordoostelijke vleugel de westgevel van de noordwestelijke vleugel, tot aan

de achthoekige toren overzien worden. Aan de zuidoostelijke zijde lag de bin

nenplaats, die werd afgesloten door een weermuur met kantelen. Het veldonder

zoek wees uit dat alle funderingen in baksteen waren opgetrokken en ca I à 2 m

breed waren. De omvang van het kasteel bedroeg ca I5x20 m. Uit het onderzoek

blijkt dat de middeleeuwse gracht rondom het kasteel oorspronkelijk breder was

dan in de huidige situatie. De grachten lagen direct tegen de muren van het kas

teel en waren ca 25 tot 37,5 m breed. De bodem van de gracht is op gemiddeld

150 cm beneden het maaiveld aangetroffen.

In de tweede helft van de I7de eeuw werd het kasteel verbouwd tot een Hollands

classisistisch landhuis bestaande uit drie vleugels rondom de oorspronkelijke
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binnenplaats. Aan de zuidoostzijde werd de binnenplaats afgesloten door de

oude, middeleeuwse weermuUf. De noordoostelijke (voor-)gevel van het kasteel

werd geheel verbouwd. De toegang van het kasteel werd naar het midden van

deze vleugel verplaatst en de houten ophaalbrug werd vervangen door een stenen

brug met ophaalgedeelte. Ook is de zuidwestelijke vleugel tot dezelfde hoogte

opgetrokken als de noordwestelijke vleugel. Mogelijk is deze vleugel ook ver

breed (ten koste van de binnenplaats)? De noordwestelijke vleugel werd mogelijk

met 2,5 m in noordwestelijke richting verbreed. De totale breedte van de vleugel

bedraagt dan 7,5 m. Tegen en parallel aan de noordwestelijke vleugel werd een

nieuwe ca 7,5x19 m grote woonvleugel gebouwd. Deze nieuwe vleugel was hoger

en breder dan de oude, verbrede middeleeuwse woonvleugel. Onder de nieuwe

vleugel werden een of meerdere (?) kelders aangelegd. Het restant van één van

deze kelders is tegenwoordig nog op het terrein aanwezig. Tijdens de verbou

wing in de tweede helft van de 17de eeuw zijn de middeleeuwse en nieuwe gevels

voorzien van een symmetrische gevelindeling. Het landhuis had een omvang

van ongeveer 30X20 m. Op een kopergravure van C. Specht uit 1698 is het kas

teel na de verbouwingen zichtbaar. Uit het veldonderzoek blijkt dat tegen de

noordwestelijke vleugel van het landhuis een rechthoekige vleugel van 6x9 m

met halfronde absis(?) heeft gestaan. Omdat deze vleugel ontbreekt op de van

datum voorziene tekeningen van de noordwestelijke zijde van het kasteel, is zij

rond 1675 gebouwd en voor 1775 afgebroken.

In het begin van de 18de eeuw is de middeleeuwse weermuur die de binnen

plaats aan de zuidwestzijde afsloot, gesloopt. In deze periode werd tegen de

noordwestelijke vleugel van het kasteel, nabij de noordhoek een kleine aanbouw

gebouwd. Ook is het houten ophaalgedeelte van de brug vervangen door een,

derde, gemetselde boog. In 1813 is het kasteel in opdracht van de toenmalige

eigenaar H. Ravée gesloopt.
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HOUTEN Kasteel Schonauwen (2) T.A. SPITZERS

In het gebied van de Vinex-Iocatie Houten ligt het rechthoekig omgrachte kas

teelterrein van het voormalige waterkasteel Schonauwen. Dit voormalige kasteel,

dat uit historische bronnen vanaf de 13e eeuw bekend is, is grotendeels gesloopt
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in de 19de eeuw. Bovengronds resteert alleen nog een ronde hoektoren uit de

14de eeuw. Daartegenaan zijn in respectievelijk de 19de eeuwen de 20ste eeuw

twee aanbouwen verrezen. In verband met bouwwerkzaamheden voor de omrin

gende nieuwbouwwijk Schonauwen hebben in en rond de toren en de aanbou

wen grondwerkzaamheden plaatsgevonden ter versterking van de funderingen.

Deze zijn door BAAC in samenwerking met RAAP archeologisch begeleid in

oktober 2002 en februari en maart 2003-

Daarbij zijn resten aangetroffen van de zuidhoek van een kasteelaanleg uit de

late 14de of vroege 1sde eeuw, waarbij ook de nog bestaande toren is gebouwd.

Weliswaar zouden sporadisch los voorkomende bakstenen van 13de-eeuwse

makelij (33xI4,sx7,S-8 cm) met resten van een afwijkende mortel, kunnen wijzen

op een oudere bouwfase met baksteenwerk op het terrein. Concrete resten daar

van, of andere aanwijzingen zijn echter niet aangetroffen. Wel zijn sporen aan

getroffen van verbouwingsactiviteiten nog voor het einde van de 1sde eeuwen

van historisch bekende verbouwingen uit de late 17de tot vroege 18de eeuw.

Van het laat 14de- tot 1sde-eeuwse kasteel zijn resten getraceerd van de binnen

zijde van de zuidelijke hoektoren en van de aangrenzende weermuren. Deze zijn

onder meer op basis van het metselwerk (bakstenen van 29-30,SXI4-1S,sx6-7 cm

in Vlaams verband) en aardewerkvondsten in de late 14de of vroege 1sde eeuw

gedateerd.

De toren, buiten de weermuren rond, blijkt binnen de weermuren rechthoekig te

zijn geweest. In de noordoostmuur is, in de hoek met de zuidoostelijke weer

muur, de steensponning aangetroffen van de oorspronl<elijke ingang naar de

torenkelder. Deze originele doorgang is nog steeds in gebruil<. In de torenkelder

zijn onder de huidige vloer (een inmiddels verwijderde, relatief recente plavui

zenvloer) drie vloemiveaus van baksteen aangetroffen. In het bouwpuin onder

de oudste vloer is een steenbeitel aangetroffen. Niet erg lang na de bouw is de

vloer verzakt en gedeeltelijk hersteld. Dit duidt erop dat de toren al vanaf het

begin instabiel stond. Nadat de herstelde vloer enige tijd gebruilct was, is over de

vloer een nieuwe vloer gelegd met eenzelfde soort bakstenen. In de late 17de tot

18de eeuw is de ruimte opgehoogd en een nieuwe vloer aangelegd van laatmid

deleeuwse sloopstenen in visgraatpatroon. Daarop zijn sporen van een stook

plaats gevonden.

De fundering en de onderkant van de zuidoostelijke weermuur zijn blootgelegd

onder de vloer van de 19de-eeuwse hal. De onderkant van de baksteenfundering

ligt 2,S tot 3 m onder het niveau van de bovenste versnijding, waarop het opgaan

de muurwerk begint. De weermuur, die in verband was gemetseld met de toren,

had een muurdikte van 1,30 m, aan de binnenzijde plaatselijk verdubbeld door

een I m brede bogenfundering, waarover een weergang of -pad gelopen kan heb

ben. De aangetroffen toreningang zou daarbij onder de laatste muurboog naar

de toren gelegen hebben.
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De fundering van de zuidwestelijke buitenmuur van het kasteel is getraceerd

onder de huidige zuidwestmuur van de 20ste-eeuwse aanbouw. De 80 cm brede

fundering is niet blootgelegd. Vóór de toreningang is het restant blootgelegd van

een plaveisel van rommelig in modder liggende baksteenbrokken, dat men zich

op een binnenplaats kan voorstellen. Hoewel aansluitend op het niveau waarop

het aangrenzende muurwerk van fundering overgaat in zichtbaar muurwerk,

lijkt dit plaveisel niet direct na de bouw van toren en weermuur in gebruik geko

men te zijn, maar na een verbouwing in de Isde eeuw. Onder het plaveisel zijn

twee bouwhorizonten te onderscheiden met loopniveau, gescheiden door een ra

cm dikke, humeuze ophogingslaag met keukenafVal uit de late 14de tot Isde

eeuw. De onderste bouwhorizont is waarschijnlijk ontstaan bij de bouw van

weermuur en toren. Daarin lag, op een laag baksteenbrokken, vóór de torenin

gang een grote mortellens van ca I,S m doorsnede en een dikte tot Ia cm. De

tweede bouwhorizont, wederom vooral vóór de toreningang aangetroffen, maar

veel dunner dan de eerste, wijst op een verbouwing van muurwerk uit de eerste

fase, waarschijnlijk in de toren. Direct na deze verbouwing moet het plaveisel

zijn gelegd met zowel schone als gebruikte baksteenbrokken van hetzelfde type

als in weermuur en toren. Bakstenen uit de 16de eeuwen een concentratie van

dakleien geven het einde van het plaveisel aan.

Enkele hergebruikte bakstenen met geruwde bovenkanten in het plaveisel wij

zen op baksteenvloeren in de binnenruimten van het kasteel. Daarnaast vallen in

de aanlegfase donkergrijze, ongeglazuurde plavuizen op. Als dakbedekking had

het middeleeuwse kasteel, naast leien in zogenaamde 'Duitse dekking', ook dak

tegels.

In de late 17de tot eerste helft van de 18de eeuw verloor het kasteel zijn verdedi

gingsfunctie door ingrijpende verbouwingen tot landhuis. Daarbij is de gracht

rond de toren opgevuld met grote hoeveelheden middeleeuws bouwpuin. Op

gravures uit deze tijd is daarop, vóór de zuidoostelijke weermuur, een tuin te

zien. Daarin lijkt, in de hoek tussen weermuur en toren, gedurende enige tijd

keukenafVal gestort te zijn, terwijl langs de muren een goot lag van losse middel

eeuwse stenen. De samenstelling van het vaatwerk uit dit hoekje is typerend voor

het keukenafVal van welvarende huishoudens. Het bestaat in hoofdzaak uit kook

gerei en onversierde, witte etensborden van mindere kwaliteit, vermoedelijk

gebruikt door het personeel dat in de keuken at. Daarnaast is een kleine hoeveel

heid van vooral kleine fragmenten van beter tafelgerei aanwezig, zoals drinkgla

zen, beschilderde schalen en chinees porselein. Opvallend zijn fragmenten van

twee verschillende spreeuwenpotten.

lI8 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



steunbeer

Iî9 I_ÁRCHEOI0GISCHE KRONIEK PROV1NCJE U:rRECH]'2;02-200?_

ITIJm Muurwerk late 14de I
vroege 15de eeuw

Huidig opgaand
muurwerk

~ Mortellens

0 Spoor

[J Werkput

Toren

Zuid-oostelijke weennuur
met boogfundering
Zuid-westelijke buitenmuur

4 15de eeuws plaveisel

Goot met keukenafval
(rond 1700)

2m



I HOUTEN

HOUTEN signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

B. Elberse en F. Landzaat vonden in augustus 2003 in Houten, Schalkwijkseweg

in een groot U-vormig spoor brokstukjes veldovensteen (30XI4x7/9 cm) -deels

verglaasd of gesinterd-, houtskool, mortel en twee scherven (1200-1250). Het is

mogelijk een afbikplek. Buiten het spoor lag een scherf van een deksel van steen

(1500-1600). In de nabijheid lagen twee soortgelijke sporen. Aan de stenen kle

ven geen resten van mortel.

J. Zwart vond met de detector in juli 2003 in een bouwput in Houten bij elkaar

een zilveren denarius van Trajanus (98-II7), Aelius (136-138) en Antonius Pius

(138-161). In de buurt vond hij een bronzen bel (Romeins), een sterk aangetaste

schijffibula (Romeins) en een Spaanse munt uit de late Middeleeuwen en in de

stort een hengselfragment (Romeins?).

W. Bos vond in december 2001 met de detector op een bouwterrein in Houten

een deel van een verzilverde armband, vermoedelijk uit de Vroege Middeleeu

wen. Het uiteinde is als slangenkop vormgegeven met ogen en tanden.

Volgens B. Elberse volgt een oude, meer dan 2 m diepe geul met vondsten in

Houten de bocht van de Beusichemseweg en de voet van de opduiking. Hij deed

in oktober 2002 een waarneming in een rioolsleuf, die naast een eerder aange

legde waterleidingsleuf werd gegraven. Hij vond in de veenlaag onderin de geul,

ca I,S m onder maaiveld, scherven uit 12de/13de eeuwen een (verdwaald?) frag

ment millefioriglas.

D. van de Pol vond in oktober 2002 in Houten op het oog en met de detector op

een akker elf Romeinse fibulae (waaronder een versierde gelijkbenige en een

schijffibula), een gesp, ring, paardentuig, leerbeslag en sierspijkers. Verder een

schrijfstift, een zilveren denarius en veel fragmenten Romeins aardewerk, vooral

inheems (één terra sigillata-scherf). In drie dagen tijd hebben ook andere zoekers

veel gevonden, onder meer een sceatta.

B. Elberse vond in mei 2002 in Houten tijdens de verdiepte aanleg van paden

langs de Leesloot aardewerk (vooral 12de-eeuws, sporadisch IJzertijd en Romein

se tijd), botfragmenten en bouwmateriaal, zoals tufsteen en (plavuis?)fragmen

ten van dikke lei. Hij zag ook brand- of afValplekken. De datering en aard ervan

kon hij niet bepalen. Het parkje zelf is met zwarte grond van elders opgehoogd.

Andere zoekers zochten ook op de vindplaats. Mogelijk is die nog deels intact.

E. Elberse vond in mei 2002 in Houten aan de Beusichemseweg enkele handge

vormde middeleeuwse scherfjes en brokjes huttenleem in de stort van een lei

dingsleuf. Ze komen mogelijk uit een donker spoor, dat zich op ca I,S m onder

maaiveld aftekende. De aard en datering van het spoor kon niet worden bepaald,

vanwege de reeds gelegde plastic pijpen.

T. Knoops vond in Houten aan de Schalkwijkseweg in december 2001 tijdens de

aanleg van een fietstunnel met de detector in een donker ongeveer west-oost
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lopend grondspoor (greppel?) twee fibulae, bot (niet verzameld) en een sceatta.
-----------

B. Elberse vond in september 2002 in Houten aan de Beusichemseweg in een

boomstamput scherven uit de I3de/I4de eeuw. Erbij lag een deksel met een rond

gat (is de put een latrine?). Hij vond in een tweede boomstamput I4de-eeuwse

scherven. De helft van de eerste boomstamput vond hij op de stort, samen met

de I3de/I4de-eeuwse scherven. De andere put lag korte tijd later ook op de stort.

B. Elberse beliep in november 2003 in Houten aan de Herenweg een bouwput,

die ca 0,6 m onder maaiveld is aangelegd. Dat plek ervan ligt hooguit 15 m van

een gebied, dat als archeologisch monument wettelijk beschermd is. Hij vond op

't oog enkele kleine scherfJes en zag overal schone grond, behalve in de oostelijke

hoek van de bouwput. Daar zat een donkere vlek, die mogelijk natuurlijk van

oorsprong is, en een roestige baan, die mogelijk een geuloever markeert.

G. de Wit vond in oktober 2003 in Houten op een akker met de detector en op

het oog Romeins en middeleeuws aardewerk en metaal. Veel Romeins import

aardewerk, elf Romeinse munten, dertigfibulae(-fragmenten) en vijf (delen van)

bronzen armbanden. Opmerkelijke vondsten waren een verzilverde kruisboogfi

bula (4de/5de eeuw), een druppelvorrnig zegeldoosdekseltje, een militair vulva

beslag, vingerringen, houtbeslag, een bronzen kraal, een pincet, haarnaalden en

zes loden gewichtjes.

B. Elberse vond in november 2003 in Houten, Oude Dorp, Vlierweg op het oog en

met de detector in de stort van een ca 3 m diepe bouwput enkele postmiddeleeuwse

scherven en een complete middeleeuwse handmaalsteen, een bovenligger (door

snede 0A m, dikte 0,1 m). In de bouwput zaten in schoon zand enkele recente spo

ren. Hij was erbij tijdens het graven van de bouwput en zag geen oude sporen.

Elberse schonk de vondsten aan de archeologische werkgroep Leen de Keijzer.

LEERSUM .:. Michaëlkerk M.A.HursMAN

De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Leersum laat de bestaande, monu

mentale kerk uitbreiden met een multifunctionele ruimte. Deze zal in het ver

lengde komen te liggen van de aanbouw uit 1895 en de contouren van de erf

scheiding volgen. De resultaten van een verkennend archeologisch booronder

zoek door het ADC, gekoppeld aan de status van de kerk als Rijksmonument

waren voor de kerkvoogdij reden om ARC opdracht te geven tot het uitvoeren

van een archeologisch onderzoek. Het onderzoek is in twee gedeelten uitge

voerd. Op 24 en 25 november 2003 is een proefsleuf aangelegd, direct gevolgd

door een driehoekige uitbreiding. Na de sloop van de aanwezige fietsenberging

is op 23 december het resterende deel van het plangebied onderzocht. De onder

zoeksvragen uit het programma van eisen kunnen als volgt worden samengevat:
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+Zijn er aanwijzingen voor het bestaan van een voorloper van de huidige kerk?

+Zijn er nog intacte begravingen aanwezig?

+Zijn er archeologische resten aanwezig uit de periode vóór de stichting van

de kerk?

In juni 2000 zijn tijdens rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de verbre

ding van de Rijksstraatweg waarnemingen direct ten zuiden van de kerk gedaan

(zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 83-88). De provincie

Utrecht onderzocht het wegcunet, volgend op een melding van de vondst van

muurwerk en een waterput. De oudste resten bleken te liggen ter hoogte van de

consistorie-uitbouwen waren te dateren in de periode r5oo-r600. Daarnaast zijn
----------------

enkele jongere muurrestanten aangetroffen die echter helaas niet te koppelen

waren aan historisch bekende bouwwerken. Het huidige onderzoeksterrein ligt

aan de andere kant van de kerk, ten noorden van de genoemde aanbouw.

Direct onder de erfverharding bevond zich een dunne laag zwarte bovengrond

met als inclusies met name recent puin en her en der verspreid menselijk bot.

Daaronder bevond zich een humeus, zandig pakket van bijna r m dik. Opvallend

was dat, tegen de verwachting in, in dit pakket menselijke skeletresten nagenoeg

geheel afWezig waren. Het humeuze zandpakket was relatief schoon en egaal

van ldeur en structuur. Het betreft hier waarschijnlijk een oude akkerlaag (enk of

eng), waarvan de top verspit is en daardoor is vermengd met de bovengrond. De

homogene aard van het bovenste pakket grond, in combinatie met ldeine maar

schaarse fragmenten menselijk botmateriaal en aardewerk uit de Nieuwe Tijd

leidt tot de interpretatie dat het gaat om de resten van een geruimde begraaf

plaats. Het meest aannemelijk is dat deze ruiming heeft plaatsgevonden vooraf

gaand aan de verbouwing van de kerk rond r895. Het iets oudere aardewerk is

waarschijnlijk aangevoerd met de grond die gebruikt is om het terrein te egalise

ren na de ruiming.

Direct onder het esdek tekenden zich duidelijke archeologische grondsporen af

in het onderliggende pleistocene zand. Deze sporen zijn deels in de es opgeno

men (afgetopt) en zijn daarnaast enigszins aangetast door bioturbatie. In door

snede vertonen ze echter meestal een herkenbaar profiel. Wel moeten we ons

hierbij realiseren dat we in een deel van de gevallen slechts naar het onderste

deel van het spoor kijken, dat van een (nu verdwenen) hoger niveau is ingegra

ven. De kwaliteit van de aangetroffen sporen kan daarom redelijk tot goed

genoemd worden.

Op basis van het aangetroffen vondstrnateriaal (met name aardewerk) en de stra

tigrafie is gepoogd de sporen te dateren en te faseren. De aangetroffen sporen

zijn chronologisch in drie clusters in te delen, die hieronder beschreven worden.

Het oudste aangetroffen vondstrnateriaal dateert uit de Late IJzertijd/Romeinse

tijd en is afkomstig uit een drietal sporen in werkput drie. Het betreft, van noord
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naar zuid, een paalgat, een onregelmatige kuil en een rechthoekige kuil. Op

basis van de stratigrafische relatie met de rechthoekige kuil en de zeer vergelijk

bare vulling, is het aannemelijk dat een tweetal aangrenzende sporen ook tot

deze fase behoort. Het paalgat ligt enigszins geïsoleerd ten opzichte van de ande

re aangetroffen paalgaten en lijkt geen deel uit te maken van een herkenbare

structuur.

In het centrum van het onderzoeksterrein bevinden zich enkele grondsporen die

behoren tot een vroegmiddeleeuwse gebruiksfase. Een noordwest-zuidoost ge

oriënteerde greppel loopt vanuit het noordelijke deel van werkput 3 naar de

noordhoek van werkput 1. Van deze greppel is enkel het onderste deel bewaard

gebleven en zelfs dit deel is plaatselijk vervaagd door bioturbatie. De greppel

wordt in werkput 3 tevens doorsneden door een later exemplaar. Het aangetrof

fen aardewerk bevat naast het meer gebruikelijke Badorf- en Karolingisch grijs

aardewerk, een fragment van het zeldzame Hunenschans-aardewerk.

In de Volle en Late Middeleeuwen was het terrein in eerste instantie in gebruik

als ald<:erland. Door de bemesting met huisafVal en potstalmest is in de loop der

jaren een dik en humeus esdek ontstaan. In werkput 3 is de onderkant van een

greppel aangesneden, die opvallend genoeg bijna dezelfde oriëntatie kent als de

vroegmiddeleeuwse greppel in werkput 2. Het aardewerk uit dit spoor dateert uit

de I4de eeuwen kan in de greppel terecht gekomen zijn bij de herinrichting van

het terrein ten behoeve van de bouw van de kerk.

In de Late Middeleeuwen werd de huidige kerk gesticht (eerste vermelding in

1312) en het omringende gebied in gebruik genomen als kerkhof. Enkel in de

zuidwesthoek van werkput 3 zijn redelijk intacte graven aangetroffen. In het gele

pleistocene zand tekenen de afzonderlijke kistbegravingen zich scherp af. De

twee meest zuidelijke liggen keurig oost-west, maar zijn door latere graafactivi

teiten verstoord. De aangetroffen skeletresten in deze graven blijven beperkt tot

enkele schedel- en ribfragmenten en niet-gearticuleerde lange beenderen. Een

derde grafkuil is verstoord door de funderingsstiep van een onlangs gesloopte

fietsenberging. Er zijn geen intacte menselijke begravingen aangetroffen. Al het

menselijke botmateriaal was niet gearticuleerd en meest gefragmenteerd. Wel is

in het pakket dat de grafkuilen afdekte een deels verstoord knekeldepot aange

troffen. In dit depot bevonden zich de secundaire bijzettingen van naar schatting

ca veertig individuen. Gezien de geringe archeologische waarde zijn deze mense

lijke resten zo zorgvuldig mogelijk verzameld voor herbegraving.

De enige muurresten werden direct onder de erfVerharding aangetroffen en

leken te wijzen op een fundering annex kelder van een bijgebouwtje uit de Nieu

we Tijd dat waarschijnlijk aan het eind van de 19de eeuw is gesloopt om ruimte

te maken voor de aanbouw.

In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied zijn onder het restant esdek een

aantal paalsporen aangetroffen, die mogelijk een deel van een de plattegrond van

124 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002-200,)





I

LEERSUM

LEUSDEN

een schuur of huis vormen. Bij gebrek aan dateerbaar vondstmateriaal is over de

datering van dit gebouw weinig meer te zeggen dan dat het ouder is dan de I2de

eeuw.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat ondanks de ruiming van (een deel

van) de begraafplaats, er onder het esdek een ruime verscheidenheid van goed

geconserveerde archeologische sporen aanwezig is. Ook is een deel van de dieper

gelegen menselijke begravingen nog aanwezig, alhoewel deze in de meeste

gevallen vergraven zijn. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezig

heid van een voorloper van de kerk, dergelijke sporen moeten waarschijnlijk

dichter bij of onder het koor van de kerk gezocht worden.

Literatuur

• C. Dekker et al. De geschiedenis van de provincie Utrecht tot 1528. (Utrecht 1997)

• P.F.B. Jongste en M. van Dinter. Inventariserend vooronderzoek Leersum, Michaëlkerk. ADC-rapport

168 (Bunschoten 2003)

LEERSUM .:. signaleringen en vondstmeldingen REDACTIE

In een veld bij Leersum werd door een amateur-archeoloog in 2003 een aantal

fragmenten van een bronzen plaat gevonden. Op de plaat staat in het latijn een

inscriptie, die mogelijk een keizerlijke boodschap aan een nieuwe gouverneur

behelst. Naderhand is door de ROB op de plek een onderzoek gestart en dat

bracht nog meer resten aan het licht. De vondst van deze inscriptie is uniek voor

Nederland. De vindplaats van de plaat lijkt te wijzen op een kleine, landelijke

nederzetting die vanaf de late Romeinse tijd tot ver in de Middeleeuwen in

gebruik is geweest. Het lijkt er op dat de plaat afkomstig is uit een van de

Romeinse castella en als sloopmateriaal in de nederzetting bij Leersum is

terechtgekomen. De plaat is waarschijnlijk omgesmolten en verwerkt tot bron

zen voorwerpen. Er is daarom maar een klein stukje van de oorspronkelijke plaat

overgeleverd. Meer informatie waarschijnlijk in de volgende Kroniek.

LEUSDEN .:. begraafplaats Oud-leusden (I) C.N. KRUIDHOF

In opdracht van Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling BV heeft RAAP op 25 juli

2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met.

de uitbreiding van begraafplaats Oud-Leusden in de gemeente Leusden. De

begraafplaats ligt direct ten noorden van de A28. Ten tijde van het onderzoek

was het plangebied grotendeels in gebruik als grasland; een deel was bebost.
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Uit het bureauonderzoek blijkt dat binnen vier km rond het plangebied vier

archeologische vindplaatsen liggen, waarvan twee de status van beschermd

monument hebben. Alle vindplaatsen liggen binnen 200 m van het plangebied.

Een vijfde (mesolithische) vindplaats ligt op ongeveer 1,2 lan ten zuidoosten van

het plangebied.

Het beschermde monument betreft de resten van het laat-middeleeuws kerkje

van Oud-Leusden pal ten noordoosten van het plangebied. De toren van de kerk

staat er nog. In de directe omgeving van de kerk hebben opgravingen plaatsge

vonden. De opgravingsputten hebben niet tot in het plangebied gereikt. Ten oos

ten van de kerk zijn vuursteenartefacten uit de periode Paleolithicum-Bronstijd

aangetroffen. Het andere monument betreft een vindplaats direct ten zuiden van

het plangebied met bewoningssporen uit de Bronstijd tot de Late Middeleeuwen

en een vroeg-middeleeuws grafveld. In het kader van de aanleg van de A28 is een

deel van deze vindplaats opgegraven. Uit de opgravingsdossiers van de ROB

blijkt dat ook deze opgravingsputten niet tot in het plangebied hebben gereikt.

Volgens de geomorfologische kaart bestaat de ondergrond in het plangebied uit

gordeldekzandwelvingen, al dan niet met oud-bouwlanddek. In het Holoceen

zijn in het dekzand onder droge omstandigheden podzolbodems ontstaan. Op

basis van het bureauonderzoek gold een hoge archeologische verwachting voor

vindplaatsen uit de Steentijd tot en met de Middeleeuwen. Daarnaast kan de aan

wezigheid van een esdek op het dekzand wijzen op een goede conserveringstoe

stand van de (eventueel aanwezige) archeologische sporen.

Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 12

cm. Het opgeboorde materiaal is gezeefd met een zeef met een maaswijdte van

0,5 cm. In totaal zijn 26 boringen verricht tot een diepte van maximaal 2,25 m

onder het maaiveld. In alle boringen is onder een humeuze laag (esdek) dekzand

aangetroffen. Het esdek heeft een gemiddelde dikte van 60 cm. In dertien borin

gen is de podzolbodem deels intact: onder het esdek is een B- of BjC-horizont

aangetroffen. In de overige boringen is de C-horizont direct onder het esdek aan

getroffen.

Tijdens het veldonderzoek zijn in acht boringen aardewerkscherven aangetrof

fen op verschillende niveaus. De vondsten zijn afkomstig uit het esdek, de B

horizont en de BjC-horizont. De vondsten zijn met name afkomstig uit het wes

telijke deel van het plangebied; het lijkt bovendien te gaan om een concentratie.

Alle aardewerkscherven zijn handgevormd. Twee van de aangetroffen scherven

dateren mogelijk uit het Neolithicum en zijn afkomstig van een kookpot en ser

viesgoed. Afgezien van aardewerk is in één boring een ander type archeologische

indicator aangetroffen tijdens het booronderzoek: houtskool in de B-horizont.

De vindplaats dateert mogelijk uit het Neolithicum. Aangezien een deel van het

aangetroffen materiaal niet is te dateren, is het mogelijk dat er sprake is van

meerdere bewoningsperioden.
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Op basis van de resultaten van het onderzoek lijkt het om een nederzetting te

gaan. Het is niet mogelijk de omvang van de vindplaats te bepalen. Wel is duide

lijk dat de conservering redelijk goed is, aangezien in een groot deel van de

boringen nog een B- of BIC-horizont is aangetroffen. Eventuele aanwezige

grondsporen zullen goed zijn geconserveerd. In de rest van het plangebied kun

nen (gezien de vele vondsten in de directe omgeving) ook grondsporen voorko

men. Onder het esdek is regelmatig een B- of BIC-horizont aangetroffen. Met

name in het zuidoosten van het plangebied is waargenomen dat de C-horizont

zich direct onder de verstoorde laag (bouwvoor of esdek) bevindt. Ook hier kun

nen nog dieper ingegraven grondsporen (zoals water- en afvalputten) voorko

men.

Op grond van de resultaten van het karterend booronderzoek is aanbevolen om

naast de aard, omvang en datering met name de kwaliteit (gaafheid en conserve

ring) van de vindplaats nader vast te stellen. Voorgesteld is om dit vervolgonder

zoek in de vorm van proefsleuven te laten plaatsvinden.

Literatuur

• C.N. Kruidhof, Plangebied begraafplaats Oud Leusden, gemeente Leusden; een inventariserend archeologisch

onderzoek, RAAP-notitie 190 (Amsterdam 2002)

LEUSDEN .:. begraafplaats Oud-Leusden (2) F. SNIEDER

Voor de uitbreiding van de begraafplaats bij het torentje van Oud-Leusden kwam

het aan de zuidzijde aanpalend terrein in aanmerking. Het ligt ingeklemd tussen

de A28 en de provinciale Doornseweg. Aangezien hier vlakbij, tijdens de aanleg

van de A28, belangrijke archeologische vondsten zijn gedaan, liet de gemeente

Leusden een vooronderzoek door middel van proefsleuven uitvoeren. (De Indica

tieve Kaart van Archeologische Waarden geeft een hoge trefkans aan voor dit

gebied.) De vondsten die destijds door de ROB zijn gedaan, stammen uit ver

schillende perioden (Bronstijd, IJzertijd, laat-Romeinse tijd, Vroege en Late Mid

deleeuwen), waarbij het meest de spectaculaire vondsten opvielen uit de Vroege

Middeleeuwen, om precies te zijn de Merovingische periode. De rijke graven uit

die tijd benadrukken het belang van dit gebied in de 6de en 7de eeuw. Maar ook

al in de laat-Romeinse periode (4de eeuw), lagen hier aanzienlijke belangen,

gezien de vondst van een wachttoren. Uit de geschreven bronnen was al geble

ken dat Leusden een belangrijke plaats was in de Karolingische periode. Toen

bevond zich hier de villa Lisiduna, genoemd in de schenldngsoorkonde van Karel

de Grote uit 777 een koningsgoed met een belangrijke functie voor het omlig

gend gebied. De grote vraag is, waar lagen de huizen en hoeven behorend bij dit

voorname domein uit de Karolingische periode?
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De gemeente Leusden heeft eerst door RAAP een booronderzoek laten uitvoe

ren, waarbij de hoge archeologische verwachting werd bevestigd. Het vooronder

zoek werd in opdracht van de gemeente Leusden uitgevoerd door de sectie

Archeologie van de gemeente Amersfoort. De dagelijkse leiding was in handen

van R.A.Hulst (BAAC). Het bestond uit een vijftal zoeksleuven (2 m breed en ca.

IOO m lang) over het terrein en gaf aanwijzingen voor aanwezigheid van archeo

logische resten. Hieruit bleek de grote archeologische rijkdom van dit gebied.

In het noordelijk deel van het terrein zijn de resten van een grafheuvel aangetrof

fen, met name de sporen van een (halve) palenkrans die de grafheuvel omringde.

Hoewel er geen aardewerk in context bij is gevonden, kan de grafheuvel naar alle

waarschijnlijkheid worden gerekend tot de Bronstijd (2000-800 voor Chr.). De

bovenkant van de heuvel is helaas verdwenen en daarmee (waarschijnlijk) ook de

centrale begraving. In dit noordelijk gedeelte van het onderzoeksterrein bevon

den zich ook enkele paalsporen uit de IJzertijd.

In het gebied grenzend aan de Doornseweg zijn ook sporen gevonden uit de

IJzertijd: tientallen paalsporen van - waarschijnlijk zes - huizen en schuren.

IJzerslakken en sintels duiden op ijzerbewerking in deze periode. De datering op

grond van het aardewerk, het zogenaamde Harpstedt-aardewerk, is Vroege- en

Midden-IJzertijd (750-250 voor Chr.). Ook hier is bovenkant van de bodem afge

topt, maar vervolgens wel afgeschermd door een esdek, waarin in de onderste

laag veel IJzertijd aardewerldragmenten zijn aangetroffen.

In het oostelijk deel van het terrein bevonden zich sporen van een ander karak

ter. Het zijn weliswaar ook paalsporen, maar deze zijn veel groter (diameter tot 2

m) en dieper (ruim I m). Ook de vulling is anders: brolci<en ongebrande en ver

brande leem, afkomstig van de wanden van gebouwen. Dit waren huizen van

een fors formaat die dateren uit de 8ste tot de I2de eeuw, naar de aardewerk

scherven (onder meer Badon-aardewerk) te oordelen. Zoals gezegd heeft de

Karolingische periode, die van de villa Lisiduna, volop de aandacht. Uit deze

voorname fase van Leusdens geschiedenis was bij het grote onderzoek ter plaatse

van de A28 door de ROB niets gevonden. Wel waren enkele malen Karolingische

scherven bij de aan het onderzoeksterrein grenzende boerderij Vlooswijk gevon

den. Waar lag de belangrijke villa uit de tijd van Karel de Grote? Nabij de toren

van Oud-Leusden die een restant was van een I2de/I3de-eeuwse kerk, met een

mogelijk oudere voorganger? Zijn nu restanten van deze Karolingische nederzet

ting gelokaliseerd? Wij zullen voorlopig geen antwoord op deze vraag krijgen; de

gemeente Leusden heeft gekozen voor behoud en bescherming van de sporen en

uitbreiding van de begraafplaats zal elders plaatsvinden.
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LEUSDEN signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

L. Groen verzamelde in 2002 in Leusden, Den Treek vuurstenen afslagen en

artefacten op een aldzer, waar her en der het gele zand aan het oppervlak ligt.

LOENEN Cronenburg E.A. AKKERMAN EN H. BRONGERS

Arcadis heeft in opdracht van de gemeente Loenen een inventariserend veldon

derzoek uitgevoerd. Aanleiding voor de inventarisatie is de implementatie van

het bestemmingsplan Cronenburgh in de gemeente Loenen. De locatie van het

plangebied ligt langs de zuidwestrand van de kern Loenen aan de Vecht. De tota

le oppervlakte van het gebied betreft ongeveer 16 ha. Om de archeologische ver

wachting beter in kaart te brengen is in juni 2003 door Arcadis een archeologi

sche bureaustudie uitgevoerd. De onderzoeksresultaten van deze bureaustudie

leidden tot de aanbeveling om archeologische verwachtingswaarde van de vier

meest oostelijke percelen, grenzend aan de Rijksstraatweg (N 402) en liggend in

een gebied met een deels hoge archeologische verwachtingswaarde, te toetsen

middels een inventariserend veldonderzoek. Deze bestond uit een oppervlakte

kartering en een karterend booronderzoek. Voor het overige deel van het plange

bied dat een lage archeologische verwachtingswaarde heeft, werd verder archeo

logisch onderzoek niet nodig geacht.

Het onderzoeksterrein beslaat een oppervlakte van ca 38000 m 2 (3,8 ha.). Bij

aanvang van het booronderzoek bleek evenwel dat een deel van het onderzoeks

terrein bebouwd is. Dit betekent dat er slechts 22 boringen zijn gezet, in plaats

van de geraamde 32 boringen. De boringen zijn met een 12 cm Edelmanboor tot

een diepte van 2 m onder het maaiveld uitgevoerd. Er is een driehoeksboorgrid

gebruikt met 30 m tussen de boringen onderling en 30 m tussen de raaien. Er is

enkele malen afgeweken van deze opzet als gevolg van de ligging van sloten en

gebouwen.

Voorafgaand aan het booronderzoek is in het onderzoeksgebied een oppervlakte

kartering uitgevoerd. Het grootste deel van het terrein is grasland waar geen

goed zicht is op het bodemoppervlak. Er is hier gekeken in de enkele aanwezige

molshopen, in slootkanten en naar afWijkende perceelsgrenzen. Alleen rond

boringen 015,016 en 017 is archeologisch vondstrnateriaal gevonden. Het betreft

tientallen grote fragmenten kloostermoppen. Er is hier in 2002 een sloot als erf

scheiding gegraven waarbij dit baksteenmateriaal op de slootkanten is gedepo

neerd.

Bij het booronderzoek zijn in 19 van de boorkernen archeologische indicatoren

aangetroffen. Het aangetroffen materiaal is allemaal in de bouwvoor of er net

131 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I LOENEN

onder gevonden. In boring 019 is in een onverstoorde laag op 80 cm onder het

maaiveld houtskool gevonden. In boring 007 is in een verstoorde laag een onde

finieerbare oranje scherf aangetroffen en in boring 008 is in de bouwvoor een

porseleinen scherf uit de 18de tot 20de eeuw gevonden. In vrijwel alle boringen

zijn baksteenresten aangetroffen (boringen 003,005 - 022). In de meeste geval

len gaat het om kleine stukjes, in boringen 009 en 015 gaat het om grote brok

ken baksteen. Met uitzondering van boring 008 gaat het om oranjerode bakste

nen. In boring 008 zijn ook gele baksteenresten aangetroffen. De baksteenfrag

menten bevonden zich in alle gevallen in de bouwvoor. Het aangetroffen bak

steenmateriaal in de boorkernen was te fragmentarisch om vast te stellen of het

kloostermoppen zijn ofldeinere bakstenen.

De tijdens de oppervlaldekartering aangetroffen kloostermoppen zijn waar

schijnlijk afkomstig van het kasteel Kronenburg. De resten van dit kasteel liggen

direct ten oosten van het plangebied, aan de overzijde van de Rijksstraatweg. De

kloostermoppen dateren waarschijnlijk uit de late 13de eeuw. Het kasteel is enke

le malen gesloopt en het is niet vast te stellen van welke sloopfase de stenen

afkomstig zijn. Hoewel er geen fundamenten van gebouwen zijn aangetroffen in

het plangebied is het mogelijk dat de stenen van de sloop zijn hergebruild voor

de bouw van nieuwe gebouwen.

Er is tijdens het veldwerk gesproken met enkele omwonenden. Deze maalden

melding van de resten van een stenen gebouw in het plangebied. In eerste

instantie werd gedacht aan de resten van een 17de-eeuwse molen die de Zuidpol

der heeft bemalen. Na verder onderzoek is geconcludeerd dat het waarschijnlijk

niet gaat om de resten van een molen.

Het grootste deel van de boringen vertoont een onverstoord bodemprofiel. Dit

betekent dat eventueel aanwezige prehistorische resten intact in de bodem aan

wezig kunnen zijn. Hoewel er geen prehistorische resten zijn aangetroffen en er

ook geen fundamenten van historische bebouwing zijn gevonden blijft de moge

lijkheid bestaan dat zich dergelijke resten wel in de bodem bevinden. Deze res

ten zouden zich met name langs de relatief hoog gelegen Rijksstraatweg kunnen

bevinden De aanbeveling is daarom dat bodemverstorende werkzaamheden in

d~ strook direct langs de Rijksstraatweg onder archeologische begeleiding die

nen plaats te vinden.

Literatuur

• E. Akkermans en H. Brongers, Conceptrapport aanvullende archeologische inventarisatie Cronenburg

Loenen aan de Vecht (Assen 2003)
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LOENEN Spoomitbreiding D.H. DE JAGER

Bij waarderend booronderzoek op een vindplaats op de zuidelijke oever van de

Angstel, ten zuiden van de hoeve Eben-Haëzer werden slechts plaatselijk restan

ten van oeverafzettingen aangetroffen. In de bouwvoor van het weiland werd

recent puin en een enkele scherf steengoed uit de Nieuwe tijd aangetroffen,

maar andere archeologische indicatoren waren niet aanwezig. Omdat het wei

land ongeveer een halve meter lager ligt dan de berm waarin eerder wel indicato

ren waren aangetroffen wordt verondersteld dat hier afVletting van de zavelige

oeverafzettingen heeft plaatsgevonden en dat het onwaarschijnlijk is dat er nog

archeologische sporen aangetroffen kunnen worden.

literatuur

• D.H. de Jager, 'Breukelen en Loenen, Spooruitbreiding' in: Doede Kok, Karen van der Graaf en Fred

Vogelzang, red., Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999 (Utrecht 2000) 38-39
• D.H. de Jager, Spooruitbreiding Amsterdam-Utrecht; en Aanvullende Archeologisch Inventarisatie (AAI).

RAAP-Rapport 768 (Amsterdam 2002)

LOPIK signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

M. Diekema meldde in juli 2002 in Lopik de vondst van ovenafval op een akker

aan de Cabauwse Kade. De meest voor de hand liggende verklaring is, dat het

een postmiddeleeuwse stort is, maar zeker is dat niet.

MAARSSEN ~:~ DSM-Maarssen D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van Kondor Wessels bv heeft RAAP in januari 2003 een inventarise

rend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwild<eling van

een nieuwe woonwijk in het plangebied DSM-Maarssen in de gemeente Maars

sen. De aanleiding voor het onderzoek was de volgens de Indicatieve Kaart van

Archeologische Waarden voor het plangebied geldende hoge kans op het aantref

fen van archeologische waarden. Het plangebied ligt namelijk op een stroomrug.

Stroomruggen vormen van oudsher gunstige vestigingslocaties. Diverse archeo

logische vondsten uit de omgeving duiden hierop.

Doel van onderhavig onderzoek was het opsporen van eventueel aanwezige

nederzettingen alsmede het vaststellen of in het plangebied andere typen vind

plaatsen (zoals grafVelden en verkavelingspatronen) voorkomen. Het onderzoek

bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek (verkennend en karte

rend booronderzoek) .
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Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek zijn in het plangebied geen

aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van intacte archeologische res

ten. Uit het onderzoek is gebleken dat de bodem voor een groot deel zwaar ver

stoord is. Alleen direct ten zuiden van de Vecht kunnen nog funderingsresten

van molen De Hoop uit de 19de eeuw aanwezig zijn. Deze molen is bij de aanleg

van het industrieterrein in het midden van de 20ste eeuw afgebroken. De ama

teur-archeoloog dhr. H. van Bemmel vermoedt, aan de hand van foto's van de

molenfunderingen gemaakt tijdens de afbraak, dat nog steeds resten van de

molen in de bodem aanwezig zijn.

Literatuur

• AJ. Tol, Plangebied D5M-Maarssen, gemeente Maarssen; een inventariserend archeologisch onderzoek,

RAAP-rapport 873 (Amsterdam 2003)

NIEUWEGEIN .:. Galecopperzoom M. RIETKERK

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft RAAP in maart en april 2002

een inventariserend archeologisch onderzoek (bureau- en veldonderzoek) uitge

voerd in plangebied Galecopperzoom. De gemeente is van plan om daar onder

andere sportaccommodaties te ontwikkelen. De realisatie van de plannen kon lei

den tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Doel van

onderhavig onderzoek was om deze archeologische waarden op te sporen en in

kaart te brengen. Op basis hiervan is een aanbeveling gegeven ten aanzien van

de inpassing van deze waarden in de planontwikkeling en/of de noodzaak van

vervolgonderzoek.

Uit het inventariserend archeologisch onderzoek blijkt dat het grootste deel van

het plangebied bestaat uit komvlakte-afzettingen, bestaand uit een gelaagd pak

ket van veen- en kleilagen dat afgedekt wordt door een ca 0,3 tot 0,8 m dikl<e laag

komklei. Een dergelijke komvlakte was vóór de systematische ontginning ervan

in de Middeleeuwen vrijwel ongeschikt voor bewoning en landbouw.

Aan de noordwestzijde van het plangebied bevindt zich onder de afdekkende

komklei een crevasse. Crevasses kennen een hoge archeologische verwachting

wat betreft het voorkomen van nederzettingsresten. Deze crevasse heeft in het

verleden echter waarschijnlijk niet zo geprononceerd in het landschap gelegen

als bij aanvang van het onderzoek werd aangenomen. Bewoningsresten zijn er

niet aangetroffen.

Bewoning van het gebied werd pas weer mogelijk toen hier vanaf de nde eeuw sys

tematisch ontginningen plaatsvonden. Het plangebied maakt onderdeel uit van de

ontginningseenheid Galecop. Deze eenheid vormt met het in het noorden aan

grenzende Papendorp een van de vroegste ontginningen in de wijde omgeving.
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Uit de naam Galecop valt te herleiden dat het hier om een zogenaamde cape-ont

ginning gaat. Deze ontginningen kenmerken zich door hun regelmatige verkave

lingsstructuur. Alle percelen, die oorspronkelijk dezelfde breedte hadden, liggen

haaks op de ontginningsas. In het ontginningsblok Galecop-Papendorp wordt

deze ontginningsas gevormd door de Galecopperdijk.

Alleen in het gebied ten westen van de Galecopperdijk zijn daadwerkelijk archeo

logische resten aangetroffen. Het betreft een middeleeuwse huisterp. Uit het

booronderzoek ter plaatse van deze terp blijkt dat de oorspronkelijke ophogings

laag nog aanwezig is in de vorm van een archeologisch 'vuile' laag met zeer veel

fosfaatvleld<en. Uit eerder onderzoek blijkt dat de ouderdom van deze terp in

ieder geval teruggaat tot de 12de-13de eeuwen dat zich in de terp nog de goed

geconserveerde onderste delen van een uit hout opgetrold<en gebouw uit de 13de

eeuw bevinden.

Ten zuiden van deze terp, in een ongeveer 70 m brede strook direct ten westen

van de ontginningsas Galecopperdijk, zijn zowel tijdens de oppervlaktekartering

als tijdens het booronderzoek op meerdere plaatsen archeologische resten uit de

nde-13de eeuw aangetroffen. Het betreft zowel aardewerkscherven en een tuf

steenfragment, als een archeologische laag die in een aantal boringen op ca 0,55

m onder het maaiveld is aangetroffen. Het gaat mogelijk om de sporen van huis

plaatsen uit de Late Middeleeuwen. Op dit moment kunnen echter geen precieze

uitspraken over de exacte ligging en aard van deze huisplaatsen gedaan worden.

Literatuur

• D.A. Bente, Plangebied Galecopperzoom, gemeente Nieuwegein; een inventariserend archeologisch onder

zoek, RAAP-rapport 804 (Amsterdam 2002)

NIEUWEGEIN Huis De Wiers REDACTIE

In maart 2002 heeft het ADC een archeologische begeleiding uitgevoerd op het

Klipterrein, nabij de restanten van het 17de-eeuwse Huis De Wiers. Op dit oude

industrieterrein zou bodemsanering plaatsvinden in verband met de bouw van

woningen. Het onderzoek was gericht op de localisering van de fundamenten

van het 17de-eeuwse theehuis, waarvan de ligging op basis van kadastrale kaarten

ongeveer bekend was.

De ondergrond bleek tot op een diepte van I,S m flink verstoord. Het terrein liep

langs het Merwedekanaal en voor de kademuur waren ankers aangebracht, die

weer bevestigd waren aan grote betonplaten. De aanleg hiervan was de reden van

de verstoring van de ondergrond. Wel kon de plaats van de gracht rond De Wiers

worden vastgesteld door de aanwezigheid van een houten beschoeiing. De

bodem was te zeer vervuild om verder onderzoek hiernaar uit te voeren. Op 10 m
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ten noorden van de gracht werd muurwerk aangetroffen, dat een rechthoekige

constructie vormde van 5X4 m. Op grond van de bakstenen is die te dateren in de

18de eeuw. Dit heeft echter geen verband met het gezochte theehuis, dat een zes

hoekige constructie moet hebben bezeten. Ook de datering komt niet overeen.

Het kan gaan om een later bouwsel dat samenhangt met de industriële functie

van het terrein. Het is denkbaar dat het theehuis op een plek heeft gelegen waar

later het Merwedekanaal gegraven is.

Literatuur

• M. Bijlsma, Rapportage van de archeologische begeleiding te Nieuwegein 'Huis de Wiers' (Bunschoten

2002)

NIEUWEGEIN signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

M. Rietdijk meldde in april 2002 in Nieuwegein, Nedereindseweg sporen in het

vlak van een bouwput, die nog redelijk intact leken. Hij zag fosfaatvlekken met

puinspild<els. Bij een vervolgwaarneming van de provincie (A. van Rooijen) bleek

het vlak nauwelijks meer leesbaar.

Bij de aanleg van een parkeerstrook in november 2003 in Nieuwegein, Vrees

wijk, Wierselaan, legde J. Mulderij de bovenkant vrij van een smalle, 19 m lange

muur, mogelijk het restant van een erfmuur. De resten zijn behouden en liggen

ca 0,3 m onder de bestrating. De muur loopt parallel aan de Wierselaan, 5 m ten

noorden van de wegas. Zowel de historische kaart van 1832 als de gebruilcte spe

cie wijzen erop, dat men de muur na 1832 metselde. Men hergebruilcte daarbij

14de/15de-eeuwse veldovenstenen (afmetingen 3o/32x14/15x6/7 cm). Bij een

vervolgwaarneming is 1,6 m van de bovenkant van de muur opnieuw vrijgelegd

en een speciemonster genomen.

OUDEWATER Westerwal REDACTIE

Op de zuidelijke oever van de Hollandsche IJssel, direct tegenover de middel

eeuwse Grote Kerk in Oudewater wordt het plangebied Westerwal ontwikkeld. In

1799 is op dit terrein een kazerne gebouwd, die slechts kort gebruilct is. Vervol

gens heeft zich hier industrie gevestigd. De veronderstelde archeologische resten

betroffen resten van vestingwerken en laat-middeleeuwse en 17de- en 18de

eeuwse bewoning. Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie stelde in 2003 een

archeologische effectrapportage op voor dit gebied. Uit deze rapportage blijkt,

dat de locatie kansrijk is wat betreft vondsten uit de pre-stedelijke bewoning,

ongeveer 12de-13de eeuw. In laat 14de-eeuwse bronnen is sprake van het gehucht
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Veerwijk, dat in de buurt van het veer moet hebben gelegen, min of meer tegen

over de kerk. Na bouw van een nieuwe brug op een andere plek lijkt de locatie

Westerwal verlaten te zijn. Er is nog wel reden te vermoeden dat onder de voor

malige kazerne 14de-16de-eeuwse bebouwingresten aanwezig kunnen zijn. Later

zijn er ook vestingwerken aangelegd, waarvan misschien enkele resten zich op

dit terrein bevinden. Aan de andere kant heeft het afvletten van het terrein, de

aanleg van de vestingwerken en de ondergrondse putten en opslagtanl<s die zijn

gebouwd ten behoeve van de latere industrie de kans vergroot dat de ondergrond

verrommeld is. Vestigia raadt aan een aantal proefsleuven te graven en de sane

ring archeologisch te begeleiden.

Literatuur
• W.A.M. Hessing, J.W.M. Oudhof en M. Kappers, Plangebied Westerwal, gemeente Oudewater.

Archeologische e.ifectrapportage. Vestigia-rapport V 90 (Bunschoten 2003)

OUDEWATER .:. signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

Bij een natuurontwikkelingsproject in Oudewater, polder Willeskop ontdekte A.

Haring (Arcadis) in juli 2003 een groot aantal palen. Bij een waarneming van de

provincie (A. van Rooijen) bleek dwars op een verlande crevassegeul -van oever

tot oever- een palenrij van ongeveer 13 m lengte te lopen. Zes van de 19 palen,

gemiddeld ca 10 cm in doorsnee, staan schuin en zes staan in paren. Een loslig

gende paal bleek aangepunt en meer dan 2 m lang. Mogelijk is het een plank

brug of diende de constructie voor de visvangst, waarbij tussen de palen netten

of fuiken hingen. De constructie moet dateren uit de tijd, dat de crevassegeul

nog open lag. Nabij lagen te weinig vondsten, om een datering op te baseren: één

terra sigillata (!) scherf, een silexknol en een (recente) ronde ijzeren schuifgren

del. Inmiddels zijn de resten van dit intrigerende object door oxidatie en begroei

ing verdwenen.

Tijdens rioolwerk in Oudewater bij de Van Veenendaalstraat in november 2003

zagen L. Bos en J. Knopper op twee plaatsen kort onder maaiveld de 0,7 m brede

stadsmuur van rode bal<stenen (formaat 6XIsx30 cm) uit de Isde/I6de eeuw. Deze

volgt de ronding van de weg. De basis van de muur ligt tenminste 2 m onder

maaiveld. De loop van de stadsmuur is in de bestrating gemarkeerd. Mortelmon

sters zijn niet genomen. Aan het Lefébureplein moest de stadsmuur in december

2003 wijken voor een moderne ondergrondse vuilcontainer. Daarbij bleek, dat de

muur op ca 1,6 m diepte versnijdingen had. De muurbasis lag andermaal op ca 2

m diepte en de muur was ook hier direct onder maaiveld 0,7 m breed.

J. Rietveld meldde mei 2002 drie waarnemingen in Oudewater. Bij de uitbrei

ding van een pand aan de Donkere Gaard werd een kleine kelder gevonden met
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een gemetseld gewelf. Op een dieper niveau lag ook een oud gemetseld riool.

Het gewelf is gesloopt. Het riool, waarvan de ligging bekend was, is mogelijk

behouden. Voorts kwamen in een zijgevel van een pand aan de Marktstraat

kloostermoppen tevoorschijn bij de gedeeltelijke afbraak van het pand. J. Riet

veld denkt, dat de stenen zijn hergebruik na de brand in 1575. Tot slot werd een

deel van de stadsmuur waargenomen bij het graven van een fundering voor het

vernieuwen van de aanbouw aan de zij- en achterkant van een pand aan de Bie

zenwal IS.

RENSWOUDE Taets van Amerongenweg REDACTIE

Op de plek van twee te slopen woningen aan de Taets van Amerongenweg in

Renswoude is door Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie een inventarisatie

uitgevoerd. Doel was om vast te stellen of op het terrein archeologische resten

verwacht konden worden. Uit het gebied zelf waren geen vondsten bekend. De

ondergrond rond Renswoude bestaat uit podzolgronden op de hoger gelegen

gebieden en beekeerdgronden in lagere delen. Op het terrein zijn vijf boringen

gezet. Ze laten hetzelfde profiel zien: de bovenste 30-70 cm bestaat uit matig

humeus dekzand, met daarin kiezeltjes en puinresten. Het betreft een bouw

voor. Daaronder is lichtbruin dekzand aanwezig, zonder roestvlekken of tekenen

van bodemvorming. De afWezigheid van ijzerhuidjes rond de zandkorrels duidt

op relatief natte omstandigheden. Mogelijk is het zand ten dele verspoeld, in

ieder geval is er geen natuurlijk profiel meer aanwezig. Er zijn ook geen archeo

logische indicatoren aangetroffen.

Literatuur

• E.K. Mietes, M.J.P. Gouwen S.A.G. Piras, Taets van Amerongenweg, Renswoude, gemeente Renswoude.
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RHENEN Achterberg - De Dijk A. VAN DRUNEN

De bewoner van een oud boerderijtje aan De Dijk in Achterberg waarschuwde de

WAR dat er in september 2002 nieuwbouw zou plaatsvinden.

Waar De Dijk in het geding is zijn Rhenense amateur-archeologen er extra op

gespitst bij bouwwerkzaamheden aanwezig te zijn. Immers, niet ver van De Dijk

54 stond eens kasteel De Horst, het verdedigingswerk dat bisschop Godfried van

Rhenen in de I2de eeuw had laten optrekken om zich teweer te kunnen stellen

tegen de graaf, later hertog, van Gelre. Het verhaal gaat dat bij de afbraak van De
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Horst in de I6de eeuw het bouwmateriaal dienst deed bij de bouw of het herstel

van zowel de stadsmuur van Rhenen als van het kasteel Vredenburg in Utrecht.

Ook de boeren die aan De Dijk woonden, konden de zware kloostermoppen pri

ma (her)gebruiken.

De bouwput van het oude boerderijtje leverde geen bodemsporen op, uit de stort

kwam één proto-steengoedscherfuit de I2de eeuw tevoorschijn en de fundamen

ten bevatten een aantal ldoostermoppen. Daar deze middeleeuwse bakstenen

samen met moderne kalkzandsteen (uit de Rhenense fabriek aan de voet van de

Grebbeberg?) in de fundamenten verwerkt waren, werd geconcludeerd dat we

hier niet bepaald met een erg oude boerderij te maken hadden.

RHENEN Boslandweg P.F.B. JONGSTE

Op 2 en 3 juli 2002 is in de gemeente Rhenen ten oosten van de Boslandweg een

archeologisch veldonderzoek uitgevoerd als aanvulling op een archeologische

inventarisatie opgesteld in 2001 door Vestigia (zie Archeologische Kroniek Provin

cie Utrecht 2000-2001, p. 99). Opdrachtgever was de gemeente Rhenen. Het aan

vullend archeologisch onderzoek had betrekl<ing op twee terreinen die als gevolg

van toekomstige woningbouw in ontwikkeling zullen worden gebracht en waar

bij in de ondergrond aanwezige archeologische waarden bedreigd zullen wor

den. Op twee percelen is machinaal haaks op de Boslandweg een sleuf van 6 m

breed en 30 m lang gegraven. Beide sleuven waren gesitueerd op locaties die op

basis van het vooronderzoek de grootste kans op archeologische grondsporen

opleverde. Beide sleuven overspanden de gehele breedte van het terrein, waarbij

ook het gedeelte vlakbij de Boslandweg meegenomen zou worden.

Het onderzoeksgebied is gelegen langs de oosthelling van de Utrechtse Heuvel

rug pal ten noorden van de stedelijke bebouwing van de gemeente Rhenen. Het

gebied wordt gekenmerkt door een duidelijk reliëf ontstaan als gevolg van smelt

waterafzettingen uit de voorlaatste IJstijd. Hierbij is langs de hellingen van de

Utrechtse Heuvelrug morenemateriaal afgezet dat gekenmerkt wordt door

slechts afgerond en slecht gesorteerd, kalkloos matig grof zand vermengd met

grind (tot 5%).

Tijdens het veldwerk is een enkel grondspoor aangetroffen. Het betrof vermoe

delijk een paalspoor. Het spoor bevond zich in het vlak onder de bouwvoor. In de

vulling van dit IS cm diepe spoor zijn verder geen archeologische vondsten aan

getroffen. De bodemopbouw op beide terreinen doet vermoeden dat aanwezige

sporen in het (recente) verleden als gevolg van egalisatie en bodembewerking

verdwenen zijn. Het vondstmateriaal betrof uitsluitend aanlegvondsten die

afkomstig zijn uit de bouwvoor en tijdens het machinaal verdiepen zijn aange-
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troffen. Het gaat hierbij om 13 aardewerkscherven, 5 bouwpuinfragmenten,

4 stukjes natuursteen en I metalen voorwerp. Het aardewerk bestaat uit een

complex uit de eerste helft van de 14de eeuwen een complex uit de eerste helft

van de 16de eeuw. Gelet op de gestoorde context waarin beide complexen zijn

aangetroffen, heeft geen verdere analyse plaatsgevonden. Het bouwpuin is niet

eenduidig in een historische periode te plaatsen. Mogelijk gaat het hierbij om

subrecent materiaal. De stukjes natuursteen zijn als natuurlijk aan te merken en

het metalen voorwerp betreft het heft van een tinnen lepeltje van recente datum

(20ste eeuw).

De conclusie is getrokken dat ter plaatse geen duidelijke aanwijzingen zijn voor

menselijke aanwezigheid in het verleden. Gelet op de omvang van de ontsluiting

(360 m 2) voor de te onderzoeken terreinen (0,8 ha: 4,5 %) kan redelijkerwijs

worden aangenomen dat de kans van archeologische resten in de ondergrond

gering is.
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RHENEN .:. Cuneraweg REDACTIE

In februari tot april 2002 heeft het ADC graafwerkzaamheden voor de aanleg

van een wegcunet en fietstunnel aan de Cuneraweg in Rhenen archeologisch

begeleid. Door slecht weer was het niet altijd mogelijk sporen, gevonden tijdens

de werkzaamheden aan het cunet, goed in te tekenen. De fietstunnel werd op

zodanige diepte aangelegd, dat begeleiding niet zinvol bleek. In het wegcunet is

onder meer een kringgreppel van 55-50 cm breedte bij een diepte van 14-20 cm

aangetroffen. De vondsten dateren uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. In

het noordelijk deel van het cunet zijn enkele kuilen en greppels gevonden. De

kringgreppel is waarschijnlijk het restant van een laatmiddeleeuwse spieker of

hooiberg.
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RHENEN Horsthofje A. VAN DRUNEN

Naast café De Grutter in de Grutterstraat bevindt zich een laag poortje, waarach

ter zich vroeger een hofje bevond met enkele eenvoudige woningen. Dit is het

HorsthofJe. Daar vonden in oktober 2002 enkele bouwactiviteiten plaats, die

door de WAR werden gevolgd.

De werkgroep trof op het binnenplaatsje een aantal kloostermoppen aan die op een

middeleeuws verleden duidden. De kloostermoppen kwamen uit een oude kelder,

waarin zij als vloer hun laatste diensten hadden bewezen. Uit deze kelder kwam

ook een vrijwel ongeschonden grape tevoorschijn, die door de WA~ gedateerd

werd op de tweede helft van de I4de eeuw. Tussen het uit de kelder afkomstige

puin werd een aantal rechthoekige stukken roodbald(end aardewerk en enkele pot

scherven aangetroffen. De roodbruine rechthoeken bleken bij nader onderzoek

geen dalepannen, maar de oudste soort middeleeuwse te

werden in ons land voor het eerst in de r3de eeuw gebruikt, maar deden tot in de

r6de eeuw dienst. Vele stadsbranden hadden al in de Late Middeleeuwen de stads

besturen ertoe gebracht het gebruik van 'weke' dal(bedek1<ing te verbieden en leien

en dalctegels verplicht te stellen.

De potscherven waarmee de werkgroep geconfronteerd werd, behoorden voor

een behoorlijk deel tot steengoed afkomstig uit het Rijnland. De WAR kon zowel

de plaats in het Rijnland, waar de kannen en potten oorspronkelijk vandaan kwa

men als de periode (Late Middeleeuwen) vaststellen.

RHENEN Kasteel Valkenburg A. VAN DRUNEN

Een anonieme en ongedateerde prent in de collectie van het Rhenens archief

stelt het kasteel Valkenburg bij Rhenen voor, de plek waar het geslacht Valcke

naer gewoond zou hebben. Volgens andere onderzoekers is" dit kasteel identiek -.

met het huis Remmerden. Toen in r96r door de amateur-archeoloog A.P. de

Kleuver zware muurresten aan de Cuneraweg werden aangetroffen, werd

gedacht daar een kasteel te hebben aangetroffen. In 200r vond voorafgaand aan

een reconstructie van de N233 (de bovenvermelde Cuneraweg) door RAAP een

AAI plaats (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. ror). Hierop

volgde een onderzoek door het ADC. Daarbij viel het nabijgelegen weiland, waar

een terreinverhoging en een rechthoekige verlande gracht zich aftekenen, buiten

dit onderzoek. Rond februari/maart 2003 veranderde het weiland van eigenaar.

De nieuwe bezitter wilde er een boomkwekerij aanleggen. Helaas gaf hij geen

toestemming voor archeologisch onderzoek. Wel kon de WAR tijdens een korte

terreinverkenning een aantal fragmenten van kloostermoppen bergen.
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DE RONDE VENEN Groot Mijdrecht-Noordoost D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in de provincie Utrecht heeft

RAAP in 2003 een booronderzoek uitgevoerd in het kader van het Strategisch

Groenproject De Venen, deelgebied Groot Mijdrecht-Noordoost. Het Strategisch

Groenproject (natuurgebiedsplan) De Venen beslaat een totale oppervlakte van

ca 3°.000 ha op de grens van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Met de herinrichting van de landbouwgrond tot een nieuw natuurgebied gaat

een aantal bodemingrepen gepaard dat nadelige gevolgen kan hebben voor even

tueel aanwezige archeologische waarden, aangezien deze zich aan of vrijwel

direct onder het huidige oppervlak bevinden. Uit het gebied zijn tot nu toe geen

archeologische vindplaatsen bekend. In geologisch goed vergelijkbare gebieden

(bijvoorbeeld Oostelijk Flevoland) zijn op de Calais-kreekruggen bewoningsspo

ren uit het Neolithicum aangetroffen.

Het deelgebied Groot Mijdrecht-Noordoost is ca 3°0 ha groot en ligt in een

droogmakerij in het uiterste noordwesten van de provincie Utrecht. Ten oosten

van het deelgebied liggen de Vinkeveensche Plassen, in het noorden wordt het

begrensd door natuurreservaat Botshol en het riviertje de Oude Waver. De weste

lijke grens wordt gevormd door de Hoofdtocht en de zuidelijke grens door het

Waverveense Pad.

De AAI moest in eerste instantie antwoord geven op de volgende vraag: waar liggen

in het gebied (Calais-)kreekruggen en wat is de conservering van deze ruggen?

In het onderzoeksgebied was de ligging van drie Calais III-kreekruggen voor

aanvang van het bureauonderzoek bij benadering bekend. Op dergelijke kreek

ruggen (en dan met name hun oeverwallen) kunnen bewoningssporen uit het

Neolithicum voorkomen. Dergelijke sporen worden zeer zelden aangetroffen: in

de omgeving van Swifterbant (Oostelijk Flevoland) en in Hekelingen (gemeente

Spijkenisse) zijn nederzettingen uit deze periode opgegraven. Bij onderzoek

naar deze resten is gebleken dat de ontwikkeling van kweldergebieden een voor

waarde vormt voor het eventueel aanwezig zijn van dergelijke sporen. Bij kwel

dervorming komen delen van het 'Calais lIl-landschap' boven de gemiddelde

vloedlijn te liggen, waardoor op de wadplaten bodemvorming kon optreden,

kwelders werden gevormd en zo bewoning mogelijk werd. Daarnaast is gebleken

dat de getijdengeulen in Swifterbant en Hekelingen meer zoet dan zout water

hebben bevat. Dit is het gevolg van de insnijding van de kreken tot diep in het

veenmoeras en de toevoer van zoet water uit het achterland.

Door middel van bestudering van divers kaartrnateriaal en vele luchtfoto's is vast

komen te staan dat er in het onderzoeksgebied vier kreekruggen ofliever 'kreek

systemen' voorkomen: inmiddels dichtgeslibde getijdenkreken met veel vertak

kingen. De twee zuidelijke kreelauggen zijn op het Actueel Hoogtebestand

Nederland voor een deel goed zichtbaar. Toch blijken enkele percelen geëgali-
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seerd te zijn. De ligging van de kreekruggen blijkt in landschappelijk opzicht ver

gelijkbaar te zijn met Swifterbant en Hekelingen. Daarnaast is in de polder De

Derde Bedijking (gemeente De Ronde Venen, hemelsbreed enkele kilometers

van het onderzoeksgebied) in een boring en in een later aangelegde proefput een

neolithische bewoningslaag aangetroffen. Mede op basis van deze vondstrnel

ding geldt voor het onderzoeksgebied een middelmatige archeologische ver

wachting voor bewoningssporen uit het Neolithicum.

Uit de veldtoetsing blijkt dat de geologische opbouw van de Calais-sedimenten

en het Hollandveen slechts op details afwijkt van de resultaten van eerder (geolo

gisch) onderzoek. In de boringen zijn Calais 11-wadafzettingen aangetroffen die

een laag Hollandveen afdekken. De Mzettingen van Calais 11 worden door een

dunne veenlaag (Hollandveen) gescheiden van de later afgezette Calais Ill-kwel

derafzettingen. Met name in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied is

hierop een laagje restveen (ook Hollandveen) aangetroffen dat achtergebleven is

na veenwinning, latere erosie en drooglegging.

De delen van de kreekruggen die niet of nauwelijks geëgaliseerd zijn, blijken

goed geconserveerd te zijn. Er heeft bodemvorming plaatsgevonden. Dit leidt tot

de conclusie dat de ruggen in het Neolithicum droog genoeg waren om bewoond

te kunnen zijn geweest. Dergelijke bewoningssporen kunnen direct onder het

restveen voorkomen. Wanneer dit restveen ontbreekt, kunnen eventuele archeo

logische resten direct onder de graszode voorkomen. Op zwaar geëgaliseerde

percelen worden geen archeologische sporen meer verwacht.

Tot nu toe ontbreekt grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar kreekruggen

dat inzicht moet verschaffen in bewoningsdichtheid en -patronen in het Neoli

thicum. Veelbetekenend is echter de vondst van neolithische bewoningssporen

in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Gesteld mag worden dat der

gelijke sporen een hoge wetenschappelijke waarde hebben.

De archeologische en wetenschappelijke waarde van eventueel aanwezige

archeologische vindplaatsen is gekoppeld aan een grote kwetsbaarheid: de vind

plaatsen bevinden zich vrijwel direct onder het maaiveld. Alle bodemingrepen

vormen daarmee een directe bedreiging voor de eventueel aanwezige archeologi

sche waarden.
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DE RONDE VENEN .:. Ringdijk Derde Bedijking Mijdrecht
D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van de gemeente De Ronde Venen heeft RAAP in maart 2003 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de nieuw

bouw van huizen in plangebied Ringdijk Derde Bedijking te Mijdrecht. Doel van

dit onderzoek was het opsporen van eventueel archeologische resten tot maxi

maal 3 m beneden het maaiveld en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van

de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging

ervan.

Uit de inventarisatie van de bekende archeologische gegevens uit ARCHlS en uit

informatie verkregen van lokale archeologen blijkt dat uit het plangebied geen

archeologische vindplaatsen bekend zijn. Ca I,S km ten westen van het plange

bied is op een kreekrug (afzettingen van Calais lIl) een neolithische vindplaats

aangetroffen. Het betreft een terrein van archeologische betekenis. Tijdens

archeologisch onderzoek in 1996 (oppervlaktekartering, booronderzoek en een

proefput) zijn door de ROB op deze vindplaatsen sporen van bewoning uit het

Midden- en Laat-Neolithicum aangetroffen. De sporen betreffen mogelijk een

klein kampement uit deze periode. Men heeft een mogelijk archeologische 'vui

le' laag aangetroffen tussen ca 30 tot 50 cm beneden het maaiveld. Onder deze

laag zijn grondsporen aanwezig. De aard en omvang van de vindplaats konden

destijds niet nader bepaald worden. De 'vuile' laag heeft een omvang van mini

maal 75x25 m. Men heeft onder andere houtskool, handgevormd aardewerk en

vuursteen gevonden. Daarnaast zijn op dezelfde kreekrug op nog twee plaatsen

fragmenten vuursteen aangetroffen. Deze fragmenten dateren ook uit het Mid

den- en Laat-Neolithicum. Deze vindplaatsen zijn aangetroffen op een Calais IlI

kreekrug die parallel ligt aan de kreekrug in onderhavig plangebied.

Tijdens het booronderzoek is in het plangebied een Calais IlI-kreekrug aange

troffen. Dit komt overeen met wat naar aanleiding van het bureauonderzoek ver

wacht werd. Aan beide zijden van de kreekrug komen Calais IIl-kwelderafzettin

gen voor. Op basis van eerder onderzoek werd aangenomen dat de kreekrug 19

tot 28 m breed zou zijn. Uit het booronderzoek blijkt echter dat de kreekrug (dit

is de combinatie van geul en beide oeverwallen) minimaal 180 m breed is. Waar

schijnlijk is dit verschil te verklaren door het feit dat Schilthuizen en Wijers met

name gebruik hebben gemaakt van luchtfoto's, aangevuld met een veldinspectie.

Op deze manier hebben zij niet de gehele kreekrug in kaart gebracht, maar voor

namelijk de restgeul. Deze restgeul is tegenwoordig nog duidelijk als een depres

sie zichtbaar in het plangebied. In elke boring zijn Calais lIl-afzettingen aange

troffen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen vier soorten afzettingen:

- kwelderafzettingen; in het algemeen is de klei sterk siltig, lichtgrijs of licht-
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bruingrijs en bevat in veel gevallen sporen van riet en andere plantenresten. Hier

en daar zijn ook dunne zandlaagjes in de kwelderafzettingen aangetroffen. De

gemiddelde dikte van de Calais III-kwelderafzettingen is 0,75 m.

- oeverafzettingen (kreekafzettingen); deze onderscheiden zich van de kwelderaf

zettingen voornamelijk door een hogere siltigheid (klei, uiterst siltig) of een

hogere zandigheid (klei, sterk zandig of zand, sterk siltig) en de aanwezigheid

van veel dunne zandlaagjes. Daarnaast worden de oeverafzettingen, maar ook de

(rest)geulafzettingen, gekenmerkt door een hoog kalkgehahe. Dit in tegenstel

ling tot de kwelderafzettingen, die in het algemeen kalkarm of kalkloos zijn.

Tevens zijn in de oeverafzettingen nauwelijks sporen van riet of andere planten

resten aangetroffen. De gemiddelde dikte van de Calais IIl-oeverafzettingen is

I,oom.

- geulafzettingen (kreekafzettingen); tussen beide oeverwallen zijn geulafzettin

gen aangetroffen. De kleien van deze afzettingen zijn zwaarder dan de oeveraf

zettingen. Ze zijn in het algemeen grijs tot lichtgrijs, matig tot sterk siltig, kalk

rijk en bevatten humus, zandlagen en sporen van riet. In een aantal boringen is

op grote diepte zwak siltig zand aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om het

beddingzand van de geul. De geul heeft zich in het algemeen meer dan 2 à 3 m

ingesneden in het Calais lIl-landschap.

- restgeulafzettingen (kreekafzettingen) ; tot slot zijn in de geulafzettingen nog

sporen van de restgeul aangetroffen. Dit zijn afzettingen die in de geulbedding

gevormd zijn nadat de geul zijn grootste activiteit heeft verloren en als afVoergeul

voor het rivierwater geen rol meer heeft gespeeld. Deze restgeul is in het land

schap nog goed als een depressie waarneembaar. De afzettingen bestaan uit

sterk siltige klei die sterk humeus is en veel plantenresten bevat. In het algemeen

bestaat de top van deze afzettingen uit kleiig veen.

De Calais lIl-afzettingen worden in het algemeen afgedekt door een laagje rest

veen (Hollandveen). Dit veen is na de veenwinning en drooglegging als een dun

laagje in een groot deel van het gebied blijven liggen. Gemiddeld is deze laag

0,35 m dil<. Opgemerkt moet worden dat dit veen ter hoogte van de Calais IlI

oeverafzettingen ontbreekt en er sprake is van sterk humeuze ldei. De overige

afzettingen worden wel afgedekt door (sterk kleiig) veen.

In tegenstelling tot wat verwacht werd op basis van het bureauonderzoek (een

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Midden- en Laat-Neo

lithicum op de Calais lIl-oeverwallen) zijn tijdens het veldonderzoek geen aan

wijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van dergelijke vindplaatsen in het

plangebied. In veel boringen zijn in de bouwvoor wel puinspikl<els en porselein

gevonden. Deze houden echter verband met (sub)recente grondbewerkingen.

Nergens is in het opgeboorde sediment archeologisch materiaal met een oudere

datering aangetroffen. Daarnaast is in geen enkele boring een zogenaamde
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'vuile' laag aangetroffen, zoals wel is gevonden op de neolithische vindplaats 1,5

km ten westen van het plangebied. Op basis van de resultaten van het veldonder

zoek is er geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vind

plaats in het plangebied te vermoeden.
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DE RONDE VENEN .:. signaleringen en vondstmeldingen
A. VAN ROOIJEN

P. Hoogers zag in april 2003 in Mijdrecht, Dorpsstraat 27 bij de afbraak van een

garage naast een eerder onderzochte bouwput (ten zuidoosten ervan) een 20ste

eeuwse waterput en een afvalkelder van gewapend beton (jaren '70). In een

proefputje dichter bij de Dorpsstraat vond hij een schoeiing van een (percele

rings) sloot, die rond 19°0 gedeeltelijk lijkt dichtgegooid. Hoogers verwachtte

een beerput.

De archeologische werkgroep Mijdrecht van de historische vereniging de Proos

dijlanden deed in januari 2003 in Mijdrecht, Dorpsstraat IO-14 noodonderzoek

in een grote bouwput langs de Dorpsstraat. Onder leiding van P. Hoogers werd

pal langs de Dorpsstraat een haardplaats van een middeleeuws huis vrijgelegd

zonder verdere bouwsporen. Een eindje verderop legde de werkgroep steen- en

houtfunderingen van een recenter bouwwerk bloot.

H. Lefers vond in juli 2002 in Vinkeveen, Demmerik drie scherven op een ter

rein, waar tevoren een oude woning was gesloopt. Deze was op veen gebouwd en

leek ondiep gefundeerd. Het vloemiveau lag ca 0,5 m onder maaiveld. Volgens F.

Kipp (Utrecht) is de woning rond 1830 gebouwd. De scherven stammen uit de

I7de tot I9de eeuw.

UTRECHT .:. Ambachtstraat I-IB H.L. DE GROOT

'MIDDEN-SUMATRA 19°3-19°7' staat er te lezen op een strookje gestanst

metaal dat gevonden werd tijdens de opgraving op het perceel Ambachtstraat 1.

Het vormt met enkele stul<k:en gestanst koper en enkele nikkelen(?) letters de

enige getuigenis dat hier en in het pand Kromme Nieuwegracht 18 van 1912 tot
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De noodopgraving aan de Mijdrechtse Dorpsstraat door de Archeologische Werkgroep De Proosdijlanden.
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1952 de bekende zilverfabriek van c.J. Begeer was gevestigd. Voordien stonden

hier, gescheiden door een steegje dat naar het achterhuis van Kromme Nieuwe

gracht 18 voerde, een woonhuis (1886) en een boekdrukkerij (1900).

Over de functie en de betekenis van het voorwerp bestond lang onduidelijkheid,

maar het Internet bracht uitkomst: het gaat om een gesp die om het lint van een

zogenoemd Expeditiekruis kon worden bevestigd. Dit ereteken, ingesteld in

1869, wordt toegekend aan hen die deel hebben genomen aan belangrijke krijgs

verrichtingen. Voor 33 expedities is er ooit een gesp gemaakt. De laatste uitgege

ven gesp heeft betrekking op Timor 1942. In ons geval gaat het om expedities tij

dens de genoemde jaren in onder meer de Bataklanden aan de oostkust van

Sumatra. De firma Begeer zal aan de Ambachtstraat (een onverwacht veelzeg

gende naam) ongetwijfeld een groot aantal van deze gespen en erekruisen heb

ben gefabriceerd. De Ambachtstraat ligt tussen de immuniteiten van Sint Jan en

Sint Pieter en valt binnen het dagelijks gerechtsgebied van laatstgenoemde. Het

dankt zijn naam evenwel aan het ambachtshuis van het kapittel van Sint Jan dat

hier was gelegen. De eerste vermelding van deze straat dateert uit 1360.

Van 1952 is tot aan de sloop in 2001 in dit gebouw de orgelfabriek van de gebroe

ders Van Vulpen gevestigd geweest. Na deze sloop en voor de aanvang van de

nieuwbouw is, onder leiding van R. van der Mark een opgraving uitgevoerd die

duurde van 14 januari tot en met 13 februari 2002. De weersomstandigheden

hebben het veldwerk niet eenvoudig gemaakt. Het perceel is ongeveer 16 m

breed en 19 m diep en ligt achter Kromme Nieuwegracht 14, 16 en 18 en omvat

de huisnummers Ambachtstraat I-Ibis en IE. Het perceel IB, het noordelijke

deel, is lange tijd onbebouwd geweest en behoort zeker al vanaf 1832 tot het per

ceel Kromme Nieuwegracht 18. Dat Ambachtstraat IB lang onbebouwd is geble

ven, is bevestigd door de opgraving: het gedeelte direct achter Kromme Nieuwe

gracht 14 en 16 bevatte weinig sporen van (stenen) bebouwing. Pas in 1900

wordt hier de reeds genoemde boekbinderij gebouwd. In de zijgevel van Am

bachtstraat 3 zijn na de sloop nissen tevoorschijn gekomen die corresponderen

met de bouwtekening van de boekbinderij. Dat betekent dat tijdens deze bouw

openingen in de noordmuur zijn aangebracht die, om voldoende diepte te krij

gen, ook zijn ingehakt in de muur van het belendende pand: een opmerkelijke

situatie. Het gaat om een architectonisch of decoratief aspect, echt functioneel

zal het niet zijn geweest.

Achter Kromme Nieuwegracht 18 werden daarentegen een middeleeuwse kelder

en funderingen gevonden die de overblijfselen zullen zijn van een achterhuis.

We kunnen het opgegraven terrein dan ook typeren als het achtererf van de per

celen Kromme Nieuwegracht 14, r6 en 18, waarbij de afscheiding met de Am

bachtstraat waarschijnlijk eeuwenlang een (tuin)muur zal zijn geweest: een

spaarboogfundering vrijwel in de oostelijke rooilijn van die straat wijst daarop.
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Bodemopbouw

Omdat het bouwplan een ontgraving tot 3 m beneden maaiveld nodig had, is het

archeologisch onderzoek ook tot die diepte uitgevoerd. Dat betekent dat de diepst

waargenomen sporen op een hoogte van ongeveer I m boven NAP lagen.

Het opgravingsterrein ligt even ten noorden van het water van het noordelijk deel

van de Kromme Nieuwegracht. Dit gedeelte van de gracht is van oorsprong een

rivierloop en we mochten dan ook verwachten dat daarvan in de bodem sporen

aanwezig zouden zijn. De vraag was evenwel of we op deze plaats nog in de bed

ding zouden zitten of dat we ons op de noordoever bevonden. Uit de opgraving

Pieterskerkhof (1982) en de kleine waarneming in de zomer van 2002 op het per

ceel Kromme Nieuwegracht II is duidelijk geworden dat zich op deze plaatsen de

zuidoever van de rivier bevindt. Welnu, de bodem bestaat op het perceel Ambacht

straat I hoofdzakelijk uit zware grijze klei, waaruit we mogen afleiden dat we ons

hier in de dichtgeslibde bedding bevinden. In deze afzettingen, die tot een hoogte

van 1,6 m boven NAP reikten, zijn twee greppels gegraven die haaks op elkaar

staan en elkaar snijden. In ouderdom lijken ze niet veel te verschillen: de scherven

die er in gevonden zijn, stammen uit de IIde of I2de eeuw. De jongste greppel is

noord-zuid georiënteerd en is ongeveer 140 cm breed bij een diepte van 60 cm.

Of hij naar de Kromme Nieuwegracht afwaterde, kon niet worden vastgesteld.

Zijn ligging valt niet samen met een van de perceelsgrenzen aan deze gracht. Uit

deze periode zijn geen sporen gevonden die op bebouwing kunnen duiden. Hoog

stens een enkele afvalkuil is een indicatie voor bewoning in de directe omgeving.

De sloten zijn gedempt en in de 13de eeuw, mogelijk als reactie op de bekende

overstroming van II70, is het terrein enkele decimeters opgehoogd.

Bebouwing

De bouwen verbouw van respectievelijk de timmer-, de zilver- en de orgelfabriek

hebben nogal wat funderingsresten uit oudere tijden vernietigd. Daardoor is de

historie van deze plek maar zeer ten dele te reconstrueren.

We hebben kunnen vaststellen dat het terrein in de tweede helft van de 14de eeuw

nogmaals is opgehoogd en mogelijk geëgaliseerd, voorafgaande aan de eerste ste

nen bebouwing die ruwweg in de eerste helft van de Isde eeuw kan worden geda

teerd. Het gaat dan om bebouwing op het achtererfvan Kromme Nieuwegracht 18

en - minder ver naar achter liggend - de achterbouw van buurpand nummer 14

en 16. Over de laatstgenoemde bebouwing kunnen we niet veel zeggen. Hij stamt

uit de Isde eeuwen het lijkt erop dat er in de loop der eeuwen niet erg veel aan is

veranderd. Het achtererf van dit perceel, het kwam al eerder ter spral<e, is lange

tijd onbebouwd gebleven, zij het dat er in de 17de eeuw een beerput is gebouwd.

Dat is met het achtererf van Kromme Nieuwegracht 18 anders. Hier is een

gebouw verrezen dat van meet af aan voorzien was van een noord-zuid gerichte

kelder met tongewelf, die tot kort voor de sloop in 2001 in gebruik is gebleven.

152 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I UTRECHT

In de loop der tijd is de toegang tot de kelder tweemaal verplaatst. Op de begane

grond zijn er waarschijnlijk drie vertreld<en geweest; onduidelijk is of het oor

spronkelijke gebouw een verdieping heeft gehad. Tussen achterhuis en hoofd

huis zal mogelijk een binnenplaats hebben gelegen. De positie van beerput A

zou daar op kunnen duiden.

In de I7de eeuw is dit achterhuis stevig verbouwd, waarbij de noordwestelijke

ruimte verder werd opgedeeld en er een nieuwe toegang tot de kelder met een

stenen trap aan de noordwesthoek werd aangelegd.

In de I8de eeuw is er vrijwel op kelderniveau een gang gemaakt die toegang tot

de kelder gaf. Aan de westzijde eindigde deze gang ter hoogte van beerput A, die

achter een trap was verborgen die naar de begane grond leidde. Afdrukken van

de traptreden waren nog in de wand van de gang te zien. De toegang in de noord

westhoek is in gebruik gebleven: pas in de 20ste eeuw is die dichtgezet. De toe

'gang' was toen alweer buiten gebruik en de kelder kon alleen via een opening in

het zuideinde van het gewelf worden bereikt. Al deze veranderingen duiden op

fundamentele veranderingen in de opzet van het gebouw in de loop der eeuwen.

In de late I9de eeuw is het achterterrein van Kromme Nieuwegracht 14 en 16 vol

gebouwd. Er zijn bouwtekeningen bewaard van een beneden- en bovenwoning uit

1886 (Ambachtstraat I-Ibis). Het is echter zeer de vraag ofdit plan ooit zo is uitge

voerd: geen van de teruggevonden funderingen lijkt er mee te corresponderen. In

ieder geval heeft een bouwhistorisch onderzoek in 1999 duidelijk gemaakt dat

herhaaldelijk in deze panden grote verbouwingen hebben plaatsgevonden. Uit

1900 stamt een bouwplan voor het bouwen van een boekdruld<erij op het noord

westkwadrant van het opgravingsterrein (Ambachtstraat IB). De maatvoering van

dit plan, die overeenkomt met de teruggevonden funderingen en het feit dat op dit

terrein een paar zware poeren zijn teruggevonden die ook op de bouwtekening

staan, maken duidelijk dat dit plan daadwerkelijk zal zijn uitgevoerd. Maar het

meest herkenbaar waren de overblijfselen van het plan dat de firma Begeer in

1907 indiende voor een verbouwing van Kromme Nieuwegracht 18 en Ambacht

straat IB: kantoor- en woonruimte in het eerstgenoemde perceel en de zilverfa

briek in het laatstgenoemde. Voor de fundering van de machines waren forse poe

ren nodig, waardoor nogal wat bodemarchief is verstoord.

Voorwerpen

De opgraving heeft maar weinig voorwerpen opgeleverd die een eervolle vermel

ding in deze kroniek verdienen. Uit een beerput die in de Isde eeuw is gedateerd,

kwam een tinnen een 'dobbelier' met twee

merken: een dubbele adelaar binnen een overhoeks vierkant en een gekroonde

hamer. Dit laatste merk is op veel plaatsen gebruikt voor het merken van een fij

ne kwaliteit tin. Later werd deze kwaliteit met een roos gemerkt. In Utrecht is de

gekroonde hamer gebruikt tot 1638. Maar het is de vraag of ons bord wel in
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Utrecht is vervaardigd. Het andere merk, de dubbele adelaar, wijst namelijk op

Nijmegen als productieplaats.

Uit diezelfde beerput kwam een chinees porseleinen kommetje met een vogel

als versiering op de bodem. Het moet in de 17de eeuw worden gedateerd.

Conclusie

Het opgravingsterrein bevindt zich tussen de voormalige kapittelgebieden van

Sint Jan en Sint Pieter, terwijl het onder de jurisdictie van het laatstgenoemde

kapittel viel. Anderzijds werden aan deze straat percelen in erfpacht uitgegeven

door het kapittel van Sint Jan. Het lijkt wel of de resultaten van deze opgraving

de ingewikkelde juridische en topografische situatie weerspiegelen: het was

uitermate lastig om uit de bebouwingssporen een helder beeld te reconstrueren.

Een reden te meer om in de toekomst iedere mogelijkheid tot nader archeolo

gisch onderzoek in dit gebied te benutten.

UTRECHT .:. Annastraat 4 A.M. BAKKER

Al geruime tijd bestaan er plannen om op het binnenterrein van de voormalige

brandweergarage aan de Ganzenmarkt een ondergrondse parkeergarage te reali

seren. In verband hiermee is in het voorjaar van 2002 een archeologisch proef

onderzoek op het terrein uitgevoerd, met als doel inzicht in de bodemgesteldheid

en een indicatie van de aard en conservering van eventueel in de bodem aanwe

zige archeologische overblijfselen te verkrijgen.

De locatie bevindt zich op de plek van de voormalige Rijnloop, die hier van oost

naar west stroomde en vermoedelijk al in de I4de eeuw is gedempt. Tijdens in

het verleden uitgevoerd archeologisch onderzoek bij het stadhuis en bij de ver

vanging van de riolering in de Korte Minrebroederstraat en Oudkerkhofkwamen

onder andere oude beschoeiingen en ophogingen van mest, veen en klei tevoor

schijn. De archeologische overblijfselen bevonden zich hier tot zeker 4 m diepte

onder het straatniveau. Deze voormalige rivierloop bevond zich in de zone tus

sen de zuidzijde van het Oudkerkhof en de noordzijde van de Ganzenmarkt en

Mimebroederstraat.

De binnenplaats waar het onderzoek plaatsvond had een oppervlakte van ca

14,5xIO m. Tussen de klinkerbestrating lagen twee, noord-zuid georiënteerde

betonnen balken, waardoor de ruimte voor de aanleg van de sleuven danig werd

beperkt. Ten oosten van de balken zijn drie ldeine sleuven gegraven, waarin over

al op ca 0,30 tot 0,80 m onder maaiveld kabels en leidingen van nutsbedrijven

werden aangetroffen, hetgeen verder graven onmogelijk maakte. Ten westen van

bovengenoemde betonnen balken zijn ook twee sleuven aangelegd. Beide zijn tot
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een diepte van ca 3 m onder maaiveld uitgegraven en leverde tot op die diepte

een puinpald<et op, waarin vondstmateriaal uit de I7de tot I9de eeuw zat. In de

eerste sleuf bevond zich onder het puinpakket, op ca 3,20 m diepte, !dei, die was

verontreinigd met stookolie. Direct ten westen hiervan bevond zich tot ca 2 m

onder maaiveld schoon los zand, dat daar waarschijnlijk is aangebracht na het

verwijderen van een olietank. Dit bemoeilijkte het graafwerk omdat telkens de

put instortte.

In de tweede sleuf werd onder het puinpald<et, op 3,20 m diepte, een deel van

een plavuizen vloer aangetroffen. Het is goed mogelijk dat beide sleuven zich op

de plaats van een oude kelder bevinden, die is opgevuld met afbraakpuin. Op de

kadastrale kaart van I832 is op deze locatie in ieder geval bebouwing te zien.

Doordat de bodem waar de sleuven zijn gegraven was verstoord door kabels, lei

dingen en een puinpald<et met een dikte van 3 m en doordat met een ldeine

kraan moest worden gewerkt waardoor dieper graven dan 3 m niet mogelijk was,

heeft het onderzoek helaas nauwelijks gegevens over de bodemgesteldheid en

eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten opgeleverd.

UTRECHT Domplein 29 A.M. BAKKER

Ten behoeve van een opknapbeurt van de tuin achter het Academiegebouw aan

het Domplein 29 werd, eind januari 2002, honderd kubieke meter grond afge

voerd, een aantal bomen gerooid en een sleufJe gegraven voor de fundering van

een nieuw muurtje. Tijdens deze werkzaamheden is een korte waarneming

gedaan.

Hierbij werd al snel duidelijk dat de tuin in het verleden met een pakket van ca

0,50 m was opgehoogd en dat het afgraven van de grond derhalve geen bedrei

ging voor het bodemarchief opleverde. De graafvverkzaamheden met betrekking

tot de noord-oostjzuid-west georiënteerde sleufvoor de fundering van het muur

tje zijn begeleid.

Aan de zuidwestkant hiervan kwam een beerput tevoorschijn die waarschijnlijk

uit de I7de of I8de eeuw dateerde en kon worden behouden. Drie meter ten

noordoosten van de beerput bevond zich een goot, met hiernaast een stoep of

een vloerniveau, waarvan een datering niet mogelijk was. Een en ander is gedo

cumenteerd en verwijderd.
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UTRECHT .:. Gansstraat 1-11 H.L. DE GROOT
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Bodemopbouw

De belangrijkste informatiebron met betrekking tot de bodemopbouw waren

twee lange profielen die vrijwel loodrecht op elkaar stonden. Aan de oostzijde

van het opgravingsterrein was dat een profiel haaks op de rooilijn van de Gans

straat, terwijl het ander zich vrijwel ter plaatse van de rooilijn bevond. De diepst

waargenomen lagen waren overduidelijk rivierafzettingen van zand en klei. Uit

de oriëntatie daarvan kon worden afgeleid dat de afzettingsrichting van het zui

den naar het noorden liep, met andere woorden: de afzettingen zijn het product

van een naar het noorden opschuivende Rijn.

Bij gebrek aan daterende vondsten weten we niet wanneer deze afzettingen tot

stand zijn gekomen. Er is slechts één kuil gevonden die afgedekt was door rivier

afzettingen en die twee scherfjes Pingsdorfaardewerk bevatte. Dat zou er op kun

nen duiden dat de sedimentatie tot in de nde of zelfs I2de eeuw is doorgegaan.

Anderzijds moeten de afzettingen in ieder geval ouder zijn dan de oudste goed

dateerbare sporen van menselijke activiteit in deze afzettingen. Het gaat daarbij

om enkele kuilen en een dichtgegooide greppel die in deze sedimenten waren

gegraven en die in de I2de eeuw moeten worden geplaatst. Het maaiveld in die

periode zal omstreeks 170 cm +NAP hebben gelegen. Nergens zijn sporen van

een beschoeiing ofkade aan het licht gekomen. Als die er al zijn geweest, zullen

ze waarschijnlijk ten noorden van het opgravingsterrein moeten worden

gezocht. In de 14de eeuw is het terrein op diverse plaatsen opgehoogd. Het maai

veld lag toen op een hoogte van ongeveer 190 cm +NAP, zo'n anderhalve meter

lager dan vandaag de dag.

De bewoning en het gebruik van het gebied

Het opgegraven terrein ligt in de voormalige 'voorstad' Tolsteeg. Net als bij de

Bemuurde Weerd heeft zich aan weerszijden van de Vaartse Rijn een nederzet

ting ontwikkeld, die omsloten was door een muur met enkele poorten en daar

omheen een smalle gracht. Die ontwikkeling heeft rond het midden van de 14de

eeuw plaatsgevonden. Aangezien de Vaartse Rijn echter al kort na n22 is gegra

ven, hielden we rekening met de aanwezigheid van oudere sporen. De resultaten

van de opgraving hebben deze veronderstelling bevestigd: de oudste sporen van

menselijke activiteit stammen uit de I2de eeuw. In het zuidoostelijk deel van het

terrein is een rechthoekige greppelstructuur gevonden die in die eeuw moet wor

den gedateerd en die als een gebouw kan worden geïnterpreteerd. Over de nmc

tie tasten we in het duister. In het noordwestelijk deel, dus dichter naar de Vaart

se Rijn toe, l<wamen enl<ele merl<waardige langwerpige kuilen tevoorschijn, die

gevuld waren met veenachtig materiaal. Op de bodem van enkele van deze kui

len lagen grote concentraties schelpen van zoetwatermossels. Drie van deze kui

len lagen evenwijdig aan elkaar en hun oriëntatie was, net als van de hiervoor

genoemde greppelstructuur die wellicht een gebouw is geweest, duidelijk lood-
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recht op de Vaartse Rijn gericht. Opvallend was verder dat van zuid naar noord

de drie kuilen een toenemende diepte hadden: de eerste zo'n 30 cm, de middel

ste 55 cm en de noordelijke ruim I m. Het is absoluut onduidelijk waar deze kui

len voor hebben gediend. Het feit dat ze trapsgewijs steeds dieper waren en vlak

naast elkaar lagen doet vermoeden dat ze iets met een productieproces van doen

hebben. De scherven die in deze kuilen zaten, wijzen op een datering in de I2de

eeuw.

Even ten oosten van deze toch wat geheimzinnige plek lag een ovalen structuur

met een verbrand lemen Omdat naast wat aardewerkscherven de

I2de eeuw) ook ijzerslakken, gesinterd materiaal en nogal wat houtskool uit dit

verschijnsel afkomstig zijn, denken we dat het om een veldoventje gaat.

Uit dezelfde eeuw stamt een aantal afvalkuilen terwijl duidelijke sporen van

andere gebouwen ontbreken. Daardoor denken we dat we voor deze periode te

maken hebben met de achtererven van percelen aan de oostzijde van de Vaartse

Rijn. Die opvatting wordt geschraagd door de al eerder vermelde oriëntatie van

de verschijnselen, maar ook door de aanwezigheid van een in doorsnede V-vor

mige greppel, die nabij het oostelijk deel van de rooilijn van de Gansstraat werd

aangetroffen, maar die daar niet parallel mee liep.

Uit de 13de eeuw stamt een aantal kuilen, waarvan sommige met mest waren

gevuld, andere met huishoudelijk afval. Duidelijke sporen van bebouwing ofgrep

pels werden niet gevonden: het lijkt erop dat ook in deze eeuw het opgravingster

rein tot het achtererfvan één of twee percelen aan de Vaartse Rijn behoort.

Dat wordt anders in de 14de eeuw. Het lijkt erop dat in die tijd de Gansstraat ont

staat, die overigens voor het eerst wordt vermeld in verband met het Joostengast

huis, dat tegenover het opgravingsterrein was gelegen. Aan een rooilijn die even

wijdig is aan en iets terugligt ten opzichte van de huidige rooilijn van de Gans

straat, onderscheiden we drie percelen, waarop bescheiden bakstenen huizen ver

rijzen. Op het achtererf van perceel 2 zijn twee beerputten gevonden die uit de

15de eeuw stammen. We hebben de indruk dat al vroeg kleine kelders in deze hui

zen zijn gebouwd. Het huis op perceel II zal vermoedelijk in val<werkbouw zijn

opgetrold<en. De funderingswijze van de voorgevel duidt daarop. Ten oosten van

de genoemde percelen lag nog een erf, dat onbebouwd was, een situatie die nog

eeuwen zo zou blijven. Pas in de vroege 19de eeuw wordt dit erf bebouwd. Het is

dit perceel waar de 'wonderdadige medaille' uit de beerput tevoorschijn kwam.

Op de achtererven van deze percelen is een groot aantal afvalkuilen uit de 14de tot

in de 18de eeuw aangetroffen die duidelijk maken dat er continue is gewoond.

Opvallend is het beeld dat naar voren komt op de kadastrale minuut van 1832.

Dan blijkt dat het onderzoeksgebied het achtererfvormt van een groot huis op de

hoek van de Oosterkade en het Ledig Erf. Het is het eigendom van Jacobus van

Rossum en consorten, 'castelijn'. Op oude foto's uit het begin van de 20ste eeuw

is te zien dat er in dit pand (nog?) een café is gevestigd. Op het, overigens onbe-
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bouwde, achtererf staan twee hooibergen getekend, waarvan bij de opgraving

geen sporen zijn teruggevonden.

In de late 19de eeuw wordt het achtererf weer in percelen uitgegeven, die niet

allemaal volledig worden bebouwd. Zo is er van het perceel Gansstraat 3 een

(ver)bouwtekening bekend uit 1914 van steenhouwerij Van Linschoten, waarbij

aan de Gansstraat een open terrein wordt gehandhaafd. Ook Gansstraat I had

blijkens de tekening zo'n open plaats aan de straat. Er is dus zeker niet sprake

geweest van een gesloten gevelwand. De genoemde steenhouwerij had zijn spo

ren in de bodem nagelaten: op dat perceel werd een groot aantal rechthoekige

kuilen met veel splinters van hardsteen ontdekt.

Omstreeks 1924 wordt er door de architect Willem van Leusden een complex van

tweemaal zes arbeiderswoningen ontworpen op de percelen Gansstraat I en 3.

Daarvan hebben we de funderingen teruggevonden.

Tijdens de opgraving werd Gansstraat 2 gesloopt. Daarbij is een aantal bouwhis

torische waarnemingen gedaan die duidelijk maakten dat er in deze panden nog

resten van het voormalige Joostengasthuis verborgen zaten. Verwacht mag wor

den dat ook in Gansstraat 4 resten van dit gasthuis aanwezig zijn. Dat zal te gele

gener tijd worden onderzocht.

Conclusie

In tegenstelling tot de eerdere opgraving aan de Gansstraat (1986) zijn bij dit

onderzoek geen sporen van een rivieroever ofvan een beschoeiing aangetroffen.

De oudste sporen stammen uit de I2de eeuwen zijn op basis van hun oriëntatie

in verband te brengen met de Vaartse Rijn. Pas in de 14de eeuw lijken, na een

ophoging van het terrein, de sporen op de Gansstraat gericht te zijn. Dat geldt

zeker voor de oudste bakstenen bebouwing. Niet alle percelen zijn van meet af

aan bebouwd geweest. Pas in de loop van de 20ste eeuw ontstaat aan de zuidzij

de van de Gansstraat een gesloten gevelwand.

Er zijn geen vondsten gedaan die, zoals bij een middeleeuwse 'voorstad' zou

kunnen worden verwacht, duiden op (kleinschalige) industrie zoals bijvoorbeeld

pottenbakl<:ers. Slechts één verschijnsel kan wellicht als een veldoventje voor

metaalbewerking in de I2de eeuw worden geïnterpreteerd.

UTRECHT Jacobskerkhof A.M. BAKKER

Op de hoek Jacobskerkhof-Jacobskerksteeg werd eind oktober 2002 ten behoeve

van de aanleg van een kelder een bouwput gegraven met een diepte van 3,50 m

onder maaiveld. Na een melding van de vondst van een muurwerk, dat tijdens de

graafwerkzaamheden tevoorschijn kwam, werd ter plaatse vastgesteld dat het
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hier een ldeine waterkelder betrof die direct tegen de achtergevel van Oudegracht

4S was aangebouwd. De kelder dateerde uit het einde van de 19de eeuwen uit de

dichtzetting van het pompgat van de kelder kon worden opgemaakt, dat deze in

de 20ste eeuw buiten gebruik was geraakt.

In de zomer van 2003 werd een verbinding tussen de in 2002 gerealiseerde kel

der en de bestaande kelder van Oudegracht 4S aangelegd. Tijdens deze graaf

werkzaamheden is, onder nogal moeilijke omstandigheden, I m noord- en zuid

profiel haaks op de richting van de Oudegracht gedocumenteerd. De onderkant

van het profiel bevond zich op ca lAS m +NAP. Vanaf hier tekende zich een ca

0,10 m dik, laagsgewijs ontstaan, natuurlijk zavelig pakket af,- dat werd afgedekt

door een ca SO cm dikke laag bruine ldei. Daarop lag een laag zwarte humeuze

ldei van ca 0AO m dik. Hierboven bevond zich een ca 0Ao m dikke laag donker

grijze zavel met grijze ldeibrokjes en houtresten, waarin een aantal pingsdorf- en

kogelpotscherven uit de I2de eeuw werd gevonden, evenals een fragment van

een I2de-eeuwse benen kam, bestaande uit een vlakke middenplaat met twee

opgezette beenplaatjes. Deze vondstrijke laag werd afgedekt door een ca 1,10 m

dik gelaagd pald<:et donkergrijze tot zwarte lichte ldei, waaruit eveneens een groot

aantal I2de-eeuwse Pingsdorf- en Paffrathscherven en een aantal brokken tuf

steen werd geborgen. Uiteindelijk werd het geheel in het noordprofiel afgedekt

door recent zand, in het zuidprofiel door zwaar verzakt muurwerk dat was

gemaakt van hergebruikte middeleeuwse bakstenen.

Tijdens een onderzoek in 1978 onder het pand aan de Oudegracht 41 (zie Archeo

logische Kroniek Gemeente Utrecht 1978, 1979, 1980) werd vastgesteld dat hier spra

ke was van middeleeuwse ophogingpakketten, waarvan werd vermoed dat ze uit

de I2de en 13de eeuw dateerden. Ook bij deze waarneming werden twee opho

gingslagen waargenomen, een zavelig pakket van ca 0AO m en een gelaagd ldei

pakket van ruim I m dik, beide uit de I2de eeuw. Misschien wordt het in de toe

komst mogelijk om hier in de omgeving uitgebreidere waarnemingen te doen,

die meer inzicht kunnen verschaffen omtrent de bewoningsgeschiedenis.

UTRECHT Kruisweg 32 A.M. BAKKER

Na een melding van een vondst van muurwerk, dat tijdens herstelwerkzaamhe

den aan de fundering van een schuur tevoorschijn kwam, werd al snel vastge

steld dat het hier zwaar uitgevoerd muurwerk uit de Isde eeuw betrof. Het muur

werk bevond zich 1,20 m onder maaiveld en was gemetseld in baksteen

(30XI4,S/Isx6 cm) en kalkmortel met schelpresten. Het stond loodrecht op de

rooilijn van de Kruisweg, noordoost-zuidwest georiënteerd en had een breedte

van 1,26 m. De resten zijn vastgelegd en konden behouden blijven.
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Het hier gevonden muurwerk is een interessant gegeven omdat het uit histori

sche bronnen bekend is dat in deze omgeving van 1423 tot 1581 het Bethlehem

klooster heeft gestaan, waarvan de exacte locatie echter niet bekend is. Tijdens

een kort onderzoek dat in 1995 werd uitgevoerd op de hoek van de Stroomstraat

en de Kruisweg zijn eveneens muren van het klooster blootgelegd, die parallel

aan beide straten liepen. Het betrof hier vermoedelijk een tuinmuur met een

aantal bijbehorende steunberen. Ook hier waren de muren gemetseld in bak

steen (30XI5x6 cm) en kalkmortel met schelpresten.

Totdat de gelegenheid zich voordoet nader onderzoek in deze omgeving uit te

voeren, zal voorlopig genoegen moeten worden genomen met de wetenschap dat

zich hier ooit het klooster bevond en dat een deel hiervan waarschijnlijk nog in

de bodem behouden is.

UTRECHT Lange Nieuwstraat 39 A.M. BAKKER

Na aanleiding van een melding in januari 2002 zijn twee kelders onder het pand

Lange Nieuwstraat 39 aan een onderzoek onderworpen. De kelders van het pand

zouden ca 0Ao m worden verdiept met als doel een redelijke stahoogte te ver

krijgen. Tijdens het uitgraven is een aantal wandtegeltjes uit de tweede helft van

de 18de eeuw tevoorschijn gekomen waarop verschillende kinderspelen zijn

afgebeeld, zoals steltlopen, bokspringen en vogelschieten.

De kleinste kelder, die aan de achterkant (westkant) van het pand ligt, dateert uit

de 16de eeuw. De ingang heeft zich oorspronkelijk aan de Reguliersteeg bevon

den en de kelder was toentertijd waarschijnlijk te bereiken met een houten trap

je. Het metselwerk bestaat voor een deel uit hergebruikte 14de-ee.uwse klooster

moppen en het gewelf is grotendeels verwijderd voor de aanleg van de vloer van

de begane grond. De aanzetten zijn nog wel aanwezig. De voorste kelder is in de

17de eeuw ontstaan en tegelijkertijd is de achterkelder toen als beerkelder gaan

fungeren, waarbij de toegang in de steeg is dichtgemetseld. Op het muurwerk

zijn de zwarte verkleuringen van de beer nog zichtbaar. Het stortgat bevond zich,

blijkens deze aftekening, tegen de achtermuur van de kelder. In de voorste kel

der resteerden nog 17de-eeuwse geglazuurde oranje en groene wandtegels. Ook

was er nog een pekelbak aanwezig.

Wie naar boven kijkt in de Reguliersteeg ziet op de eerste verdieping van het

pand nog een leuk detail: een 17de-eeuws eikenhouten bolkozijn met vroeg 19de

eeuwse draairamen.
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UTRECHT LepelenburgfBruntenhof A.M. BAKKER

Eind mei 2002 werden bij het Lepelenburg ter hoogte van de Schalkwijkstraat

buizen van de stadsverwarming vervangen. Daardoor was het mogelijk een door

snede van een deel van de stadswal en bijbehorende keermuur te documenteren.

Deze I6de-eeuwse stadswal bestond uit grijs zand en lichtbruine zavel. Van de

fundering van de keermuur restten nog zeven lagen bakstenen (30XI5x6,5 cm)

die werden afgedekt met een natuurstenen vensterlatei, waarin nog een dookgat

aanwezig was. Enige dagen later kwamen, ditmaal ter hoogte van de Schalkwijk

straatjServaas bolwerk, resten van de ommuring van het uit I567 daterend Leeu

wenberchgasthuis en een slokop (riool) uit de I6de eeuw tevoorschijn.

UTRECHT Lucasbolwerk A.M. BAKKER

Aanvullend op een reeds in 2000 uitgevoerd proefonderzoek op het Lucasbol

werk (Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. I64-I67) hebben in

september 2002 en in juni 2003, in het kader van de planontwikkeling van een

ondergrondse parkeergarage, nog twee proefonderzoeken plaatsgevonden.

Het eerste onderzoek (september 2002) had als doel te verifiëren of zich op deze

locatie nog overblijfselen bevonden van de I3de-eeuwse stadsmuur. Op grond

van de bestaande resten van de stadsmuur achter de Nobeldwarsstraat en histori

sche bronnen bestond het vermoeden dat onder het asfalt van de rijweg van het

Lucasbolwerk nog funderingen van deze muur zouden kunnen liggen. Tijdens

bovengenoemd onderzoek in 2000 kon dit gedeelte destijds niet worden onder

zocht.

Ditmaal werd een tweetal oost-west georiënteerde proefsleuven aangelegd, die

aan de westkant vanaf de stoep aan het Lucasbolwerk tot aan de oostkant in het

plantsoen voor de schouwburg lagen en 0,80 m breed en I,80 m diep waren. De

eerste sleuf bevond zich ter hoogte van Lucasbolwerk 5. Hier werd op een diepte

variërend tussen I,40 m en I,60 m beneden straatpeil natuurlijk zand zichtbaar.

Boven dit natuurlijk zand bevond zich een vuile venige laag, waarop een pakket

van verhardingsmateriaal en opgebracht zand voor het wegdek volgde. In het

trottoir aan de zijde van het plantsoen was de ondergrond verstoord door een

betonnen bak van een stadsverwarmingleiding en een I9de-eeuws riooltje dat

deels in westelijke richting onder de straat weg liep.

De tweede sleuflag voor de toegang tot de schouwburg, ter hoogte van Lucasbol

werk 8 en leverde hetzelfde bodemprofiel op als de eerste. Hij werd aan de oost

zijde verstoord door een diepriool dat in de richting van de schouwburg liep.
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In beide sleuven zijn derhalve geen aanwijzingen gevonden die op de aanwezig

heid van de stadsmuur duiden. Op grond van deze bevindingen en de resultaten

van het in 2000 uitgevoerde onderzoek, kan worden aangenomen dat nabij het

Lucasbolwerk de resten van de stadsmuur geheel zijn verdwenen. De oorzaak

hiervan kan worden toegeschreven aan de relatief hoge ligging van het natuurlij

ke zand ter plaatse, waardoor een diepe fundering van de stadsmuur hier, in

tegenstelling tot in andere delen van de stad, niet noodzakelijk werd geacht. Naar

alle waarschijnlijkheid is de muur, of de resten daarvan, in de eerste helft van de

r9de eeuw gesneuveld tijdens de afbraak van de stadsversterking voor de aanleg

van het Zocherplantsoen.

Het onderzoek dat in juni 2003 is uitgevoerd had als doel meer inzicht in de

bodem te verlaijgen op de locatie waar in de r8de eeuw het Suikerhuis stond.

deze suikerraffinaderij die rond r72r is gebouwd op het toenmalige bolwerk

behoorde ook een directeurswoning en andere opstallen. Het is uit historische

bronnen bekend dat in r844 deze activiteiten werden stopgezet en dat zich in de

fabriek een tegelbakkerij vestigde. In r867 kwam ook hier een einde aan en wer

den het Suikerhuis, de directeurswoning en de opstallen gesloopt om deel uit te

gaan maken van het al in r834 aangelegde Zocherplantsoen.

Tijdens het onderzoek zijn twee oost-zuid georiënteerde sleuven aangelegd in

het verlengde van de kelderinrit van de stadsschouwburg. Ze waren beide ca 4 m

lang en de breedte varieerde van ca r tot 2 m.

In beide sleuven werden op een diepte van ca 2 tot 2,50 m onder maaiveld res

tanten van funderingen uit de r8de eeuw blootgelegd, waaraan de sporen van de

sloopwerkzaamheden duidelijk waren af te lezen. Het betrof op zand gefun-

in tras zwaar muurwerk dat in beide sleuven aan de

noordzijde was afgekapt ten behoeve van een later aangelegde rioolbuis. In de

eerste sleuf kon de zuidzijde van de fundering worden vastgesteld en werden

twee brede poeren waargenomen, in de tweede liep het muurwerk aan de oost-,

zuid- en westkant door in de putwanden. Er kon niet met zekerheid worden vast

gesteld of we hier te maken hadden met de funderingen van het Suikerhuis zelf

of mogelijk met de funderingen voor zware machinerieën op keldemiveau. Tij

dens een booronderzoek dat gelijktijdig met het proefonderzoek werd uitge

voerd, bleek dat een groot aantal boringen op verschillende locaties vastliep op

een diepte van ca 2 tot 2,50 m. Het is goed mogelijk dat ook hier nog funderin

gen van het Suikerhuis, de directeurswoning of de opstallen aanwezig zijn.

Al met al is het door de in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoeken duidelijk

geworden dat het Lucasbolwerk een rijk archeologisch bodemarchiefbezit waar

in de geschiedenis (van deze locatie) vanaf de Middeleeuwen tot het heden ligt

verborgen. Resten van de r3de-eeuwse stadsmuur zullen hier niet meer worden

gevonden, maar overblijfselen van de middeleeuwse stadsbuitengracht, verschil

lende onderdelen van het in de r6de eeuw aangelegde bolwerk en resten van de
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in de I8de eeuw gebouwde suikerraffinaderij met haar directeurswoning en

opstallen zullen moeten worden opgegraven indien wordt besloten hier een

ondergrondse parkeergarage aan te leggen.

UTRECHT Mariaplaats 14 A.M. BAKKER

Tijdens de renovatie van een van de beter bewaarde middeleeuwse claustrale hui

zen die nog in onze stad over zijn, is in oktober 2002 de aanleg van een liftschacht

archeologisch begeleid. Deze was gepland tegen de achtergevel van het oorspron

kelijke I4de-eeuwse huis en de oostelijke zijgevel van een later toegevoegde uit

breiding. Uit eerder uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek van het opgaand muur

werk aldaar is gebleken dat deze uitbouw uit de Isde of I6de eeuw stamt.

Voor de aanleg van de schacht is handmatig een vierkant gat uitgegraven van

3X3 m tot een diepte van I,70 m onder het vloerniveau van de begane grond.

Hierbij werd al snel duidelijk dat het grootste deel van de locatie was verstoord

door een laat I9de-eeuwse beerput en restanten van een eveneens uit deze

periode daterend binnenplaatsje. Hierdoor heeft het onderzoek zich met name

de van de en de van de uitbouw

geconcentreerd.

Nadat deze waren blootgelegd en schoongemaalct, werd vastgesteld dat de funde

ring van de oostelijke zijgevel van de uitbouw door de fundering van de achterge

vel heen ging en dat de fundering van de achtergevel er geheel los tegenaan

stond, hetgeen in eerste instantie de indruk wekte dat de uitbreiding uit een eer

dere periode moest stammen dan de achtergevel van het oorspronkelijke huis.

Beide funderingen waren gemetseld in hergebruilcte Isde-eeuwse bakstenen en

rusten op de natuurlijke ondergrond die bestond uit zware bruine ldei. Omdat

deze waarneming in strijd was met de eerder gedane bouwhistorische bevindin

gen is een nadere inspectie naar het opgaand muurwerk, de funderingen en de

natuurlijke ondergrond van beide gevels uitgevoerd.

Hierbij werd vastgesteld dat het opgaand muurwerk en een klein gedeelte van de

fundering van de achtergevel uit de I4de eeuw dateert. De rest van de fundering

en een plaatselijke verdieping hiervan, in de vorm van een brede poer, was

gemetseld in Isde-eeuwse hergebruikte bakstenen. Direct naast dit verdiepte

muurwerk werd nog een gedeelte van een kuil met I2de-eeuws vondstmateriaal

waargenomen die een zachtere vulling bezat dan de natuurlijke zware klei waar

in de genoemde kuil ooit was gegraven. Deze kuil zal in de Isde eeuw een ver

zakking van de I4de-eeuwse achtergevel hebben veroorzaakt, waarna men heeft

besloten de kuil bijna geheel te vergraven en op te vullen met muurwerk. Hierbij

is tevens een groot gedeelte van de I4de-eeuwse fundering vernieuwd en tot op
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gelijke diepte en ter plaatse van de kuil zelfs dieper aangelegd dan de zijgevel van

de uitbouw.

Het onderzoek heeft hiermee de bouwhistorische bevindingen kunnen bevesti

gen en tevens vastgesteld dat op deze locatie in de I2de eeuw al sprake was van

menselijke activiteit.

UTRECHT Tolsteegbrug I A.M. BAKKER

Op 4 maart 2002 is op de binnenplaats van het voormalig politiebureau aan de

Tolsteegbrug r een aantal ldeine proefsleuven gegraven. Aanleiding tot het

onderzoek was een geplande verbouwing van het pand waarbij onder meer het

binnenterrein zou worden uitgegraven tot een diepte van 4 m. Het doel was

meer inzicht te verkrijgen in de eventueel in de bodem bewaarde archeologische

overblijfselen.

Tijdens archeologische en bouwhistorische waarnemingen in de afgelopen jaren

op de Tolsteegbrug en omgeving zijn resten gevonden van de oostelijke en weste

lijke stadspoort en de stadsmuren uit de r3de en r6de eeuw. De mogelijkheid

bestond dat op het binnenterrein van Tolsteegbrug r nog resten aanwezig waren

van de muur van de binnenwal van de stadsmuur uit de r6de eeuw, die beide

oost-west liepen. Ten behoeve van het onderzoek zijn vier proefsleuf]es gegraven.

Sleuf r en 2 zijn aan de noordzijde van de binnenplaats gegraven en hadden een

afmeting van r,20x2,60 m en een diepte van 2,20 m onder maaiveld. Aan deze

zijde werd de muur van de binnenwal van de r6de-eeuwse stadsmuur veronder

steld.

In beide sleuven kwamen putringen van de funderingen van het gebouw tevoor

schijn en in sleuf reen septictank. De ondergrond was tot de diepste punt van

beide sleuven verstoord, waarschijnlijk is dit gebeurd tijdens de bouw van het

politiebureau in r926. In beide sleuven zijn derhalve geen overblijfselen van de

binnenwalmuur aangetroffen.

Sleuf 3 en 4 zijn aan de zuidzijde van de binnenplaats aangelegd, waar de r6de

eeuwse stadsmuur en bijbehorende steunberen werd verwacht.

Sleuf 3 (0,60X4,50 m) is alleen aan de oostzijde deels tot 2,00 m diepte uitgegra

ven, de westzijde was verstoord door een septictank en een gresbuis. Hoewel de

sleuf niet geheel op diepte kon worden aangelegd, zijn geen aanwijzingen gevon

den die duiden op de aanwezigheid van de stadsmuur.

Sleuf 4 was geprojecteerd boven op het gereconstrueerde tracé van de stads

muur. Deze sleuf is ruim 2,50 m diep geweest, tot deze diepte was de grond,

evenals in sleuf r en 2 reeds eerder geroerd geweest. Ook hier zijn geen resten

van de stadsmuur aangetroffen.
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Dat een proefonderzoek niet altijd doeltreffend en afdoende is, bleek maar weer

eens temeer toen in september 2003 daadwerkelijk werd begonnen met het uit

graven van het binnenterrein. Al spoedig kwamen resten van de I6de-eeuwse

stadsmuur inclusief zes steunberen in verband met de werk-

zaamheden aldaar, in een rap tempo zijn vastgelegd. Van de eigenlijke muur zelf

resteerde veel minder dan van de steunberen. De muur was tot op grote diepte

gesloopt en als fundering gebruikt voor de binnenplaatsmuur van het politiebu

reau. De steunberen (3,20XI,20 m) daarentegen kwamen tevoorschijn op een

diepte van 2,87 m +NAP (ca I,65 m onder maaiveld) en stonden loodrecht op de

muur met een interval van 3,20 m (dezelfde afstand als hun lengte). Ze waren in

verband met de muur gemetseld in baksteen van 26,5/12,5/6 cm en tras en zijn

waargenomen tot op een diepte van ca 0,00 NAP. Tijdens graaIWerkzaamheden

in I958 zijn in de Bijlhouwerstraat resten van dezelfde muur gevonden (Archeo

logische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1926-1972) Hieruit

blijkt dat de muur aan beide zijden van de voormalige Tolsteegpoort qua struc

tuur en afmetingen veel overeenkomsten vertoont.

UTRECHT Vredenburg 4 A.M. BAKKER

Tijdens een verbouwing van het pand in april 2002 was aan de voorzijde (west

zijde) een lift gepland. Hiervoor was het nodig dat vier palen de grond in werden

gedraaid en dat de liftschacht werd gegraven.

Na de vervaardiging van een kadastraal kaartje waarop de contouren van kasteel

Vredenburg, de gracht en de keermuur waren geprojecteerd, bleek dat de kans

reëel was dat de lift zich boven de keermuur van het kasteel bevond. Uit eerdere

waarnemingen is bekend dat deze keermuur bestaat uit zwaar uitgevoerd muur

werk. In dit geval zou het aanbrengen van de palen en het graven van de schacht

onmogelijk zijn. Om meer inzicht in de bodem te verkrijgen, zijn ter plaatse van

de vier geplande paalgaten eerst boringen gezet. Uit drie boringen kwam een

dun laagje puin, gevolgd door een pakket van ca 2,00 m blauwgrijze vette klei.

De vierde boring liep na ca I,20 m vast op een hard, niet doordringbaar element.

Naar de aard en ouderdom hiervan kon enkel worden gegist. Na aanpassing van

het palenplan konden de palen vervolgens probleemloos worden aangebracht,

waarna werd aangevangen met het graven van de liftschacht. Hierbij werd al snel

duidelijk dat we hier niet te maken hadden met resten van de keermuur van kas

teel Vredenburg, maar met een I9de-eeuwse waterkelder waarvan nog een deel

van het gewelf over was. Op de bodem van de kelder bevond zich een vloer van

rood geglazuurde tegels.
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UTRECHT Weerdsingel-Nieuwekade H.L. DE GROOT

Toegegeven: Muis, Kip of Geit zijn geen namen die je verwacht bij onderdelen

van een ordentelijke stadsverdediging. Daarbij passen dieren die steviger op hun

poten staan: Wolf, Vos, Beer of Paard. Zo was het althans in het Utrecht van de

late 16de eeuw. Van die oude stadsverdediging met zijn muren, poorten, walto

rens en stadsbuitengrachten is heden ten dage niet veel meer over en zelfs een

deel van de gracht is in het begin van de jaren '70 gedempt. Gelukkig heeft men

enkele jaren geleden besloten om die laatste ingreep ongedaan te maken, waar

door de middeleeuwse stad uiteindelijk weer omsingeld zal raken. Bij de uitvoe

ring van dit project zijn de Utrechtse archeologen en bouwhistorici betrold<en

omdat verwacht mag worden dat er nog resten van de oude stadsverdediging in

de grond zullen zitten.

In het huidige tijdsgewricht, waarbij er stevig aan het fundament van de Neder

landse archeologie wordt gemorreld zijn we haast geneigd te vergeten dat er

ruim voor de Tweede Wereldoorlog al op hoog niveau archeologisch onderzoek

werd uitgevoerd. Dat gebeurde in Utrecht niet zelden door dezelfde personen die

verantwoordelijk waren voor de uitvoering van allerlei werkzaamheden in de

openbare ruimte en de bouw van openbare gebouwen. De naam die daar in onze

stad aan verbonden zal blijven, is die van Willem Stooker.

Niet alleen werden de aangetroffen resten nauwkeurig opgetekend, in een aantal

gevallen zijn ze ook in de bodem bewaard gebleven. En dat alles ver voordat dat

men bedacht dat we in ons land behoefte dienden te hebben aan een Kwaliteits

norm Nederlandse Archeologie.

Het is aan de oplettendheid en terughoudendheid van onze archeologische

'ouders en grootouders' te danken dat we op voorhand ervan konden uitgaan dat

er, aan de Nieuwekade ter hoogte van de Kroonstraat, nog de onderbouw van de

waltoren het Paard aanwezig zou zijn. Tijdens het herstel van de kade in 1931

was die namelijk in het zicht geweest. Er bestaat een tekening van de waargeno

men resten en daarop staat vermeld dat slechts de buitenrand van de toren is

gesloopt om de nieuwe kademuur te kunnen funderen.

Doordat het nieuwe tracé van de stadsbuitengracht een aantal meters zuidelijker

ligt dan dat van vóór de demping in 1972, zouden bij het singelherstel de over

blijfselen van de waltoren en vermoedelijk ook van de stadsmuur tevoorschijn

komen.

Eind oktober 2001 was het zover: ter hoogte van de Kroonstraat kwamen de res

ten van de waltoren het Paard in het zicht. Het waren niet alleen de

van de toren maar ook een vloer van brokken baksteen en delen van een muur

kast en een latrine bleken bewaard gebleven. Voortgaand onderzoek legde aan

weerszijden van de toren de overblijfselen van de stadsmuur bloot; aan de oost

zijde over een lengte van zo'n 100 m, aan de westzijde enkele tientallen meters.
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Het Paard was één van de waltorens die, met name aan de noordzijde van de

stad, in het begin van de 16de eeuw zijn gebouwd om de verdediging, in

opdracht van Karel V, weer up to date te brengen. Daarbij is, zo bleek tijdens het

onderzoek, ook de stadsmuur ter plekke stevig hersteld. Nog geen halve eeuw

later gaf Karel V opnieuw de opdracht om de stadsverdediging te moderniseren.

Daaraan dankt Utrecht de bastions aan de oost- en zuidzijde van de middeleeuw

se stad. Minder bekend is echter dat ook ter hoogte van de Nieuwe Kade een bas

tion is gebouwd: Morgenster. Dat bastion is in de 19de eeuw vrijwel geheel ge

sloopt ten behoeve van een ruimere toegang tot de Weerdsluis. Bij het onderzoek

dat in het najaar van 2000 ten oosten van de Monicabrug is uitgevoerd, is van

het bastion slechts een gedeelte van een steunbeer aan het licht gekomen. Op

basis van oude gegevens en van die in de laatste decennia zijn verzameld heeft

Bart Klück in het recent verschenen boek Het Utrechtse antwoord. De bastions van

Karel V (Utrecht 2004) een betrouwbare reconstructie van dit bolwerk kunnen

presenteren.

Nabij de Nieuwekade zijn weinig archeologische resten aangetroffen, aangezien

de nieuw te bouwen kademuur op deze plaats het tracé van de 19de-eeuwse kade

volgde. De meest opmerkelijke vondst was de fundering van een goederenkraan.

De fundering bestond uit een rechthoekig stu1c muurwerk van 4,25xr.60 m en

bestond uit hergebruikte moppen en Utrechts plat, gemetseld in tras. In het mid

den zat een rond gat met een diameter van 0,30 m. In het gat bevond zich vet:

hierin zal de spil van de bovenbouw van de kraan hebben gedraaid. Op foto's uit

het begin van de 20ste eeuw is de kraan nog te zien en bestaat de bovenbouw uit

een draaibaar kraanhuis. De kraan is in 1838 gebouwd, na de sloop van het bol

werk Morgenster, en kan beschouwd worden als de opvolger van de 17de-eeuwse

kraan die aan de overzijde van de Weerdsingel heeft gestaan. De kraan heeft tot

1923 gefunctioneerd en is 1968 gesloopt bij de demping van de singel.

Aan de noordzijde van de stadsbuitengracht (Weerdsingel W.Z.) is achter een

recente schoeiing zwaar middeleeuws muurwerk teruggevonden. Het gaat hier

om een kademuur met een dikte van 1,18 m die in oostelijke richting een bocht

naar de Weerdsluis maakt en in westelijke richting met een bocht naar de

Oudenoord loopt, waar tot in de jaren '30 van de afgelopen eeuw de Wester

stroom liep. Die was het westelijke deel van de gracht rond de Bemuurde Weerd,

een voorstad van Utrecht.

Ter hoogte van Weerdsingel W.Z. 60-61 werd een fundering van 1,82XO,60 m

aangetroffen. Deze fundering was deels gebouwd over de boven beschreven

kademuur. Het steenformaat is 22,5xIIX4 cm, wat wijst op een datering in de

17de eeuw. Op de stadsplattegrond van C. Specht (1795) staat op deze plaats een

kraan afgebeeld.

Langs de stadsmuur bij de toren het Paard was een zone die zowel droog als af

en toe dras zal zijn geweest. Daarin is een groot aantal voorwerpen gevonden, die
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gedateerd kunnen worden van de I2de tot 18de eeuw. Met de metaaldetector is

daarbij een groot aantal metalen voorwerpen gevonden. Naast de gebruikelijke

vingerhoeden, loden kogels, gespen en lepels was er een viertal voorwerpen dat

het verdient om te worden Het de voet van een tinnen kande-

laar een tot nu toe onbekend van Sint-

Maarten uit de met een vrouwenportret, ook

uit de snorrebot van lood. Dit laatste voorwerp

was een stuk speelgoed: door een lusvormig touw door twee gaten te rijgen kon

men door aan beide zijden van het touw afWisselend te trekleen en te vieren het

snorrebot laten ronddraaien, waarbij een snorrend geluid ontstond. Veel lezers

zullen iets dergelijks wel eens met een (grote) knoop hebben gedaan.

Toen de resten van het Paard en de stadsmuur in het zicht kwam was het voor

een ieder duidelijk dat moest worden getracht om een substantieel deel van deze

resten weer in het zicht te brengen. Dat is, dankzij ieders inspanning, gelukt: in

1931 zijn ze bij de kadeaanleg ontzien en sinds 2002 voor een ieder weer te zien!

UTRECHT Wolvenplein H.L. DE GROOT

Sinds 1972, het jaar waarin de eerste gemeentelijke archeoloog in Utrecht werd

aangesteld, zijn er meer dan tweehonderd opgravingen uitgevoerd en een zeker

zo'n groot aantal archeologische waarnemingen gedaan. Daardoor is er op veel

plaatsen kennis verkregen over de geschiedenis van, onder andere, de middel

eeuwse stad. Met evenwel één uitzondering: het noordoosten van die stad, een

voudigweg omdat daar tot voor kort geen opgravingen hadden plaatsgevonden of

waarnemingen waren gedaan. Met de opgraving aan het Wolvenplein is daarin

verandering gekomen. Omdat er een bouwplan was ontwikkeld op de plaats van

de voormalige gereformeerde school voor uitgebreid lager onderwijs (gebouwd

in 1907), bestond de mogelijkheid om een aanzienlijk terrein op te graven. Een

vraagstelling vooraf was niet eenvoudig vanwege het feit dat we nauwelijks infor

matie over dit stadsdeel hadden. Het enige duidelijke gegeven was dat, door het

uitgebreide onderzoek in de jaren '70 en '80 in het voormalige Wijk C en aan de

Pauwstraat en Lange Lauwerstraat, de noordelijke stadsbuitengracht een deel

van de oude loop van de Vecht is. Maar of dat in de omgeving van het Wolven

plein ook het geval is, was niet zeker. Eén doel van de opgraving was dus om

hierin klaarheid te brengen.

De opgraving vond in twee campagnes plaats: de eerste, die onder de dagelijkse

leiding stond van Y. Burnier van het bureau Jacobs en Burnier, duurde van 28

januari tot en met 26 februari 2002. Deze opgraving besloeg vrijwel het gehele,

onbebouwde binnenterrein. De tweede opgraving vond plaats na de sloop van de
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schoolgebouwen en duurde van 4 november tot en met 25 november 2002 en

stond onder dagelijkse leiding van M. van der Heide.

Bodemopbouw

De bodem van het gebied bestaat uit vrijwel horizontale lagen van klei maar ook

van zand die door een rivier zijn afgezet tot een hoogte van 130 cm +NAP. Ner

gens zijn wegduikende lagen waargenomen die zouden kunnen duiden op een

oever of erosie. De conclusie moet zijn dat we ons hier niet in een echt komge

bied maar op een stroomrug bevinden op niet al te grote afstand van een stroom

geul. Uit de afzettingen zijn geen daterende vondsten afkomstig; ze moeten ech

ter ouder zijn dan de greppels die er in de I2de eeuw in zijn gegraven en die de

oudste door mensen gemaakte structuren zijn.

Grondgebruik en bebouwing

Op de kadastrale kaart van 1832 is te zien dat het grootste deel van het terrein

achter de huizen langs de oostzijde van de Plompetorengracht onbebouwd is.

Achter op de percelen, langs de WolvenstraatjWolvenplein staan wat kleinere

huizen en enkele stallen. Zo ook op het perceel dat onderwerp van ons onder

zoek was. Dat onderzoek heeft duidelijk gemaald dat op het binnenterrein nooit

bebouwing van enig belang heeft gestaan. Slechts langs het Wolvenplein is er,

relatief laat, bebouwing ontstaan. Het gaat om de al genoemde stallen en

bescheiden woningen.

De oudste sporen zijn de reeds genoemde greppels die, afgaande op de weinige

scherven die erin zijn gevonden, in de I2de eeuw worden gedateerd. Het is goed

mogelijk dat dit gebied in die periode in gebruik is geweest als weiland. Dat zal

geruime tijd zo zijn gebleven.

Uit de 14de eeuw is een aantal kuilen en twee waterputten tevoorschijn geko

men. Vervolgens is in de 15de eeuw het terrein opgehoogd. Dat zou goed kunnen

samenhangen met de start van de bebouwing langs de Plompetorengracht, die

immers aan het einde van de 14de eeuw is gegraven. In die ophogingsgrond trof

fen we een aantal kuilen aan die ofWel met afval ofWel met puin waren gevuld.

Daarnaast kwamen twee rijen met kuilen aan het licht waarin palen hadden

gestaan. De rijen hadden een tussenafstand van ongeveer 2,5 m. We weten niet

wat de functie hiervan is geweest.

Uit de eeuwen daarna hebben we geen sporen gevonden. Eerst in de 17de of18de

eeuw wordt het terrein met zandige grond opnieuw opgehoogd tot een hoogte

van zo'n 210 cm +NAP. In deze grond is een bijzondere vondst gedaan. Het gaat

om een aantal kralen die tot nu toe vooral bekend van Amsterdamse

productieplaatsen uit de 17de eeuwen van de kusten van bijvoorbeeld Amerika,

Mrika en Indonesië. We kennen ze beter als de 'spiegeltjes en kraaltjes' die als

betaalmiddel dienden voor de handel met 'overzeese volkeren'. Hoe en waarom
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deze kralen hier in de grond terecht zijn gekomen is duister. Volgens de onder

zoeker van deze vondst, A.G. Rauws, wijken ze nogal afvan bijna alle in Amster

dam geproduceerde typen, zodat een herkomst uit die stad onzeker is. Ander

zijds is bekend dat er in de late 17de eeuw in de kapel van het voormalige Witte

vrouwenklooster (noordzijde van de Wittevrouwenstraat) een glashuis was geves

tigd, al weten we niet wat daar is geproduceerd. Dat is niet ver van de opgra

vingslocatie. Het kan dus zijn dat we met Utrechtse producten van doen hebben,

ook al omdat er bij de kralen een brok glassmelt is gevonden.

De bebouwing aan het Wolvenplein

Ter plekke van het schoolgebouw dat direct aan het Wolvenplein was gelegen, is

na de sloop daarvan onderzocht of er nog overblijfselen van oudere gebouwen

aanwezig waren. Hiervóór kwam al ter sprake dat er in de vroege 19de eeuw een

stal had gestaan. Inderdaad is een fundering gevonden die heel goed van een stal

kan zijn geweest omdat binnen de muurresten fragmenten van een bestrating

aanwezig waren. In de 19de eeuw moet de stal zijn verbouwd en opgedeeld in

een aantal kamerwoningen, want op de bestrating waren resten van binnenmu

ren aanwezig.

In het noordelijk deel van de opgraving zijn de fundamenten gevonden van het

huis dat ook al op de kadastrale kaart van 1832 staat. Het huis was aan de straat

zijde onderkelderd.

Nadat de vloeren, muurresten en funderingen waren onderzocht bleek er op die

per niveau een verrassing op ons te wachten. Binnen een vrijwel vierkante kuil,

die naar wij aannemen ofWel overkapt was ofwel een hutkom kan zijn geweest,

lag een klein, in plattegrond cirkelvormig, oventje dat van baksteen was gemaald.

Het stond op een eveneens van brokken baksteen gemaakt vloertje. Het geheel

deed nog het meest denken aan het onderstuk van een schoorsteen, waarbij er

aan de zijkant een (stook)opening aanwezig was. Over de functie en de datering

tasten we geheel in het duister. Ook de vulling van de kuil, waarin wellicht nog

misbaksels, afval ofhalffabrikaten aanwezig zouden kunnen zijn, leverde wat dat

betreft niets op.

Conclusie

De opgraving aan het Wolvenplein heeft geen sporen van een rivieroever opgele

verd. Een eventuele oeverwal zal vermoedelijk in noordelijke of noordwestelijke

richting gezocht moeten worden. Het gebied is pas vanaf de I2de eeuw in

gebruik geraakt. Het heeft eeuwenlang een open karakter gehad, wellicht verge

lijkbaar met de strook langs de westelijke stadsverdediging ter hoogte van het

Geertebolwerk, waar de stedelijke ontwikkeling ook relatieflaat tot stand is geko

men. Ook nadat langs de Plompetorengracht bebouwing is ontstaan, bleef het

achterliggende gebied onbebouwd. Misschien dat er een enkele (houten) schuur
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of stal heeft gestaan maar die heeft dan geen herkenbare sporen in de bodem

achtergelaten. In de 19de eeuw worden achter op het terrein een stal en een huis

gebouwd, die plaats hebben moeten maken voor het schoolgebouw dat hier tot

kort voor de opgraving heeft gestaan.

UTRECHT .:. Overige opgravingen A.M. BAKKER

Naast de hierboven vermelde resultaten zijn er in de binnenstad in 2003 nog

negen kleine waarnemingen en drie grotere opgravingen uitgevoerd. De uitwer

king van deze projecten is nog niet geheel afgerond en de resultaten hiervan zul

len dan ook pas in de volgende kroniek verschijnen.

Om alvast de nieuwsgierigheid enigszins te prikkelen: tijdens een opgraving aan

de Nieuwe Kamp I is een schat aan gegevens verzameld over het middeleeuwse

Brigittenklooster dat grotendeels aan de Nieuwegracht was gevestigd en het gast

huis van de broederschap Sint-Maria in Vinea dat op de hoek van de Brigitten

straat en de Nieuwe Kamp lag. De oudste bewoningssporen gaan hier terug tot

in de 14de eeuw. Tijdens de opgraving zijn onder meer de funderingen van het

koor van de bij het gasthuis behorende Driekoningenkapel blootgelegd. Tevens

heeft het aanzienlijke hoeveelheden bijzonder vondstmateriaal opgeleverd, waar

onder een gouden ring uit de 1sde eeuw. Op deze ring is centraal in reliëf het

gelaat van Christus met de doornenkroon afgebeeld. Aan beide zijden is het

gelaat geflankeerd door twee ingegraveerde afbeeldingen. De ene is de zegenen

de hand van God, de andere is een duif die de Heilige Geest symboliseert. Aan

de achterzijde is in gotisch schrift de naam Beatris aangebracht.

Tijdens werkzaamheden aan het stadsverwarrningsnet aan het Servaasbolwerk

zijn onder meer funderingen van de tufstenen toren op het Servaashek en de

funderingen van de 13de-, 14de- en 16de-eeuwse stadsmuren opgegraven en

onderzocht. Ook zijn hier voor de

eerste keer funderingen van het

rond 1226 gestichte St. Servaas

klooster tevoorschijn gekomen.

Een opgraving op de Kapelweg op

het huidige Fort Blauwkapel heeft

een indicatie voor prehistorische

bewoning ter plaatse opgeleverd.

Tevens zijn hier bewoningssporen

uit de I4de tot de 20ste eeuw

blootgelegd.

De ring met het Christusgelaat in reliëf
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UTRECHT - VlEUTENjDE MEERN .:. De Balije 11
A. IJTsMA, E.P. GRAAFSTAL EN M.C.M. LANGEVElD

In de periode tussen 17 maart en 7 oktober 2003 heeft een omvangrijk archeolo

gisch onderzoek plaatsgevonden in het bouwplan De Balije in de VINEX-locatie

Leidsche Rijn. Aanleiding voor deze campagne was onder meer de ontdekking

van de Romeinse wachttoren aan de Zandweg in het bouwplan Vleuterweide, 2

km naar het noordwesten (zie deze Kroniek, p. 251). Het onderzoek op die plek

leidde tot nieuwe inzichten in de bouwen de ligging van wachttorens aan de

Romeinse grens (limes) langs de Oude Rijn. Deze nieuwe inzichten waren aan

leiding om een in 1999 uitgevoerd proefonderzoek langs de Letschertweg,

inmiddels opgegaan in het bouwplan De Balije, te herinterpreteren. Daarbij

waren twee paalkuilen blootgelegd, die mogelijk deel uitmaakten van een mid

deleeuwse boerderij, maar waarin opvallend veel Romeinse vondsten waren

gedaan. Op basis van de overeenkomst in maatvoering en uiterlijke kenmerken

van deze sporen met het wachttorenterrein aan de Zandweg, alsmede de strategi

sche ligging aan een Romeinse rivierbocht, werd gekozen voor een nader onder

zoek van de site aan de Letschertweg. Daarnaast stond een doorsnede door de

limesweg op het programma. Deze was nodig vanwege de voorgenomen aanleg

van een fietspad en hoofdriooI ter plaatse. Omdat de campagne van 2003 ruimte

lijk aansloot en voortbouwde op het eerder uitgevoerde onderzoek op de inheem

se site De Balije (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, 186-187),

werd het uitgevoerd onder de projectnaam De Balije 11. Het zou een van de

grootste spektakels worden van het langlopende limesonderzoek in Leidsche

Rijn.

Toch een wachttoren

Het onderzoek begon op de site met de verdachte paalkuilen langs de Letschert

weg. Al snel diende zich een derde en een vierde paalkuil aan. Daarnaast werden

er sporen van greppels waargenomen. De dimensies van de individuele sporen,

de afstanden van de sporen onderling en het vondstmateriaal dat in de sporen

werd aangetroffen, wezen al snel uit dat het hier inderdaad om de locatie van een

Romeinse wachttoren ging.

De wachttoren bleek in plattegrond, net zoals sommige in Duitsland en Enge-

land, te bestaan uit een centraal gebouw dat omgeven werd door twee greppels.

Van het centrale gebouw zijn de kuilen van de vier hoekpalen teruggevonden. De

afstand tussen de paalkuilen is 4 m op de noord-zuidas van de constructie en 3 m

op de oost-westas. In deze kuilen, die 1,2 m diep waren ingegraven ten opzichte

van het Romeinse maaiveld, zijn verkleuringen aangetroffen van zware, vierkant

bekapte palen, die een torenbouw van mogelijk meer dan één verdieping hebben

gedragen. Op basis van gegevens uit Duitsland wordt de hoogte van dit soort

r8r I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I UTRECHT-VLEUTEN/DE MEERN'

torens tussen 7,5 m en Ia m geschat. Op grond daarvan kunnen er in de toren

twee of drie verdiepingen worden verondersteld.

De wand van de onderste verdieping kon op sommige plaatsen worden herkend

in de vorm van verbrande leembrokken. De wand is waarschijnlijk opgebouwd

geweest uit vlechtwerk van buigzaam hout, dat met leem werd aangesmeerd.

Uiteindelijk lijkt de wand te zijn verbrand waardoor verbrande wanddelen als

harde leembrokken in de bodem zijn achtergebleven. Op basis van de afstand

van de wandresten tot de paalkuilen kan de totale grootte van de benedenverdie

ping berekend worden. Bij een wandlengte van ca 5,2 min noord-zuid- en 4,2 m

in oost-west-richting bedroeg de totale vloeroppervlakte op de begane grond een

kleine 22 m 2. Waarschijnlijk versmalde het bouwwerk zich ter hoogte van de

eerste verdieping tot de centrale torenbouw van 4x3 m. De hoekpalen daarvan

stonden waarschijnlijk vrij in de ruimte van de begane grond. Omdat er tijdens

de opgraving op het wachttorenterrein nauwelijks dakpannen zijn aangetroffen,

lijkt het aannemelijk dat het dak van de wachttoren bedekt is geweest met ver

gankelijk organisch materiaal zoals riet ofhouten dakspanen.

Het centrale gebouw was omgeven door twee greppels, die een vierkant beschre

ven met afgeronde hoeken. De binnenste greppel omsloot een terrein van ca

8x8m, waarin het gebouw centraal was opgericht. De greppel zelf was V-vormig

in doorsnede en ca 60 cm diep ingegraven. De buitenste greppel was eveneens

V-vormig en was ingegraven tot een diepte van ca 90 cm.

Aan de westzijde is op een afstand van ca I m buiten de buitenste greppel een

mogelijk restant van een wal aangetroffen. Het betreft een compact pakl<et van

ca 10 cm dik en 60 cm breed, opgebouwd met ldei van een vegetatiehorizont in

de ondergrond. Dit pald<et kan geïnterpreteerd worden als basis van een wal,

waarvan de hogere delen dan zijn geërodeerd. Direct ten westen van dit spoor is

een smalle depressie aangetroffen van ca 50 cm breed en Ia cm diep. Het betreft

een ondiep greppelachtig spoor waarvan niet kan worden vastgesteld of dit

kunstmatig is of een natuurlijke oorsprong heeft. In samenhang met de mogelij

ke restanten van een wal kan dit spoor wellicht worden geïnterpreteerd als een

natuurlijk gevormde goot die regenwater afkomstig van het wallichaam afvoerde.

De in het vlak aangetroffen plaggenzone is in dit kader te verklaren als geëro

deerde walbekleding.

Nog twee wachttorens?

De Romeinse wachttoren aan de Zandweg, die de aanleiding was geweest voor

dit onderzoek, kende verschillende fasen. Minstens twee keer werd op dezelfde

plaats een toren gebouwd. Uit het buitenland zijn zelfs series van drie of vier

opeenvolgende torens op dezelfde locatie bekend, meestal vlak naast ell<aar gele

gen. Dit gegeven was aanleiding voor bestudering van vroegere archeologische

waarnemingen in de directe omgeving van de ontdekte wachttoren. Een archeo-
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logische waarneming uit 1984 deed vermoeden dat aan de andere zijde van de

Letschertweg menselijke activiteit had plaatsgevonden gedurende de Romeinse

periode. In de oostelijke bermsloot was toen enig aardewerk uit de Iste eeuw aan

getroffen. Echter, door de aanleg van het wegcunet en de bermsloten in de jaren

'80 van de vorige eeuw, is deze site deels vernietigd. In 2003 was slechts een

smalle strook tussen de weg en de oostelijke bermsloot voor onderzoek beschik

baar.

Groot was dan ook de verrassing dat in deze sleufvan slechts 3,5 m breed weder

om twee paallrnilen en enkele greppels werden aangetroffen. Het sporenpatroon

vertoonde sterke overeenkomsten met het al eerder vrijgelegde wachttorenter

rein ten westen van de Letschertweg. Vastgesteld kon worden dat de twee weste

lijke paallrnilen van de toren bewaard waren. De andere twee zijn vergraven bij

de aanleg van de oostelijke bermsloot. Beide paallrnilen zijn gegraven tot een

diepte van IA m onder Romeins maaiveld. De onderlinge afstand tussen de

palen bedraagt 3,25 m. In de paalkuilen bleken nog resten van houten palen aan

wezig te zijn. In beide gevallen gaat het om palen van eikenhout met rechthoeki

ge doorsnede en een vlakke onderzijde. Door middel van jaarringonderzoek kon

de kapdatum van het constructiehout worden bepaald op 55-62 na Chr. De

oprichting van de wachttoren kan met enige voorzichtigheid in deze periode wor

den geplaatst.

Ook rond deze toren lagen twee V-vormige greppels. De binnenste bevond zich

op kortere afstand van de centrale constructie dan bij de wachttoren ten westen

van de Letschertweg en was ingegraven tot een diepte van ca 0.85 m onder gere

construeerd Romeins maaiveld. Dit betekent dat de opbouw van beide torens iets

verschilde. Hoewel bij de westelijke toren de wand op een gemiddelde afstand

van 0,6 m van de palen was aangetroffen, is dit bij de oostelijke toren door de

ligging van de binnenste greppel onmogelijk. Indien een wand voor het bene

denvertrek verondersteld mag worden, moet deze direct om de hoekpalen heen

geplaatst zijn. Het is echter ook mogelijk dat de wanden op de begane grond ont

breken. De buitenste greppel bevond zich op een afstand van 6 meter van de cen

trale constructie en is zo'n 20 cm dieper ingegraven dan de binnenste greppel.

Een laatste element dat vermelding verdient, betreft een schijnbaar geïsoleerde

paallrnil. Naast de zuidwestelijke hoekpaal van de wachttoren werd het restant

van een kleinere kuil teruggevonden, die door de kuil van de hoekpaal wordt

oversneden en dus ouder moet zijn. In deze kleinere kuil konden de restanten

van een paalkern worden herkend. De onderzijde van deze paalkuil is waargeno

men op een diepte van 1,35 m -NAP. De interpretatie van deze paallrnil is niet

eenvoudig. Mogelijk betreft het een geïsoleerd spoor uit de pre-Romeinse perio

de dat bij toeval door een paallrnil van de oostelijke wachttoren werd doorsneden.

Dit lijkt onwaarschijnlijk gezien het geïsoleerde karakter van de paal en gezien

de diepte van het spoor, namelijk 95 cm ten opzichte van gereconstrueerd
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Romeins maaiveld. We zouden dan al gauw moeten denken aan een midden

staander van een boerderij uit de IJzertijd, maar er is in de omgeving geen spoor

van oudere bewoning te bekennen.

Een andere mogelijkheid is dat de zuidelijke staander tijdens onderhoudswerk

zaamheden vervangen is. De dendrodatering van de zuidelijke paal, die de klei

nere paalkuil oversnijdt, plaatst een eventuele reparatie vóór 62 na Chr. De noor

delijke paalkuil vertoont echter geen enkele aanwijzing voor reparatie. Men zou

dus kunnen aannemen dat de noordelijke paal, samen met de oudste van de

twee zuidelijke palen, bij een oudere aanleg van de toren behoort. De vroegst

mogelijke datering van de noordelijke paal, bepaald op 55 na Chr., zou dan als

jaar van constructie van de eerste bouwfase kunnen worden beschouwd.

Bezwaar is echter dat deze eerste fase in dat geval, gezien de einddatering van de

tweede zuidelijke paal, al binnen een tijdsbestek van zeven jaar bouwvallig moet

zijn geworden en voor een deel herbouwd. Dit is problematisch. Aangenomen

mag immers worden dat alle hoekpalen waren gemaakt van dezelfde houtsoort

en dat de zuidelijke dus net als de noordelijke paal van eikenhout was. De ver

vangen paal zou dan binnen zeven jaar zijn vergaan (vorm en vulling van de

paall<em wijzen op het vergaan van de paal in situ). Gezien de duurzaamheid

van eikenhout is dit niet erg waarschijnlijk.

Kijken we naar de opeenstapeling van maar liefst drie bouwfasen bij de wachtto

ren aan de Zandweg, dan is het meer aannemelijk dat de zuidelijke vergraven

paalkuil behoort tot een voorganger, een volwaardige eerdere bouwfase van de

wachttoren. Mogelijk was het centrale gebouw van deze vroegere fase (fase I) iets

anders georiënteerd waardoor de nauwe onderzoekssleuf de paalkuilen van de

overige staanders gemist heeft. Ook is het denkbaar dat de andere paalkuilen vol

ledig zijn vergraven bij de aanleg van fase 2. De verstoring van de vindplaats en

de als gevolg daarvan diepe aanleg van het eerste vlak heeft mogelijk tot gevolg

gehad dat de overige diepe sporen van fase I verstoord zijn geraakt.

Datering

Het onderzoek aan beide zijden van de Letschertweg heeft twee wachttorenter

reinen opgeleverd, één aan de westkant en één aan de oostkant. Op het terrein

aan de oostkant lijken twee opeenvolgende torens te hebben gestaan. Jaarring

analyse plaatst de constructie van de tweede fase op het oostelijk terrein tussen

55 en 62 na Chr. Indien mag worden aangenomen dat de levensduur van een

wachttoren tien tot vijftien jaar is, zoals is gebleken uit onder andere het wachtto

renonderzoek aan de Zandweg, kan de eerste fase mogelijk in de jaren'40 van

de Iste eeuw na Chr. geplaatst worden.

Het wachttorenterrein aan de westkant van de Letschertweg kan op basis van het

gedraaide aardewerk en overige mobilia geplaatst worden tussen ca 40 en ca.

80/90 na Chr. Hoewel de looptijd van het gedraaide aardewerk niet uitsluit dat
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de westelijke wachttoren de vroegste van de twee wachttorenlocaties is, lijkt het

handgevormde aardewerk op het tegendeel te wijzen. Uit onderzoek naar het

handgevormde aardewerk van de wachttorenlocatie aan de Zandweg door Ernst

Taayke blijkt dat het gebruik van organisch materiaal als verschraling voor vaat

werk in de loop van de rste eeuw toeneemt. Het aandeel organische magering in

het aardewerk van het westelijke wachttorenterrein ligt zelfs nog wat hoger dan

bij de tweede fase van de wachttoren aan de Zandweg, gedateerd vanaf 62 na

Chr. De oostelijke wachttorenlocatie wordt daarentegen gekenmerkt door een

geringere component organisch gemagerd handgevormd aardewerk.

Een andere aanwijzing komt van de reconstructie van het landschap. De rivier

heeft aantoonbaar een grote rol gespeeld bij de (ver-)plaatsing van wachttorens.

Het lijkt erop dat de rste-eeuwse wachttorens in dit gebied consequent aan de

zuidelijke bocht van een meander werden opgericht. Uit de afzettingen ten noor

den van de wachttorens langs de Letschertweg kan worden opgemaakt dat een

zuidelijke rivierbocht zich gedurende de tweede helft van de rste eeuw steeds

verder richting het westen verplaatste. Het is dus waarschijnlijk dat de wachtto

renlocatie eveneens naar het westen opschoof in de loop van de rste eeuw. De

tendens die zichtbaar is in het handgevormde aardewerk van de wachttorens past

goed in dit scenario. Het westelijke wachttorenterrein kan hierdoor waarschijn

lijk als opvolger van het oostelijke worden aangemerkt.

De argumenten voor de einddatering van het complex worden ondersteund door

de landschappelijke context van de wachttoren. Nog vóór het jaar roo wordt het

noordelijk deel van het wachttorenterrein door een oprukkende rivierbocht ge

erodeerd. Deze wachttoren moet hierdoor uiterlijk aan het eind van de eerste

eeuw zijn functie hebben verloren.

Een observatiescherm langs de Rijn

De wachttorens van het onderzoek aan de Zandweg in 2002 en in De Balije in

2003 vormen een spectaculair nieuw gegeven over het uiterlijk en het functione

ren van de Romeinse grens in ons land, die vanaf de jaren'40 van de rste eeuw

na Chr. gestalte kreeg. Wij kenden deze ldeine militaire posten tot nu toe vooral

van enkele kunstmatige Romeinse grenzen in Noord-Engeland, bijvoorbeeld de

Muur van Hadrianus en Zuid-Duitsland. Vanuit de wachttorens, die op onder

linge zichtafstand van elkaar stonden, kon het tussenliggend terrein en het voor

land van de grenslinie worden geobserveerd. In geval van nood kon door middel

van rook- of vuursignalen versterking worden opgeroepen uit een nabijgelegen

legerkamp. In ons geval zal dat het castellum op de Hoge Woerd ten noorden van

De Meern zijn geweest.

Door de recente ontdekkingen in Leidsche Rijn zijn we er nu vrij zeker van dat

ook de Nederlandse grenssector al vroeg was uitgerust met een dergelijk observa

tiescherm. Daarbij springt de locatie van onze wachttorens in het oog: de torens
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van Leidsche Rijn staan steeds strategisch opgesteld vlak vóór een zuidwaartse

rivierbocht of op een splitsing van natuurlijke waterlopen. Dat laatste is het geval

met de wachttoren die nog maar enkele maanden geleden werd ontdekt in het

deelgebied Groot Zandveld, achter de Bloemenveiling (zie deze kroniek, p. 194).

Het lijkt erop dat de wachttorens van onze grenssector vooral bedoeld waren om

het verkeer over water in de gaten te houden. Aan de overzijde van de Rijn

begonnen op veel plaatsen eindeloze veengebieden waarvandaan weinig gevaar

te duchten was. Het was waarschijnlijk in de eerste plaats het netwerk van water

wegen in de Nederlandse rivierdelta dat de Romeinen veilig in handen wilden

hebben. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met de verovering van Brittannia

vanaf 43 na Chr.: de Rijnmond was in dat verband ongetwijfeld een belangrijke

operatiebasis. In later tijd vormde hij de verbinding tussen de Engelse graan

voorraden en de grote Romeinse legermacht langs de Rijn.

De Romeinse weg

De ontwikkeling van de infrastructuur op het land lijkt in deze gebieden pas na

de oprichting van het observatiescherm tot ontwikkeling te komen. Een archeolo

gisch traceerbare landverbinding tussen de militaire installaties uit het midden

van de eerste eeuw ontbreekt vooralsnog. Het is denkbaar dat er vanaf de jaren

'4° van de Iste eeuw een kaalgekapte, begaanbare strook op de zuidoever van de

Rijn lag, die de castella en wachttorens met elkaar verbond. Toch duurde het nog

enkele decennia voordat deze werd vervangen door een degelijk gefundeerde en

met grind geplaveide weg. De opgravingscampagne in De Balije bood een goede

gelegenheid om het onderzoek naar de ontwikkeling van de limesweg in Leidsche

Rijn voort te zetten. De geplande aanleg van een fietspad met ondergrondse

infrastructuur maakte archeologisch onderzoek van een 5 m brede sectie van de

Romeinse weg noodzakelijk. Deze lag vlak ten oosten van de boerderij De Balije,

die in het gelijknamige bouwplan zal worden ingepast.

In de opgravingssleuf werden drie verschillende fasen van de limesweg onder

scheiden. De vroegste fase betreft een dunne laag grind die waarschijnlijk kan

worden geïnterpreteerd als wegverharding. Op het zuidtalud van het grond

lichaam zijn onduidelijke contouren van een ondiepe greppel aangetroffen.

De breedte van het rijdek kan gesteld worden op ca 4,2 m (14 pedes militum?).

De tweede fase van de weg is over het rijdek van fase I heen aangelegd.

Het grondlichaam werd uitgebreid en aan de zuidkant begrensd door een diepe

brede bermgreppel. De taluds van het weglichaam lijken bekleed te zijn geweest

met graszoden ofbrokken taaie klei uit de ondergrond. De maximale breedte van

het wegdek kon worden gereconstrueerd op 5A m (IS pedes militum). Het rijdek

van de tweede fase lijkt verdwenen te zijn. Het is mogelijk dat het rijdek gepla

veid is geweest met grind. Aangezien de bermgreppel van fase 2 geen grind

bevat, is het echter ook mogelijk dat de weg een ander soort bekleding heeft
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gekend, zoals bijvoorbeeld de plaggen die ook de taluds van de weg bekleedden.

In een brede zone ten zuiden van de weg zijn aanwijzingen gevonden voor de

aanwezigheid van vee in de vorm van hoefafdrukken. De derde fase van de weg

is zeker geplaveid geweest met grind, zoals een compacte grindlaag direct onder

de bouwvoor aantoont. Wederom is het weglichaam in deze fase naar het zuiden

uitgebreid. Een maximale breedte van het grondlichaam is gemeten op ruim IC

m. Vijf meter ten zuiden van de teen van het talud van de weg is een (secundaire)

bermgreppel aangetroffen. De zone tussen het verhoogde weglichaam en de

greppel is gebruikt voor vee, zoals hoefafdrukken aantonen. was het

een gereserveerde zone, waar herders hun kuddes over konden drijven.

Vechten tegen het water

De tweede fase van de opgegraven sectie was aan de noordzijde bekleed met

basaltblokken. Het gebruik van basalt bij de aanleg van de weg is opmerkelijk te

noemen, maar niet uniek. Bij opgravingen van secties van de Romeinse limesweg

elders in Leidsche Rijn is al eerder basalt aangetroffen, zij het steeds in oeverzo

nes. Dit basalt komt in deze regio niet natuurlijk voor en moet geïmporteerd zijn

uit de omgeving van Koblenz. Het ontbreken van basaltblokken aan de zuidzijde

van de weg doet vermoeden dat de functie van het basalt zich beperkte tot de

noordkant van de weg. Aan de noordkant van de weg stroomde de rivier die,

zoals uit de sedimentatievlakken blijkt, haar bocht steeds verder naar het zuid

westen heeft verlegd. Klaarblijkelijk naderde de rivierbocht op dit punt het weg

lichaam zodanig dat versteviging van het talud met basaltblokken noodzakelijk

bleek.

Dit was niet de enige maatregel die erosie van het weglichaam moest tegengaan.

Ten noorden van de met basalt afgewerkte oever werd een rij zware heipalen van

zowel iepen- als eikenhout aangetroffen, waartegen aan de binnenzijde dikke

eikenhouten planken gespijkerd waren. Deze houten constructie was gedeelte

lijk in de rivier geplaatst. Tussen het talud van de weg en de houten constructie

was allerlei restmateriaal afgestort. Dit restmateriaal bestond vooral uit grote

houten palen, waarvan de meeste aangepunt waren. Een groot gedeelte van het

hout vertoonde sterke overeenkomsten wat bewerking en afmeting betreft met

de houten palen en planken die gebruikt waren in de houten constructie. Geen

van de houten palen of planken bevatten echter spijkergaten ofbraaksporen. Het

hout had dus geen deel uitgemaakt van de houten constructie, maar leek daar in

eerste instantie wel voor bedoeld te zijn geweest. Klaarblijkelijk was er een (te)

grote partij constructiehout geprepareerd en werd het overtollige of tweedekeus

materiaal achter de houten kade gestort. Daarnaast bevonden zich tussen de

palen planken veel blokken basalt. Mogelijk was al dit materiaal tussen het weg

talud en de houten constructie gedeponeerd om de houten constructie extra ste

vigheid te geven.
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Waarschijnlijk diende de constructie hetzelfde doel als de basaltblokken:

bescherming van het weglichaam. De houten constructie is een bijzonderheid in

de Nederlandse archeologie. Beschoeüngen van waterlopen zijn wel bekend,

maar deze staan altijd langs het water en nooit erin. De beschoeiing was boven

dien 30° schuin op de oever geplaatst, zodat zij dwars op de stroomrichting van

de rivier stond, als een soort krib of stroombreker. Aan de lijzijde liep de con

structie met een haakse hoek terug naar de oever, zodat een soort van wig in de

rivier ontstond. De combinatie van de blokken basalt en de houten stroombreker

getuigen van een knap staaltje watermanagement.

De houten palen van de stroombreker bleken geschikt voor dendrochronologisch

onderzoek. Dit heeft uitgewezen dat de iepen stammen geveld zijn in het najaar

van 99 na Chr. en de eiken stammen in april ofmei van het jaar daarop. De hou

ten constructie is dus waarschijnlijk in de loop van het jaar 100 na Chr. neerge

zet. Dit betekent dat de aanleg van wegfase 2 in 100 na Chr. of eerder geplaatst

kan worden.

Ontdekking van het Romeinse schip

De stroombreker was echter niet de laatste grote ontdekking die het project De

Balije II bracht. Toen getracht werd de noordkant van de krib verder bloot te leg

gen, kwam er meer hout aan het licht. Hoewel het in eerste instantie niet duide

lijk was waar dit hout toe behoorde, bleek al snel dat ten noorden van de stroom

breker en deels op de oever een schip lag!

Om alle opties open te houden werd een minimaal gedeelte van het schip bloot

gelegd, met de bedoeling om de aard, omvang, kwaliteit en diepteligging van het

scheepshout vast te stellen, zonder het schip zelf te beschadigen. Op basis van

deze informatie zouden dan verantwoorde beslissingen kunnen worden geno

men over de toekomst van dit tweede Romeinse schip: ter plekke bewaren of

opgraven. Het bleek om een Romeins vrachtschip te gaan van hetzelfde type als

het schip dat in de maanden daarvoor, even verderop, was opgegraven. Het hout

lijkt beter geconserveerd dan dat van de De Meern 1. Alleen het op de oever gele

gen deel van het schip heeft de tand des tijds minder goed doorstaan, omdat het

boven de grondwaterspiegel uitstak. Hier was alleen nog de grondverkleuring

van het weggerotte hout te herkennen.

Het schip De Meern 4 (in scheepsarcheologische traditie doorgenummerd op de

De Meern 1 en twee nabij gevonden kanofragmenten) is zeker 4,75 m breed.

Aangezien de gangbare breedte-Iengte-verhouding van dit type van Romeinse

vrachtschepen gemiddeld iets minder dan 17 bedraagt, zou het schip rond de 30

m lang kunnen zijn. Het boord van het schip is ongeveer 80 cm hoog en bestaat

uit meerdere aan elkaar genagelde planken. De overgang tussen bodem en boord

bestaat ook bij dit schip uit een in doorsnede L-vormige plank, het zogenaamde

kimhout. Het is onduidelijk ofhet blootgelegde gedeelte van het schip de voor- of
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de achterkant is, omdat er naast de kale huid van de boot geen andere construc

tieve elementen zijn aangetroffen, zoals de mastvoet of de stuurinrichting. Ook

is er niets van de scheepsinventaris of de scheepslading aangetroffen, maar dat

kan liggen aan het feit dat er maar weinig van het schip is blootgelegd. In het

schip bevonden zich wel vele basaltblokken, die overduidelijk afkomstig zijn van

de oeverbeldeding.

Om te voorkomen dat het hout van het schip door uitdroging aangetast zou wor

den, is het binnen drie dagen weer afgedekt met plastic en grond. Om zeker te

zijn van de positie en compleetheid van het schip, is naderhand getracht de rest

ervan door middel van proefsleuven en boringen in kaart te brengen. Dat bleek

lastig, want een deel ligt op een diepte van zeker 4 m onder maaiveld op het erf

van de monumentale boerderij De Balije. Althans 16 m van het schip kon wor

den vastgesteld; de rest ligt vlak vóór het zomerhuis van de boerderij. Deze

gecompliceerde, maar tegelijk vrij veilige ligging, ruim onder de grondwaterspie

gel, heeft de gemeente Utrecht in samenspraak met de ROB ervoor doen kiezen

het schip in situ te behouden. Wel zal de toestand van het schip in de toekomst

worden 'gemonitord', zodat maatregelen kunnen worden genomen wanneer het

onverhoopt toch achteruit zou gaan.

Een zinkstuk?

De belangrijkste vraag die overblijft na het onderzoek is: hoe is het schip hier

terechtgekomen? Er zijn vooralsnog drie scenario's te bedenken. Allereerst is het

mogelijk dat het schip per ongeluk tegen de stroombreker is geslagen en ter

pleldze is gezonken. Daartegen pleit echter dat het schip met zijn steven wel heel

hoog op de oever ligt, alsof het erop is getrokken. Bovendien zijn er nogal wat

grote basaltblokken in het schip aangetroffen. Vanwege de hoog opgaande hout

constructie van de stroombreker is het onmogelijk dat deze er vanzelf ingegle

den zijn. De basaltblold<en moeten haast wel bewust in het schip gelegd zijn.

Een tweede mogelijkheid is dat het schip langs de stroombreker afgemeerd heeft

gelegen, als gevolg van een calamiteit ofna langdurige verwaarlozing deels is vol

gelopen met water en na verloop van tijd helemaal aan zijn lot is overgelaten.

Echter, geen enkele schipper zou op deze plaats in de rivier zijn schip willen

afmeren, omdat het in de rivierbocht direct blootgesteld was aan de grootste stro

ming van de rivier - een ronduit gevaarlijke plek. Bovendien is dan nog niet ver

ldaard waarom er basaltblold<en in het afgeschreven schip liggen.

De derde en meest plausibele mogelijkheid is dat het schip hier bewust is afge

zonken als een extra versteviging van dit kwetsbaar gebleken punt in de rivier

bocht. Om het schip op die plek te fIxeren, is het gedeeltelijk de kant op getrok

ken en verzwaard met basaltblokken. Dit verldaart misschien ook het ontbreken

van elk spoor van scheepsinventaris, lading of onderdelen van de scheepsop

bouw. Het is normaal dat afgedankte schepen worden ontdaan van alle nog
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bruikbare onderdelen. In dit licht wordt opeens ook de merkwaardige ligging

van het schip begrijpelijk. Zijn positie aan de voet van de stroombreker en de

gedeeltelijke opvulling van het schip met basalt doen vermoeden dat het schip

een aanvulling was op de stenen oeverafwerking en de stroombreker, een zink

stuk eigenlijk, een laatste redmiddel wellicht om het weglichaam te beschermen

tegen de eroderende kracht van de rivier.

De datering van het schip

Het afzinken van het schip kan zonder meer na het jaar 100, de bouwdatum van

de stroombreker, worden geplaatst. Maar heel veel later kan deze gebeurtenis

ook weer niet worden gedateerd. Eerder uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen

dat de rivierbocht waarin het schip ligt, in de loop van de 2de eeuw na Chr. snel

naar het westen opschoof. In het jaar 125 werd de Romeinse weg even verderop

enkele tientallen meters naar het zuiden omgelegd, nadat deze in de voorliggen

de periode was weggeslagen over een lengte van zeker IS0 m. Het schip moet

zijn afgezonken op een moment dat de grootste erosie zich ter hoogte van de

stroombreker afspeelde. Daarbij past het best een datum tussen IOO en 125. Op

grond van jongere sporen die over het terrein lopen, staat vast dat het schip tegen

IS0 na Chr. al geheel was afgedekt door riviersediment.

Rivierdynamiek in de limeszone

Het onderzoek op De Balije van 2003 heeft voor verschillende verhelderende

inzichten met betrelddng tot de limeszone in Leidsche Rijn geleid. Wederom is

duidelijk geworden hoe groot de invloed was die de rivier uitoefende op de

inrichting van de limes. Het strategisch belang van de rivier, die hier de fYsieke

grens van het Romeinse rijk vormde, is duidelijk. Bij de oprichting van de vroege

militaire installaties lijken ook strategische overwegingen te hebben meege

speeld. Waarschijnlijk vanuit de behoefte een zo groot mogelijk deel van de rivier

gelijktijdig te kunnen overzien, lijkt in dit gebied consequent gekozen te zijn

voor zuidelijke rivierbochten als locatie voor wachttorens. Het dynamische

karakter van de rivier zorgde er echter voor dat de inrichting van de limeszone

voortdurend aangepast diende te worden. Concreet resulteerde dit bijvoorbeeld

in de verschuiving van de wachttorens onder invloed van de migratie van de

rivierbocht. Het onderzoek De Balije 11 heeft voor het eerst ook licht geworpen

op preventieve maatregelen die zijn genomen om schade aan de infrastructuur

van de limes tegen te gaan, zoals de stroomkering op treffende wijze illustreert.

Als de interpretatie van het schip De Meern 4 zoals boven gegeven Hopt, dan zou

het een van de vroegste zijn die we van dit type kennen. Het vrachtschip zou dan

zelfs kunnen hebben deelgenomen aan de grote bouwcampagnes die hier rond

en tussen de jaren IOO en 125 aan de limes hebben plaatsgevonden.
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UTRECHT - VLEUTENjDE MEERN .:. Groot Zandveld H.L. WYNIA

Een nieuwe verrassing wachtte de archeologen van de gemeente Utrecht in sep

tember 2003 toen de resten werden gevonden van een vierde Romeinse wachtto

ren in Leidsche Rijn. De wachttoren bleek te liggen in Groot Zandveld, een van

de dertien gebieden die in Leidsche Rijn zijn aangewezen als beschermd archeo

logisch terrein. Dat er juist op deze plek onderzoek is verricht, kwam doordat er

tot enige maanden daarvóór tuinbouwkassen op dit deel van het beschermde

gebied stonden. Op het deel waar geen kassen hadden gestaan, was bij eerder

onderzoek vast komen te staan dat er goedbewaarde archeologische bewonings

sporen met een militair karakter uit de Romeinse tijd aanwezig waren. Om te

controleren of dit ook het geval was voor de rest van het beschermde terrein,

werd kort na de sloop van de kassen een aantal proefsleuven gegraven. Al in de

eerste sleufwas het raak, toen na enige tientallen meters graven scherven aarde

werk uit de Romeinse tijd gevonden werden. Het aantal scherven nam richting

het westen steeds meer toe en ging langzaam over in een iets 'vuilere' laag waar

onderliggende structuren doorheen schemerden. De vorm van deze grondver

kleuringen deed vermoeden dat hier sprake was van Romeinse militaire bebou

wing. De opwinding nam toe naarmate er steeds meer van dergelijke sporen

tevoorschijn kwamen. Na ongeveer dertig meter hielden de archeologische spo

ren op. De opwinding maalcte vervolgens plaats voor nieuwsgierigheid, want wat

was hier aan de hand? Een deel van het antwoord werd verkregen door de bestu

dering van twee ronde en opvallend donkergekleurde sporen, die naast houts

kool ook kleine witte stukjes verbrand bot bevatten. Toen na voorzichtig verder

peuteren er nog veel meer verbrand bot en zelfs een complete pot tevoorschijn

kwam, was het duidelijk: de donkere verldeuringen bleken crematiegraven te

zijn en wel uit het begin van de 3de eeuw. De graven gaven echter geen verkla

ring voor de andere en - mede gezien het in de sporen aangetroffen aardewerk 

veel oudere aanwezige sporen. Om beter inzicht te krijgen in de aard en datering

van die sporen werd besloten een beperlct aantal verkleuringen verder te onder

zoeken. Dit leverde uiteindelijk net genoeg puzzelstukjes op die nodig waren om

het verhaal van deze plek te kunnen reconstrueren. En dan vooral dankzij een

belangrijke archeologische les die Leidsche Rijn ons leert: continuïteit van ken

nis. Doordat dezelfde mensen het onderzoek hadden uitgevoerd waarin de eer

dere Romeinse wachttorens aan het licht waren gekomen, kon aan de hand van

deze kleine aanwijzingen toch een redelijke compleet archeologisch beeld van

die plek verkregen worden. De eerste aanwijzing dat het om een wachttoren

ging, werd verkregen door de gebogen vorm van enkele greppels. Een doorsnede

van de twee greppels leverde in beide gevallen een V-vormig profiel op. De scher

pe V-vorm is karalcteristiek voor de door Romeinse militairen gegraven greppels

en sloten. De doorslaggevende aanwijzing was echter de vondst van een karalcte-
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ristieke vierkant gekapte eikenhouten paal. De afmetingen van dit onder het

grondwater goed geconserveerde hout kwamen zeer goed overeen met eerder in

Leidsche Rijn aangetroffen hoekpalen van wachttorens. Toen dat eenmaal duide

lijk werd, konden de archeologen uitrekenen waar de andere hoekpalen ongeveer

zouden moeten staan. Een kleine kijkoperatie leverde inderdaad een tweede

hoekpaal op. Alle aanwijzingen bij elkaar bevestigden dat de vierde wachttoren

van Leidsche Rijn in deelgebied Het Zand was gevonden!

Wat de wachttoren van Groot Zandveld ten opzichte van de andere wachttorens

zo bijzonder maakt, is dat de resten op hun originele plek kunnen blijven liggen.

Het enige dat geborgen is, was een hoekpaal die mogelijk informatie kan geven

over de datering en de mate van conservering van de aangetroffen sporen. Om

niet alleen de exacte plek van de houten paal aan te geven, maar ook om stil te

staan bij het feit dat er in Leidsche Rijn op een bijzondere manier met archeolo

gische vondsten wordt omgegaan, heeft wethouder W. Lentingh een messingpla

quette met Latijnse inscriptie direct na het bergen van de paal onder de grond

aangebracht. Wie weet, ontdekken latere archeologen wel dit bijzondere monu

ment uit 2003 voor een wachttoren uit de Iste eeuw na Christus.

De tekst op de plaquette is:

Gualtherus Lentingius

aedilis civitatis traiectensis

monumentum posuit

aere perennius

ob vestigia turris

romanae conservata

kaloct. MMIII

In het Nederlands komt de tekst op het

volgende neer:

Walther Lenting

wethouder van de stad Utrecht

heeft dit gedenkteken geplaatst

voor de eeuwigheid

vanwege het behoud van de resten

van een Romeinse wachttoren

1 oktober 200]

UTRECHT - VlEUTEN/DE MEERN .:. Hindersteinlaan en Burge
meester Middelweerdweg T.W. DE KORT

RAAP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht, Dienst Stadsontwildceling,

Projectbureau Leidsche Rijn, in augustus en september 2002 en in september

2003, een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in twee deelge

bieden (Hindersteinlaan en Burgemeester Middelweerdweg) in de VINEX-Ioca

tie Leidsche Rijn. Daarnaast is op het meest oostelijke perceel van het deelgebied

Burgemeester Middelweerdweg een waarderend onderzoek uitgevoerd, vanwege

het feit dat dit perceel deel uitmaakt van het beschermde monument De Hoge

Woerd.
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Het onderzoek is per deelgebied verschillend van aanpak geweest. In de deelge

bieden Hindersteinlaan en Burgemeester Middelweerdweg is een karterend

booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een aanvullend booronderzoek. Hierbij

zijn kansrijke gebieden en een reeds bekende archeologische vindplaats nader

onderzocht. Daarnaast is op het perceel dat deel uitmaakt van het beschermde

monument De Hoge Woerd een waarderend booronderzoek uitgevoerd.

Uit het booronderzoek dat uitgevoerd is in deelgebied Hindersteinlaan, blijkt dat

de bodem bestaat uit kronkelwaard- en restgeulafzettingen. In één boring is een

archeologische indicator aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een deel van

(de periferie) van een reeds bekende vindplaats. Aanvullend booronderzoek heeft

echter geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van waarde

volle archeologische resten.

Uit het booronderzoek dat is uitgevoerd in deelgebied Burgemeester Middel

weerdweg, blijkt dat de bodem bestaat uit kom- en kronkelwaardafzettingen.

Daarnaast zijn drie opgevulde restgeulen aangetroffen. Twee restgeulen liggen

(gedeeltelijk) in het perceel dat deel uitmaakt van het beschermde monument De

Hoge Woerd. In het deelgebied zijn uitsluitend archeologische indicatoren aan

getroffen op en nabij twee reeds bekende vindplaatsen. Het onderzoek bevestigt

datgene wat reeds bekend is van deze vindplaatsen, namelijk dat deze (deels) zijn

afgegraven en dat eventuele bewoningslagen in de bouwvoor zijn opgenomen.

Geadviseerd wordt om deze vindplaatsen door middel van planologische inpas

sing te beschermen.

Uit het booronderzoek dat is uitgevoerd op het perceel op De Hoge Woerd is tus

sen twee restgeulen een zone met archeologische sporen aangetroffen. Aan het

oppervlak is een concentratie aardewerk uit de Romeinse tijd verzameld, terwijl

in een aantal boringen een cultuurlaag of een grondspoor is aangetroffen. Door

de ligging ten westen van de in de Romeinse tijd actieve waterloop blijft de aard

van de vindplaats en de relatie met het castellum en bijbehorend vicus onduide

lijk. Gezien de op het monument aangetroffen archeologische sporen en de ver

moedelijke aanwezigheid van een in de Romeinse tijd bevaarbare geul wordt

geconcludeerd dat de beschermde status voor (een deel van) het gebied gerecht

vaardigd is. Voor het vaststellen van de exacte begrenzing van het monument

wordt proefsleuvenonderzoek aanbevolen.

Literatuur

• c.S.I. Thanos, J.W. de Kort en B. Jansen, Rijnsche Park: Hindersteinlaan en Burgemeester

Middelweerdweg, gemeente Utrecht; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP-rapport 852

(Amsterdam 2003)
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UTRECHT - VLEUTEN/DE MEERN .:. Hogeweide
H.L. WYNIA, S. MOOREN, M. HENDRIK5EN, J.VAN DER KAMP EN C. DEN HARTOG

Op de noordelijke rand van de stroomrug van de Oude Rijn, werd door RAAP tij

dens voorbereidingen voor de kartering van Leidsche Rijn in I993, op de kaart

met hoogtecijfers een opvallende verhoging van het terrein langs het noordelijk

deel van de Hogeweide gevonden. Enkele boringen leverden op die plaats een

goed ontwikkelde bewoningslaag en scherven handgevormd aardewerk op die

het ontstaan van deze laag dateren in de Late IJzertijd dan wel Romeinse tijd.

Uitgebreider booronderzoek leverde aan beide zijden van de Hogeweide een

bewoningslaag op, waardoor de kern van de nederzetting vermoedelijk onder

deze van oorsprong middeleeuwse weg zou liggen.

In het kader van grote infrastructurele veranderingen in Leidsche Rijn, zoals spoor

verdubbeling van het tracé Utrecht - Den Haag en de verlegging en verbreding van

de A2, zouden alle archeologische sporen worden vernietigd. Om een betere

indruk te krijgen omtrent de omvang, mate van conservering en aard van de

archeologische sporen is door de sectie Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht in

200I een proefonderzoek op percelen aan beide zijden van de Hogeweide uitge

voerd. Ten oosten hiervan werden drie proefsleuven gegraven, waarbij in een zone

van 85X40 m archeologische sporen werden aangetroffen. Deze bestonden voorna

melijk uit paalkuilen, wandgreppels en mogelijke haardkuilen, waardoor drie

mogelijke gebouwen gereconstrueerd konden worden. Het aangetroffen aarde

werk dateerde de sporen in de periode tussen 25 voor Chr. en 50 na Chr.

Bij het graven van proefsleuven direct ten westen van de Hogeweide, kwam een

tot dan toe onbekende doorbraak- of crevassegeul tevoorschijn. Dit soort geulen

ontstaat bij een hoge waterstand in de hoofdstroom van een rivier, waardoor

deze door de eigen oeverwal heen breekt en het water zich een weg baant naar

het lager gelegen achterland. De bij het onderzoek aangetroffen crevassegeul was

noord-zuid georiënteerd en lag parallel met, en voor een deel onder, de huidige

Hogeweide. Vermoedelijk was de doorbraak afkomstig van een meer naar het

zuiden gelegen hoofdstroom van de Rijn. Kort na het ontstaan zijn de voor land

bouw zeer geschikte rivierafzettingen ontgonnen en zijn beide oevers bewoond.

Gedurende het onderzoek naar het ontstaan en verlandingsgeschiedenis van de

geul zijn verschillende lagen met opvallend veel aardewerk en andere gebruiks

voorwerpen aangetroffen. Het proefonderzoek ten westen van de geul leverde

diverse greppels en afValkuilen, maar geen duidelijke aanwijzingen voor de aan

wezigheid van gebouwen op. De bewoning aan deze zijde stopt, vergelijkbaar

met de oostzijde, ook rond 50 na Chr. Pas vanaf de Late Middeleeuwen laten

mensen weer sporen ten oosten van de Hogeweide achter.

Het proefonderzoek leverde dermate belangrijke sporen op dat in 2003 een

opgraving van de aan de oost- en westzijde van de Hogeweide gelegen nederzet-
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ting heeft plaatsgevonden. Eén van de belangrijke vragen bij dit vervolgonder

zoek betrof het vinden van een verklaring voor de aanwezigheid van de grote

hoeveelheid aardewerk en complete gebruiksvoorwerpen in de geul. Duidde dit

op een huishouden dat om wat voor reden in één keer was geruimd? Was er

sprake van een cultusplaats? Of zouden de vondsten een 'gewoon' patroon ople

veren van een huishouden dat de rivier als vuilnisbelt heeft gebruikt?

De opgraving is uitgevoerd van 3 juni tot en met 3 december 2003, waarbij aan

de oostzijde van de Hogeweide 22 sleuven zijn gegraven, met een totale opper

vlakte van 5000 m 2 . Aan de westzijde zijn 26 sleuven gegraven met een opper-

vlakte van ruim m 2 .

De uitwerking van de opgraving is in volle gang waardoor dit verslag van het

onderzoek algemeen van karakter zal zijn en conclusies in de toekomst nog kun

nen veranderen.

Fysische geografie

De bij de Hogeweide gevonden crevassegeul was één van de aanwijzingen die tot

het onderzoek naar de Romeinse Rijn hebben geleid. Gezien de datering van de

helemaal onder in de geul gevonden scherven, zal in de Late IJzertijd of Vroeg

Romeinse tijd een doorbraak van een oever hebben plaatsgevonden. Hierbij ont

stond een geul met een maximale diepte van 2,7 m onder huidig maaiveld en een

gereconstrueerde breedte van 27 m. Door het nauwkeurig bestuderen van de wij

ze waarop de afzettingen tot stand zijn gekomen, konden drie verschillende

fasen met meer ofminder waterafvoer worden onderscheiden.

Aan het begin van fase I brak de geul door een oeverwal en baande zich een weg

door de komklei en het daaronder gelegen veen, waarbij een enige centimeters

dikke laag ontstond bestaande uit grof zand en grind. Kort na de doorbraak nam

de stroomsnelheid af, maar dat er nog wel regelmatig water door de geul stroom

de, was af te lezen uit de aanwezigheid van elkaar afwisselende zand- en kleilaag

jes, waarbij het zand een actievere periode en de klei een minder actieve periode

vertegenwoordigden. Tevens werden uit deze laagjes diverse fragmenten hand

gevormd en met potgruis gemagerd aardewerk geborgen dat dateert uit de Mid

den- en Late IJzertijd. Aangezien bij de opgraving geen sporen uit deze periode

zijn aangetroffen, is de kans groot dat de crevassegeul een meer naar het zuiden

gelegen nederzetting heeft weggeslagen waardoor scherven onder in de geul

terecht zijn gekomen.

Het begin van de tweede fase werd gekenmerkt door een drastische afname van

de watertoevoer waardoor een humeuze en met schelpen gevulde kleilaag kon

ontstaan. Deze laag bestond verder uit een dik pakket met scherven, botten en

andere gebruiksvoorwerpen, afkomstig van bewoners die kort na het ontstaan

van de crevasse beide oevers hebben bewoond. Tussen de vele duizenden scher

ven van handgevormd aardewerk bevond zich een klein percentage gedraaid
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Romeins aardewerk (ongeveer 6%), wat een redelijk scherpe einddatering van

het complex mogelijk maakt en wel rond SO na Chr. Boven op de laag met grof

zand en scherven werd vervolgens een aantal kleilagen en een veenlaag aange

troffen die laten zien dat de waterafvoer vrij snel na SO na Chr. moet zijn gestag

neerd. Op de veenlaag is een klein aantal Merovingische scherven en een vogel

fibula gevonden die uit de late sde ofvroege 6de eeuw dateren. Aan het begin van

fase 3, in de Vroege Middeleeuwen heeft nog even water door de geul gestroomd

maar daarna raakt de geul gedurende een aantal eeuwen geheel vol met klei

waarin geen scherven werden gevonden. In deze klei werden van de I2de tot en

met de Isde eeuw verschillende kuilen en greppels gegraven die vermoedelijk te

maken hadden met het verbeteren van de slechte waterhuishouding ter plaatse

van de restgeul.

Vroeg-Romeinse bewoning

Voor zover het nu al mogelijk is conclusies te trekken, lijkt de bewoning van de

oevers kort na het ontstaan van de crevassegeul, rond het begin van de jaartel

ling, te zijn begonnen. Dit komt overeen met het beeld dat we elders van Leid

sche Rijn hebben, waarbij kort na het ontstaan de plateaus met crevasseafzettin

gen snel werden ontgonnen en bewoond. Ten oosten van de Hogeweide zijn de

duidelijkste aanwijzingen voor bewoning aangetroffen. Met name in een zone,

direct tegen de parallel met de Hogeweide liggende sloot, lag een bewoningslaag

met veel fosfaat, houtskool en afval. Uit de tientallen sporen kan echter nog geen

plattegrond van een woonhuis of boerderij worden gereconstrueerd. De duide

lijkste plattegrond is die van een horreum of graanopslagplaats. De overige spo

ren zijn voornamelijk (afval)kuilen en greppels. Uit een kleine kuil in de buurt

van een mogelijke huisplattegrond kwam een klein potje van handgevormd aar

dewerk tevoorschijn. Dit kleine en fragiele potje stond onder in een kuil en was

daar vermoedelijk met opzet geplaatst. Wellicht dat dit een bouwoffer is geweest.

Gezien de afstand van ruim 2S m tussen de gereconstrueerde ligging van de oos

telijke oever van de geul en de aangetroffen vuile bewoningslaag, is het mogelijk

dat hier één ofmeer huizen hebben gelegen ofwellicht nog onder de Hogeweide

liggen. Het bewoonde areaal lijkt aan de zuid- en oostkant te worden begrensd

door een greppel. Richting het noorden is geen greppel aangetroffen en neemt

de hoeveelheid bewoningssporen langzaam af, wat overeenkomt met de hoogte

van het toenmalige maaiveld, dat richting het noorden steeds lager wordt.

Het ten westen van de Hogeweide gelegen perceel bevatte, in vergelijking met

het oostelijke, veel meer duidelijke structuren. De eerste aanwijzing voor bewo

ning is, 3S m ten westen van de oever, een parallel met de crevasse gegraven

greppel. Deze is door middel van twee kleine proefsleufjes ook ten noorden van

het te onderzoeken perceel opgezocht. Bij het met de graafmachine volgen van

de greppel werd een 'T-splitsing' gevonden, met één aftakking richting de crevas-
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segeul en één richting het westen. Aangezien dit perceel nog niet bedreigd

wordt, is dit deel van de nederzetting nog niet verder onderzocht. Wellicht dat de

greppel is gegraven bij het in de Romeinse tijd 'bouwrijp' maken van dit gebied.

Gezien de korte periode dat de nederzetting heeft gefunctioneerd, enige tiental

len jaren, zal vrij snel na het graven van deze greppel zijn begonnen met de aan

leg van de overige structuren die hoofdzakelijk bestaan uit zogenaamde spiekers

waarvan er minimaal vier gevonden zijn. Eén van de spiekers is opvallend groot,

7x6 m en bestaat uit zestien palen. Daarnaast zijn er twee met twaalf en is één

met zes palen opgegraven. Of deze spiekers tegelijkertijd hebben gefunctioneerd

is, door het ontbreken van oversnijdingen en de geringe hoeveelheid aangetrof

fen aardewerk, zeer moeilijk te reconstrueren. Een andere structuur lijkt, gezien

de afmeting en de grote van de paalgaten, op een klein gebouwtje of schuur.

Bij de opgraving van dit perceel is geen enkele boerderij of groter gebouw aange

troffen. De vorm van de greppels aan de zuidzijde van de opgraving zou erop

kunnen duiden dat de kern van de nederzetting iets meer naar het zuiden lag.

Een brede sloot en sportvelden maken het vooralsnog niet mogelijk deze hypo

these te toetsen.

Rond 50 na Chr. verlaten de bewoners de oevers van de geul. Het is opvallend dat

juist in deze periode de enige honderden meters naar het zuiden gelegen limes

vorm begint te hijgen. Zou het kunnen zijn dat, door de consolidatie en uitbouw

van deze grens vanaf de jaren'40 na Christus, het beter was te verhuizen naar

een gebied ten zuiden van deze grens? Of werden de toenmalige bewoners

gedwongen te verhuizen?

De rivier als schatkamer en vuilnisbelt

Bij het proefonderzoek was duidelijk geworden dat in de geul een grote hoeveel

heid cultureel en ecologisch vondstmateriaallag. Een van de belangrijkste vragen

die uit het proefonderzoek naar voren was gekomen, had direct te maken met de

vraag hoe en waarom een dergelijke hoeveelheid vondsten in een rivier terecht

was gekomen. Om op deze vraag een antwoord te geven zijn de belangrijkste

vondstlagen van de geul in secties van 2 m breed gezeefd met een zeef met een

maaswijdte van 4 mmo Door vondsten in kleinere eenheden te verzamelen, zou

het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn vast te stellen of complete potten in de

geul waren gegooid ofdat deze al in een eerder stadium kapot waren gegaan. Het

zeven diende verder om kleine gebruiksvoorwerpen en kleine botjes te bergen

die bij handmatig verzamelen over het hoofd gezien zouden kunnen worden. Bij

het beschrijven van de verschillende vondstgroepen ligt de nadruk, mede door

het grote aantal, op de vondsten uit de geul, maar waar nodig zullen ook de vond

sten uit de nederzetting worden besproken.
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Aardewerk

Bij het opgraven van de geul zijn ruim 21.000 scherven

bestaande uit 1200 scherven gedraaid Romeins aardewerk (ongeveer 6% van het

totaal) en een ldeine 20.000 scherven handgevormd of inheems-Romeins aarde

werk. Het aardewerk moet nog nauwkeurig bestudeerd worden maar wat opvalt

bij het gedraaid Romeinse aardewerk is de aanwezigheid van opvallend veel

amforen en ander aardewerk dat geschikt is voor de opslag van wijn, olijfolie en

vissaus. Daarnaast valt de relatief grote hoeveelheid fijne tafelwaar op, zoals terra

sigillata en ldeine drinkbekers. De aanwezigheid van deze categorieën duidt in

ieder geval op iemand die beschikte over directe relaties met het Romeinse leger,

dat in deze periode in het castellum bij Vechten lag.

Het overgrote deel van het aardewerk is afkomstig van handgevormde potten. Bij

de eerste globale uitwerking konden de scherven van elf potten aan elkaar

geplakt worden tot bijna complete exemplaren. De ruim IOOO scherven die bij

het proefonderzoek waren geborgen, zijn al onderzocht door E. Taayke (Bureau

Potgmis). Hij ziet in de vorm en versiering van het aardewerk een directe relatie

met het Noord-Nederlandse en Duitse kustgebied, waar in deze periode, tussen

de Eems en de Elbe, de Chauken gesitueerd worden. Rond het begin van de jaar

telling sluit keizer Tiberius een verdrag met deze stam en vervolgens leverden de

Chauken hulptroepen, waarvan de eerste vermelding dateert uit 15 en 16 na Chr.

Zou het kunnen zijn dat een deel van de bewoners zich gevestigd heeft langs de

Rijn? Enige tientallen jaren later is de situatie blijkbaar veranderd want Tacitus

beschrijft dat in het jaar 47 na Chr. de Chaul<en als piraten de kust van Gallië

plunderden.

Metaal

Gedurende de opgraving zijn ruim 600 metalen voorwerpen gevonden waarvan

ruim 500 dateren uit de Romeinse tijd. Het overgrote deel van de buitengewoon

goed geconserveerde vondsten is afkomstig uit de geul. Het verwijderen van de

grond uit de geul heeft plaatsgevonden in laagjes van 5 cm waarbij na elke haal

van de bak van de graafmachine het vlal< met de metaaldetector is afgezocht. Dat

dit goed werkte, bleek bij het zeven van de overige kubieke meters grond waarbij

nog slechts één metalen voorwerp tevoorschijn kwam. In dit verband zal een

selectie van de honderden voorwerpen worden besproken.

De vondst van een zeis met een van ruim 120

schoen en drie fragmenten van sild<els tonen, samen met de spiekers, het agrari

sche karakter van de nederzetting aan.

Een ldeine kwart van het aantal metaalvondsten bestaat uit fibulae, waarvan er in

totaal 93 zijn gevonden en die kunnen worden onderverdeeld in tien groepen.

Drie fibulae dateren uit de pre-Romeinse periode waarvan de oudste dateert uit

de midden IJzertijd. Deze vroege fibulae zijn, samen met een aantal fragmenten
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aardewerk uit deze periode, één van de kleine aanwijzingen dat er langs de

Hogeweide mogelijk al in de IJzertijd bewoning heeft plaatsgevonden. Wellicht

dat bij toekomstig onderzoek in zuidelijke richting sporen uit deze periode wor

den aangetroffen.

De vroeg-Romeinse fibulae worden weergegeven in de volgende lijst:

Soort Aantal

aucissafibula 3

draadfibula 23

haakfibula 3

kapfibula 9
knil<fibula 12

knopfibula 2

ogenfibula 21

schijffibula

spiraalbeugelfibula 5
vlakke distelfibula 5
overig 9

Indien de verhouding tussen het aantal ogen-, knik- en aucissafibulae vergeleken

wordt met resultaten van opgravingen van nederzettingen uit dezelfde periode,

blijkt de onderlinge verhouding overeen te komen met vondsten uit 'gewone'

agrarische nederzettingen, maar ook met die van een cultusplaats.

Dat er iemand in de nederzetting aanwezig was met een (directe?) relatie met het

Romeinse leger kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van verschillende

beslagstukken, riemverdelers of onderdelen van militaire uitrustingen. Boven

dien kwam uit de geul ook een bespijkerde zool en een handvol sandaalnageltjes

tevoorschijn. Met name in deze vroege periode behoren bespijkerde zolen gekop

peld te worden aan een militaire uitrusting.

Hout

Doordat een groot deel van de geul onder permanent grondwater lag, kon ook

een aantal houten voorwerpen worden geborgen. Het grootste houten voorwerp

is een 120 cm lange en ruim 20 cm brede plank met drie opvallende uitsteeksels.

Het moet de toenmalige makers veel moeite hebben gekost al het hout rond de 5

tot 8 cm hoge uitsteeksels weg te hakken. Wat de functie van deze plank was, is

nog niet duidelijk. Hetzelfde een veel kleiner houten dat iets

weg heeft van een handgreep. Het voorwerp is grof uitgehakt en heeft aan twee

kanten een driehoekig uitsteeksel gehad dat mogelijk ergens anders in heeft

gepast. Beide voorwerpen zijn geconserveerd.
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Bot

Bij de opgraving en bij het zeven van de inhoud van de geul zijn vele duizenden

grote en kleine botten en botfragmenten gevonden die nog worden onderzocht.

Tussen de botten afkomstig van schapen, geiten, varkens, runderen en paarden valt

een aantal geweistammen op waarvan één was ontdaan van bruikbare delen. Moge

lijk dat een van gewei gemaakt handvat van een mes ter plekke is vervaardigd. Een

onderzoek naar de botjes uit de onderste laag van een kuil is al uitgevoerd.

Interpretatie

Eén van de belangrijke vragen die uit het proefonderzoek naar voren was geko

men, betrof een verklaring voor de hoeveelheid vondstmateriaal in de geul. Na

een eerste globale uitwerking van de verschillende vondstgroepen komt een

'gewoon' patroon in aanmerking van afval afkomstig van bewoners van een

nederzetting met een agrarische functie. De gedachte was dat de inhoud van één

ofmeerdere huizen in één keer in de geul was gestort. Dit gaat niet op aangezien

het merendeel van de duizenden scherven afkomstig is van - gezien de roetaan

slag intensief gebruikte - potten die vermoedelijk in scherven in de geul terecht

zijn gekomen. Tot nu toe kon immers slechts een beperkt aantal complete potten

gereconstrueerd worden.

Maar wat voor personen waren verantwoordelijk voor dit afVal; wat voor mensen

hebben op deze plek gewoond? Was het een Chaukische Auxiliarius die zich met

zijn familie in nieuw Romeins gebied heeft gevestigd? Het was in ieder geval

iemand met een bijzondere relatie met het Romeinse leger die er trots op was dit

te laten zien aan mogelijke bezoekers door wijn te schenken uit Romeinse amfo

ren en in Romeinse drinkbekers aan te bieden. Voor het gewone eten en drinken

had hij de beschikking over een grote hoeveelheid handgevormde kook- en voor

raadpotten. Met name de analyse van het handgevormde aardewerk zal meer

inzicht kunnen geven over wat voor soort mensen de voor archeologen zo rijk

gevulde schatkamer langs de Hogeweide met afVal heeft gevuld. Een ander deel

van het antwoord ligt vermoedelijk onder de ten zuiden van de opgraving gele

gen sportvelden die nog enige jaren in gebruik zullen zijn. Wellicht dat de lao

niek van 2009 een beter antwoord op de gestelde vragen kan geven.

Vroegmiddeleeuwse bewoning en een brug
Na het vertrek van de Romeinse bewoners was het enige eeuwen stil langs de

Hogeweide. In de 6de eeuw werd ten oosten van een met water gevulde depres

sie, die lag op de plaats van de crevasse, een kleine boerderij gebouwd. Dit één

schepig gebouw was minimaal IS m lang en ruim 6 m breed. Hoe deze relatief

kleine boerderij er exact uit heeft gezien, valt, gezien het stadium van de uitwer

king, nog niet te zeggen. De plattegrond is, vergeleken met een andere in Leid

sche Rijn gevonden boerderij uit dezelfde periode, onregelmatig van vorm. Een
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kleine 10 m ten noorden van de boerderij lag een kleine hooiberg met een dia

meter van ruim 4 m bestaande uit één centrale paal met daar omheen vijf dubbel

gestelde palen. Of deze buitenste palen tegelijkertijd in gebruik zijn geweest of

dat sprake is van een herstelling is nog niet te zeggen. Een ander vroegmiddel

eeuws gebouw was mogelijk een spieker. Een vroeg-Romeinse datering zou ook

mogelijk kunnen zijn, maar gezien de oriëntatie en oversnijding is dit niet waar

schijnlijk.

In de Vroege Middeleeuwen was de crevassegeul weer watervoerend, op het veen

in de geul is een aantal Merovingische scherven, een glis en een vogelfibula

gevonden. Om met droge voeten naar de aan de overzijde van de geul gelegen

akkers en weilanden te komen, bouwden de bewoners een smalle brug waarvan

zes houten palen zijn teruggevonden. De aangepunte en in de grond geslagen

eikenhouten palen stonden paarsgewijs, met een onderlinge afstand van 82 tot

97 cm, aan de rand en in het midden van de geul. De afstand tussen de verschil

lende paalgroepen bedroeg vanaf de westelijke oever naar het midden 4 m en

van het midden naar het oosten 4>4 m. Gezien de overeenkomst in afmetingen

en diepte waarop de eikenhouten palen waren ingeslagen, is hier sprake van een

eenvoudige rechte brug. De palen zijn dendrochronologisch gedateerd waarbij

een wankant datering aangeeft dat het hout voor de brugpijlers is gekapt in het

najaar of de winter van 539 na Chr.(!) Gezien de kleine hoeveelheid sporen en de

geringe hoeveelheid aardewerk, slechts dertig scherven, zal op deze plek niet

lang gewoond zijn.

Laatmiddeleeuwse bewoning

De laatmiddeleeuwse sporen zijn voornamelijk ten westen van de Hogeweide

aangetroffen en beslaan twee perioden. De sporen uit de eerste periode dateren

uit de I3de eeuw. De opmerkelijkste structuur is een ronde greppel met een dia

meter van ruim 13 m. In het door de greppel omsloten terrein en in de greppel

zelf, zijn diverse diepe paalkuilen aangetroffen. De structuur die ontstaat, indien

deze paalkuilen onderling met elkaar verbonden worden, doet denken aan een

hooiberg, maar de omvang is bijzonder groot en de plattegrond niet helemaal

symmetrisch. Het dateren van de constructie is moeilijk. De structuur wordt in

ieder geval in de I4de eeuw doorsneden door een sloot. Van een fragment hout

onder uit een paalkuil is een CI4 monster genomen dat echter een datering uit

de 3de eeuw voor Christus geeft. Door de oversnijding met vroeg-Romeinse spo

ren is deze datering niet mogelijk. Het is aannemelijk dat de toenmalige bewo

ners een oud stul< hout hebben gevonden en deze, om wat voor reden ook, onder

in een paalgat hebben gegooid. De overige sporen uit deze periode bestaan uit

een aantal op de volledig verlande crevasse gelegen greppels en kuilen die ver

moedelijk iets te maken hebben met het verbeteren van de kwaliteit van de

grond.
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In fase 2, tussen 135°-14°0, lijkt de locatie langs de Hogeweide weer bewoond

geweest te zijn. Uit deze periode is een aantal brede sloten afkomstig die moge

lijk een boerderij hebben omsloten. De greppels werden aan de buitenzijde bege

leid door een rij palen die onderdeel hebben uitgemaakt van een soort hek. De

onderlinge afstand tussen de palen varieert echter sterk en ligt tussen de 141 en

230 cm. Van de boerderij zelf is niets teruggevonden. Dat er op de plek bewo

ning heeft plaatsgevonden, kon met name worden afgeleid uit in de greppels

geborgen hoeveelheid aardewerk en andere gebruiksvoorwerpen. In totaal zijn

108 metalen uit de Late Middeleeuwen waar een normaal

beeld uit naar voren komt. Zo werden diverse gespen, pijlpunten, een spies, frag

menten van ruitersporen, hoefijzers, scharen, een maaihaak en een hooivork

gevonden. Het opvallendste stuk aardewerk betrof een groot fragment van een

zogenaamde pelgrimshoorn. Indien naar de verspreiding van de sporen op het

terrein binnen de greppels gekeken wordt, is een globale tweedeling te maken

waarbij de noordelijke helft weinig en het zuidelijk deel veel sporen bevat. Dit

zou er op kunnen duiden dat de boerderij in het noordelijk deel heeft gestaan.

Dat er in het zuidelijk deel mogelijk opslag van agrarische producten is geweest

of dat er een ldeine moestuin heeft gelegen, kan wellicht worden afgeleid uit de

vondst van twee ingegraven potten van grijs aardewerk.

De inhoud van de potten is gezeefd waarbij een groot aantal muizenbotjes is

gevonden. In één pot zijn de resten van 22 veldmuizen en 2 bosspitsmuizen aan

getroffen. Het is van meer opgravingen bekend dat potten als vallen, met de ope

ning op maaiveld, zijn ingegraven. De muizen vielen dan in de pot en konden

door de gladde binnenkant niet meer ontsnappen.

Verstoringdiepte

Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans groot is dat de kern

van de nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd meer naar het zuiden, onder de

huidige sportvelden, ligt. Om dit te controleren en tevens te kijken hoe diep de

grond is verstoord bij de aanleg van de sportvelden heeft RAAP de opdracht

gekregen dit te onderzoeken. Een andere vraag was het bepalen van de locatie

van de mogelijke Romeinse riviergeul en het vaststellen van de oorsprong van de

bij de opgraving aangetroffen crevasse. Een derde vraag betrofhet vaststellen van

de omvang van een ten zuidwesten van de sportvelden gevonden nederzetting

uit de Vroege Middeleeuwen en het vaststellen van de omvang van een langs de

Hogeweide gelegen nederzetting uit de late Middeleeuwen. Het onderzoek is in

2004 uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zult u in de volgende kroniek

kunnen lezen.
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UTRECHT - VlEUTENjDE MEERN .:. Rijngeul H.L. WYNIA

Vele duizenden jaren heeft de Rijn de vorming van het landschap ten westen van

Utrecht direct en indirect bepaald. Direct omdat in de duizenden jaren dat de

Rijn door dit gebied kronkelde vele lagen ldei en zand zijn afgezet waardoor een

2 lan brede stroomrug kon ontstaan. Indirect omdat de ldei uit het stroomgebied

van de Oude Rijn al vele eeuwen uitermate geschikt bleek te zijn als grondstof

voor de dakpan- en baksteenindustrie. Met het in toenemende mate 'verstenen'

van de stad vanaf de I3de eeuw nam de vraag naar bakstenen en dakpannen sterk

toe en ontstond langs de Vecht en langs de Oude Rijn in de buurt van Woerden

een bloeiende ldeiverwerkende industrie. Vanaf de I8de eeuw werd in Leidsche

Rijn op grote schaalldei gewonnen. Voor de afvoer en het transport van de dui

zenden kubieke meters van dit zware materiaal werden vanaf de belangrijke

doorgaande waterlopen, zoals de Leidsche Rijn en de Alendorperwetering, brede

sloten het land in gegraven waardoor ldeine schepen of vletten op een doel

treffende wijze dichtbij de kostbare grondstof konden komen. Na vele honder

den jaren ontstond met name in het centrale deel van Leidsche Rijn rond de

Alendorperweg, een karakteristiek landschap met laaggelegen en door brede slo

ten van elkaar gescheiden percelen. Het is juist op deze percelen waar vanaf het

begin van de vorige eeuw de glastuinbouw een hoge vlucht zou nemen. Het

maaiveld van een groot deel van de afgegraven percelen was door het delven van

dild<e lagen ldei namelijk vlak boven het grondwater komen te liggen, waardoor

deze voor landbouw onbruikbaar waren geworden. Glastuinbouw bleek daaren

tegen vanaf het begin van de vorige eeuw zeer rendabel. De brede vletsloten kon

den daarbij goed gebruikt worden voor de aanvoer van brandstofvoor het verwar

men van de kassen en ter afvoer van de tuinbouwproducten richting het snel

groeiende Utrecht. Tegenwoordig wordt de ldei niet meer met de schep weg

gegraven maar hebben grote graafmachines dit zware handwerk overgenomen.

Het vervoer met kruiwagen en ldeine scheepjes is vervangen door het veel snelle

re transport over de weg.

Nadat aan het einde van de vorige eeuw percelen in de wijk Veldhuizen en

Oudemijn door de ldeidelvers waren afgewerkt, was in 2002 een groot perceel

ten zuiden van de Verlengde Vleutenseweg aan de beurt om als ldeigroeve te die

nen. Op 40 cm onder maaiveld lag een ongeveer IS cm dikke laag geschikte ldei.

Om daar bij te komen, werd eerst de bovenliggende grond verwijderd en tijdelijk

opgeslagen. Daarna werd deze weer teruggestort en ingezaaid met gras. De ver

gelijking dringt zich op met het optillen van een groen tapijt om wat onderlig

gend stof te verwijderen en het vervolgens weer netjes terug te leggen.

Archeologisch onderzoek

Voor de ldeiwinning zou bij elkaar een laag van ruim een halve meter dik vergra-
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ven worden waardoor eventueel aanwezige archeologische sporen zouden ver

dwijnen. Vooraf waren er geen aanwijzingen dat er in de grond archeologische

resten aanwezig zouden zijn. Bij een RAAP-kartering in 1993 werd op dit perceel

ook niets gevonden. Dat er desondanks toch proefonderzoek is uitgevoerd, heeft

onder andere te maken met de nabijheid van het laatmiddeleeuwse complex Den

Hoed en een nabijgelegen nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen. Tevens

heeft archeologisch onderzoek de laatste jaren aangetoond dat de oevers van de

direct ten westen van het perceel gelegen Oude Rijn, met name in de I2de eeuw,

een aantreld<elijke vestigingsplaats voor de toenmalige bewoners vormden. Om

er zeker van te zijn dat door de ldeiwinning geen sporen uit de periferie van

genoemde nederzettingen ongezien zouden verdwijnen, zijn er, verspreid over

het perceel, zeven proefsleuven met een totale lengte van 613 m gegraven.

Dat het achteraf gezien niet vreemd was dat bij de RAAP-kartering geen archeo

logische indicatoren waren aangetroffen, bleek uit het feit dat de proefsleuven,

op enkele laat- en postmiddeleeuwse kuilen na, geen archeologische sporen van

betekenis hebben opgeleverd. Wat dit proefonderzoek wel aan gegevens heeft

opgeleverd, heeft niet zozeer met de bewoningsgeschiedenis maar veel meer met

de wordingsgeschiedenis van de bodem waarop de vroegere bewoners van Leid

sche Rijn leefden te maken.

Een restgeul uit de Romeinse tijd?

In sleuf 4 werd, evenwijdig met de sleufwand, een aantal donkere banen van

zware ldei aangetroffen, die in eerste instantie werden geïnterpreteerd als grep

pels. Bij nader onderzoek van deze grondverldeuringen bleken zij evenwel

natuurlijk van oorsprong te zijn en steil in zuidelijke richting naar beneden te

duiken. De lagen behoorden bij een tot dan toe nog onbekende restgeul waarvan

in de sleuf de noordelijke oever was aangetroffen. Om de exacte ligging, dimen

sies en eventuele datering van deze geul vast te kunnen stellen, werden buiten

het perceel voor de ldeiwinning twee extra sleuven gegraven. Door een nog func

tionerende sloot kon bij geen van deze sleuven een doorlopend profiel over de

geul verkregen worden. De plaats van de zuidelijke oever kon echter wel worden

vastgesteld, waardoor de ligging en de breedte van de restgeul gereconstrueerd

konden worden. De breedte bedroeg 30 m en de vulling bestond uit diverse ldei

en veenlagen. Door het snel toestromende grondwater kon slechts een ldein deel

van het westprofiel van sleuf 7 met de zuidelijke oever getekend worden. In sleuf

6 is, zoveel mogelijk richting het gereconstrueerde midden van de geul, met

behulp van de graafmachine een poging ondernomen de onderzijde van de geul

vast te stellen. Op ruim 4 m onder maaiveld werd grof beddingzand aangetrof

fen. Vanwege de diepte van de sleufen het daarmee samenhangende instortings

gevaar was het niet mogelijk de absolute diepte van de geul in te meten. Al deze

waarnemingen bij ell<aar duidden op de aanwezigheid van een forse rivierloop in

214 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



Een t'~kening met de topografische

ondergrond en de ligging .van de

sleuven en de gerJconstrueerde lig~ing

van de restgeul.

1. Sleuf vier met de noordelijke oever

2. Sleufzes met de zuidelijke oever

]. Sleufzeven met de zuidelijke oever

4. De gereconstrueerde ligging

5. De restgeul van de Oude RUn ui.t

de 12de eeuw.

Overzichtsfoto van het terrein met de

proefsleuven vanuit het zuidoosten.

.... , Op de achtergrond is het ./nformatie

Centrum Leidsche Rijn te zien. Links

ligt sleuf4 waarin het bovenste deel

van de restgeul als donkere

verkleuring zichtbaar is. De sloot

helemaal links op de foto ligt

ongeveer in de geulên de zuidelijke

·oever ligt.links·vari deze sloot.



I UTRECHT-VLEUTEN/DE MEERN·

het noordelijke deel van stroomrug van de Oude Rijn. Een deel van de vragen

was dus beantwoord. Maar een datering voor het moment van verlanden van de

riviergeul kon door gebrek aan archeologisch materiaal niet verkregen worden.

Indien echter naar de afmetingen en ligging op de stroomrug en ook in samen

hang met nederzettingen uit de Romeinse tijd gekeken wordt, lijkt een datering

in de laat-Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk. Om deze

hypothese te controleren zal door fysisch-geografen een reeks grondboringen

over de restgeul gezet gaan worden, waarbij ter datering van het diepste deel van

de onderste veenlaag een CI4 monster genomen zal worden. Als de waterdoor

voer in een riviergeul om wat voor reden ook stagneert, kan pas veengroei plaats

vinden en door het begin daarvan te bepalen, is vast te stellen wanneer de rivier

is gestopt met stromen.

In de eerste helft van 2004 zal door RAAP een uitgebreid booronderzoek in de

buurt van de geul uitgevoerd worden dat in eerste instantie bedoeld is om de

omvang van een aantal archeologische terreinen vast te stellen. Daarnaast zal

ook de ligging van de mogelijke Romeinse restgeul nader bepaald worden. Eén

van de door RAAP te onderzoeken archeologische vindplaatsen dateert uit de

vroeg-Romeinse tijd en ligt op de oever van een zogenaamde crevasse of door

braakgeul die mogelijk uit de al besproken Romeinse geul afkomstig is. Om deze

veronderstelling te kunnen verifiëren zal RAAP het vervolg van de aangetroffen

restgeul opsporen en de plaats waar de crevasse uit de hoofdstroom van de Rijn

brak, proberen te lokaliseren.

Mocht inderdaad worden vastgesteld dat de geul begon te verlanden in de laat

Romeinse tijd of Vroege Middeleeuwen, zou dit grote gevolgen kunnen hebben

voor het onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van de stroomrug van

de Oude Rijn. Het zou kunnen impliceren dat de activiteit van de Rijn vanaf de

laat-Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen een paar eeuwen tot een mini

mum beperkt is gebleven dan wel helemaal is gestopt. Wellicht dat bij het ver

schijnen van deze Kroniek inmiddels een antwoord op de vraag over datering

gegeven kan worden en ofde aangetroffen geul dus dé ofeen Romeinse Rijn van

Leidsche Rijn is.

UTRECHT - VLEUTEN/DE MEERN .:. Taatsedijk H.L. WYNIA

Het komt niet vaak voor dat de archeologen van Leidsche Rijn worden gebeld

door een aannemer met het bericht dat bij sloop- of graafwerkzaamheden zaken

uit het verleden zijn gevonden. Eén van de uitzonderingen deed zich voor op I

maart 2002, toen een kraanmachinist van het bedrijf Venus meldde dat bij het

slopen van een klein huisje langs de Taatsedijk oude funderingen tevoorschijn
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waren gekomen. Een uur later waren de archeologen ter plaatse en bij een eerste

globale inspectie leken de oude funderingen bij een sluisachtige constructie te

horen. Eenmaal terug in het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum werd bij

het bestuderen van oude kaarten echter al snel duidelijk dat op die plek een

molen heeft gestaan, die het water van de polders Papekop en Galekop via de ten

oosten van de Taatsedijk gelegen molenvliet naar de Leidsche Rijn maalde. De

archeologen achtten de resten van dermate groot belang dat verdere sloop van de

muren werd gestopt en meteen begonnen werd met een ldeine opgraving. Bin

nen een paar dagen werden de monumentale en goed geconserveerde resten van

de molen blootgelegd.

Een beschrijving van de resten

De opgegraven resten w0fden met de stroomrichting van het water, van zuid

naar noord, besproken. Het water werd naar het scheprad geleid via een 9 m lan-

ge trechtervormige constructie, de achterwaterloop. De instroomopen._l_·n-"g~w_a_s _

drie meter breed en ten oosten daarvan was een zware beschoeiing, bestaande

uit palen en planken, aangelegd. Op oude kadastrale kaarten is te zien dat direct

ten zuiden van de molen een haventje lag, waarvan deze beschoeiing vermoede-

lijk deel uitmaakte. De vloer van de achterwaterloop lag 2 m onder het maaiveld;

en om onderspoeling van de muren door het snel stromende water te voorko-

men, was deze opgebouwd uit zware en ongeveer I m brede planken welke in de

lengterichting waren geplaatst. De vloer diende tevens als plaatfundering voor

het opgaande muurwerk, ook wel krimpmuren genoemd. ..::D::..:e::-~~~~J~~~~ _

muur is tot aan het bestaande maaiveld bewaard gebleven, de westelijke was voor

een ldein deel gesloopt en kon vanwege de nabijheid van een tracé met nutsvoor-

zieningen niet volledig blootgelegd worden. In het deel van deze muur dat wel

onderzocht kon worden, werden drie bouwfasen onderscheiden. Tegen de oor-

spronkelijke muur was twee keer een nieuwe muur gezet waardoor de achterwa-

terloop steeds een stukje smaller werd. Bij het verwijderen van de grond uit de

achterwaterloop kwam een deel van een ingestort stenen gewelf tevoorschijn, dat

de achterwaterloop voor het grootste deel overlduisde. In de oostelijke krimp-

muur is vanaf de opening over een lengte van 6 m de aanzet van dit gewelf aan-

getroffen.

De achterwaterloop mondde uit in een 50 cm breed en 2,5 m lang deel waar het

eigenlijke scheprad heeft gedraaid. Dit deel van het complex was oorspronkelijk

ook iets breder en is, net als de achterwaterloop, smaller gemaakt. De vloer

bestond uit aan elkaar gemetselde stenen en lag iets hoger dan de houten vloer

van de achterwaterloop. Het scheprad heeft met een zware as, de zogenaamde

wateras, in verbinding gestaan met een groot aandrijf- of onderwiel, waarvan de

kelderachtige ruimte waarin deze heeft gedraaid direct ten oosten van het deel

met het scheprad is teruggevonden. De noordelijke muur van deze ruimte was
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verdwenen. De oostelijke muur is duidelijk in een oudere, en gezien het steen

formaat mogelijk uit de 17de eeuw daterende, zuidelijke muur gekast.

Direct ten noorden van het smalle deel tussen de krimpmuren met het scheprad

waren aan beide zijden van de uitstroomopening sleuven in de muren aange

bracht, waarin mogelijk - ra cm uit elkaar - twee rijen planken geschoven kon

den worden om, bijvoorbeeld tijdens reparaties aan het scheprad, te voorkomen

dat het water terug zou stromen. Bij andere wip- en poldermolens bevindt zich

op deze plek de zogenaamde wachtdeur, die bij het malen automatisch openging

door de waterdruk Indien er niet werd gemalen, sloot deze deur vanzelf door de

druk van het bovenwater. Wellicht is deze constructie ook hier toegepast, maar

daarvoor zijn geen concrete aanwijzingen gevonden.

In de vloer bevond zich ter hoogte van de eerder beschreven sleuven een drem

pel van zeer hard materiaal, mogelijk natuursteen. Het hoogteverschil tussen de

vloer van de achterwaterloop en die van de voorwaterloop bedroeg 52 cm, dat ter

hoogte van de drempel overbrugd moet zijn door middel van een zogenaamde

opleider. De exacte vorm van deze constructie, waarlangs de schoepen van het

scheprad het water omhoog maalden, kon door het snel toestromende water en

een hoeveelheid zwaar puin niet worden vastgesteld.

De drempel vormde tevens de overgang naar de trechtervormige voorwaterloop

van 9 m lang. De uitstroomopening was 3 m breed eindigde aan de oostzijde in

een zwaar uitgevoerde houten beschoeiing. De vloer van de voorwaterloop

bestond uit aan elkaar gemetselde stenen. Ook hier geldt dat de oostelijke krimp

muur tot aan het huidige maaiveld bewaard is gebleven en dat de westelijke

muur ten behoeve van een tracé met nutsvoorzieningen voor een groot deel niet

onderzocht kon worden.

Van de fundering van de eigenlijke molen is, op de bak voor het grote onderwiel

na, niet veel teruggevonden. Slechts wat kleine muurresten konden mogelijk aan

de molen worden toegeschreven, zoals de eerder vermelde muur uit de 17de

eeuw. De tegenhanger van deze muur, waarvan slechts een paar kleine delen

zijn teruggevonden, bevond zich op een kleine 7 m ten noorden hiervan. Van de

oostelijke en vermoedelijk diep gefundeerde muur is helemaal niets teruggevon

den. Indien de aangetroffen resten worden vergeleken met andere wipmolens,

en gezien de ligging van de bak van het onderwiel en de afstand tussen de noor

delijke en zuidelijke molenmuur, zou de omtrek van de molen aan de basis

ongeveer 7x7 m zijn geweest. Op kadastrale kaarten uit de 19de eeuw staat ten

noorden van de molen een kleine molenaarswoning afgebeeld. Dit deel van het

terrein is ook onderzocht, maar op de mogelijke plaats van de woning werden

geen funderingen teruggevonden. Verspreid over het terrein werden wel kleine

fragmenten van muurtjes gevonden met vermoedelijk een 17de-eeuwse datering.

De functie van deze resten kon door het fragmentarische karakter ervan niet

bepaald worden.
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De datering van de resten

De Taatse of Galekopper molen is de meest oostelijke van aanvankelijk drie en

later vier molens tussen de Meemdijk en de hiervan een kleine 4 km ten oosten

gelegen Galekopperdijk. De twee westelijke molens, gelegen langs De Meent en

ter hoogte van de tegenwoordige Mauritslaan in De Meern, zorgden voor het

bemalen van de Polder Oudenrijn; de Taatse molen was zoals gezegd verantwoor

delijk voor het bemalen van Polder Papekop, later Papendorp geheten.

In de Middeleeuwen konden deze polders nog op een natuurlijke wijze worden

ontwaterd. In de loop der tijden klonk de venige ondergrond echter langzaam in,

zodat er vanaf de 16de eeuw molens nodig waren om de voeten droog te houden.

De bij de opgraving aangetroffen muurresten konden niet met zekerheid aan de

beginperiode van de bemaling worden gekoppeld. De oudste muren lijken uit de

17de eeuw te stammen, maar het overgrote deel dateert -gezien de steenforma

ten- uit de 18de en/of 19de eeuw. In 1880 wordt de bemaling van de polders

Papendorp en Galekop overgenomen door een verder zuidwaarts gebouwd

stoomgemaal. De laatste molenaar, Gerrit van Markus sr., ging met de tijd mee

en werd de eerste machinist van dit stoomgemaal. Een jaar later werden de

molen en het molenaarshuis openbaar verkocht en direct daarna gesloopt. Het

stoomgemaal pompte het water via de molenvliet, langs de oude molenerf, naar

de Leidsche Rijn, vanwaar het vervolgens richting de Stadsbuitengracht van

Utrecht stroomde. Doordat er een dam in de Leidsche Rijn lag ter hoogte van de

Stadsdambrug bij Park Voorn, kon het water niet in westelijke richting afVloeien.

De technologische ontwikkeling ging door en in 1914 werd de stoommachine

vervangen door een elektrische pompinstallatie. Met de uitbreiding van het

knooppunt Oudenrijn in 1964 trofhet gemaal hetzelfde lot als de molen en werd

ook dit gebouw gesloopt. Kort hierna werd een groot deel van de molenvliet

gedempt, waarmee een definitief einde kwam aan een kleine vierhonderd jaar

waterstaatkundige geschiedenis langs de Taatsedijk.

In 1913 liet Gerrit van Markus jr., machinist van het aan de Taatsedijk gelegen

stoomgemaal, ter plaatse van de voormalige molen een aantal kleine huisje bou

wen. Bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn was er echter geen plaats meer voor

deze kleinschalige bebouwing en werden alle woningen gesloopt. De sloop van

het huis Taatsedijk nO.3 in 2002 leidde tot de 'ontdekldng' van de molen. De res

ten zijn gedocumenteerd en daarna toegedekt met grond, zodat ze wellicht bij

het toekomstig ontwerp van dit gedeelte van Leidsche Rijn ingepast dan wel

zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Hoe zag de Taatse molen eruit?

De aangetroffen resten laten zien dat op deze plek een zogenaamde wipmolen

heeft gestaan. Wipmolens zijn relatiefkleine en eenvoudige molens, die over het

algemeen voor het bemalen van polders werden gebruikt. Het bovenste deel van
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de molen - met wieken, de wiekenas en het bovenwiel - bracht de grote konings

spil en, aan het ondereinde daarvan, de onderschijfloop in beweging. Deze

schijfloop greep op zijn beurt in de tanden van het zogenaamde onderwiel die

met een zware wateras in verbinding stond met het scheprad. De benaming

'wipmolen' is afkomstig van het licht schudden of 'wippen' van de molen tijdens

het draaien van de wieken. Bij de wipmolen draaide het scheprad, dat vaak was

afgedekt met een houten behuizing, aan de buitenzijde van de molen.

Met dank aan de heer G. Keunen van de RDMZ voor het aanleveren van achter

grondinformatie.

UTRECHT - VlEUTENjDE MEERN .:. Veldhuizen-'De Meern I'

J.G.A. BAZELMANS EN E. JANSMA

De hete zomer van 2003 leverde een rijke oogst op voor de Nederlandse archeo

logie. In een tijdsbestek van slechts enkele maanden werden in het stroomgebied

van de Oude Rijn drie Romeinse binnenvaartschepen ontdekt en voor een deel

opgegraven. In alle gevallen betreft het platbodems die behoren tot een scheeps

type dat is vernoemd naar een andere Hollandse vindplaats: Zwammerdam. In

mei en juni 2003 ging alle aandacht uit naar de opgraving en integrale berging

van een platbodem bij De Meern (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht

1996-1997, p. 146-149). Dit schip staat bekend onder de wetenschappelijke naam

'De Meern I' en zal in dit artikel uitvoerig besproken worden.

Enkele dagen na afronding van de opgraving van 'De Meern I', werd enkele hon

derden meters naar het oosten een ander vaartuig gevonden: 'De Meern 4' (zie

deze Kroniek p. 188). Dit schip was in de Romeinse tijd afgezonken ter bescher

ming van een krib in de rivier. Verder onderzoek is daar achterwege gebleven,

omdat geprobeerd wordt dit schip ter plekke te bewaren. En als klap op de vuurpijl

werd eind juni 2003, ra lau naar het westen, in het stadshart van Woerden, het

Romeinse fort Laurium, een derde platbodem uit de Romeinse tijd gevonden. Het

betrof hier niet de eerste scheepsvondst uit deze stad; het draagt daarom de naam

'Woerden 7' (zie deze Kroniek p. 319). Op de boorden van dit schip werd een com

binatie aangetroffen van roeibankdragers en riernkoordgaten: een eerste aanwij

zing dat sommige schepen van het type Zwammerdam plaats boden aan roeiers.

De drie nieuwe schepen van De Meern en Woerden voegen zich in een reeks van

ongeveer dertig andere Romeinse platbodems die ten noorden van de Alpen zijn

gevonden. Slechts een klein aantal is over de volle lengte en breedte bewaard

gebleven en in alle gevallen lijkt sprake van schepen die voor het afzinken zijn

ontmanteld. Dat is bij De Meern I echter niet het geval. Deze platbodem is per
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ongeluk gezonken. Hoewel het schip te lijden heeft gehad van de erosieve wer

king van de rivier, is het in zijn oorspronkelijke vorm, met een dubbele kajuit,

bewaard gebleven. Hoewel in het ruim lading ontbreekt, is in de leefruimte van de

bemanning het grootste deel van de oorspronkelijke inventaris nog aanwezig. Dit

klein-Pompeji geeft een uniek inzicht in het leven en werken aan boord van een

2de-eeuwse platbodem in het noordelijke grensgebied van het Romeinse rijk.

De Nedergermaanse limes

De schepen van De Meern en Woerden zijn gevonden in dichtgeslibde delen van

de bedding van de Oude Rijn, de rivier die samen met de Kromme Rijn en de

Nederrijn, gedurende eeuwen de feitelijke grens van het Romeinse rijk vormde

in Nederland. De Nederlandse delta van Rijn, Waal en Maas maalde na 82 na

Chr. en tot het einde van de 3de eeuw deel uit van de provincie Neder-Germanië.

In het oosten lag de grens van deze provincie bij de Vinxtbach, een kleine zijri

vier van de Rijn ten zuiden van Bonn; in het westen aan de Noordzee, bij Katwijk

aan de Zee. In Nederland omvatte Neder-Germanië de stamgebieden van de

Cananefaten en de Bataven.

Tussen ca 40 en 275 na Chr. bevond zich op de linkeroever van de Nederger

maanse Rijn een complexe militaire infrastructuur die bestond uit legioensves

tingen, forten, karnpdorpen, industriële complexen, wachttorens, kunstmatige

wegen, kades en havens. In Nederland zelf was slechts in de decennia na de

Bataafse opstand van 69 na Chr. van de vestiging van een legioen sprake, bij Nij

megen. Gedurende de gehele periode was de Romeinse bezetting in Nederland

verdeeld over zo'n twintig castella. In ieder castellum vonden ongeveer vijfhon

derd soldaten onderdak. Slechts enkele honderden meters ten oosten van De

Meern I lag zo'n klein fort, dat van de Hoge Woerd.

Het is evident dat het militaire systeem langs de Rijn bedoeld was het gebied aan

de overzijde van de rivier te beheersen en vijandelijke invallen onmogelijk te

maken of te bestrijden. Niet vergeten mag echter worden dat de militaire voor

zieningen ook - en vooral - bedoeld waren controle uit te oefenen over de Rijn

zelf als een van de belangrijkste verbindingen in het noordelijke deel van het

Romeinse rijk, tussen het Duitse Rijnland en Brittannië. De Romeinen zullen

betreld<:elijk weinig interesse gehad hebben in een exploitatie van de Nederland

se delta, behalve voor de rekrutering van (Bataafse) hulptroepen; hun controle

van het gebied zal vooral gemotiveerd zijn geweest door 'internationale' ver

keersgeografische overwegingen.

De militaire infrastructuur langs de Rijn in Nederland vormde door de eeuwen

van de Romeinse bezetting heen geen onveranderlijk gegeven. Grootschalige

opgravingen in de jaren '80 en '90 in verschillende West-Nederlandse dorpen en

steden hebben, mede door de systematische inzet van jaarringonderzoek, een

gedetailleerd beeld opgeleverd van de aard en ontwikkeling van de limes in de
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Iste tot en met de 3de eeuw. Vele belangrijke en grootschalige wijzigingen lijken

terug te voeren op het optreden van specifieke keizers. Tot voor kort werd bij

voorbeeld aangenomen dat de fortenreeks langs de Rijn pas vorm kreeg in 47 na

Chr., nu doet het beeld opgeld dat al onder Caligula, zo rond 40/41, verschillen

de forten werden ingericht, mede met het oog op een verovering van Brittannië.

De onmiddellijke damnatio van Caligula's memoriae onder Claudius heeft tot

voor kort verhuld dat zijn opvolger bij zijn succesvolle Britse expeditie voort

bouwde op het omvangrijke werk van zijn voorganger.

Pas onlangs is uit onderzoek gebleken dat de Romeinen ook in de gebieden tus

sen de vele forten omvangrijke bouwactiviteiten ontplooiden. Zo moet al in de

jaren '50 van de Iste eeuw een reeks van wachttorens zijn verrezen. Enkele

decennia later werd onder Trajanus de natuurlijke route tussen de forten, over de

oeverwal van de Rijn, in één of twee jaar omgevormd tot een brede, kunstmatige

weg. In verschillende natte gebieden werden daartoe zelfs lange aarden dammen

aangelegd. Ze werden op hun plaats gehouden door reeksen diep ingeheide hou

ten palen, die voor een deel uit Midden- en Zuid-Duitsland waren geïmporteerd.

In de winter van 124/125, drie jaar na een bezoek van Hadrianus aan de lage lan

den, werd de weg op een indrukwekkende manier verder uitgebouwd.

Gedurende meer dan een eeuw werden de verschillende opeenvolgende fasen

van de forten uitgevoerd in aarde en hout; pas in tweede helft van de 2de eeuw

werden ze in steen gebouwd. Eerst waren de belangrijkste hoofdgebouwen voor

'verstening' aan de beurt, later ook de poorten en de muren. Verschillende bouw

inscripties en mijlpalen uit vooral de eerste helft van de 3de eeuw laten de keizer

lijke bemoeienis zien met de instandhouding van forten en wegen. Het is in de

context van deze geleidelijke maar ingrijpende transformatie van de limes dat De

Meern I geplaatst moet worden; het schip heeft in de jaren '80 en '90 van de 2de

eeuw waarschijnlijk een rol gespeeld in het onderhoud van militaire constructies

langs de Rijn.

De Meern I

De schepen van het type Zwammerdam zijn in technologische zin betrekkelijk

eenvoudig. Ze bestaan uit een aantal lange en smalle bodem- ofvlakplanken, twee

lange L-vormige kimmen die de overgang tussen vlak en boord vormen en op de

kimmen bevestigde enkele of dubbele boven elkaar geplaatste boorden. Vlak, kim

en boord werden met elkaar verbonden door gespijkerde kniehouten. Bijzonder

zijn deze eenvoudige Romeinse platbodems wel door hun grote omvang; in de

regel zo'n 20 tot 35 m lang. Met een lengte-breedte verhouding van één staat tot

zeven en een diepgang tot I,S m. was het mogelijk om grote ladingen, tot 50 à 60

ton, te vervoeren. Er bestaat geen eensluidend perspectiefop de wijze van voortbe

wegen van deze schepen. Ieder schip liet wellicht een eigen combinatie zien van

gecontroleerd meedrijven met de stroom, roeien, jagen, bomen en zeilen.

225 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2°,°2-200 3



I UTRECHT·VLEUTEN/DE MEERN

In vrijwel alles schikt De Meern I zich naar de kenmerken van het type Zwam

merdam. Op één punt wijkt het echter sterk af. Het betreft namelijk een lang

rank schip, met een verhouding van 1:10 voor lengte staat tot breedte (25x2,5 m).

Daarnaast is het schip voorzien van een dubbele kajuit. Niet elke vertegenwoor

diger van het type Zwammerdam zal beschikt hebben over een dergelijk verblijf

voor de bemanning. Sommige laten er echter sporen van zien; in het geval van

De Meern 1 is het bewaard gebleven door de bijzondere omstandigheden waar

onder het schip gezonken is. Bij het opzettelijk afzinken van een schip had men

zeker gekozen voor het verwijderen van de opbouw. Eén van de schepen van het

Belgische Pommereoul is hier een voorbeeld van.

Uit het jaarringonderzoek van De Meern 1 is gebleken dat het schip tussen 142

en 154 na Chr. is gebouwd en dat de kajuit vrijwel zeker tot het oorspronkelijke

ontwerp behoorde. Het dendrochronologische onderzoek heeft echter niet alleen

inzicht gegeven in de ouderdom. Het is gebleken dat het schip is gebouwd uit

drie enorme eiken die in Nederrijnse laagvlakte ('Nederland') gekapt moeten

zijn. Het gaat om eiken die in oorsprong zo'n 40 m hoog geweest moeten zijn!

Uit het ontbreken van zijtakken blijkt dat ze in een dicht bos stonden. Een verge

lijking van groeikenmerken maakt echter duidelijk dat ze niet uit hetzelfde bos

komen.

De 'Nederlandse' herkomst van het hout heeft vele onderzoekers verbaasd omdat

tot voor kort werd aangenomen dat de in Nederland gevonden schepen gebouwd

waren op (militaire) werven aan de midden- ofbovenloop van de Rijn. De theorie

luidde dat ze als nieuwgebouwde containerschepen voor Rijnlandse lading

(natuursteen, baksteen en graan) één keer de Rijn afzakten om in de delta

gebruikt te worden als schip, bouwhout of als zinkstuk. De aard van de Rijn en

de mogelijkheden tot voortbeweging van deze schepen verzette zich tegen een

retourvaart. Niet alleen de inlandse herkomst van het hout is strijdig met deze

opvatting. Er zijn namelijk verschillende aanwijzingen dat het schip van De

Meern tientallen jaren in dienst is geweest. Goed te dateren schoenen en sanda

len wijzen op een gebruik van het schip in de jaren na 180 na Chr. De dertig of

meer jaren van gebruik hebben ook vele reparaties betekend. Het breeuwsel

moet verschillende keren, zelfs aan de onderzijde, vervangen zijn.

In het achterste deel van De Meern 1 bevond zich, zoals gezegd, een ldeine dub

bele kajuit. De drie muren waren opgebouwd uit horizontaal geplaatste rabatten.

De eerste kajuit was vanaf de plek van de roerganger te betreden via een afsluit

bare deur. De ander, tussen de eerste kajuit en het laadruim, was niet te bereiken

via één van deze ruimtes, maar vrijwel zeker via het dak. In het eerste roefJe

bevond zich een aantal meubels dat wijst op een gebruik als verblijf: een bed, een

kast en een kist. In het tweede roefJe werden de resten van een haardplaats aan

getroffen.
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De schipper en zijn maat

De bemanning van het schip is het meest tastbaar in de aanwezigheid in de

kajuit van een paar schoenen en een paar sandalen. Waarschijnlijk waren ze

opgeborgen in een zak, waarvan alleen de metalen sluiting bewaard is gebleven.

Het ene paar, schoenmaat 41/42, was van de schipper zelf; het andere paar,

schoenmaat 35, van een vrouwelijke of jonge mannelijke gezel. Beide paren zijn

waarschijnlijk op het schip achtergebleven omdat het geen alledaagse schoeisels

betrof. Het waren modieuze schoenen en sandalen die alleen bij bijzondere gele

genheden werden gebruikt. De verfijnde kurkslippers waren niet bestand tegen

gebruik in de natte omstandigheden waarin de bemanning het meest verkeerde.

Veelzeggend met betrekking tot de bemanning is ook de vondst in de kajuit van

drie schrijfstiften: twee voor het schrijven in was en één voor het schrijven in

inkt. Blijkbaar kon de schipper of de bemanning van De Meern I schrijven. Dit

gegeven zal één van de bouwstenen vormen in de discussie over de vraag of het

schip behoorde tot het militaire apparaat of in eigendom was van een private

onderneming of een autochtone burger. Uit verschillende geschriften blijkt dat

in het Romeinse leger het voor soldaten van alle rangen noodzakelijk was te kun

nen lezen en schrijven. En wat voor het onderzoek van De Meern interessant is:

juist in de context van de logistiek, _de afhandeling van de grote goederenstromen

binnen het leger, was geletterdheid onontbeerlijk. Dat dwingt ons echter niet

noodzakelijk het schip van De Meern te beschouwen als een militair schip. We

weten namelijk sinds kort dat geletterdheid voor het Bataafse gebied niet nood

zakelijk alleen in de richting wijst van het leger.

De voor het Gallisch-Germaanse gebied zeer omvangrijke recrutering van Bata

ven voor het Romeinse leger, die al in de tweede helft van de 1ste eeuw voor Chr.

op gang kwam, had op termijn waarschijnlijk grote invloed op de geletterdheid

van de Bataafse bevolking. Immers, generatie na generatie van afgezwaaide mili

tairen keerden in relatief grote aantallen naar huis terug. En ver van huis

bestond er behoefte aan communicatie met het thuisfront. Jammer genoeg ont

breekt het in ons land vrijwel aan directe getuigenissen hiervan, een enkel 

onleesbaar - wastablet daargelaten. Indirecte bewijzen zijn er sinds kort wel, en

zelfs in overvloed. Intensieve metaaldetectie heeft in het Bataafse gebied geleid

tot de ontdekking van honderden zogeheten zegeldoosjes, bronzen doosjes ter

bescherming van het zegel waarmee brieven waren voorzien. Deze zegeldoosjes

komen niet alleen voor in een militaire maar juist ook in een inheemse context,

tot in het ldeinste gehucht. Er is alle reden om aan te nemen dat er aan het einde

van de tweede eeuw - het moment van zinken van het schip - in het gebied van

de grote rivieren een geletterdheid bestond die pas ver in de Middeleeuwen weer

werd geëvenaard. De aanwezigheid van schrijfmateriaal op een schip van

autochtoon-burgerlijke origine hoeft ons dus niet te verbazen.

Het schip was ingericht voor een langdurig verblijf. In de ene kajuit was het
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mogelijk te zitten en te slapen; in de andere te koken. Hoe dat laatste precies in

z'n werk ging weten we niet precies, want in de tweede kajuit ontbreekt het groot

ste deel van de inventaris. Op het achterdek lag echter een volledige en operatio

nele set maalstenen; dit maakt duidelijk dat men ter voorbereiding op de maaltijd

zelf graan maalde. De verdere bereiding gebeurde op een haardplaat in de tweede

kajuit. Deze bestond uit twee Romeinse dakpannen. Eén van de dakpannen

draagt het stempel van een detachement van het Nedergermaanse leger. Mogelijk

dat de bemanning hiermee uitdrukking gaf aan hun toebehoren tot het leger.

Werken aan de grens

De Rijn moet in de Romeinse tijd een intensief bevaren rivier geweest zijn. Voor

de bouwen het onderhoud van de militaire infrastructuur werd een groot beslag

gelegd op de natuurlijke hulpbronnen van het gebied zelf. Grote hoeveelheden

bouwmateriaal en voedsel moesten echter worden geïmporteerd. Een mooi voor

beeld in dit verband is de lading van een platbodem die in 1978 in Woerden is

gevonden. Deze bestond uit graan, waarvan de bijgemengde akkeronkruiden uit

lässgebieden stammen. In welke richting moeten we echter het gebruik van De

Meern I zoeken?

Relevant voor de beantwoording van deze vraag is de afWijkende vorm en het

decennialange gebruik van het schip. Daar waar de meeste schepen van het type

Zwammerdam gebruikt werden voor het (eenmalige?) vervoer van grote bulkla

dingen of wellicht als veerpont, lijkt De Meern I, gelet op de lange ranke vorm,

niet in de eerste plaats bedoeld te zijn om eenvormige voorraden te vervoeren.

Snelheid en wendbaarheid lagen ten grondslag aan een veelvuldige inzet stroom

op- en afwaarts. Maar waarvoor?

De indrukwekkende set werktuigen die aan boord van De Meern I is gevonden,

biedt wellicht een antwoord. In de eerste kajuit zijn bijvoorbeeld verschillende

bijtels, een koevoet, een breeuwijzer, vier blokschaven, twee spanzagen, een

schrankijzer, een maatstok en een boor aangetroffen. Voor de set als geheel

bestaat binnen de Romeinse wereld geen parallellen; sommige individuele werk

tuigen, zoals de spanzagen, kennen we alleen van iconografische bronnen. De

uitstekende conservering van de houten onderdelen van de werktuigen maakt

het mogelijk te bepalen welke houtsoorten zijn gebruikt. De kasten van de vier

houtschaven zijn alle van een andere houtsoort gemaakt: es, beuk, eik en Spaan

se aak. Uit laatstgenoemd hout is ook één van de spanzagen opgebouwd. De

tweede spanzaag daarentegen laat een combinatie van walnoot, Spaanse aak en

zilverspar zien.

De werktuigen zullen ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in het onderhoud

van het schip zelf. Kleine reparaties kon men zelf uitvoeren en ook nieuw

breeuwsel kon de bemanning zelf aanbrengen. Voor het breeuwsel had men het

oog laten vallen op de lisdodde; een plant waarvan tot nu toe onbekend was dat
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die als zodanig gebruikt werd. In combinatie met lijnolie, een mengsel van vlas

olie en hars, vormde deze plant blijkbaar een goede substantie om te breeuwen.

De werktuigen werden echter niet alleen gebruikt voor het onderhoud van het

schip zelf. Het is aannemelijk dat de bemanning zich had toegelegd op de aan

voer en verwerking van hout in constructies aan de oever van de Rijn. Veelzeg

gend in dit verband is de vondst van houtkrullen in één van de blokschaven: deze

bleken afkomstig van de zilverspar. Deze boom kwam in Nederland in de

Romeinse tijd niet voor en moet uit Duitsland geïmporteerd zijn. Uit epigrafi

sche bronnen is bekend dat het Romeinse leger zich in de bovenloop van de Rijn

intensief bezig hield met het kappen van bossen. Of particulieren iets soortge

lijks deden is onbekend. Dat de bemanning ook betrokken was bij het vervoer

van hout - wellicht van zilverspar - blijkt uit de vondst van twee ijzeren balken

vlottersporen. Deze beugels met korte ijzeren punten konden onder de voet

gebonden worden; ze gaven grip bij het lopen over uit boomstammen samenge

stelde vlotten.

Toekomst

De Meern r is op een ingenieuze wijze, in een metalen kooiconstructie, in z'n

geheel geborgen en met een vrachtauto en een schip (!) overgebracht naar een

speciaal laboratorium van de ROB in Lelystad. Daar wordt het schip in twee

delen en in het tijdsbestek van enkele jaren in grote baden met polyethylene- gly

col (PEG) geconserveerd. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk terug zal keren

naar de vindplaats. Tot die tijd is de uitwerking van de opgraving en de construc

tie van een schaalmodel r:ro te volgen op internet (www.archis.nl).
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UTRECHT - VLEUTENjDE MEERN .:. Huis te Vleuten (I)
P.A.M.M. VAN KEMPEN

RAAP heeft in het voorjaar van 2003 een inventariserend archeologische onder

zoek uitgevoerd in de gracht van het voormalige Huis te Vleuten (gemeente

Utrecht). Daar de gracht mogelijk met zware metalen verontreinigd was, is er

voor gekozen om het onderzoek in combinatie met het milieukundig bodemon

derzoek uit te voeren. Het milieukundig onderzoek is uitgevoerd door Holland

Railconsult. Uit het onderzoek blijkt dat de vulling van de nog watervoerende

gracht is onder te verdelen in een zeer slappe sliblaag met daaronder de oudere

grachtbodem. In de grachtbodem en in de sliblaag bevinden zich nog goed

geconserveerde archeologische resten. De grachtbodem bestaat (met name aan

de zijde van het huiseiland) uit meerdere lagen. Uit boringen op het huiseiland

blijkt dat het eiland oorspronkelijk kleiner was. Aan de zuidoostzijde van het

huiseiland zijn zeer waarschijnlijk de resten van de palen van de toegangsbrug

gevonden. Langs de randen van de gracht is veel puin aanwezig. Aangenomen

kan worden dat dit puin deels bestaat uit 'recent' puin dat van elders afkomstig is

en mogelijk deels uit afbraakpuin van het Huis te Vleuten. Het archeologisch

interessantste deel van de gracht, is dat deel dat onder het huidige eiland aanwe

zig is (het verlande deel) en het gedeelte van de gracht (watervoerend) binnen ca

3 m uit de oever van het huiseiland. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de gracht

reeds lange tijd niet meer geschoond is.
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UTRECHT - VLEUTENjDE MEERN .:. Huis te Vleuten (2)
D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van Railinfrabeheer, Projectencentrum (VleuGel/RSS) heeft RAAP

op 4 en 5 maart 2003 een inventariserend archeologisch onderzoek (waardering)

uitgevoerd op de plek van het Huis te Vleuten (gemeente Utrecht). Dit onder

zoek is uitgevoerd in verband met de verbreding van de bestaande spoorverbin

ding Woerden-Utrecht-Houten in het kader van het project VleuGel.

Het onderzoek gaat vooraf aan het geplande proefsleuvenonderzoek rond het

Huis te Vleuten. Vanwege de oppervlakteverharding van het perceel kon de west

zijde in 2001 niet onderzocht worden (zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 2000-2001, p. 189-193). Tijdens eerder onderzoek zijn aan de oostzijde

archeologische resten uit de Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen aangetroffen
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(zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, p. ro6-no).

Onderhavig onderzoek betrof een waarderend booronderzoek om de westelijke

begrenzing van deze vindplaats te bepalen alsmede, voorzover mogelijk, een eer

ste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering,

omvang en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten.

Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek (waardering) zijn 21 borin

gen gezet. Tijdens het veldonderzoek zijn in 7 boringen verschillende archeologi

sche indicatoren in een laag (donker)grijze, uiterst siltige klei aangetroffen (tus

sen ca 0,8 en 1,3 m onder het maaiveld). Deze laag is geïnterpreteerd als een

(deels bewaarde) cultuurlaag in de top van de ongestoorde oeverafzettingen. In

één van deze boringen is een fragment handgevormd aardewerk met fijne mage

ring gevonden uit de Romeinse tijd ofVroege Middeleeuwen.

De in het plangebied aangetroffen cultuurlaag maakt deel uit van de cultuurlaag

die eerder is aangetroffen op het oostelijk aangrenzende perceel. Hoewel het

plangebied in het verleden (gedeeltelijk) is afgevlet, lijkt de kwaliteit (gaafheid en

conservering) van het westelijke gedeelte redelijk tot goed te zijn. Mogelijk is de

kwaliteit beter dan die van nabijgelegen vindplaatsen, gezien de aanwezigheid

van oeverafzettingen, waarin mogelijk nog dieper ingegraven sporen bewaard

zijn gebleven.

Op grond van de resultaten is aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conserve

ring), aard, datering, omvang en diepteligging nader vast te stellen door middel

van een proefsleuvenonderzoek. Intensiever booronderzoek lijkt gezien de

beperkingen door de oppervlakteverharding en de hoeveelheid opgebracht mate

riaal (veel puin) onder deze verharding weinig zinvol.
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UTRECHT - VLEUTENjDE MEERN .:. Waterleiding Rijn-Kenne
merland H.L. WYNIA

In december 1998 leek er iets vreemds te gebeuren in Leidsche Rijn. Midden in

de weilanden tussen de Hogeweide en de Groenedijk werd, zonder dat direct

duidelijk werd waarom, een brug gebouwd. Enige navraag leerde dat ter plaatse

onder de grond twee grote leidingen liggen die sinds 1966 Rijnwater transporte

ren van Nieuwegein naar de duinen bij Vogelensang en Castricum. Het water
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wordt, naast gebruik voor industrie, in de duinen gezuiverd ten behoeve van de

drinkwatervoorziening van Amsterdam. De leiding bestaat uit los in elkaar

geschoven betonnen buizen die erg kwetsbaar zijn voor zwaar (bouwjverkeer.

Om lekkage te voorkomen diende over deze onzichtbare waterstroom een brug

gebouwd te worden waarover in de toekomst de bussen gaan rijden die Leidsche

Rijn met Utrecht verbinden.

Aanvankelijk werd in 1957 één leiding aangelegd die ter hoogte van de Leidsche

Rijn parallel met de Az ligt. Om aan de toenemende vraag naar water te kunnen

voldoen, werden in 1966 op een andere locatie door Leidsche Rijn deze twee

extra leidingen aangelegd, bestaande uit buizen met een binnendiameter van

IZO cm (!j.

Daar een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige plannen van Leidsche

Rijn het opschuiven van de Az naar het westen is, zal de leiding uit 1957 verlegd

moeten worden. Om de transportcapaciteit te garanderen, is de oude leiding ver

vangen door een nieuwe metalen buis met een doorsnede van ISO cm. Deze is in

zooz direct langs de buizen uit 1966 gelegd. De drie buizen samen hebben een

transportcapaciteit van 4756 liter Rijnwater per seconde!

Aangezien het tracé diagonaal de stroomrug van de Oude Rijn doorsnijdt, bood

de aanleg van de buis een bijzondere kans fysisch-geografisch onderzoek naar

het ontstaan van deze stroomrug te doen. Het tracé zou tevens door drie bekende

archeologische vindplaatsen snijden. Deze zijn door de sectie Cultuurhistorie

van de gemeente Utrecht ruim voor het begin van de werkzaamheden onder

zocht. Direct naast de sleufvoor de nieuwe buis moest ook het tracé van een IS m

brede bouwweg worden onderzocht. Over deze tijdelijke weg moesten de enor

me hijskranen kunnen rijden om de buis op zijn plaats te leggen. De totale zone

waarin de archeologische resten bedreigd zouden worden, was dan ook ZI m

breed. De uitzondering hierop vormde Park Grauwaart, dat een beschermd

archeologisch terrein is. Om schade aan deze belangrijke archeologische vind

plaats zoveel mogelijk te voorkomen, is op dit deel van het tracé de bouwweg op

het huidige maaiveld aangelegd waardoor alleen het te graven cunet voor de

nieuwe buis moest worden opgegraven.

De uit te graven sleuf voor de nieuwe waterleiding was aan de bovenzijde 6 m

breed en op 3 m onder het maaiveld nog ruim I,S m breed. Om de buis op diepte

te kunnen leggen en de metalen buizen aan elkaar te kunnen lassen, werd de

sleuf ruim van tevoren gebronneerd. Dit bood fysisch-geografen de mogelijkheid

tot op grote diepte en onder droge omstandigheden onderzoek naar de bodemop

bouw uit te voeren. De werkwijze bij het ontgraven leverde bovendien zeer scho

ne en daarmee direct goed leesbare profielen op. Van grote delen van het cunet

konden dan ook profieltekeningen gemaakt worden en waar nodig werden mon

sters genomen. Het fysisch-geografisch onderzoek is uitgevoerd door M. van

Dinter, werkzaam bij het ADC.
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De Oude Rijnstroomrug

De geschiedenis van de Oude Rijnstroomrug begint rond 3600 voor Chr. De Rijn

stroomde in deze periode via de Werkhovense stroomrug, het huidige Utrecht en

de Oude Rijnstroomrug richting het westen. In de daaropvolgende millennia bleef

de Rijn de vorming van het landschap ten westen van Utrecht bepalen. Na duizen

den jaren opbouwen afbraak ontstond uiteindelijk een meer dan 2 km brede

stroomrug waarop vanaf de Prehistorie bijna continu door mensen is gewoond.

Met het afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in het eerste

kwart van de I2de eeuw was het afgelopen met de actieve Oude Rijn. Het afdam

men van de Kromme Rijn, en wellicht ook het graven van de Stadsbuitengracht

en het noordelijke deel van de Oudegracht in de belangrijke handelsplaats

Utrecht, klemden als het ware de slagader voor de aanvoer van water voor de

Oude Rijn af zodat het leven er in belangrijke mate uit verdween. De rivier, waar

over in de loop van de geschiedenis duizenden schepen van en naar Utrecht voe

ren, verdween langzaam als brede waterloop uit het landschap. De laatste rest

geul van de Rijn is echter in zeer uiteenlopende vormen in het huidige land

schap bewaard gebleven. Soms als een brede waterloop, soms als een klein sloot

je. Op een aantal plaatsen vormde de volledig verlande, en aan het oppervlak vol

ledig onzichtbare rivier, tot 1995 de grens tussen Utrecht en de in 2001 opgehe

ven gemeente Vleuten-De Meern.

Het fysisch-geografisch onderzoek van de stroomrug

Een actieve rivier kronkelt als een slang door het landschap waarbij oude oever

wallen worden opgeruimd en nieuwe worden opgebouwd. In de loop van de tijd

ontstaat dan ook een moeilijk te ontwarren bundel van rivierafzettingen, restgeu

len, crevassegeulen en oeverwallen. Het graven van de 3 m diepe sleuf, waardoor

de opbouw van de bodem tot in het ldeinste detail bestudeerd kon worden, bood

de fysisch-geografen de kans een deel van de wordingsgeschiedenis van deze

bundel te ontwarren. Het onderzoek van de van

de Oude Rijn is begonnen met het onderzoek van H. Berendsen van de Universi

teit Utrecht. In zijn proefschrift uit 1982 wordt het ontstaan van deze stroomrug

uitgebreid beschreven. De gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit honder

den door studenten uitgevoerde boringen waardoor een weliswaar goed, maar

relatief globaal beeld van de wordingsgeschiedenis van de stroomrug ontstond.

De sleuf voor de Waterleiding-Rijn-Kennemerland bood de mogelijkheid zeer

gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

Het tracé doorsnijdt met name het deel van de stroomrug waar de Oude Rijn

vanaf de Vroege Middeleeuwen heeft gestroomd. Op drie plaatsen is de restgeul

van de Oude Rijn gekruist, waarvan de meest zuidwestelijk gesitueerde doorsne

de, door een bijna haakse doorsnijding en een ongestoord profiel, goede moge

lijkheden bood voor onderzoek. Onder uit de restgeul zijn diverse monsters,
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waaronder één voor C14 onderzoek, genomen. Het C14 onderzoek diende voor

het bepalen van het begin van de verlanding van de restgeul. Als de waterdoor

voer in een riviergeul om wat voor reden ook stagneert, kan veengroei plaatsvin

den en door het begin van de veengroei te bepalen, is vast te stellen wanneer

waterdoorvoer van de rivier is gestopt. De resultaten van het C14 onderzoek zijn

ondertussen bekend en bevestigen de op archeologische gronden vastgestelde

verlanding van de Oude Rijn aan het begin van de I2de eeuw.

Naast de restgeulen werden ook andere fysisch-geografisch verschijnselen waar

genomen. In een deel van de sleuf werd op 3 m diepte een grindlaag aangetrof

fen. Tussen het grind werden scherven aardewerk van verschillende ouderdom

gevonden. De scherven dateren uit de Romeinse tijd en uit de Vroege en Late

Middeleeuwen. Archeologisch onderzoek heeft een aantal nederzettingen uit

deze perioden stroomopwaarts van de Oude Rijn aangetoond. De rivier heeft

blijkbaar een deel van deze nederzettingen verspoeld en daarbij aardewerk mee

gesleurd. De jongste scherf komt van een laat-rrde- of vroeg-I2de-eeuwse Pings

dorf-pot en is mogelijk afkomstig uit een stroomafwaarts gelegen nederzetting,

waarvan een groot deel in 1998 is opgegraven. Dit zou betekenen dat de Oude

Rijn aan het begin van de I2de eeuw, net voor het afdammen, zich nog een laat

ste keer flink heeft geroerd. Dat de stroomsnelheid toen hoog moet zijn geweest,

is af te leiden uit de aanwezigheid van grind. Bij de opgraving van een I2de

eeuwse nederzetting enige honderden meters stroomopwaarts werd onder in de

geul, tussen grof zand, aardewerk gevonden dat daar kort na rr25 terecht moet

zijn gekomen. Ook dit duidt op een zeer actieve fase van de Oude Rijn aan het

einde van de rrde ofhet begin van de I2de eeuw.

Daarna is het echter snel afgelopen en raalde de rivierbedding langzaam opge

vuld met kleüg materiaal uit de directe omgeving van de geul. Het eens zo brede

water verdween op veel plaatsen uit het landschap.

Met de aangelegde leidingen stroomt echter sinds 1957, verborgen onder de

grond, weer duizenden kubieke meters Rijnwater door de drie buizen van de

Waterleiding-Rijn-Kennemerland (WRK).

De Vroege Middeleeuwen doorsneden

Bij de aanleg van eerdergenoemde brug over het tracé met de dubbele leiding uit

1966 zijn in december 1998 sporen van een tot dan toe onbekende nederzetting

uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen. Begin 1999 is een groot deel van

deze nederzetting, aan beide zijden van het waterleidingcunet, opgegraven. Aan

gezien de oude leiding bestaat uit in ell<aar geschoven betonnen buizen die zeer

kwetsbaar zijn, kon bij deze opgravingen een strook parallel met de buizen niet

onderzocht worden. Na het aanbrengen van een damwand op plaatsen waar de

betonnen buizen van de bestaande leidingen elkaar raken, kon deze strook in

2002 alsnog opgegraven worden.
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Bij het onderzoek in 1999 zijn onder andere een plattegrond van een boerderij,

diverse greppels en goed bewaard gebleven waterputten gevonden. De westelijke

grens van de nederzetting bestond uit een langgerekte standgreppel waarin ldei

ne paaltjes zijn aangetroffen. Ten westen van deze afscheiding zijn geen vroeg

middeleeuwse bewoningssporen gevonden. De noordelijke grens van de neder

zetting was de restgeul van de Oude Rijn. Het vroegmiddeleeuwse aardewerk in

de eerdergenoemde grindlaag laat zien dat een deel van de nederzetting door de

Oude Rijn is verspoeld. De zuidelijke begrenzing van het bewoonde gebied

bestaat uit twee parallellopende greppels. De ligging van de oostelijke begren

zing van de nederzetting kon nog niet worden vastgesteld. Proefonderzoek heeft

aangetoond dat de oostelijke grens mogelijk bestaat uit een vergelijkbare con

structie als de westelijke grens. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen hoe

ver de nederzetting naar het noordoosten doorloopt. Gezien de verspreiding van

met name de waterputten zullen er nog diverse boerderijen tevoorschijn kunnen

komen. Alle sporen liggen op een langgerekte en hooggelegen zuidwest-noord

oost georiënteerde strook die bestaat uit zandige afzettingen.

Het aardewerk is nauwkeurig onderzocht waarbij de datering twee pieken ver

toont: één in de 5de en één in het laatste kwart van de 6de en het begin van de

7de eeuw. De reden voor het verlaten van de nederzetting in de 7de eeuw is niet

bekend. Wellicht dat het opschuiven van de Oude Rijn richting de nederzetting

voor de bewoners een reden was de nederzetting elders opnieuw op te bouwen.

De opgraving van de overgebleven strook tussen de oude opgraving en de

bestaande waterleiding leverde diverse aanvullingen op van met name een eer

der aangetroffen vroegmiddeleeuws greppelsysteem.

Een middeleeuws boerderijlint

Het tweede reeds bekende archeologische terrein waar het tracé van de WRK-Iei

ding doorheen snijdt, is een langs de Hogeweide gelegen langgerekt lint met

bewoningssporen uit de nde tot en met de 20ste eeuw. Tijdens een RAAP-karte

ring in 1993 is de aanwezigheid van deze nederzetting door middel van boringen

vastgesteld. In de daarop volgende jaren is door diverse proefonderzoeken vast

komen te staan dat deze aaneenschakeling van bewoningssporen nog veel uitge

strekter is dan in 1993 kon worden vermoed. Over een lengte van ruim I lau,

vanaf de splitsing van de Groenedijk en de Hogeweide richting het noorden, zijn

archeologische resten uit de Middeleeuwen aangetroffen. Een belangrijk deel

van deze proefonderzoeken is besproken in de Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 2000-2001, p. 154-162.

De opgraving van het WRK-tracé bood de archeologen de mogelijkheid een ldein

deel van deze uitgestrekte vindplaats verder te bestuderen. Gedurende dit onder

zoek zijn twee sleuven gegraven. Sleuf1 lag tussen de bestaande WRK-buizen en

een waterleiding uit 1999. Deze sleuf was 6 m breed en 70 m lang. De tweede
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sleuf lag ten noorden van het cunet met waterleidingen en was 68 m lang en 9

m breed.

Het oudste bij de opgraving aangetroffen spoor is een ruim 3 m diepe en IS
meter brede, met klei gevulde, restgeul. In de restgeul was, in een periode dat

deze was drooggevallen, een kuil gegraven waaruit helaas geen dateerbare vond

sten tevoorschijn kwamen. Een mogelijke datering van het spoor is echter af te

leiden uit een laag die over de kuil heen lag en waaruit diverse fragmenten van

Romeinse dakpannen en een stukje lood werden geborgen. De kans dat de geul

uit de Romeinse tijd stamt is groot gezien onder andere de vondst van een scherf

van een ruwwandige kookpot die gedateerd moet worden tussen de tweede helft

van de 4de en het begin van de sde eeuw in één van de bovenste vullingslagen

van de restgeul. De lagen daaronder moeten dan ook uit de periode daarvóór

dateren. De geringe omvang van de geul doet vermoeden dat deze niet een

hoofdgeul maar een kort functionerende crevasse- of doorbraakgeul was.

In het relatief kleine oppervlak van de opgraving zijn tientallen sporen uit de

I2de eeuw aangetroffen. De bewoningssporen concentreren zich in een ruim 30

m brede zone die aan de westzijde wordt afgesloten door een greppel. Aangezien

de nederzetting relatief kort heeft gefunctioneerd, bleek het niet mogelijk een

fasering van de sporen met behulp van aardwerk te reconstrueren. De periode

waarin de sporen zijn ontstaan, is te kort om een duidelijke ontwikkeling in de

aardewerktypologie te zien. Het einde van de bewoning kon echter wel, aan de

hand van met name het Andenne aardewerk, gedateerd worden aan het einde

van de I2de eeuw.

Door de analyse van de grote hoeveelheid elkaar versnijdende sporen en het

bepalen van de aan-of afwezigheid van archeologische vervuiling van deze spo

ren konden -binnen de ontwikkeling van deze kortstondige bewoning toch nog

vier fasen onderscheiden worden.

In fase één werd een greppel gegraven waardoor een vierkant perceel ontstond.

Een deel van de greppel ligt parallel met de restgeul uit de Romeinse tijd die in

deze periode blijkbaar nog als een depressie in het landschap zichtbaar moet zijn

geweest. Op het perceel binnen de greppels werden diverse kuilen en paalkuilen

aangetroffen. De paalkuilenolagen dermate verspreid over het perceel dat daar

voor geen huisplattegrond of ander gebouw kon worden gereconstrueerd.

In fase twee werden de greppels door nieuwe vervangen en werd een extra grep

pel verder westwaarts gegraven waardoor een groter areaal ontstond. Uit deze

fase zijn paalkuilen en diverse andere kuilen gevonden, waar wederom geen dui

delijke structuur uit gehaald kon worden. Dat er direct in de buurt gewoond

moet zijn, kan worden afgeleid uit de vondst van een waterput. Deze bestond aan

de onderzijde uit een uitgeholde boomstam met een buitendiameter van slechts

33 cm. De uitgeholde boom was aan de buitenzijde rondom verstevigd door mid

del van ingeslagen paaltjes en (hergebruikte)planken. De boomstam, waarvan de
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onderzijde op 2,73 m onder het maaiveld lag, bevatte in de onderste zone zeven

kleine sleuven waarvan de functie vooralsnog niet duidelijk is. De waterput

wordt op het moment geconserveerd en gerestaureerd.

In fase drie werd het terrein opnieuw ingedeeld waarbij een aantal perceelsgrep

pels verviel en slechts één greppel aan de uiterste westzijde van het bewoonde

areaal is gegraven. Deze laatste ligt over de waterput van fase twee. De overige

sporen bestaan uit paalkuilen en opvallend smalle en gebogen greppels. Of deze

smalle (wand?)greppeltjes daadwerkelijk tot een gebouw hebben behoord, kon

gezien de beperkte omvang van de sleuven niet bepaald worden. Uit de derde

bewoningsfase is de enige duidelijke structuur van de opgraving afkomstig. Het

gaat hierbij om een kleine spieker of opslagplaats waarvan de vier hoekpalen zijn

teruggevonden. In alle vier paalkuilen was nog een duidelijke kern te onderschei

den. De overige bij fase drie behorende sporen bestaan uit langgerekte kuilen

waarvan de functie vooralsnog niet duidelijk is. Dit soort kuilen komt echter

regelmatig voor in laatmiddeleeuwse nederzettingen zoals in Houten en andere

in Leidsche Rijn opgegraven woonplaatsen uit die tijd. Gezien de uniformiteit in

vorm en oriëntatie moeten dergelijke kuilen een specifieke functie binnen de

agrarische bedrijfsvoering hebben vervuld.

In fase vier werd de westelijke erfgreppel van fase drie vervangen door een nieu

we, iets meer naar het westen gelegen, greppe1. De overige sporen uit deze fase

bestaan alleen uit langgerekte kuilen waarvan er zeven zijn aangetroffen. Het

einde van de bewoning zal in het laatste kwart van de I2de eeuw gedateerd moe

ten worden, waarna het ruim achthonderd jaar stil blijft in dit deel van de Leid

sche Rijn.

Uit geen van de aangetroffen sporen kon een boerderij of huisplattegrond wor

den gereconstrueerd. De aanwezigheid van met afval gevulde kuilen, een water

put en een kleine opslagplaats doet vermoeden dat de bewoning wel dicht in de

buurt gelegen moet hebben en wel 60 m ten zuiden van de opgraving, waar ten

tijde van de aangetroffen bewoning, de Oude Rijn stroomde. De boerderij ofwel

licht meerdere boerderijen hebben mogelijk op de oever van deze rivier gestaan.

De rivier diende in deze periode niet alleen als belangrijke vaarroute tussen de

op de oever van de Oude Rijn gelegen nederzettingen maar was ook de belang

rijkste verbinding met de snel groeiende stad Utrecht, die enige kilometers rich

ting het oosten lag.

Het bestuderen van de tientallen aangetroffen metalen voorwerpen biedt de

mogelijkheid iets meer over de aard van de nederzetting te zeggen. Het agrari

sche karakter komt naar voren in een paar gevonden gereedschappen, waaronder

een kleine hooivork, een zicht (een kleine handzeis met een handgreep loodrecht

op het snijvlak) en een fragment van een maaihaak die diende voor het bij elkaar

haken van het koren in een bosje waarna dit met de zicht kon worden afgesne

den. Dat er ook paarden binnen de nederzetting aanwezig waren, bewijzen de
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fragmenten van zogenaamde golfrandijzers. Dit zijn hoefijzers met omgebogen

uitsteeksels om de kans op uitglijden van het paard te verkleinen. Naast deze

hoefijzers werden ook nog twee hoefijzernagels en een ijzeren gesp van een rui

terspoor gevonden. Op 60 m ten zuiden van de nederzetting lag de Oude Rijn.

De rivier was in de vroege 12de eeuw nog bevaarbaar getuige negen in de neder

zetting gevonden sintels. Deze kleine krammetjes werden gebruikt voor het bij

eenhouden van het breeuwsel tussen de houten planken van de scheepshuid.

Wellicht dat het binnen de nederzetting aan landbouwgewassen geproduceerde

surplus via de Oude Rijn naar de hongerige bevolking van Utrecht vervoerd is.

Dit was mogelijk van dermate groot belang dat in het onbevaarbaar worden van

de Oude Rijn de reden voor het verlaten of verplaatsen van de nederzetting

gezocht moet worden. Dat beeld komt ook naar voren bij andere in Leidsche Rijn

op de oever van de Oude Rijn opgegraven 12de-eeuwse nederzettingen.

De Grauwaart, een kasteelterrein uit de 13de eeuw

Dat de Oude Rijn met het verlanden niet alleen nederzettingen heeft doen ver

dwijnen maar juist ook nieuwe mogelijkheden voor de aanleg van nederzettin

gen met een andere functie mogelijk heeft gemaakt, bewijst het bestaan van een

aantal op de linl<eroever van de Rijn gelegen kastelen en versterkte boerderijen

met over het algemeen een laat-12de- ofvroeg-13de-eeuwse oorsprong. De zandi

ge oeverwallen en de aanwezigheid van de depressie in het landschap op de

plaats van de Oude Rijn restgeul creëerde blijkbaar goede omstandigheden voor

de bouw van kleine kastelen. Het zand van de oeverwallen bood een goede draag

kracht voor de stenen torens en vergelijkbaar zware gebouwen. De restgeul van

de Oude Rijn, die in deze periode als een laagte in het landschap gelegen moet

hebben, werd gebruikt om de grachten in uit te graven.

Archeologisch vooronderzoek

De onderzoeksgeschiedenis van dit archeologische monument begint met de

door RAAP uitgevoerde kartering in 1992/1993 waarbij het gebied tussen het

Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de gemeentegrens van Vleuten-De Meern is

onderzocht op de aanwezigheid van archeologische resten. Een belangrijk onder

deel van dit verkennende onderzoek was het bestuderen van historische bronnen

en kaarten. Op diverse 17de- en 18de-eeuwse kaarten viel een belangrijk huis met

de naam Grouwaart of Grauwaart op. Tijdens de veldkartering in 1993 werden

op de plaats van dit terrein geen vondsten aangetroffen die iets meer over de aard

van op dit terrein gelegen archeologische resten zouden kunnen vertellen. Aan

vullende boringen leverden echter wel een aantal archeologische indicatoren op

zoals puinresten. Daarnaast werd aan de noordwestzijde van het onderzoekster

rein mogelijk een gracht aangeboord. Een en ander leverde nog niet genoeg

informatie op over de soort en kwaliteit van de sporen, waardoor een vervolgon-
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derzoek noodzakelijk bleek. Dit is in januari 1994 uitgevoerd en bestond uit een

geofYsisch onderzoek naar de aanwezige gracht en funderingsresten. Bij deze

manier van non-destructief onderzoek wordt de elektronische weerstand van de

ondergrond gemeten. De weerstand wordt bepaald door de aard van het bodem

materiaal en de hoeveelheid vocht in de grond. Muren hebben bijvoorbeeld een

hoge dichtheid en daardoor een hoge weerstand en een diep gelegen vochtige

gracht heeft door de hoeveelheid water een sterke geleiding van de elektriàteit

en daardoor een zeer lage weerstand. Als op regelmatige afstand een gebied met

duidelijke verschillen in weerstand gemeten wordt, kan een goed beeld van de

ondergrond verkregen worden.

Het op het Grauwaartterrein uitgevoerde geofYsisch onderzoek leverde zeer goe

de resultaten op. Op de afbeelding met de gemeten weerstand is de restgeul van

de Oude Rijn als donkere baan (weinig weerstand) te zien. In de geul is een vier

kante uitsparing richting het zuiden waarneembaar, vermoedelijk een gegraven

gracht met daarbinnen een kasteeleiland (zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 1994-1995, p. 96-98).

Met de gegevens uit de weerstandsmetingen kon vervolgens gericht een aantal

boringen worden gezet. Bij één ervan werd op het kasteeleiland op 95 cm diepte

onder het maaiveld ondoordringbaar puin aangetroffen. De kans is dus groot dat

daar nog muurresten van een mogelijke middeleeuwse woontoren aanwezig zijn.

Historische gegevens

Een belangrijk complex zoals de Grauwaart zou niet alleen in de grond maar ook

in historische bronnen sporen moeten hebben nagelaten. Op dit moment zijn

echter niet veel historische bronnen met vermeldingen over de Grauwaart

bekend. Wel bekend is, is dat in de 13de eeuw de Grauwaart een leen was van de

proosdij van Oudmunster en bestond uit een huis en zes morgen tiend- en tijns

vrij land in het bezit van het geslacht Van der Weyde. In 1453 verkocht Dirk van

der Weyde het huis met de grond aan Adriaan Grauwert. Vanaf dat moment

stond het complex onder de naam Grouwert of Grauwaart bekend. In 1567 werd

de Grauwaart beschreven als een 'seker stuck leengoets, groot veerthien mer

ghen min ofte mee'.

Op de kaart van Cornelis Specht met de Utrechtse stadsvrijheid uit 1696 staat de

Grauwaart afgebeeld als een stenen gebouw met een omgracht voorterrein. De

gracht rond de woontoren staat niet afgebeeld en is in dan vermoedelijk al

gedempt. Het kasteelterrein stond door middel van een oprijlaan met aan weers

zijden bomen in verbinding met de Vleutensewetering.

Het karakteristieke voorterrein stond tot in de jaren '40 van de vorige eeuw afge

beeld op kaarten. Met de ruilverkaveling in de jaren '50 verdween het Grauwaart

terrein definitiefvan de kaart om daar door de stedenbouwkundige ontwikkeling

van Leidsche Rijn weer op terug te keren.
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De opgravingen

Archeologisch onderzoek begon in 1999 toen ten behoeve van diverse nutsvoor

zieningen twee sleuven gegraven zijn. Hierbij werden twee, bij eerder onderzoek

niet aangetroffen grachten, gevonden. Binnen het door de grachten omsloten

terrein werden in de twee smalle sleuven diverse bewoningssporen aangetroffen.

Over de aard van de bewoning kon, mede door de geringe omvang van de sleu

ven, niet veel gezegd worden.

Het voorhof bleek dermate groot te zijn (73 m tussen de grachten) dat een deel

van dit terrein buiten de grenzen van het beschermde monument viel. Aange

zien de stedenbouwkundige plannen dermate ver gevorderd waren, bleek het

niet mogelijk de grenzen van het monument aan te passen, waardoor de zuid

westpunt van het voorterrein moest worden opgegraven. Voor de resultaten van

dit onderzoek wordt naar de Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999,

p. I03-109 verwezen.

Het terrein waar het onderzoek in juli 2002 heeft plaatsgevonden, ligt direct ten

westen van het in 1999 uitgevoerde onderzoek. Er werd een 167 m lange en

ruim 7 m brede sleuf over de gehele voorhof gegraven.

De gracht rond het voorhof

De gracht is twee keer doorsneden, waarbij opviel dat de noordelijke gracht veel

meer vondstrnateriaal bevatte dan de zuidelijke gracht. Ze waren op vlak niveau

een kleine 7 m breed en hadden een diepte van 140 tot 170 cm. onder vlak

niveau. Dit betekent dat ze kort na de aanleg ruim 2 m diep waren. Hun onder

linge afstand bedraagt 73 m. Uit de noordelijke gracht zijn H2 scherven aarde

werk geborgen waarvan de meeste uit de 14de en 1sde eeuw dateren. Slechts vier

fragmenten dateren uit de I2de en/of13de eeuw. De beperkte hoeveelheid maakt

het niet goed mogelijk te bepalen in welke periode de grachten zijn gegraven.

Het opgegraven bouwmateriaal, met name de afmetingen van de kloostermop

pen, geven mogelijk een indirecte datering voor het moment van het graven van

de grachten. Het bouwmateriaal dateert de eerste fase steenbouw op het kasteel

eiland en/of het voorhof aan het begin van de 14de eeuw. Wellicht dat tegelijk

met het oprichten van een stenen toren en het graven van een gracht eromheen

ook een gracht rond een voorterrein is gegraven. Een tweede aanwijzing voor

deze datering is dat de gracht een 13de-eeuwse greppel heeft doorsneden.

De grachten hebben, gezien de aanwezigheid van aardewerk uit de 13de tot en

met de 19de eeuw, en de afbeelding op bijvoorbeeld de kadastrale kaart van 1832,

zeer lang open gelegen.

De bewoningssporen binnen de grachten

Het grootste aantal bij de opgraving aangetroffen sporen lag binnen de twee

grachten op het voorhof. De oudste sporen dateren uit de 13de eeuw. Het gaat
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hierbij om twee greppels en een aantal kuilen. Deze sporen kunnen mogelijk in

verband gebracht worden met het in 1230 genoemde huis Grauwaart. Het blijft

echter moeilijk deze vroegste sporen te interpreteren. Twee 13de-eeuwse sporen

greppels hebben ogenschijnlijk geen ofweinig onderling verband met latere spo

ren. De noordelijke gracht lijkt één van de greppels af te snijden. De overige

13de-eeuwse sporen bestaan uit een aantal verspreid over het terrein liggende

kuilen.

Uit de periode na de 13de eeuw dateren verschillende sporen waarvan een aantal

oost-west georiënteerde greppels met puin en mortel opvallen. Over een mogelij

ke functie kon door de geringe omvang van het onderzoek niets geconcludeerd

worden. Het spoor op het voorterrein met de jongste datering bestaat uit een gro

te massa puin met daarin een aantal 17de-eeuwse dakpannen. Over de functie

van het voorterrein is door het geringe aantal opgegraven sporen niet veel te zeg

gen. De enige goed te duiden structuur is de in 1999 opgegraven hooiberg die bij

de opgegraven zuidwesthoek van het voorhof is aangetroffen.

Wanneer de mogelijke stenen toren en andere gebouwen zijn gesloopt, is voor

alsnog niet duidelijk. Wellicht dat een uitvoerig onderzoek van historische bron

nen meer opheldering over de geschiedenis van dit bijzondere complex kan ver

schaffen.

Dat de bewoners van de Grauwaart in de 14de en 1sde eeuw enige status hadden,

werd duidelijk door de vondst van twee zogenaamde bronzen paardenhangers.

Dit zijn onderdelen van paardentuig, vaak bevestigd als versiering op plaatsen

waar meerdere leren riemen bij elkaar komen zoals op de borst of op het voor

hoofd. Eén hanger is afl.<omstig uit een opgegraven kuil binnen de grachten van

de voorhof en dateert uit de 14de eeuw. Op het fragment is nog een vogelmotief

te herkennen. De tweede paardenhanger dateert uit het einde van de 14de of het

begin van de 1sde eeuwen is een klein heraldisch schild dat voor de helft is ver

guld. Het is afkomstig uit de bouwvoor boven het voorterrein. Het derde bron

zen object kwam onder uit de gracht en is een 1sde-eeuws verguld belletje dat uit

twee helften bestaat. Het kan voor verschillende doeleinden hebben gediend

zoals een rammelaar of als valkeniersbel.

De Grauwaart weer terug aan het oppervlak

De Grauwaart is één van de dertien archeologische monumenten in Leidsche

Rijn. Al deze terreinen worden binnen de nieuwe stedenbouwkundige plannen

ingepast. Deze gebieden worden als het ware de groene longen van de diverse

wijken. De archeologen proberen samen met de voor het ontwerp van de parken

verantwoordelijke landschapsarchitecten zoveel mogelijk aan de nieuwe bewo

ners te laten zien dat deze groene oasen daar niet zomaar liggen maar dat er in

de ondergrond een archeologische schat van formaat ligt. Door de relatief grote

hoeveelheid kennis over de vorm en ligging van het Grauwaartterrein is het zeer
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goed mogelijk gebleken de onder de grond gelegen en daarmee onzichtbare ken

nis te vertalen in een ontwerp van het park. De belangrijkste lijnen zullen in het

park weer zichtbaar worden. De oude rivier zal bestaan uit riet met op de achter

grond de voor een stroomrug kenmerkende vegetatie. In deze rivier van riet zal

exact op de plaats van het kasteeleiland een grote ronde bank, met in het midden

grind, gebouwd worden. Op de plaats van het voorhof zal het terrein worden

opgehoogd. Dat een deel van het terrein is afgesneden en is opgegraven zal dui

delijk gemaakt worden met behulp van een damwand, die exact zal worden

geslagen op de buitenste grens van wat in 1999 is opgegraven.

UTRECHT - VLEUTEN/DE MEERN .:. De Woerd A. MÜUER

In opdracht van Bouwfonds Fortis Vastgoedontwikkeling Leidsche Rijn heeft

RAAP een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van

de te ontwikkelen nieuwbouw in plangebied De Woerd, in De Meern (gemeente

Utrecht). Het plangebied maakt deel uit van de Vinexlocatie Leidsche Rijn. Doel

van onderhavig on~erzoekwas het opsporen van eventueel aanwezige archeolo

gische resten en het vaststellen van de waarde van deze resten.

Het plangebied is ingedeeld in drie deelgebieden. Voor elk deelgebied is een

aparte doel- en vraagstelling geformuleerd. De volgende deelgebieden zijn

onderscheiden: het oostelijke deelgebied, het westelijke deelgebied en deelgebied

'voormalige vijvertuin' . Tijdens eerder onderzoek is in het westelijke deelgebied

en deelgebied voormalige vijvertuin de aanwezigheid van archeologische resten

vastgesteld (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 2°4-208).

Met name de resten in het westelijke deelgebied hebben een hoge archeologi

sche potentie. In het oostelijk deelgebied is tot nu toe geen uitgebreid onderzoek

uitgevoerd. Op basis van de geologische situering (stroomgordelafzettingen)

geldt voor dit deelgebied een hoge trefkans voor archeologische waarden. Onder

havig onderzoek varieert per deelgebied. In het oostelijke deelgebied is een karte

rend booronderzoek uitgevoerd en in het westelijke deelgebied een waarderend

proefsleuvenonderzoek. In deelgebied voormalige vijvertuin is deels een karte

rend en deels een waarderend onderzoek uitgevoerd.

Oostelijk deelgebied
Op basis van het vooronderzoek werd verondersteld dat het oostelijke deelgebied

een vrij uniforme opbouw zou hebben. Uit het booronderzoek blijkt echter dat

centraal in het gebied een restgeul in de bodem aanwezig is. De restgeulafzettin

gen worden afgedekt door een met humus aangereikte vegetatiehorizont. Uit

eerder onderzoek blijkt dat de vorming van de vegetatiehorizont tot in de
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Romeinse tijd heeft plaatsgevonden. Aangezien de restgeulafzettingen zich

onder het Romeinse niveau bevinden, kan worden geconcludeerd dat de restgeul

in de Romeinse tijd reeds verland was. In het plangebied zijn geen aanwijzingen

voor de aanwezigheid van nederzettingsterreinen aangetroffen. De aanwezig

heid van off-site sporen en resten van een Romeinse weg is niet uit te sluiten.

Deelgebied voormalige vijvertuin

Uit het karterend en waarderend onderzoek blijkt dat in waarschijnlijk 80 % van

het deelgebied de bodem diep (doorgaans tot ruim 0,75 m beneden het maaiveld)

is verstoord, vaak tot in de top van de beddingafzettingen. Aangetoond is dat in

het deelgebied geen intacte bewoningsresten uit de Romeinse tijd aanwezig zijn

die verband houden de oppervlaktevondsten, die in het verleden op dezelfde

locatie zijn aangetroffen. In het deelgebied worden geen andere (intacte)

omvangrijke structurele nederzettingsresten verwacht. Het kan echter niet wor

den uitgesloten dat van de eventueel oorspronl<elijk aanwezige bewoningssporen

nog fragmentarische resten in de onverstoorde delen van het deelgebied aanwe

zig zijn.

Westelijk deelgebied

De bodemopbouw in dit deelgebied bestaat uit oever- op beddingafzettingen.

Onder de bouwvoor, in de top van de oeverafzettingen, is een vondstlaag aanwe-

uit de Romeinse In alle zijn grondsporen

aangetroffen die vrijwel allemaal zijn te relateren aan de Romeinse vondstlaag.

Er zijn geen structuren aangetroffen, maar voornamelijk kuilen en greppels. In

de greppels is veel importaardewerk aangetroffen. Naast aardewerk zijn er arte

facten van glas en metaal gevonden. Ook zijn verschillende munten gevonden,

waaronder een zilveren denarius van Keizer Claudius Albinus.

Op basis van de aangetroffen sporen en vondsten, in combinatie met de resulta

ten van het eerdere ADC-onderzoek, zijn twee vindplaatsen gedefinieerd die bei

de als behoudenswaardig zijn gewaardeerd: vindplaats I (in het noorden) betreft

de randzone van het vicusterrein en de daarin gelegen perceleringsgreppels;

vindplaats 2 betreft een Romeinse weg die het deelgebied van noord naar zuid

doorsnijdt. Uit de wegresten valt een circa IOO m lang wegtracé te reconstrueren.

In zuidelijke richting konden de wegresten niet meer gevolgd worden vanwege

de aanwezigheid van een manege. Op de terreindelen buiten de vindplaatsen I

en 2 zijn slechts enkele (vondstarme) greppels van het perceleringssysteem en

een geïsoleerde kuil aangetroffen. De greppels en kuil betreffen zogenaamde off
site sporen.

Kort samengevat is in het westelijke deelgebied de aanwezigheid van bewonings

resten uit de Romeinse tijd aangetoond. De conservering en gaafheid van deze

archeologische resten zijn in combinatie met de context- en informatiewaarde
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zeer belangrijk. In het plangebied zijn perifere structuren van de virus aanwezig

plus de overblijfselen van Romeinse infrastructuur. Daarnaast heeft het westelijk

deelgebied een hoge potentie wat betreft het aantreffen van graven, die normali

ter langs Romeinse wegen liggen. De randzone van de nederzetting en de weg

worden behoudenswaardig geacht. In het oostelijke deelgebied en deelgebied

voormalige vijvertuin zijn geen archeologische resten aangetroffen.
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UTRECHT - VLEUTENjDE MEERN .:. Zandweg E.P. GRAAFSTAL

Bij archeologisch onderzoek in het bouwplan Vleuterweide, onderdeel van de

nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn, werden in de zomer en het najaar van 2002

resten van twee opeenvolgende Romeinse wachttorens blootgelegd. Deze ont

dekking werd, ook in het buitenland, als een grote verrassing ontvangen en heeft

ingrijpende gevolgen voor het beeld van de Romeinse grens (limes) in ons land.

Het lijkt erop dat deze al vroeg werd uitgerust met een doorlopende reeks van

militaire observatieposten, bemand door kleine detachementen van Romeinse

soldaten. De wachttorens dienden voor de bewaking van de grensrivier en de

militaire verbindingsweg op de zuidoever daarvan. Ook van de limesweg werden

bij het onderzoek in Vleuterweide delen opgegraven. Bijzonder waren de resten

van een met eikenhout versterkte sectie, die in het jaar 125 na een rivierdoor

braak werd aangelegd.

De zuidflank van de weg

Het onderzoek vond plaats in het uiterste westen van het bouwplan Vleuterwei

de, achter de bebouwing langs de Zandweg, waarnaar het project volgens goed

archeologisch gebruik is genoemd. In eerste instantie werden hier geen specta

culaire vondsten verwacht, want het onderzoek betrof een~smalle strook langs de

zuidflank van de limesweg. Op deze plaats zou een sloot worden gegraven, met

als doel het grondwaterpeil rond de bestaande kavels aan de Zandweg en in de

beschermingszone van de Romeinse weg in stand te houden. Het is namelijk de

bedoeling dat de resten van de Romeinse weg in deze zone duurzaam in de

grond zullen worden bewaard, zoals eerder gebeurde in het bouwplan Veldhui

zen. Waar het stedenbouwkundig plan het toelaat zal het tracé van de limesweg

functioneel worden gemaakt als wandelpad.

De betreffende percelen aan de Zandweg waren tot dan toe particulier eigendom
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geweest. Om ze te kunnen verwerven moest ter hoogte van huisnummer 225 een

concessie worden gedaan op de elders nagestreefde breedte van de bescher

mingszone (minimaal 20 m). Door de bestaande erfinrichting was het onvermij

delijk dat de nieuwe sloot hier over een lengte van 125 m met zijn noordelijke

talud binnen de beschermingszone zou vallen. Na overleg tussen de gemeente,

de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Vleuterweide en de ROB werd

besloten dat deze strook voorafgaand aan het aanleggen van de sloot zou worden

opgegraven. Het onderzoek is in een aantal campagnes verspreid over het jaar

2002 uitgevoerd door archeologen van de sectie Cultuurhistorie van de gemeen

te Utrecht.

Om te beginnen werden in februari en april drie smalle sleuven dwars door de

beschermingszone gegraven, een daarvan ter plaatse van een toekomstig fiets

pad. Dit onderzoek diende als controle op de ligging van de Romeinse weg, die

in 1998 door middel van grondboringen was geprospecteerd (zie Archeologische

Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, p. 164-167). De slotsom was dat de resten

van de Romeinse weg zich ter hoogte van Zandweg 225 aanmerkelijk zuidelijker

binnen de beschermingszone uitstrekken dan op grond van de boringen was

voorspeld. Inmiddels weten we dat zich in de loop van de Romeinse tijd uitgere

kend op deze plaats een kleine tracéaanpassing heeft voorgedaan. Toen het ver

volgonderzoek begon, werd er dus al rekening mee gehouden dat de op te graven

strook gedeeltelijk samenviel met de zuidflanl<, de 'teen', zoals dat in de civiele

techniek heet, van het jongste weglichaam.

Kleine verrassingen

Het eigenlijke onderzoek vond plaats in twee campagnes, de eerste van IQ juni

tot en met 9 juli, de tweede van 19 augustus tot en met 21 november. Tijdens de

eerste campagne werd het grootste deel van de toekomstige watergang opgegra

ven en kwamen de vooraf bedachte vragen aan de orde waarop het onderzoek

aan de zuidflank van de weg een antwoord zou kunnen geven. Niettemin deden

zich hierbij al een paar interessante verrassingen voor.

Juist de zuidflanl< van de Romeinse weg blijkt elders in Leidsche Rijn veelal de

zone waar zich het meeste plaveiselmateriaal bevindt, voornamelijk grind, met

de daarin spaarzaam aanwezige vondsten. Door berijding, betreding en afspoe

ling van de ongeveer 5 m brede rijbaan is dit materiaal aan de voet van het talud

terechtgekomen of in eventueel aanwezige bermsloten, die vaak juist aan de

zuidkant gelegen zijn. Daarom was de aandacht onder meer gericht op het voor

komen van daterend vondstrnateriaal in deze contexten. Ook de samenstelling

van het verhardingsmateriaal vormde een vraag.

De meest verrassende vondst vormde een klein ensemble van metaalvondsten

dat opvalt door zijn late datering. Het gaat om een munt van keizer Elagabalus

(218-222) en twee mantelspelden van een militair type, die doorgaans worden
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gedateerd vanaf het tweede kwart van de 3de eeuw. Deze stukken zijn afkomstig

van een overigens vrij schoon grondlichaam dat wordt afgedekt door een zuid

waarts hellende, grindrijke en wat 'vuile' laag, die mag worden opgevat als een

wegtalud dat in die vorm enige tijd aan het oppervlak heeft gelegen. Het was voor

het eerst in vijf jaar van intensief onderzoek aan de Romeinse weg in Leidsche

Rijn dat een onmiskenbare aanwijzing werd gevonden voor het onderhoud of

althans het functioneren van de limesweg op een zo laat moment in de derde

eeuw (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, p. 187-190). Inmid

dels zijn ook op andere plaatsen langs het tracé structurele onderhoudsmaatrege

len aan de weg rond of na het jaar 200 aangetoond.

Vroege dakpannen

Tijdens het onderzoek werden vele honderden grotere en kleinere baksteenfrag

menten verzameld. Zorgvuldige waarnemingen hebben uitgewezen dat het dak

panmateriaal vooral voorkomt in contexten die ook veel grind bevatten. Dit is een

sterke aanwijzing dat het iets te maken heeft met de verharding van de Romein

se weg, waarvan de rijbaan was bedekt met een taai mengsel van lernig zand en

grind. Vooral ter hoogte van de wachttorens (die hieronder aan de orde komen)

konden enkele opeenvolgende grinddekken worden bemonsterd. Hier werd vast

gesteld dat het oudste waargenomen grinddek (maar dit is niet noodzakelijk het

oudste in de complete stratigrafie van de weg) reeds een kleine, maar opvallende

component baksteen bevat. Ten dele is dit materiaal sterk vergruisd tot brokjes

van enkele millimeters doorsnee. Ook elders is dit verschijnsel vastgesteld, met

name bij het onderzoek ter plaatse van de Stroomweg Veldhuizen (zie Archeologi

sche Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 210-212). Dit zou erop kunnen wijzen

dat het dakpanmateriaal tezamen met grind langdurig aan het oppervlak heeft

gelegen en onderhevig is geweest aan intensieve mechanische verwering, onder

meer door berijding en betreding.

Onder het baksteenmateriaal bevinden zich enkele gestempelde stukken, die een

ongebruikelijk vroege datering opleveren. Het gaat om twee stempels van de

Tegularia Transrhenana, de 'Overrrijnse pannenbakkerij', die in de tweede helft

van de 1ste eeuw ergens aan de overzijde van de Rijn ter hoogte van Xanten of

Neuss baksteenmateriaal vervaardigde ten behoeve van het leger. De stempels

geven de tekst TRA in ligatuur en behoren daarmee tot het vroegste stempeltype

van deze fabriek. Van de andere vier aangetroffen stempels zijn er zeker twee,

mogelijk zelfs alle van het 1sde legioen (LEG XV). Beide stempels vallen te date

ren tussen ca SO en 70 na Chr. Het 1sde legioen lag vóór de Bataafse opstand van

het jaar 69 in de grote legioenvesting op de Fürstenberg bij Xanten. Beide stem

pels zijn in Midden- en West-Nederland uiterst zeldzaam. Des te opmerkelijker

is dat uitgerekend deze stempels beide reeds eerder zijn gevonden op en langs

het tracé van de limesweg ten westen van De Meern (zie bijv. Archeologische Kro-
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niek Provincie Utrecht 1996-1997, p. 158, afkomstig van een inheemse site in het

achterland waar ook talrijke basaltbrokken zijn gevonden, geroofd uit oevercon

structies langs de weg).

Verschillende scenario's zijn denkbaar om te verklaren hoe dit vroege dakpanma

teriaal op de limesweg terecht is gekomen. Men zou kunnen veronderstellen dat

de dakpannen ooit zijn verwerkt in vroege militaire sites langs de limesweg, zoals

wachtposten, en later in de omgeving zijn hergebruilct als plaveisel voor de weg.

Dat zou merkwaardig zijn, want zelfs in de castella is het gebruik van dakpannen

vóór het jaar 70 maar moeilijk aantoonbaar en waarschijnlijk zeer beperlct geble

ven. Of moeten we aannemen dat de oudste partijen dal<pannen in de castella

tegen het einde van de Iste eeuw zijn afgeschreven en voor een deel afgevoerd om

elders te worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de Romeinse weg? Maar ook dan

zouden we de vroege stempels toch vaker in castella willen aantreffen.

Aantrekkelijker is het daarom een relatie te leggen met het voorkomen van her

gebruikt materiaal met de stempels TRA en LEG XV in de vesting van het Iode

legioen in Nijmegen. Het lijkt erop dat deze troepenmacht in de jaren 80 of 90
van de Iste eeuw beschikte over grote hoeveelheden sloopmateriaal afkomstig

van de fÜIstenberg in Xanten. Zou het kunnen zijn dat kleine partijen van dit

materiaal terecht zijn gekomen tussen of misschien wel bewust vermengd met

de grindladingen die in deze jaren naar deze streken moeten zijn verscheept? Dit

zou dan kunnen wijzen op betrokl<enheid van het rode legioen bij het werk aan

de limesweg - om meer dan één reden voor de hand liggend. Maar dit alles is op

dit moment nog voorwerp van nader onderzoek.

Secundaire bermgreppels

Onder andere van de Romeinse weg tussen Keulen en Boulogne kennen we het

verschijnsel van smalle greppels die op tamelijk grote afstand uit de as van de

weg liggen, tussen 12 en 20 m. In de Engelse literatuur vinden we ze vermeld

naast de eigenlijke bermsloten die vaak direct langs het weglichaam worden aan

getroffen, al dan niet eenzijdig. Men zou dus kunnen spreken van secundaire

bermgreppels. Verondersteld wordt dat zij dienden als formele afbakening van

stroken langs de weg, bedoeld om een reserveringszone te markeren. Opvallend

in dit verband zijn de vaak geringe dimensies van deze greppels. Deze stroken

zullen dan vrij zijn gehouden van bebouwing, begroeiing of agrarisch gebruik.

Waarschijnlijk werden herders geacht hun kudden hierover te drijven, om de

kostbare rijbaan niet onnodig te vertrappen - net zoals in onze jongere geschie

denis vaak gold ten aanzien van dijken. In het Nederlandse wegenonderzoek

waren deze stroken, gemarkeerd door secundaire bermgreppels, echter nog

nooit aangetoond.

Het onderzoek aan de Zandweg bood een goede gelegenheid om dit verschijnsel

aan de zuidzijde van de limesweg te onderzoeken. Door gericht zoeken konden
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inderdaad in twee werkputten smalle greppels over grotere afstand worden

gevolgd. Hun afstand tot het hart van het oudste wegtracé bedraagt respectieve

lijk 17 en 20 m. Mogelijk liggen de twee greppels in elkaars verlengde en zijn zij

gelijktijdig aangelegd. Met deze wetenschap kan nu ook in het eerder uitgevoer

de onderzoek van de Stroomweg-Veldhuizen een dergelijke secundaire greppel

herkend worden. Voor het fysieke beeld van de Romeinse weg in het toenmalige

landschap vormen zij een belangrijk nieuw gegeven. Misschien beginnen wij

hier het beeld te zien van een streng gereserveerde rijbaan, omzoomd door brede

veedriften: kale, strak begrensde stroken, 's winters modderig en vol met kuilen,

's zomers langs de randen begroeid met weegbree.

Grote verrassingen

De tot dusverre besproken verschijnselen waren weliswaar verrassend, maar vie

len binnen de vooraf opgestelde vraagstellingen. Dat gold niet voor twee ontdek

kingen die bij het 'afpellen' van de zuidflank van de Romeinse weg werden

gedaan. Om te beginnen kwam direct achter de erfbebouwing van de boerderij

De Goedenburg (Zandweg 225) een zware eikenhouten constructie voor den dag,

die vrij snel kon worden geïnterpreteerd als bekisting van een gronddam van een

jongere fase van de Romeinse weg. Kennelijk was deze ooit zuidwaarts omge

legd, ongetwijfeld in reactie op erosie door een rivierbocht die even ten noorden

van de weg lag. Deze vondst alleen al was aanleiding voor een onderbreking van

het veldwerk, als voorbereiding op een arbeidsintensieve fase van houtonder

zoek. Een pauze was al helemaal geboden toen een kleine vondstconcentratie

enkele tientallen meters naar het oosten grondsporen begon prijs te geven die in

verband konden worden gebracht met een tot dusverre nauwelijks in Nederland

aangetroffen militair gebouwtype: een wachttoren!

De maanden juli en augustus werden gebruikt om te onderzoeken of de resten

van de wachttoren in de bodem bewaard konden blijven. Daarbij werd ook de

optie half-opgraven/half-behouden verkend. De weinige gegevens die over

houtdegradatie in dergelijke situaties beschikbaar waren, gaven echter reden tot

grote zorg. Bovendien bleek het aanvankelijk onmogelijk om de zuidelijke,

eventueel te behouden helft van het wachttorenterrein ook daadwerkelijk te ver

werven. Op zeker moment dreigde hier zelfs de aanleg van een particuliere ten

nisbaan. In deze ongewisse omstandigheden nam de gemeente haar verant

woordelijkheid en werd het besluit genomen om de resten van de wachttoren

veilig te stellen door middel van documen!atie, oftewel opgraving. Alleen de

greppels die de wachttoren aan de noordzijde omringen, konden behouden blij

ven binnen de bescherrningszone van de Romeinse weg.

Een houtconstructie uit het jaar 125

Tijdens de tweede grote opgravingcampagne (augustus-november) aan de Zand-
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weg werd allereerst de houtconstructie onderhanden genomen. Al vóór de

zomerstop was vastgesteld dat het ging om de zuidkant van een waarschijnlijk

tweezijdige bekisting van de Romeinse weg. Een vergelijkbare constructie, onge

veer 5 m breed, werd in het najaar van 1997 in het plangebied Veldhuizen opge

graven, vlak naast het schip De Meern I (zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 1996-1997, p. 142-146). Dit kistwerk werd blijkens dendrochronologische

analyses aangelegd in het jaar 125, als onderdeel van een grote bouwcampagne

die toen aan de infrastructuur van de Nederlandse limes plaatsvond. Van de hout

constructie aan de Zandweg kon de noordelijke beschoeiing bewaard blijven in

de beschermingszone van de Romeinse weg. Hiertoe zijn in het sloottalud van

de inmiddels gegraven sloot speciale beschermingsmaterialen aangebracht.

Vanaf het begin is bij het limesonderzoek in Leidsche Rijn bijzondere aandacht

besteed aan hout, omdat dit heel specifieke informatie oplevert over de ontwikke

ling van de infrastructuur (jaarringdateringen!), over de natuurlijke vegetatie,

over logistieke processen (aanvoer van bouwhout) en over de organisatie van

bouwprojecten (diverse bewerkingsstadia van hout). In de loop van de afgelopen

jaren is een protocol ontwikkeld om de sporen op het hout die hierover iets kun

nen vertellen, te documenteren. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan hout

kwaliteit, jaarringopbouw en bewerkingssporen van samenhangende partijen

constructiehout. De kistconstructie aan de Zandweg vormde een uitgelezen kans

om nieuwe inzichten te verlaijgen, vooral op het gebiedvan.de houtlogistiek.

De bekisting werd overeind gehouden door een dubbele rij eiken staanders, met

lengtes veelal tussen 3,5 en 4 m. Zij moeten met een heistelling in de bodem zijn

gedreven. De binnenste (noordelijke) rij palen was vrij regelmatig geplaatst met

een tussenafstand van ca 30 cm (I voet?). In de buitenste rij stonden de palen

verder uiteen en minder regelmatig geplaatst. De rijen lagen ongeveer 30 cm uit

een (hart-tot-hart gemeten) en moeten op een hoger niveau verbonden zijn

geweest door een constructief element in de lengterichting, waarschijnlijk gor

dingbalken. Tegen de noordzijde van de binnenste rij waren eiken planken

geplaatst, ongeveer 30 cm breed en 2 tot 4 cm dik. Op één punt waren drie plan

ken boven elkaar bewaard gebleven. Op enkele plaatsen werden aanwijzingen

gevonden voor trekbalken, die dwars door het weglichaam heen liepen en de

twee bermbeschoeiingen met elkaar verankerden.

Door middel van jaarringonderzoek kon worden vastgesteld dat de gebruikte

eikenbomen zijn gekapt in het najaar of de winter van het jaar 124-125. Het kist

werk behoort dus tot dezelfde bouwcampagne als de in 1997 opgegraven sectie

in Veldhuizen. Ook achter de loskade die in 1998 in dat plangebied werd opge

graven, zijn resten van een wegbekisting uit het jaar 125 gevonden. Inmiddels

zijn er dus drie secties van de Romeinse weg bekend die toen hoogwaardig zijn

beschoeid. Ze liggen in drie opeenvolgende rivierbochten, waar een buitenbocht

van de rivier aan het begin van de 2de eeuw dicht tegen de weg aan was komen te
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liggen. In alle drie gevallen is de constructie over beperkte afstand aangebracht.

In het geval van de Zandweg wordt de lengte van het werk geschat op minimaal

40 en maximaal 80 m.

Tweede keus en ajValhout

Opmerkelijk was de vondst van een grote partij liggende stammen en takken

direct ten zuiden van het kistwerk. Het materiaal lag in een brede bundel min of

meer zorgvuldig in de lengterichting van de weg. De omvang van het pakket in

noord-zuid-richting kon niet precies worden bepaald, maar bedroeg zeker 2,7 m.

Het materiaal maakte de indruk als afval letterlijk terzijde te zijn gelegd en zou

dus belangrijke informatie kunnen opleveren over de logistiek van de houtaan

voer en -bewerking. Daarom werd juist aan de documentatie van dit liggende

hout veel aandacht besteed. Het bleek inderdaad voor het overgrote deel te gaan

om de top van de boomstammen (waar de stam zich versmalt en opsplitst in de

kroon) en grote takken. Voor zover er lagere delen van stammen te onderschei

den waren, was het materiaal noestig, nogal krom gegroeid en waren er hier en

daar vrij ruw grote takken vanaf geslagen. Incidenteel werd hiertussen ook een

aangepunte, maar kennelijk niet gebruikte paal aangetroffen.

Het lijkt er dus op dat voor deze ldus zo compleet mogelijke stammen zijn aan

gevoerd naar de plaats van bestemming. Men liet het hout op zijn maximale

lengte, tot ver in de kroon, hier en daar zelfs met een flinke tak er nog aan. Ken

nelijk liet men aan de bouwlieden ter plaatse de beoordeling hoe de stam zo eco

nomisch mogelijk kon worden verzaagd en verwerkt. Daarbij werden de stam

men volgens een logische werkverdeling seriematig verwerkt, waarbij bijvoor

beeld een voorafbepaald aantal aan te punten palen in productie werd gezet. Wat

van dit proces overbleef, was het restmateriaal, voornamelijk in de vorm van de

kromgegroeide toppen van de stammen, en wat restanten van de partij aange

punte palen. Dit afvalmateriaal werd kennelijk vlak naast het te maken werk uit

gespreid, mogelijk als een bouwweg waarop het zware materieel, onder meer

heistellingen, kon staan. Het valt namelijk op dat het liggende materiaal, waar

onder ook wat bundels takken, hier en daar onder de planken van de beschoeiing

doorloopt. Het werd dus aangelegd voorafgaand aan het eigenlijke kistwerk.

________~~~h~e~e:!f~tEh~et!..E~~~Eh~o~utniet aan het oppervlak gelegen en heel veel is het
niet belast geweest: anders was het materiaal veel meer verweerd geraakt,

samengedrukt en had het zijn bast verloren. Waarschijnlijk is de 'bouwweg' dus

meteen na aanleg van het naastgelegen kistwerk verdwenen onder het zuidelijke

grondtalud van de herstelde limesweg.

De resten van de 'bouwweg' vallen precies samen met een depressie die in het

jaar 125 in die vorm in het terrein aanwezig moet zijn geweest. Tijdens het

onderzoek werd vastgesteld dat de hoger gelegen oeverafzettingen (en de daarop

liggende weg!) hier in de voorafgaande periode waren weggeslagen. Wat vervol-
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gens opvalt is dat de 40 tot 80 m lange sectie van het kistwerk precies ligt op de

plaats waar een crevassegeul uit de Bronstijd wordt afgesneden door de rivier die

in de Romeinse tijd ten noorden van de limesweg stroomde. Het oude zand

lichaam van de crevasse moet een kwetsbaar punt zijn geweest in de oeverzone.

Uit de latere Nederlandse waterstaatsgeschiedenis weten we dat dijkdoorbraken

vaak optreden op het punt waar zandige stroomgordels in de ondergrond aanwe

zig zijn. Vergelijkbare waarnemingen zijn in de zomer van 2003 gedaan ter

hoogte van het tweede Romeinse schip. Ook hier dreigde de rivier een bres te

slaan ter plaatse van een oudere stroomgordel. In het jaar IOO werd op het meest

kritieke punt daarom een zware stroomkering van eikenhout en basalt aangelegd

(zie deze Kroniek, p. 188).

Een noodreparatie?

Nu zijn er inderdaad aanwijzingen dat de Rijn in de jaren vóór 125 een zeer dyna

mische periode heeft gekend. Zo is in het deelgebied De Balije vastgesteld dat

een complete oeverzone met een flink stuk wegtracé over vele tientallen meters

moet zijn weggeslagen tussen IOO en 125 - ondanks die stroomkering! Omdat

we ons niet kunnen voorstellen dat de limesweg er langere tijd verwaarloosd bij

heeft gelegen, mogen we deze tamelijk rampzalige erosie misschien in een korte

periode vóór het grote bouwjaar 124/5 plaatsen. Ook op het terrein van de bur

gerlijke nederzetting van het castellum van Valkenburg zijn aanwijzingen gevon

den voor grootschalige erosie door de Rijn tussen ca. lIol5 en 122/3.
Vastgesteld kan worden dat de limesweg achter de Zandweg in het jaar 125 over

een lengte van minstens 40 m ongeveer 8 m naar het zuiden werd omgelegd,

nadat een flink stuk van de oeverafzettingen waarop de weg voorheen liep, in de

voorliggende periode was weggeslagen. Of deze erosie zich over een langere

periode of juist kort vóór 125 had voorgedaan, laat zich niet meer vaststellen. Wel

valt op dat het eikenhout van de onderhavige constructie afwijkt van het overige

materiaal dat in de bouwcampagne van 124/5 werd verwerkt: doorgaans is dit

regelmatig gegroeid eikenhout van grote diameters, zo groot dat uit één stam

vaak verscheidene heipalen werden gekliefd. Het materiaal van de Zandweg

daarentegen is onregelmatig gegroeid, vaak krom en knoestig, en zou goed uit de

regio afkomstig kunnen zijn. Daarnaar moet nader onderzoek worden gedaan.

Ook de uitvoering van het werk verschilt. Het materiaal van de Zandweg is ruw

en onregelmatig bewerkt: takken zijn vrij grofvan de stam geslagen, de 'facetten'

van de paalpunten zijn op allerlei manieren aangebracht en het gereedschap

werd slecht onderhouden, getuige de talrijke diepe braamsporen op de kapvlak

ken. Men krijgt haast de indrul< van een noodreparatie, uitgevoerd met voorhan

den materiaal, vooruitlopend op de grote bouwstroom waarin veel hoogwaardi

ger materiaal uit Duitsland (?) werd verwerkt in een veel professioneler georgani

seerde bouwstroom.
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Aan de oostzijde kon worden vastgesteld dat de kistconstructie wat naar het

noorden afbuigt in de richting van het oorspronkelijke wegtracé. Het aanhech

tingspunt lag hier echter buiten de te onderzoeken strook. Naar het westen kon

het afbuigen van de kistconstructie niet worden vastgesteld: daar is het houtwerk

van het jaar I25 door latere erosie opgeruimd. Kennelijk is de rivier op dit kwets

bare punt ooit alsnog door de limesweg heen gebroken. De restgeul van de rivier

ligt hier met een bocht nu zelfs ten zuiden van de limesweg. De lengte van de

weggeslagen wegsectie bedraagt ongeveer 55 m. Deze erosie moet zijn opgetre

den na het tweede kwart van de 3de eeuw, want toen was de weg nog in gebruik,

zoals we zagen. Heel veel later kan het echter ook niet zijn gebeurd, want inmid

dels zijn er stevige aanwijzingen dat de verlanding van de rivier rond of kort na

het midden van de 3de eeuw begint. Ook de archeologische gegevens wijzen in

die richting. Sporen van herstel van de geërodeerde sectie zijn niet vastgesteld,

ook niet in enkele speciaal daartoe ten zuiden van de beschermingszone aange

legde sleuven.

Een minutieus onderzoek: de wachttorens

Het onderzoek van de wachttorensite werd met een zekere schroom aangepakt.

De onderzoekers waren zich vooraf bewust van het feit dat zij een uniek archeo

logisch complex onderhanden zouden nemen. Al in juli was vastgesteld dat zich

nog constructiehout in de bodem bevond. Daarnaast was een laag met bewo

ningsafVal geconstateerd, waaronder botresten en mogelijk ook verkoold graan.

Dergelijke vondstcomplexen zijn ook in het buitenland zelden ofnooit bij wacht

torens gevonden en houtresten zijn al even weinig bekend. Voorafgaand aan het

veldwerk werd daarom een intensieve verkenning gedaan van de literatuur over

Iste-eeuwse, houten wachttorens. Daaruit bleek dat kennislacunes zich onder

meer aftekenden op het vlak van de wandconstructie van de torens, hun eventu

ele weerbaarheid en vooral ook de materiële cultuur en voedseleconomie van

wachttorensites. Gewapend met deze inzichten konden door gerichte waarne

mingen en soms met grote moeite bepaalde details worden opgespoord, zoals de

flinterdunne sporen van palissades.

Omdat de noordelijke helft van het wachttorenterrein tijdens het voorafgaande

onderzoek van het sloottracé al was aangesneden en de optie van behoud van de

zuidelijke helft nog tot in oktober open werd gehouden, werd het terrein feitelijk

in twee helften opgegraven. Dit had het voordeel dat er een compleet oost-west

gericht profiel door het centrum van de wachttoren kon worden aangelegd. Voor

al de noordelijke helft, die voortreffelijk bewaard was gebleven onder de latere

taluds van de Romeinse weg, is minutieus onderzocht. Grotendeels handmatig

werden hier niet minder dan zeven vlakken aangelegd. Omdat al gauw bleek dat

hier drie bouwfasen op enkele vierkante meters haast onontwarbaar door elkaar

lagen, werden alle spoorversnijdingen gaandeweg op meerdere punten gecou-
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peerd, zodat een ongekend dicht netwerk van vlak- en profielwaamemingen ont

stond. Alle waarnemingen blijken achteraf consistent met de uiteindelijk opge

stelde fasering. Even intensief was de spoorafwerking: tijdens het vervolgonder

zoek is de inhoud van alle enigermate verontreinigde grondsporen integraal

gezeefd. Heel veel dichter in de buurt van het ideaal van behoud door registratie

kan men in de huidige praktijk van de Nederlandse veldarcheologie niet komen.

Twee torens boven elkaar

De aangetroffen sporen kunnen worden toegeschreven aan drie bouwfasen. De

oorspronkelijke aanleg (fase Ia) bestond uit een centrale waarvan de

vier hoekpalen een vierkant vormden van iets meer dan 3x3 m (buitenwerks

gemeten). De palen waren gemaakt van eikenhout, aan de zijkanten vlak bekapt

en rechthoekig in doorsnede (gemiddeld 19x21 cm). Zij waren geplaatst in onge

veer I m diepe paalkuilen. Om het geringe bouwvolume te compenseren, kende

de toren een naar alle zijde uitspringende onderbouw, die inwendig ca 4,5 min

het vierkant mat. Deze was herkenbaar in de vorm van een smalle wandgreppel,

die strikt symmetrisch om de centrale paalstelling liep. De wandconstructie was

opmerkelijk voor een site waar Romeins-militaire bouwtradities mogen worden

verwacht: van liggende grondbalken of vierkant bekapte staanders werd geen

spoor gevonden. Daarentegen werden op diverse plaatsen in de wandgreppel ver

kleuringen gevonden van dicht op elkaar staande palen, die enkele decimeters

door de bodem van de greppel waren geheid; op één punt waren er zelfs aanwij

zingen voor verticaal ingegraven planken. Dit heeft consequenties voor de recon

structie van het torengebouw (zie onder).

Enkele decimeters buiten de wand aan alle

lijk primair bedoeld om regenwater op te vangen en misschien ook wel in eerste

instantie spontaan door druipwater gevormd. Met name aan de noord- en oost

zijde was deze druipgoot sterk verontreinigd met bewoningsafval. Successieve

lijk was hij hier, waarschijnlijk als gevolg van regelmatige opschoning, steeds

dieper uitgegraven. De uiteindelijke opvulling ervan was voor de onderzoekers

een ware Fundgrnbe van 'keukenafval'.

Vlal< buiten de druipgoot werden, ook weer vooral aan de noord- en oostzijde, spo

ren gevonden van een rij flinke stal<en, 40 tot 50 cm uiteen geplaatst en gemiddeld

12 cm dik. Zij moeten een vrijstaande palissade overeind hebben gehouden, die

verder was opgebouwd uit grof vlechtwerk. Sporen van een ertegenaan liggende

wal zijn niet gevonden en daar was eigenlijk ook geen plaats voor. De palissade

omsloot een vierkant binnenterrein met een doorsnede van 8 m en met afgeronde

hoeken. Direct buiten de palissade lag vervolgens een 85 cm tot I m diepe, V-vor

mige, gracht die ten dele met water gevuld moet zijn geweest. Ook deze gracht

beschreef een vierkant met afgeronde hoeken. De diameter van het gehele terrein,

gemeten naar de buitenste insteek van de gracht, bedroeg in fase Ia ongeveer 13 m.
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Deze gracht kan in fase rb nog deels open hebben gelegen, althans lijkt hij toen

minstens één maal te zijn opgeschoond tot een diepte van 40 tot 70 cm. Voor het

overige manifesteert fase rb zich door de plaatsing van vier nieuwe palen strak

tegen de hoeken van de oude toren, telkens radiaal aan de buitenzijde van de oor

spronkelijke palen. De nieuwe palen, ditmaal van elzenhout, waren aan de

onderzijde niet vlak, maar aangepunt en zijn deels ingegraven in een paalkuil,

deels verder in de bodem gedreven. Het zou heel wel kunnen dat zij vanuit de

nog overeind staande toren met een heiblok in de grond zijn gedreven. Op dat

moment was de wand van de onderbouw geheel weggerot en reeds weggeno

men. Deze werd namelijk in fase rb in zijn geheel opnieuw neergezet, enkele

graden met de klok mee gedraaid ten opzichte van fase ra. Ook nu was de wand

geconstrueerd met dicht opeen geplaatste, verticale palen en planken. Voor een

palissade behorend bij fase rb zijn geen aanwijzingen gevonden.

Omdat de daarop volgende torenaanleg een nieuw bouwkundig concept en een

nieuwe ruimtelijke lay-out vertoont, duiden we deze aan met fase 2. De maatvoe

ring van de eigenlijke toren was iets ruimer. De vier hoekpalen beschreven nu

een vierkant van ongeveer 3,6 m buitenwerks. Zij waren geplaatst, of liever:

rechtop gekanteld, in de hoek van grote paalkuilen, waarin zij ongeveer r m diep

waren ingelaten. De torenplattegrond stond overigens ten opzichte van zijn voor

ganger bijna r,s m verschoven naar het noordoosten. Drie hoekpalen van fase 2

waren nog voor een flink deel bewaard gebleven, één ervan tot ruim r m hoog; de

vierde lijkt geheel te zijn weggerot of is na afbraak van de toren uit de grond

getrokken. De waren van eikenhout en in doorsnee wat forser dan die van

fase ra/b. Opvallend is wel de grote variatie in doorsnede: die loopt van 33x37 cm

voor de noordoosthoek tot 20X22 cm voor de zuidoosthoek.

De tweede toren lijkt geen uitspringend benedenvertrek te hebben gehad. Waar

schijnlijk werd dit verlies aan ruimte gecompenseerd door een tweede verdie

ping. De toegenomen afmetingen van de toren en de hoekpalen ondersteunen

die gedachte. De wanden kunnen hebben gerust op dwarsbalken, die dan met

pen-gat-verbindingen aan de hoekpalen waren opgehangen. In de tweede fase

werd de wachttoren weer omgeven door een lichte palissade, waarvan vooral aan

de oostzijde duidelijke sporen werden aangetroffen. Het daardoor omsloten ter

rein mat ook nu ongeveer 8x8 m. Daaromheen lagen twee concentrische grep

pels, die echter veel minder diep en steil waren ingegraven: de binnenste onge

veer 40 cm, de buitenste ongeveer 60 cm. Hun contouren verliepen ook ronder

dan de enkele gracht van fase 1. Gemeten naar de insteek van de buitenste grep

pel bedroeg de doorsnede van de gehele aanleg nu ongeveer 20 m.
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Reconstructie

De reconstructie van de torens is voor een deel beredeneerd

giswerk. Op grond van de plattegrond en materiaalsterkte van de dragende con

structie kan er wel iets gezegd worden over de hoogte van de torens. Afgaande op

de dimensies van de palen van de eerste toren en hun onderlinge afstand wordt

de hoogte van dit bouwwerk geschat op niet veel meer dan 6 m boven het maai

veld. Het is dus maar de vraag of de toren meer dan twee bouwlagen had. Waar

schijnlijk is het om die reden dat het bouwwerk, in afwijking van het gebruikelij

ke beeld van Romeinse wachttorens, op de begane grond was uitgebouwd tot een

ruimte van 4,5 m binnenwerks. In fase rb werd deze opzet herhaald en ook de

westelijke toren van het wachttorencomplex van het project De Balije-U kent ook

zo'n uitspringende onderbouw.

De ruimere onderbouw betekende dat het beschikbare van de

begane grond verdubbelde tot ruim 20 m 2 . Dit komt aardig overeen met de leef

ruimte van de ldeinste eenheid in een soldatenbarak (contubemium). Hier kan

dus heel goed de woon- en slaapruimte van de torenwachters zijn geweest; het

eigenlijke wachtlokaal lag dan natuurlijk op de verdieping. Deze ruimteverdeling

wordt bevestigd door de vondst van een iets verdiept aangelegde stookplaats in

de noordoosthoek van het benedenvertrek. Aangenomen wordt dat de rookafvoer

geschiedde via een gat in de wand. Een sterke aanwijzing daarvoor is de opeen

hoping van keukenafval in de talrijke vullingslagen van de druipgoot buiten het

gebouw. Dit wijst erop dat er tijdens de bewoning van fase ra regelmatig materi

aallangs deze weg (?) naar buiten is gekieperd.

Hoe zag de bovenbouw van de torens eruit? Op de zuil van Trajanus in Rome uit

II3 na Chr., met zijn beroemde beeldverslag van de oorlog in Dacië, het huidige

Roemenië, staan enkele wachttorens afgebeeld, voorzien van tentdaken bedekt

met houten dalzspanen. Ook voor onze torens mogen wij een 'zachte' dakbedek

Icing veronderstellen, waarbij ook aan riet te denlzen valt. Het meest intrigerende

onderdeel van de wachttorens op de Trajanuszuil is echter de omgang met balus

trade waarmee deze op de verdieping zijn uitgerust. Bij een van de torens steekt

een groot vuurbaken over de balustrade: hier bevond zich het eigenlijke observa

tie- en seinplatform. Nu is er door sommige onderzoekers aan getwijfeld of de

meeste wachttorens uitgerust waren met een dergelijke omgang - het zou bouw

kundig een zwak onderdeel zijn. Volgens de bouwers van de recent voltooide

wachttoren bij Fort Vechten valt dat echter wel mee.

De wachttorens van de Zandweg hebben aan deze discussie wel wat bij te dra

gen. Opvallend is om te beginnen de wandconstructie van fase ra en rb uit dicht

op elkaar geplaatste, staande palen en planken. In de literatuur wordt deze con

structiewijze aangeduid als palissadebouw. Een van de eigenschappen van deze

zeldzame bouwtraditie is een groot dragend vermogen; ook bij hoger opgaande

bouwwerken komt zij voor. Dit zou kunnen betekenen dat de benedenwand een
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dragende functie had ten aanzien van een erboven gelegen torenomgang; deze

zou dan tevens de afdekking hebben verzorgd van het uitspringende deel van de

onderbouw. Misschien is het mede vanwege de eigenaardige bouwvorm, met

hoge, vrijstaande benedenwanden, dat een wandconstructie uit vakwerk met

leem niet voldeed. Die zou niet worden beschermd door een overhangende dak

voet, zoals in de inheemse boerderijbouw, en dus teveel blootstaan aan weer en

wind. Maar het belangrijkste argument vóór een omgang op de verdieping is

gelegen in de weerbaarheid die vereist was en die bij de toren van fase ra ook

overduidelijk is nagestreefd (zie onder). Een wachttoren moest kunnen worden

verdedigd vanaf de verdieping. Welnu, als de uitspringende onderbouw met een

lessenaardak tegen de centrale toren aan zou hebben gelegen, dan moest de

toren verdedigd worden vanuit vensters en konden belagers zich voor allerlei

projectielen beschermen tegen de wand van de onderbouw. Het defensieve con

cept van een wachttoren hield nu juist in dat de verdedigers zich, als het erop aan

kwam, recht boven de vijand bevonden - en dat veronderstelt bij de bouwvorm

van de Zandweg een omgang.

Bij de toren van fase 2 ligt alles anders. Met zijn iets grotere grondplan en zware

eiken staanders op de hoeken kan deze zomaar 8 à 9 m hoog zijn geweest. Het is

goed mogelijk dat deze toren drie bouwlagen kende. Misschien was daarom ook

geen verbrede onderbouw nodig en volstonden nu de begane grond en eerst ver

dieping als woon-, slaap- en opslagruimten. De tweede verdieping was dan de

eigenlijke uitkijkpost. Bij deze bouwvorm gaan sommige van bovenstaande argu

menten voor een omgang niet op; misschien ontbrak deze dus en werden de

observatietaken verricht vanuit grote vensters. De wanden van deze toren kunnen

uitgevoerd zijn geweest in vakwerk, opgevuld met vlechtwerk en leem, ondanks

de nadelen die daaraan bij een torenbouw kleefden (zie boven). Met name in de

binnenste greppel van fase 2 werden talrijke brokken verbrande wandleem gevon-

den - mogelijk een aanwijzing dat de laatste toren door brand is getroffen.

Weerbaarheid

Opmerkelijk is dat de wand van fase rb geen onderbreking vertoont die breed

genoeg is voor een deuropening (van de wand van fase ra was te weinig over om

dit met zekerheid te kunnen zeggen). Dit zou kunnen betekenen dat deze ruimte

via een inwendige trap toegankelijk was vanaf de verdieping, waar dan de ingang

tot de toren moet zijn geweest: een losse buitenladder diende als toegang en kon

bij nacht en onraad worden ingetrokken. Bij wachttorens aan de Zuidduitse limes

is vastgesteld dat de onderbouw bestond uit een massieve sokkel van balken, ste

nen en grond of uit een ononderbroken doorlopende muur: een toegang op

maaiveldniveau maalde een toren kwestbaarder. Bijzonder is ook dat de wachtto

ren van de Zandweg in de fasen ra en 2 omgeven was door een palissade van

flinke staken. Bij de eerste toren waren zij verbonden door grofvlechtwerk, bij de
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tweede toren vormden de staken een gesloten scherm. In het buitenland zijn

sporen van dergelijke palissades slechts zelden aangetoond. Of zo'n heining veel

bijdroeg aan de weerbaarheid, is de vraag. Mogelijk was de bedoeling ervan ook

om het kleine bewoonde erfJe dat de wachttoren in feite vormde, te beschermen

tegen vraat en andere schade door rondzwervend vee en wild. Maar een serieus

obstakel voor indringers of aanvallers was zo'n palissade in elk geval wel.

Veel discussie is er in de literatuur over de functie van de greppels die telkens

rond wachttorens worden gevonden. Soms zijn zij tamelijk diep en steil ingegra

ven, maar meestal zijn hun dimensies zo gering dat zij worden geïnterpreteerd

als greppels ter ontwatering van de standplaats van de toren - dat is althans de

algemene opvatting. Bij de latere stenen torens in Zuid-Duitsland ontbreken de

greppels dan ook soms gedeeltelijk of zelfs helemaal. Maar in het geval van de

gracht van fase ra kan er geen twijfel zijn over de bedoeling: deze heeft de afme

tingen en spitse vorm die voorgeschreven waren voor militaire verdedigingswer

ken (fossa fastigata). De gracht heeft de diepte van drie voet die voor marskampen

wordt voorgeschreven door het bekende legertractaat van Vegetius. Het lijkt erop

dat de gracht ten dele met water opgevuld is geweest en snel is dichtgeslibd.

Misschien is het daaraan te danl<en dat een uniek detail bewaard was gebleven:

aangepunte staken van elzenhout, dreigend omhoog stekend vanuit de bodem

van de gracht. Zij waren in een strak ritme in drie of eigenlijk vijf rijen geplaatst:

één rechtstandig in de punt van de bodem, twee rechtstandig halverwege de bei

de grachttaluds en twee op hetzelfde punt maar dan schuin naar binnen gericht.

Er zijn aanwijzingen dat de staken enkele malen zijn vervangen. Er kan dus geen

twijfel bestaan over de nagestreefde weerbaarheid van de wachttoren van fase ra.

De greppels van de jongere fasen hadden veel geringere dimensies. Tijdens fase

rb werd het restant van de stakengreppel een keer opgeschoond tot een diepte

van 40 à 60 cm. De greppels van fase 2 waren respectievelijk ca 40 (binnenste)

en 60 cm (buitenste) diep. Zij passen allemaal in het eerder geschetste beeld van

de ontwateringsgreppels.

Datering

Met de kwestie van de datering komen we tot het meest spannende onderdeel

van het onderzoek. Reeds tijdens het veldwerk werden enkele aardewerktypen

opgemerkt die nauwelijks later dan 50 na Chr. kunnen zijn gemaakt. Tijdens de

presentatie van de vondst in november 2002 werd de oudste toren daarom al in

verband gebracht met de vroegste fase van de limes langs de Oude Rijn. De later

uitgevoerde dendrochronologische analyses hebben dit beeld bevestigd: het hout

voor de hoekpalen van fase 2 werd gekapt in het najaar van 6r ofhet voorjaar van

62 na Chr! Let wel: daar gaan twee bouwfasen in zachthout aan vooraf.

Hoe lang de twee voorafgaande bouwfasen hebben bestaan, is moeilijk vast te

stellen. Zeker is wel dat de dragende wandconstructie van fase ra bouwvallig was
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geworden toen de onderhoudsmaatregelen van fase Ib werden uitgevoerd. De

levensduur van fase Ib is zelfs nog lastiger te bepalen. We kunnen alleen maar

vaststellen dat de bijgeplaatste hoekpalen aan de vooravond van fase 2 kennelijk

zó ver waren aangetast dat het de moeite niet loonde om ze weer uit te graven.

Zij moeten vlak boven de grond zijn afgezaagd, als ze al niet waren doorgerot.

Ook de wand van fase Ib lijkt toen te zijn verwijderd (omgetrokken?) zonder veel

verstoringen aan te brengen in de funderingsgreppel. Dit zou erop kunnen wij

zen dat de wand - naar zich laat aanzien een dragende constructie! - op veel

plaatsen was doorgerot toen hij werd vervangen. Misschien is bouwvalligheid

ook de verklaring voor het opmerkelijke feit dat de nieuwe toren van fase 2 werd

gebouwd bovenop zijn voorganger. In het buitenland zijn opeenvolgende torens

steeds vlak naast elkaar gevonden - logisch, met het oog op de gewenste conti

nuïteit van de grensbewaking. De dragende wandconstructie van de onderbouw

zou wel eens de kritische factor kunnen zijn geweest in de levensduur van de

eerste torens. Voor de fasen Ia en Ib zouden we dan, uitgaande van zachthout,

moeten denken in de orde van 5 à 10 jaar per fase. De conclusie begint zich dan

haast op te dringen dat de oudste toren aan de Zandweg teruggaat tot de jaren 40

van de Iste eeuw - dit zou ronduit spectaculair zijn.

Merkwaardig blijft de keuze van de standplaats van de toren van fase 2. De resten

van de voorganger hadden kennelijk zelfs geen waarde meer als tijdelijk onder

komen en werden dus verwijderd. Bij de herbouw werd de toren iets naar het

noordoosten verplaatst, zodanig dat men bij de aanleg van de drie grootste paal

kuilen, die aan de noord- en oostzijde lagen, kon profiteren van de depressie die

de oudere druipgoot van fase I in het terrein had achtergelaten. Deze was aan die

zijden het diepst geweest en vertoonde intussen mogelijk een lichte zetting, die

een besparing opleverde op het noodzakelijke grondverzet. Ook valt op dat de

binnenste greppel van fase 2 aan de west- en zuidzijde werd aangelegd in de res

tanten van de gracht van fase 1. Er lijkt dus goed te zijn nagedacht over de plaat

sing van de jongste toren en daarbij werd gelet op besparing van arbeid. Dit lijkt

het vermoeden te bevestigen dat de voorafgaande toren op dat moment 'op' was

en zonder veel inspanning kon worden opgeruimd.

Een intrigerend aspect aan de tweede bouwfase is het voorkomen van talrijke

stukken verbrande wandleem in de hogere opvulling van de binnenste greppel.

Betekent dit dat de tweede toren door vuur aan zijn einde is gekomen? In veel

Nederlandse castella herinneren brandlagen met 'huttenleem' aan de verwoestin

gen waarmee het uitbreken van de Bataafse Opstand in 69 gepaard ging. Waar

om zouden de opstandelingen de wachttorens hebben ontzien? Goede kans, dat

juist ook deze in vlammen opgingen. Hoe dan ook, onze wachttoren van 6r/2 is

daarvoor een goede kandidaat. De samenstelling van het gedraaide aardewerk

suggereert althans dat de bezetting van de tweede wachttoren nauwelijks tot in

de Flavische tijd (69-96) heeft geduurd.
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Een vondst van internationale allure

Een van de meest bijzondere artefacten die resten van de fase 2, is een fragmen

tarisch bewaarde inscriptie die op een van de eiken hoekpalen van de toren is

aangetroffen. Het lijkt te gaan om een bouwinscriptie die kort voor het plaatsen

van de paal is aangebracht, want de tekst staat op een van de met een dissel afge

vlakte zijden en eindigt tegen de onderzijde van de paal: (...). ITA. De laatste twee

letters zijn boven twijfel verheven; de eraan voorafgaande I en vooral de schei

dingspunt zijn echter niet geheel zeker. Het is verleidelijk te denken aan de bij

naam van een cohort of de naam van een centurio, wiens manschappen hier

'tekenden' voor hun klus. De paal met inscriptie is inmiddels geconserveerd

door middel van vriesdrogen. De twee andere zullen samen met een deel van de

eerder besproken wegconstructie worden geconserveerd in hetzelfde bassin als

het schip De Meern 1. De palen van de wachttoren slaan in dit illustere gezel

schap beslist geen gek figuur: zij zijn de enige geconserveerde resten van een

houten wachttoren in Europa!

Dit onderstreept nog eens de uniciteit van de opgegraven resten. Inmiddels

mogen in-Leidsche Rijn dan wel drie andere wachttorenlocaties op de kaart staan

(zie onder), het complex aan de Zandweg blijft voorlopig om verschillende rede

nen uniek. Allereerst is daar de aanwezigheid van constructiehout - dit is in het

buitenland zelden of nooit op wachttorensites gevonden. Door het minutieuze

onderzoek konden nu eens alle constructieve hoofdelementen (hoekpalen,

wandconstructie, palissades en greppels) van een wachttoren op één site worden

gedocumenteerd - dat is nog nooit gelukt. Dat lag voor een belangrijk deel aan

de goede bescherming van met name de noordelijke helft van het terrein onder

het talud van de latere Romeinse weg. Mede daardoor is ook het bewoningsafval

hier zo goed en overvloedig bewaard gebleven. Alleen al de hoeveelheid aarde

werk is zeldzaam voor een wachttorensite. Maar met name door het ecologische

materiaal, zoals botresten en zaden, is het vondstcomplex als informatiebron

zonder parallel.

Daarbij speelt natuurlijk mee de scherpe datering van het complex. Uit een ana-
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lyse van de verspreiding van de potindividuen over de verschillende fasen blijkt

dat verreweg het meeste materiaal uit de sporen en de vondstlaag valt toe te

schrijven aan de eerste wachttoren en dan in het bijzonder fase Ia. Dat levert

voor de bulk van het complex een scherpe datering op in de tijd van keizer Clau

dius (41-54) of hooguit enkele jaren daarna. Vast staat ook dat verontreiniging

door latere activiteiten op dit terrein uitgesloten is. Ook de sociale toeschrijving,

namelijk aan soldaten uit de gewone rangen van de hulptroepen, lijkt bij dit com

plex vast te staan. Dit alles maakt het vondstcomplex van de Zandweg uniek.

Voordat wij hier verder op in gaan, is het nodig om iets meer te weten over de

functie en bezetting van wachttorens.

Bakens in het landschap

Wij kenden deze kleine militaire posten tot nu toe vooral van enkele kunstmatige

grenzen, die vanaf ca 85 na Chr. werden aangelegd: de linie tussen Rijn en

Donau in Zuid-Duitsland en diverse limes-systemen in Noord-Engeland en Zuid

Schotland, waaronder de beroemde Muur van Hadrianus. De wachttorens waren

hier met tussenafstanden van 500 tot 1500 m zoveel mogelijk op natuurlijke

hoogten of knikpunten in de limes geplaatst. Vanuit de torens, die onderling

zichtbaar waren, werden de tussenliggende grenssecties bewaakt. Op deze wijze

werd het grensverkeer gecontroleerd en konden clandestiene overschrijdingen

snel worden gesignaleerd. Bij verdachte bewegingen die niet door de wachttoren

bezetting zelfkonden worden opgevangen, werd de hulp ingeroepen van troepen

uit het naastgelegen castellum. Dit gebeurde vermoedelijk door middel van rook

of vuursignalen. Het 'observatiescherm' dat de limes vormde, was uiteraard niet

geschikt om grootschalige invallen tegen te gaan: die moesten liefst in het voor

land van de limes worden tegengehouden door een tijdig verzamelde troepen

macht.

Wachttorens werden waarschijnlijk gebouwd, bemand en onderhouden vanuit

de omliggende castella. Dit verIdaart mogelijk iets van de grote variatie in maat

voering en constructie die binnen reeksen van gelijktijdige wachttorens is vastge

steld. Per wachtperiode werden waarschijnlijk 4 tot 6 man naar een post gedeta

cheerd. Deze zaten daar dan minstens een paar dagen achtereen, kookten er hun

eigen maaltijden en sliepen er ook. Bij veel torens bevond zich op de begane

grond een haardplaats; zij waren allemaal ook uitgerust met een complete

keukeninventaris. Het feit dat regelmatig maalstenen op wachttorensites zijn

gevonden, wijst erop dat het detachement een portie ongemalen graan meenam

(dus geen vers meel en reeds gebakken brood) en derhalve meer dagen dienst

had. Ook gedroogd vlees, olie en wijn of bier zullen wel als rantsoen zijn meege

nomen.

Voor de wachttorens van de Zuidduitse limes wordt aangenomen dat zij drie

bouwlagen kenden. Op de begane grond zullen voorraden zijn bewaard. Op de

273 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I UTRECHT-VLEUTEN/DE MEERN

verdieping zal doorgaans het woon/slaapvertrek zijn geweest en daarboven het

wachtlokaal waar de eigenlijke observatietaken werden uitgevoerd. Daar draai

den de soldaten in een strak schema hun wachtroosters. In sommige grenssecto

ren waren de torens, met hun intrekbare toegangsladders, erop toegerust om een

kleine groep aanvallers kortstondig te kunnen weerstaan. Daarop wijzen onder

meer de talrijke vondsten van met name slingerkogels en werpsperen - projec

tielen die vanuit vensters of vanaf de omgang naar beneden konden worden

geworpen.

Het menu van de torenwachters

Over de dagelijkse huishouding van Romeinse wachttorens was tot nu toe uit het

buitenland weinig bekend, vooral omdat er doorgaans zo weinig ecologische

vondsten worden gedaan. Daarom zijn de verontreinigde lagen van de Zandweg

zorgvuldig gezeefd - alsof er goud te vinden was! Inderdaad hebben de zeefresi

duen veel gegevens opgeleverd over het menu van de torenwachters. Vooral de

voedseleconomie van fase Ia laat zich, dankzij de sterk verontreinigde binnen

vloer, wandgreppel en druipgoot, goed reconstrueren. Ruim 60% van alle bijna

2500 onderzochte zoogdier-, vogel-, vis- of schelpdierresten zijn met zekerheid

aan de eerste bewoningsfase toe te schrijven.

De uitkomsten waren nogal verrassend - of juist niet. Want het materiaal sugge

reert een voedselpatroon dat gedeeltelijk afhankelijk was van rantsoenering van

af een militaire basis, gedeeltelijk ook van zelfVoorziening en wellicht ook van

het omringende 'inheemse' milieu. Het beeld van de granen is niet eenduidig.

Onder de verkoolde graanresten (een luttele 17 korrels) overheerst gerst, vanouds

de belangrijkste inheemse soort. Ook in Romeins-militaire context wordt gerst,

althans in Nederland, regelmatig aangetroffen. Emmertarwe en mogelijk ook

spelt, beide populair in Romeins milieu, zijn daarentegen elk met slechts één of

twee korrels vertegenwoordigd. De graankorrels vormen samen met een aantal

maalsteenfragmenten een aanwijzing dat de torenwachters rantsoenen ongema

len graan meenamen en ter plaatse verwerkten. Ook enkele dopfragmenten van

walnoot, een Romeinse introductie in ons land, wijzen sterk in de richting van

proviandering vanuit een Romeins-militaire omgeving.

Interessant is vooral de samenstelling van het botmateriaal. Gemeten naar aan

tallen botfragmenten ligt het aandeel rund op 58,8%, dat van schaap/geit op

31,6% en dat van varken op 7,3%. Nemen we het botgewicht als maat voor de

vleesproductie, dan liggen de verhoudingen zelfs 79-IO-4%. Het lage aandeel

varken is in een Romeins-militaire context verrassend te noemen - men hier zou

minstens het dubbele verwachten. Was de wachttorenbemanning soms voor een

deel afhanl<elijk van de veestapel van de inheemse nederzettingen in de omge

ving? Dat is niet gezegd. Mogelijk is het botspectrum gewoon een reflectie van

hetgeen op de militaire thuisbasis beschikbaar was.
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Opvallend is in dit verband de spreiding van de botresten over de verschillende

delen van het skelet: vooral poot- en rompdelen zijn aanwezig, met een duidelijk

accent op de achterpoten. Dit lijkt te wijzen op aanvoer van karkasdelen, waaron

der complete poten. Mogelijk zien we hier dus de neerslag van door de wachtto

rendetachementen meegebrachte vleesrantsoenen. De leeftijden waarop de run

deren en schapen/geiten werden geslacht, wijst erop dat de geëxploiteerde kud

des werden gehouden voor de vleesproductie. Al met al hebben we dus toch wel

een paar aanwijzingen voor de aanvoer van proviand vanuit een militaire thuis

basis. De fouragering leunde in het beginstadium van de limes ongetwijfeld sterk

op het aanbod vanuit de inheemse samenlevingen aan deze en gene zijde van de

Rijn. Misschien is men zich daar, al dan niet onder dwang van verdragen of

terugkerende rekwisities, al snel gaan toeleggen op de vraag van de nieuwe

bezettingsmacht.

Maar een deel van het menu betrokken de torenwachters uit de vrije natuur, al

dan niet door tussenkomst van inheemse leveranciers. Vooral.!..v.=:is~st~o~n~d~~J2.'::~~ _

tig op het menu: bijna 750 visresten (ca 30% van het totaal aantal dierlijke resten)

zijn in het complex aanwezig. De karperachtigen (brasem, blei, blankvoorn en

rietvoorn) zijn met ca r5% goed vertegenwoordigd, maar leggen het af tegen de

snoek, die maar liefst 68% van het spectrum voor zijn rekening neemt. Mogelijk

had men een voorkeur voor deze wat minder graterige vissoort, mogelijk ook

zijn veel van de ldeine karperachtigen gegrild en daarna met huid en haar ver-

slonden, zodat zij wat ondervertegenwoordigd zijn onder de visresten. Baars en

paling zijn elk met ongeveer 5% aanwezig. Heel duidelijk is het de locale stand-

vispopulatie van de Rijn en zijn zijkreken die men heeft bevist. Een uitbijter in

dit verband is de houting, die met drie fragmenten is vertegenwoordigd. Deze vis

zwemt in de vroege herfst vanuit zee in ldeine scholen de rivieren op. Het is een

zeldzame seizoensindicatie voor de bezetting van de wachttoren.

Zeer waarschijnlijk heeft de wachttorenbemanning de vis voor een groot deel zelf

gevangen. We hoeven hier maar terug te denken aan de vier (1) palingfuiken die

bij de 3de-eeuwse wachtpost van de Gemeentewerf in een verlande rivierbedding

zijn aangetroffen (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. r82

r84). Eigenlijk is het geen wonder dat men zijn menu aanvulde - en de tijd ver

dreef - door te vissen in de rivier. Deze lag immers voor de deur, in het geval van

onze toren hooguit enl(ele tientallen meters. Aan eigen vangst dankte men waar

schijnlijk ook het waterwild dat af en toe op het menu stond. Onder de zeven bot

fragmenten zijn naast de gewone eend ook taling en smient vertegenwoordigd.

De rivier of de kreken en plassen in het moerassige achterland moeten voor de

wachttorensoldaten aantrekkelijke pleld(en zijn geweest om af en toe te jagen.

Heel opmerkelijk is het grote aantal mosselen (Mytilus edulis) dat met name in de

sporen van fase ra is gevonden. Dit wijst toch wel op een meer dan incidentele

consumptie van deze geliefde zeevrucht. De mosselen zullen afkomstig zijn uit
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het Nederlandse kustgebied en kunnen heel goed droog zijn vervoerd (dan zijn

zij het langst houdbaar). Het lijkt erop dat zij net als oesters zeer geliefd zijn

geweest bij de Romeinen. Fourageurs van het leger zullen daarom wel de hand

hebben gehad in deze 'exotische' leveranties. Uit de directe omgeving van de

torens kunnen daarentegen weer de eveneens vrij talrijke resten van de Bataafse

stroommossel afkomstig zijn. Deze is veel minder smakelijk, maar werd in his

torische tijden in situaties van voedselschaarste toch ook wel gegeten. Misschien

deed een goed recept met vissaus wonderen!

Inheems ofRomeins?

We komen in dit verband niet voorbij aan de meest opmerkelijke trek in het

vondstcomplex: het aandeel van het handgevormde aardewerk, dat afhankelijk

van de wijze van telling 66 tot 86% beloopt. Dit materiaal werd doorgaans in de

huiseconomie van inheemse, landelijke nederzettingen vervaardigd. Het wordt

in militaire contexten, bijvoorbeeld castelIa, uit het midden van de rste eeuw wel

iswaar aangetroffen, maar dan zit het aandeel toch eerder tussen de 10 en 20%.

Ook op twee andere wachttorenterreinen uit het midden van de rste eeuw (De

Balije I! en Groot Zandveld, zie deze Kroniek, p. r8r en r94) is de handgevormde

waar sterk in de meerderheid.

Hoe kunnen we het verrassend lage aandeel van op de draaischijf vervaardigd,

'Romeins' aardewerk verklaren? Men zou kunnen denleen aan bevoorradingspro

blemen in de 'opstartfase' van de limes. Ook enkele vroege militaire sites in Schot

land leveren vrijwel uitsluitend lokaal vervaardigd materiaal op. Het vreemde is

echter dat ook een wat jongere site als de westelijke wachttoren van het project De

Balije-I! (waarschijnlijk te dateren na 70) dergelijke 'omgekeerde' aardewerkver

houdingen vertoont. Moeten we het antwoord soms zoeken in een specifieke

functie van het aardewerk op wachttorens of in hun bijzondere bevoorradingswij

ze? Het is denlebaar dat een deel van de handgevormde waar naar de wachttorens

is gekomen als container voor rantsoenen die werden meegenomen vanuit de

thuisbasis, en dat men de inheemse potten daar dan wat makkelijker achterliet.

Maar het vormenspectrum van de potten wijst niet in de richting van verpakkings

materiaal: de samenstelling is eigenlijk die van een doorsnee huishouden.

Misschien ligt de verklaring meer in de kortstondigheid van de wachttorendien

sten: hun persoonlijke uitrusting van gedraaide tafelwaar zullen de torenwach

ters voor die paar dagen ofweken misschien maar liever op de thuisbasis hebben

gelaten. Dit kan dan hebben geleid tot een oververtegenwoordiging van handge

vormd aardewerk. Wellicht ook was er een kleine vaste keukeninventaris op de

wachttoren, die overwegend uit dit wat goedkopere (?) gebruiksgoed was samen

gesteld. Bij meerdaagse patrouilles en detacheringen zullen Romeinse soldaten

zich trouwens ook vaak hebben bediend van minder kwetsbaar houten of meta

len vaatwerk. In later tijd kan er iets zijn veranderd aan de bevoorrading, uitrus-
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ting of bemensing van de wachttorens, want op een terrein als Vleuterweide

Gemeentewerf treffen we vanaf het begin van de 2de eeuw wél flinke hoeveelhe

den gedraaid aardewerk aan.

Gelukkig zijn er verschillende vondsten die erop wijzen dat we aan de Zandweg

wel degelijk in Romeins-militair milieu verkeren. Een fragment van een zegel

steen past daar bijvoorbeeld helemaal in, net als een speelschijfJe dat op de draai

bank uit been is vervaardigd. Metaalvondsten zijn er ondanks intensieve metaal

detectie nauwelijks, zodat de categorie militaria slecht vertegenwoordigd is. In

ieder geval is één van een Romeins tot het wachttoren

complex te rekenen. Opvallend is ook dat de bewoners van het complex al mond

jesmaat lijken te beschikken over gebroken dakpannen, mogelijk secundair

gebruikt als haardplaveisel. Dit soort materiaal kon je in die vroege tijd alleen bij

elkaar scharrelen als je dicht bij de bron -lees voor ons gebied: de castella - zat.

Toch laat de wachttoren van de Zandweg, met zijn nogal 'zelfredzame' bevoorra

dingspatroon, het overwegend handgevormde aardewerk en de weinig Romeinse

wandconstructie ons achter met het ongemakkelijke gevoel dat we ons hier niet

in vertrouwd militair milieu bevinden. Anderzijds is het nauwelijks voor te stel

len dat een professionele legermacht als de Romeinse zijn observatie- en com

municatietaken in handen zou hebben gelegd van troepen die niet volledig in de

bevelstructuur waren geïntegreerd - dat zou tegen alle militaire wetten ingaan.

Misschien ligt hier wel de mooiste bijdrage van het project Zandweg: deze site

confronteert ons weer eens met een paar fundamentele vragen. Want wat weten

we nu eigenlijk over de etnische samenstelling, de uitrusting en de bevelstruc

tuur van de troepencontingenten die laachtens het bijzondere Romeins-Bataafse

verdrag vóór het jaar 69 de bezetting vormden van de ldeinere castella en wacht

posten van de Nederlandse limessector? Op dit punt valt nog veel werk te verzet

ten en onderzoek te doen.

Een observatiescherm langs de Rijn

Het belangrijkst zijn de wachttorens van de Zandweg voorlopig om wat zij ons

vertellen over de ontwikkeling en inrichting van de limes langs de Oude Rijn. Tot

voor kort viel er over het uiterlijk van de Romeinse grens in ons land weinig meer

te zeggen dan dat de ruggengraat ervan werd gevormd door een stuk of r8 castella

gelegen op de zuidoever van de Rijn en onderling verbonden door een weg. Hoe

de zone buiten die legerkampen verder was uitgerust en ingericht, was eigenlijk

nauwelijks bekend. Veel vragen moesten worden bediscussieerd op basis van

onderzoek in het buitenland. Een voorbeeld daarvan is de kwestie in hoeverre

riviergrenzen waren uitgerust met wachttoremeeksen zoals die bekend zijn van

kunstmatige barrières als de Zuid-Duitse limes en de Muur van Hadrianus in

Noord-Engeland. De aanwijzingen dat ook de riviergrenzen langs Rijn en Donau

van zulke 'observatieschermen' waren voorzien, waren tot nu toe niet dwingend.
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Bij het onderzoek aan de Zandweg is voor het eerst in Nederland een wachttoren

ondubbelzinnig als een onderdeel van de Romeinse grens aangetroffen. Eerder

werden resten van een mogelijke wachttoren gevonden in Valkenburg (Z.H.),

maar deze werd tot nu toe verklaard als een op zichzelf staande observatiepost

binnen de grote Romeinse nederzetting aldaar. Na de ontdeklcing aan de Zand

weg konden plotseling ook twee andere terreinen in Leidsche Rijn (de locaties

Gemeentewerf en Letschertweg/De Balije II, zie Archeologische Kroniek Provincie

Utrecht 2000-2001, p. 182-184 en deze Kroniek p. 192) veel stelliger worden geïn

terpreteerd als wachttorens. In 2003 kwam daar nog eens de wachttoren van

Groot Zandveld bij. De laatste is een belangrijke toevoeging omdat deze stroom

opwaarts van het castellum van De Meern ligt, op de stroomrug van de Oude Rijn.

Voegen we daartussen nog één of twee 'verdachte' sites, dan ontstaat een reeks

die niet misstaat tussen de bekende wachttorenseries in Noord-Engeland en

Zuid-Duitsland, waar we de ontwikkeling van dit fenomeen kunnen volgen vanaf

de jaren 80 (Gask Ridge) en 90 (Wetterau- en Odenwaldlimes) van de Iste eeuw.

De grote sensatie is natuurlijk dat de wachttoremeeks van Leidsche Rijn enkele

decennia ouder is dan alles wat wij tot nu toe in Noordwest-Europa kenden. Fase

Ia van de Zandweg dateert waarschijnlijk nog uit de jaren 40 van de Iste eeuw.

Eigenlijk geldt hetzelfde voor de oostelijke toren van het project De Balije II: de

dendro-gedateerde bouwfase van 55-62 na Chr. lijkt ook hier een voorganger te

hebben gehad. En voor Groot Zandveld wijst alles eveneens op een aanleg uit die

zelfde periode. De conclusie is haast onontkoombaar dat de wachttorenreeks van

Leidsche Rijn werd gebouwd in de allereerste fase van wat later uitgroeide tot de

Oude Rijn-limes. Het is zelfs mogelijk dat zij onderdeel waren van de eerste

blauwdruk. Wat was het oogmerk waarmee dit systeem werd ontworpen?

Juist de laatste jaren zijn er door het onderzoek in de castella van Alphen aan den

Rijn en Woerden nieuwe aanwijzingen gekomen dat de eerste militaire activiteit

langs de Oude Rijn dateert uit de tijd van keizer Caligula (37-41). De stichting van

het castellum van Valkenburg (Zuid-Holland) werd al langer rond het jaar 40

geplaatst. Waarschijnlijk schuilt er meer waarheid dan wij tot voor kort konden

vermoeden in het wonderlijke bericht van de geschiedschrijver Suetonius over

een veldtocht van de dwaze Caligula die eindigde aan de kust van Noordzee.

Wijnvaten met brandmerken van het keizerlijk huis uit Vechten en Valkenburg

verraden de aanwezigheid van de keizer en diens entourage in onze contreien.

Na de voorzichtige en gedeeltelijke rehabilitatie van Caligula in de literatuur van

de laatste jaren wordt het verleidelijk om het 'dwaze' bericht bij Suetonius en de

vroegste Romeinse activiteiten in de Rijndelta uit te leggen in samenhang met de

voorgenomen verovering van Britannia - een oud prestige-project van het

Julisch-Claudische huis. Inderdaad zou die verovering drie jaar later daadwerke

lijk beginnen onder zijn opvolger Claudius.
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Blik op de rivier

De veroveringsplannen voor Britannia veronderstelden een vaste greep op de

delta van de Rijn en het zuidelijk aangrenzende kustgebied. Deze stonden in die

tijd bloot aan piraterij en rooftochten vanuit het noordelijk kustgebied, met

name van de Chauken, zo meldt Tacitus. Beheersing van het netwerk van water

wegen in de Rijndelta was daarom een eerste vereiste. Dat blijkt bijvoorbeeld uit

de locatiekeuze van de castella die in de jaren 40 werden aangelegd langs de

Oude Rijn: zij liggen vrijwel steeds op plaatsen waar zijtakken vanuit het voor- of

achterland in de rivier uitmondden. De Romeinen hadden hun blik van aanvang

af gericht op de rivier en alles wat zich daarover bewoog.

Iets dergelijks zien we bij onze vroege wachttorens, maar dan op een kleiner

schaalniveau. Die van de Zandweg en Balije 11 liggen in zuidelijke riviermean

ders, iets stroomopwaarts aan de concave oever. De torens konden zo waar

schijnlijk een volledige bocht van de rivier overzien en waren gevrijwaard van

erosie. De wachttoren van Groot Zandveld stond in de nabijheid van het punt

waar de Rijn zich splitste in een noordelijke en een zuidelijke tak - ook al zo'n

strategisch punt. Men krijgt de indruk dat vanuit de torens eerst en vooral het

verkeer over water geïnspecteerd moest kunnen worden.

De landinfrastructuur kwam hier waarschijnlijk pas later tot ontwikl<eling. Het

onderzoek aan de Zandweg heeft hiervoor heel directe aanwijzingen opgeleverd.

Want alle resten van de limesweg die hier zijn opgegraven, lijken jonger dan de

wachttorens - ze liggen er letterlijk overheen! Nu is het zo dat de weg op dit punt

in de loop van de tijd enkele meters naar het zuiden is opgeschoven of uitgedijd,

maar als we de wachttorengreppels aan de noordzijde (waar zij niet zijn opgegra

ven) symmetrisch afronden en vergelijken met het geïnterpoleerde oudste tracé

van de limesweg, dan ontkomen we haast niet aan de conclusie dat de torens

voorafgaan aan de aanleg van de weg - dat zou een gegeven van de eerste orde

zijn! De eerste fase in de opbouw van de limes zou dan bestaan in een reeks

torens langs de rivier, hoogstens verbonden door een patrouillepad; pas enkele

decennia later zou dan de eigenlijke limesweg zijn aangelegd. Dat zet het gebrui

kelijke beeld eigenlijk op zijn kop.

Nu is het inderdaad zo dat er ondanks zeven jaar van intensief onderzoek in

Leidsche Rijn nog steeds geen goede aanwijzingen zijn voor een eerste aanleg

van de weg vóór de Flavische tijd (69-96 na Chr.). We bedoelen dan natuurlijk

de rationeel getraceerde, goed gefundeerde en met grind geplaveide rijbaan die

we van de opgravingen kennen - want het is deze weg die zich archeologisch

goed laat traceren. Ongetwijfeld bestond er al langer een kaalgekapte, begaanba

re route met een nog niet helemaal plaatsvast tracé.

Een bewaakte waterweg

Het lijkt er dus op dat de landinfrastructuur pas onder de Flavische keizers (69-96)
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goed onderhanden is genomen. Uiterlijk vanaf de jaren 80 van de 1ste eeuw tot het

jaar 125 is de militaire route in een aantal grote campagnes stapsgewijs uitgebouwd

tot een dijkvorming weglichaam met een vast profiel, stabiel tracé en degelijk pla

veisel. Vanaf de late 1ste eeuw zien we ook pogingen om de grenzen tussen water

en land te fixeren: in rivierbochten verschijnen vanaf dat moment zware beschoei

ingen en andere constructies die te maken hebben met waterbeheer en waterke

ring. Daarbij ging het ongetwijfeld in de eerste plaats om het veiligstellen van de

investeringen die in de voorliggende jaren in de limesweg waren gedaan. Vanaf de

jaren 90 ontwikkelen zich daarnaast voorzieningen die we in verband kunnen

brengen met logistieke processen, meer concreet: overslag van bouwmaterialen

van schepen op het land. De eerder genoemde loskade van Veldhuizen vertoont

bouwfasen en reparaties uit jaren 93, IOO, I03, II2 en 125 - precies de periode van

de grote werken aan de limesweg.

Het onderzoek in Leidsche Rijn heeft duidelijk gemaakt dat de Romeinse grens

in ons land veel meer behelsde dan een reeks legerkampen verbonden door een

weg. Om de limes te kunnen onderhouden en bewaken waren in het Nederlandse

rivierengebied heel specifieke voorzieningen nodig op het gebied van bouwlogis

tiek, waterbeheer en communicatie. Bouwen onderhoud van de weg vroegen om

bouwdepots en kadewerken, zodat vrachtschepen er konden afmeren. Teneinde

de natuurlijke waterhuishouding te beïnvloeden werd in de loop der tijd een aan

eenschakeling van beschoeiingen, bruggen, dammen en duikers gebouwd. Zo.

ontwikkelde de limes zich tot een kwetsbare bundel van 'natte' en 'droge' infra

structuur, die om zorgvuldige inspectie en bewaking vroeg.

Om die reden mag worden aangenomen dat wachttorens ook later bleven

bestaan. Nu is het opmerkelijke dat de wachttorenclusters van de Zandweg, De

Balije en Groot Zandveld uit ons zicht verdwijnen tegen de tijd dat de limesweg

wordt aangelegd. Dat kan te maken hebben met het opschuiven van de rivier

bochten waar zij op georiënteerd waren: hun opvolgers kunnen net buiten het

onderzochte areaal liggen.

Maar het is ook mogelijk dat de wachttorens vanaf de latere Flavische tijd ofmis

schien na één van de grote campagnes van 100 of 125 een wat andere landschap

pelijke ligging kregen. Heel opmerkelijk is namelijk de ligging van het latere

wachttorencomplex van de Gemeentewerf: dat ligt zeker 125 m ten noorden van

de limesweg. Het vondstmateriaal begint hier mogelijk al tegen het eind van de

1ste eeuw; in ieder geval vanaf ca 125 is er zeker een eeuw min of meer continue

activiteit aantoonbaar. Deze wachtpost lag veel 'dieper' in de stroomgordel dan

de 1ste-eeuwse torens, maar ook weer direct aan het water, ditmaal in een noorde

lijke rivierbocht. In de bebouwde kom van De Meern ligt een vergelijkbare vind

plaats met een overeenkomstige landschappelijke ligging, die ook wel eens een

late wachttoren zou kunnen zijn. Zo'n vooruitgeschoven ligging kennen ook de

wat jongere wachttorens die hogerop langs de Rijn zijn gevonden in 'onze' pro-
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VEENENDAAL

vincie Germania Inferior, namelijk die van Duisburg, Neuss en Remagen. Ze lij

ken allemaal direct georiënteerd op de rivier en liggen op enige, soms grote

afstand van de limesweg. Mede daardoor is er vaak aan getwijfeld of zij onderdeel

waren van een doorlopende wachttorenreeks. De vooruitgeschoven ligging van

de latere torens zou ook kunnen verklaren waarom er zo weinig zijn gevonden:

behalve dat ze al nauwelijks zijn te prospecteren, zijn de meeste in latere tijd

opgeruimd door de Rijn.

Vuurtorens op de rand van een wereldrijk

Door de ontdeklcing van zeker vier wachttorensites in Leidsche Rijn krijgen we

voor het eerst zicht op een doorlopende reeks van dergelijke voorzieningen langs

de limes van Neder-Germanië. Met de oudere vondsten van Valkenburg en het

Duitse Rijnland mogen we nu toch wel gaan geloven aan het bestaan van een

doorlopend observatiescherm, zeker vanaf de late Iste eeuw. Ofwe ook de torens

van Leidsche Rijn uit het midden van de Iste eeuw op onze hele provincie mogen

projecteren is nog de vraag. Misschien hebben we hier een element te pakken

dat eigen is aan de vroege limes in Midden- en West-Nederland. Vooralsnog lijkt

het erop dat zij een heel specifieke voorziening waren, bedoeld om greep te krij

gen op het grillige stelsel van waterwegen in de rivierdelta.

De wachttorens van Leidsche Rijn confronteren ons op een heel directe manier

met de aanwezigheid van Romeinse soldaten in ons land: wij komen er haast oog

in oog te staan met piepkleine detachementen, die zich een dag of wat moesten

zien te redden in een vaak onherbergzaam landschap. De weerbare aanleg van de

oudste wachttoren van de Zandweg, met een gracht als een opengesperde haai

enbek, wijst erop dat de Romeinen dit gebied in de eerste jaren van de limes nog

niet helemaal vertrouwden.

De wachttorens tonen ook aan dat de Nederlandse grenssector veel intensiever is

bewaakt dan tot nu toe werd gedacht. Het beeld van die grens wordt daarmee

opeens ook veel fysieker. De latere wachttoren van de Gemeentewerf lijkt zelfs

gedeeltelijk van natuursteen te zijn geweest en had mogelijk een pannendak. We

hoeven niet te aarzelen om voor de afwerking van onze jongere wachttorens te

kijken naar bevindingen langs de Zuidduitse limes: daar zijn aanwijzingen

gevonden dat de torens witgekalkt werden, met rode schijnvoegen - vuurtorens

die de grens van een wereldrijk markeerden!

VEENENDAAL .:.. De Batterijen D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van de gemeente Veenendaal heeft RAAP in mei en juni 2003 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikke-
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oog van het bedrijventerrein De Batterijen in de gemeente Veenendaal. Het plan

gebied heeft een omvang van ca 30 ha en wordt begrensd door de Au in het zui

den, de Stationsstraat in het oosten, de spoorlijn Utrecht-Arnhem in het noorden

en de voormalige provinàegrens in het westen. Het onderzoek vormde een vervolg

op een eerdere fase van het inventariserend onderzoek. Dit voorgaande onderzoek

betrof een karterend en waarderend booronderzoek. Op grond van de resultaten

van dit onderzoek werd geconcludeerd dat er mogelijk archeologische resten aan

wezig kunnen zijn op de hoge dekzandrug in het noordelijke deel van het plange

bied. Aanbevolen werd om dit door middel van proefsleuven te laten vaststellen.

Het waarderend onderzoek in de vorm van proefsleuven had tot doel het bepalen

van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en dieptelig

ging van de eventueel aanwezige archeologische resten alsmede het vaststellen

van de landschappelijke situering hiervan. De resultaten van het proefsleuvenon

derzoek waren bepalend voor de vraag hoe verder met deze archeologische waar

den dient te worden omgegaan. Indien de vindplaatsen behoudenswaardig blij

ken te zijn, zou moeten worden beoordeeld of deze bij de inrichting van het ter

rein kunnen worden ingepast. Indien een dergelijke conserverende inrichting

niet mogelijk is, dan zouden de vindplaatsen mogelijk voor een opgraving in

aanmerking komen.

Uit het proefsleuvenonderzoek op de dekzandrug in het noordelijk deel van plan

gebied De Batterijen blijkt dat er echter weinig aanwijzingen zijn voor de aanwe

zigheid van behoudenswaardige archeologische resten. Ten aanzien van de vooraf

opgestelde onderzoeksvragen werden enige grondsporen vastgesteld die echter

niet met zekerheid als het resultaat van menselijke activiteiten geïnterpreteerd

kunnen worden. Van een strooiing of concentratie van archeologische artefacten

is geen sprake; er is in de proefsleuven slechts één vuursteenartefact aangetroffen.

Het ontbreken van duidelijke archeologische sporen kan slechts ten dele worden

verklaard. Op de eerste plaats kan dit een gevolg zijn van de ontginningsactivitei

ten (egalisatie en ploegen). Op de tweede plaats dient gewezen te worden op de

lange periode waarin op de dekzandrug vanwege de veenbedekking niet bewoond

kon worden (vanafwaarschijnlijk het Neolithicum tot na de Middeleeuwen).

De archeologische indicatoren die tijdens eerder archeologisch onderzoek in de

boringen zijn aangetroffen, kunnen op een natuurlijke wijze in de bodem

terecht zijn gekomen (houtskool) of met plaggenmest aangevoerd. De bij de kar

tering en in de proefsleuven aangetroffen vuursteenartefacten kunnen mis

schien tot een verstoorde vuursteenconcentratie op de dekzandrug hebben

behoord. Het zuidelijke deel van de dekzandrug was reeds voor aanvang van het

proefsleuvenonderzoek afgegraven.

De ontginningswijze van het veengebied is aan de hand van het proefsleuvenon

derzoek komen vast te staan: eerst veenafgraving, dan egalisatie en het aanbrengen

van bonkaarde, dan het bezanden en daarna plaggenbemesting (met als gevolg het

285 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I VEENENDAAL

ontstaan van een esdek). Vanwege het nagenoeg ontbreken van archeologische

sporen en vondsten is er van een eventuele ruimtelijke spreiding geen sprake en

kan over de aard, datering, fasering, verspreiding, gaafheid en conservering van

eventuele archeologische sporen of van een eventuele vondststrooiingj-concentra

tie geen uitspraak worden gedaan. Wel kan het volgende worden gesteld: vanwege

de afdekking met veen kunnen vindplaatsen op de dekzandrug alleen uit de Steen

tijd (Laat-Paleolithicum, Mesolithicum en het Neolithicum) dateren. De bij de kar

tering en het proefsleuvenonderzoek aangetroffen vuursteenartefacten kunnen

daarom wel van een lokale vindplaats zijn. Bij de ontginning en in recente tijden

zijn de hogere delen van de dekzandrug sterk verstoord. Vermoedelijk zijn hierbij

ook vuursteenconcentraties verstoord. Het zuidelijke deel van de dekzandrug is

zeer recent afgegraven. Binnen de op basis van het booronderzoek begrensde vind

plaats kan niet gesproken worden van een kern en een perifere zone. Op basis daar

van is het dan ook niet mogelijk een eventueel behoudenswaardige en niet-behou

denswaardige delen van de vindplaats af te bal<enen.

De eindconclusie is dat er binnen de onderzochte vindplaats te weinig archeolo

gische resten zijn aangetroffen om deze als behoudenswaardig aan te kunnen

merken. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezig

heid van waardevolle archeologische resten in het onderzoeksgebied. Derhalve is

geen vervolgonderzoek aanbevolen.
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VEENENDAAL ..:.. Dragonder-Oost D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van de gemeente Veenendaal, op advies van de provincie Utrecht,

heeft RAAP in maart 2002 een inventariserend archeologisch onderzoek uitge

voerd in verband met de geplande bouw van 750 woningen in het plangebied

Dragonder-Oost. Het plangebied wordt begrensd door de bestaande woonwijk

Dragonder-Zuid in het westen, de Spitsbergenweg in het noorden, het tracé van

de toekomstige Rondweg-Oost in het oosten en de Bisschop Davidsgrift in het

zuiden. Ten tijde van het onderzoek was het plangebied in gebruik als grasland.

Het plangebied ligt in een gebied dat wordt gekenmerkt door relatief hoge stuw

wallen die in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) door landijs zijn gevormd. Deze

stuwwalen (de Utrechtse Heuvelrug en de Ede-Wageningen stuwwal) omsluiten

de Gelderse Vallei, waarin het plangebied ligt. De ondergrond van het plange-
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bied wordt gekenmerkt door het voorkomen van dekzand (behorend tot de For

matie van Twente) in het noordelijke deel en veen (behorend tot de Formatie van

Griendtsveen) in het zuidelijke deel. In de noordoostelijke hoek van het plange

bied komt een ldeine geïsoleerde dekzandrug voor. Het uiterlijk van de bodem in

het plangebied is grotendeels bepaald door menselijk handelen. De bodemtypes

die voorkomen (onder meer gooreerdgronden en vlierveengronden) zijn ont

staan als gevolg van de veenontginningen in deze regio in de 16de en 17de eeuw.

Uit het plangebied zijn geen archeologische vondsten bekend. Uit de directe

omgeving van het plangebied zijn enkele 'losse vondsten' bekend, waaronder

een vuurstenen bijl uit het Neolithicum, een hamerbijl uit het Neolithicum en

een munt uit de Romeinse tijd. In het centrum van Veenendaal liggen de resten

van het dorp 'Veenendaal' uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een beperkt historisch bronnenonderzoek

uitgevoerd, gericht op het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van laat

middeleeuwse boerderijen in het plangebied. De aanwezigheid van dergelijke

boerderijen is echter niet vastgesteld. Wel moet opgemerkt worden dat het plan

gebied deel uitmaakt van de Rhenense venen en als een gebied van hoge (cul

tuurhistorische) waarde wordt aangemerkt. Tevens worden de Bisschop Davids

grift en de Veendijk, direct ten zuiden van het plangebied, genoemd. Beide zijn

van zeer hoge (cultuurhistorische) waarde.

Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het booronderzoek voor

het plangebied een lage archeologische verwachting. Voor de dekzandrug in de

noordoostelijke hoek gold een middelhoge kans op het aantreffen van vindplaat

sen vanaf het Paleolithicum. Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelman

boor met een diameter van 12 cm. Het opgeboorde materiaal is gezeefd met een

zeef met een maaswijdte van 0,5 cm. In totaal zijn 162 boringen gezet tot een

gemiddelde diepte van 1,1 m onder het maaiveld. In het noordelijk deel van het

plangebied werd onder de bouwvoor dekzand aangetroffen. In slechts één geval

is de bovenkant van dit dekzand niet verstoord als gevolg van menselijk hande

len. Het is onduidelijk of in dit deel van het plangebied een veenlaag aanwezig is

geweest die ooit is afgegraven. Het feit dat in een aantal boringen de bovenkant

van het dekzand licht venig is, lijkt dit vermoeden wel te bevestigen. In het overi

ge deel van het plangebied zijn wel duidelijke veenlagen aangetroffen. Het veen

bestaat voornamelijk uit veenmosveen, maar ook bosveen is aangetroffen. In een

groot aantal boringen is het veen afgedekt door (donker)bruingrijs humeus zand

met ldei- en veenbrokjes. In veel boringen is in dit pakket (sub)recent materiaal

aangetroffen. Het is duidelijk dat dit zand opgebracht is na de veenwinning in de

16de en 17de eeuw. De top van dekzand is ook in dit deel van het plangebied in

veel gevallen niet meer intact als gevolg van de veenafgravingen.

Zowel tijdens de oppervlaktekartering als het booronderzoek zijn geen aanwijzin

gen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen aangetroffen. Wel is
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veel (sub)recent materiaal aangetroffen. Deze vondsten houden verband met de

veenwinning en andere (sub)recente grondbewerkingen. Daarnaast blijkt uit het

booronderzoek dat de top van het dekzand in 90 boringen niet meer intact is. De

overgang van de hooggelegen dekzandrug in het noordelijke deel naar de laagge

legen dekzandvlalcte in het zuidelijke deel lijlct de enige zone waar een kans

bestaat op het aantreffen van archeologische vindplaatsen. Deze zone ligt relatief

hoog en de top van het dekzand, afgedekt door het veenpakket, is niet verstoord.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van archeologische vindplaat

sen (uit met name de Steentijd) is, in de bovengenoemde overgangszone, in juli

en olctober 2002 een archeologische begeleiding uitgevoerd. Ten behoeve van de

archeologische begeleiding zijn in het onderzoeksgebied in twee fasen graafwerk

zaarnheden uitgevoerd op de plaats van de geplande wegcunetten en waterpartij

en. Op ca 0,5 m onder het maaiveld, in de top van het dekzand, is een vlak aange

legd. Dit vlak is onderzocht op de aanwezigheid van archeologische grondsporen.

Tevens zijn de profielwanden in de ontgravingen geïnspecteerd en is de ontgra

ven grond gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische resten.

Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen archeologische resten aangetrof

fen. Daarnaast bleek de top van het dekzand toch op veel plaatsen verstoord.

Opvallend is dat de mate van verstoring lokaal sterk wisselt. Op veel plekken zijn

ldeine putten en schopsteken aangetroffen die verband houden met de veenwin

ning in het verleden. Op andere plaatsen is de top van het dekzand dieper ver

stoord als gevolg van diepploegen. Op enkele plaatsen zijn zelfs recent gegraven

kuilen met daarin vuilniszald<en gevonden.

Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeo

logische vindplaatsen is ten aanzien van de nog uit te voeren bouwwerkzaamhe

den geen verdere archeologische begeleiding aanbevolen.
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VEENENDAAL .:. signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOryEN

Bij een sanering van een vuilstort in februari 2003 kwamen in Veenendaal,

gemeentehuis, Boompjesgoed uit de zuidoosthoek van het terrein vondsten

tevoorschijn uit de tijd na 1900 en vóór de Tweede Wereldoorlog. Dit bleek bij

een waarneming van de provincie (A. van Rooijen). Uit een proef met een schei

dingsinstallatie kwam geen plastic, maar wel kokosmatten, glas, emailgoed, puin

en dergelijke.
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J. van Dillen ontdekte in november 2003 in Veenendaal bij het leggen van leidin

gen aan het Benedeneind langs de Grift een oude stenen put en muurtje. Ver

moedelijk hebben de navolgende weg- en tunnelaanleg de vindplaats grotendeels

verstoord. De ouderdom van de sporen kon niet worden bepaald, omdat specifie

kere waarnemingsgegevens en dateerbaar materiaal ontbreken. Mogelijk is de

put niet ouder dan de 18de eeuw.

VIANEN Zijderveld s. ARNOLDUSSEN

De verbreding van de A2 ter hoogte van de afslag 12 Everdingen/Leerdam vorm

de een bedreiging van mogelijk nabij gelegen prehistorische nederzettingen. Op

deze locatie, ca 200 m ten noorden van de afslag, heeft de ROB al in 1965,1966

en 1971 opgravingen uitgevoerd, waarbij nederzettingsporen en vondsten uit de

Midden-Bronstijd en IJzertijd werden aangetroffen. Twee aangrenzende terrein

zijn hierna tot archeologisch monument verHaard. Dit was voor Rijkswaterstaat

de aanleiding om voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek

te laten verrichten. Dit leidde tot het uitvoeren van een proefsleuven-onderzoek

door Archol in april 2003.

In totaal werden negen sleuven van 4 m breed en gemiddeld 32 ~ lang gegraven.

Hiervan waren er drie gesitueerd ten zuidwesten en de overige ten noordoosten

van de A2. Enl(ele van deze noordoostelijke sleuven werden gegraven op IO-25 m

afstand van de eerdere ROB opgraving. In alle proefsleuven werden sporen aange

troffen die worden geassocieerd met (de randzones van) bewoningsterreinen uit

de Prehistorie. Zowel diepere sporen als greppels, (water)kuilen en paalsporen,

als ondiepe sporen als staken van hekwerken en runderhoef-indru1d<en bleken op

verschillende plaatsen bewaard te zijn gebleven. Van een duidelijke vondstlaag

was geen spral(e, hoewel wel verschillende vegetatieniveaus in de profielen wer

den herkend. De sporen bevinden zich in de top van oeverafzettingen van de Zij

derveldse meandergordel en in crevasse-afzettingen van de Schoonrewoerdse

stroomrug. Het relatief gering aantal vondsten is hoofdzakelijk afkomstig uit de

enkele sporen die geselecteerd waren om gecoupeerd te worden.

Binnen het botmateriaal kon slechts een Hein aantal fragmenten op soort gede

termineerd worden. Het betreft een bot van een schaap/geit en enl(ele botten en

tanden van (jonge) runderen. De meerderheid van de fragmenten natuursteen

betreft grind, hoofdzakelijk kwarts en kwartsieten, dat van buiten de vindplaats

moet zijn meegenomen. Eén fragment rode zandsteen toonde een slijpvlak. Het

aangetroffen aardewerk bestaat, afgezien van een ldeine component (post-)mid

deleeuws materiaal afkomstig uit enkele greppels en de bouwvoor, uit

kwarts (grind) gemagerd aardewerk dat in de Midden-Bronstijd moet worden
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gedateerd. Het aardewerk is sterk gefragmenteerd. Slecht één potje was recon

strueerbaar: het betreft een cm breed . Bij de eerdere ROB

opgravingen was ook een soortgelijk duimpotje aangetroffen.

Dit duimpotje was af1mmstig uit een opmerkelijk spoor gelegen aan de zuidwest

zijde van de A2. Het betreft vermoedelijk een nog tot 1,4 m diep bewaard geble

ven Vanwege het karakter van het onderzoek is dit spoor

slechts verdiept en niet geheel opgegraven. Op 40 cm diepte onder het sporen

vlak werden twee aansluitende paalsporen zichtbaar. Mogelijk waren deze een

onderdeel van een constructie om water mee te putten. Een fragment elzenhout

van onderin de mogelijke waterput werd via de C14 methode gedateerd op 3174 ±

25 BP. Dit betreft gekalibreerd de periode 152°-14°° voor Chr. Op basis hiervan

kan verondersteld worden dat het bewoningsterrein uit de Bronstijd ten noord

oosten van de A2 zich in ieder geval ten zuidwesten van de A2 voortzet.

Vanwege de goede conservering van sporen op de verschillende delen en de

mogelijkheid om aan te sluiten bij eerdere opgravingen uit dezelfde archeologi

sche periode, is geadviseerd de vindplaats te behouden. Aangezien behoud ech

ter niet mogelijk was, is besloten tot een opgraving. Deze is door Archol uitge

voerd in januari en maart van 2004 en heeft meerdere huisplaatsen uit de

Bronstijd en enkele greppels uit de IJzertijd opgeleverd. De resultaten van deze

opgraving zullen in de volgende kroniek worden besproken.
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WOERDEN Barwoutswaarder E. BLOM

Direct ten westen van Woerden ligt het bedrijventerrein Barwoutswaarder, dat in

de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Omdat dit terrein als zeer kansrijk

wordt aangeduid op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden heeft in

opdracht van Delta Ontwikkelingsgroep in 2002 inventariserend archeologisch

onderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door RAAP. Hieruit bleek dat de vindplaats

mogelijk de resten bevat van de limesweg evenals resten van een nederzetting uit de

Late IJzertijd of Romeinse tijd. Tevens waren er lichte aanwijzingen voor de aanwe

zigheid van een steenoven ofpannenbald<erij uit de Late Middeleeuwen ofde Nieu-
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we Tijd. Om de vindplaats te kunnen waarderen is in overleg met de provincie en

gemeente besloten de nodige gegevens te verlaijgen door de uitvoering van een

waarderend onderzoek door middel van proefsleuven. Het project werd gecoördi

neerd door Hazenberg Archeologie uit Leiden. De resultaten van het veldonder

zoek, uitgevoerd door het ADC in de eerste twee weken van april 2003, gaven aan

leiding voor het uitvoeren van een Definitief Archeologisch Onderzoek. Ook dit

onderzoek is uitgevoerd door het ADC en had plaats in januari 2004- Hoewel het

rapport nog niet is verschenen, omdat nog niet alle opgravinggegevens zijn geana

lyseerd en verwerkt, volgt hier alvast een impressie van de eerste resultaten.

Ligging van het onderzoeksgebied

Het plangebied ligt geomorfologisch gezien op de stroomgordel van de Oude

Rijn. Deze stroomgordel maakt deel uit van het Utrechtse stroomstelsel. Vanaf

ca 43°0 voor Chr. vond de Rijn zijn weg door het plangebied en begon de vor

ming van de Oude Rijn-stroomgordel. Met de resultaten van het booronderzoek

is een gedetailleerd beeld verlaegen van de geologische opbouw van de bodem in

het plangebied. In het noorden van het plangebied zijn in een 50 m brede zone

restgeulafzettingen aangetroffen. In het uiterste noorden is deze restgeul dieper

dan 2,0 m beneden het maaiveld. Tussen de zone met restgeulafzettingen en de

zuidelijk daarvan gelegen komklei, bestaat de ondergrond uit oever-op-bedding

afzettingen. De dikte van dit oeverpakket varieert tussen 0,55 en lAS m. In deze

zone zijn nog enkele restgeultjes waargenomen, waarvan het exacte verloop ech

ter niet kon worden vastgesteld.

Het veldwerk

Nadat gedurende het onderzoek drie verschillende percelen zijn onderzocht,

concentreerde het onderzoek zich tijdens de opgraving op het middelste perceel.

Hier is in totaal 215° m 2 onderzocht. In de meeste putten kon worden volstaan

met de aanleg van één sporenvlak. Tijdens het vooronderzoek is er een lang

noord-zuid profiel gedocumenteerd, vanuit de restgeul richting het komgebied.

Een jaar later is haaks daarop een oost-west profiel aangelegd. De meeste grond

sporen bevonden zich direct onder in de bouwvoor, wat er op wijst dat de hoger

gelegen sporen zijn afgetopt. Ongetwijfeld heeft dit plaatsgevonden tijdens het

afldeien van het gebied ten behoeve van de dakpan- en baksteenindustrie. Op het

middenperceel liggen tenminste 20 kuilen en zeker 10 greppels ogenschijnlijk

willekeurig verspreid, waardoor direct duidelijk wordt dat de grondsporen meer

dere perioden van gebruik vertegenwoordigen.

Limesweg

In de door RAAP aangegeven zone zijn geen sporen van de Romeinse weg aan

getroffen. Het is echter vrijwel zeker dat de limesweg binnen het plangebied
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heeft gelopen. De enige aanwijzingen daarvoor bestaan uit het relatief veel voor

komen van los grind en baksteenpuin in een ca 20 m brede zone direct ten zui

den van de restgeul. Het is daarnaast juist opvallend dat deze zone verder volle

dig vrij van grondsporen is! In de restgeul zelf is ook relatief veel grind aange

troffen (zie onder). Een en ander wijst duidelijk op de aanwezigheid van de

Romeinse weg op het moment dat de vindplaats in gebruik was. Dat er nu vrij

wel geen spoor meer van teruggevonden wordt, heeft alles te maken met de

stroomactiviteiten van de rivier. Het lijld er sterk op dat de Rijn het weglichaam

volledig heeft opgeruimd en slechts wat verspoeld grind heeft achtergelaten.

Restgeul van de Rijn

Slechts enkele meters ten zuiden van de huidige gekanaliseerde Rijn, heeft in de

Romeinse tijd een veel bredere rivier gestroomd. Een restgeul van de rivier is

geheel in het noorden van het onderzoeksgebied aangetroffen. Op het midden

perceel verraadde een nog zichtbare depressie het verloop van de geul. De rest

geul is zowel gedurende de boorcampagne als tijdens het aanvullend onderzoek

onderzocht.

Van zuid naar noord wordt de opvulling van de restgeul steeds ldeiiger. In de top

van de geul heeft zich een vegetatiehorizont ontwild<eld. Dit geeft duidelijk aan

dat de verlanding van de geul in de laatste fase erg langzaam is verlopen. De vul

lingen van de restgeul leveren evengoed Romeins vondstrnateriaal op, dus de

verlanding zal zeker gedurende de Romeinse tijd hebben plaatsgevonden.

De insteek van de geul kent een vrij steil verloop. Op de vermoedelijke bodem

van de geul ligt een 20 cm dik grindpald<et. Aangezien er van nature geen grind

in de Rijn voorkomt mag aangenomen worden dat dit verspoeld grind betreft,

dat hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van het Romeinse wegdek. Hieruit mag

geconcludeerd worden dat de weg gedeeltelijk is opgeruimd door de geul en dus

oorspronkelijk ter hoogte van de geul of op de overgang van de geul naar de

stroomrug gelegen heeft. Uit het grind zijn enkele vondsten afkomstig. Naast

een paar (schoen)spijkertjes betreft het ook enkele scherven handgevormd aarde

werk. Dit laatste is opvallend aangezien er uit de sporen op het middenperceel

van het onderzoeksgebied nauwelijks handgevormd materiaal komt. De meest

opmerkelijke vondst uit de geul is een zilveren denarius van Marcus Aurelius

Septimus Severus Alexander (222-238), de laatste der Severii voordat de periode

van de soldatenkeizers aanbreeld.

In de westelijke opgravingsput kenmerld de zuidelijke oever van de restgeul zich

door een pald<et baksteen en grote kiezels.Tevens is handgevormd aardewerk hier

goed vertegenwoordigd. De laag stenen lijld de insteek van de geul over ca 0,50 m

te volgen en stopt vervolgens. Ook op het westelijke perceel ligt er op de bodem

van de restgeul een fors pakket grind. Uit de grindlaag zijn twee fibulae afkomstig;

een draadfibula en een ogenfibula, beide daterend uit het eind van de Iste eeuw.
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Fmr:rmp.J~tp.n van een dobbelsteen.

Nederzetting en grafveld

Tussen de grondsporen van de vermoede nederzetting ten zuiden 'van de limes

weg zijn afwijkende vondsten gedaan. Op drie plaatsen in het onderzoeksgebied

is een opvallende hoeveelheid crematieresten aangetroffen. In twee gevallen gaat

het om crematie die min of meer in een kuil heeft gelegen. In het derde geval

bevindt de crematie zich in het uiteinde van een greppel. Alle drie de mogelijke

crematiegraven zijn aangetroffen tijdens het aanvullend onderzoek. In het navol

gende onderzoek is vervolgens geen enkel fragmentje verbrand bot meer aange

troffen. Algemeen is de datering van het hier gevonden vondstrnateriaal 2de

eeuw na Chr. Vondstrnateriaal en crematieresten wijzen op een grafVeld uit de

2de eeuw. De grondsporen bieden echter nog geen duidelijke grafstructuren en

naast de met de crematies geassocieerde sporen zijn er ook die op een ander

grondgebruik in de Romeinse tijd wijzen.

In totaal kunnen tien verschillende greppelsystemen onderscheiden worden.

Het valt direct op dat de verscheidene greppels niet allemaal dezelfde oriëntatie

hebben en dat er feitelijk drie soorten greppels voorkomen. Enkele kennen een

(licht) afbuigend verloop, waarbij de meest extreme te omschrijven zijn als kring

greppeIs. Een tweede groep bestaat uit rechthoekig verlopende greppels met dui

delijke haakse hoeken. Tenslotte zijn er de volledig lineair verlopende smalle

greppels voorzien van enkele 'openingen'. Ongetwijfeld houdt de vorm van de

greppels verband met de functie.

De kuilen bestaan over het algemeen uit langgerekte, meest ondiepe grondspo

ren met een vlakke bodem. Onder de kuilen is een zelfde verschil in vervuilings

graad te zien als bij de greppels. Sommige sporen zijn donkergrijs van kleur,

door met name het voorkomen van houtskool en organische stof, terwijl andere,

onder een nauwelijks aantoonbare vervuiling, lichtgrijs gekleurd zijn.

Van een steen- of veldoven uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd is, zoals eer

der gesuggereerd, niets gebleken.

Conclusie

Door het aantreffen van crematiegraven werden er kritische vragen gesteld ten

opzichte van de vermeende nederzetting. Was er wel sprake van een nederzet

ting en zo ja wat was de relatie met de crematiegraven?
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Vooral het gelijktijdige gebruik van het terrein als nederzetting en als grafveld,

zoals door het vondstrnateriaal wordt gesuggereerd, lijkt onwaarschijnlijk. In geen

enl<ele periode en zeker niet in de Romeinse tijd, worden de doden begraven bin

nen de grenzen van een nederzetting. Zelfs nu tegenwoordig vroegere begraaf

plaatsen zijn opgeslokt door steden en dorpen, is de begraafplaats een duidelijk

herkenbare en afgescheiden element. In de Romeinse tijd lagen de grafvelden

altijd buiten de nederzettingen en vaak langs de in- ofuitvalswegen. Het 'grafveld'

in Barwoutswaarder ligt op ruim twee kilometer van het castellum Laurium, in de

binnenstad van Woerden. Hiermee lijkt een direct verband tussen de bewoners

van het castellum en/of bijbehorende vicus en het grafveld afwezig. Eerder zullen

de graven bij een nabij gelegen nederzetting uit vermoedelijk de Iste eeuw na ehr.

horen. Dit zou betekenen dat er geen enkele relatie bestaat tussen de crematiegra

ven en de nederzettingsporen en dat is misschien wel logisch ook.

Een nederzetting bouwen op de plek waar eerder doden zijn begraven lijkt een

onheilspellende actie, zeker in een bijgelovige periode als de Romeinse tijd. Ken

nelijk wisten de bewoners van de nederzetting niets van het aldaar gelegen graf

veld. Op het moment dat (mogelijk door verspoeling) grafmonumenten niet

meer zichtbaar zijn en er door een te grote tussenpoos of door im- en emigratie

geen emotionele binding (meer) bestaat met de overledenen, staat niets een her

gebruik van het terrein als nederzetting in de weg. Een vergelijkbare situatie is

vermoedelijk aangetroffen in De Meern op de locatie Balije. Hier zijn aanwijzin

gen voor terreingebruik (al dan niet voor bewoning) op een locatie waar vermoe

delijk eerder een grafveld heeft gelegen.

Nader onderzoek naar de omgang met grafvelden nadat ze in onbruik zijn

geraakt, is noodzakelijk om bovengeschetste relaties tussen verschillende perio

den van gebruik van dezelfde locatie te begrijpen. Vergeten nieuwe generaties

bewoners waar hun voorouders hun doden ter aarde bestelden of komt het over

bouwen van grafvelden alleen voor na emigratie van een gezin of compleet dorp?

Is de term grafveld in dit licht ook niet veel te beladen? Mogelijk gaat het in Bar

woutswaarder slechts om de restanten van drie crematiegraven. Zeker wanneer

het graven betreft zonder bovengrondse herkenningstekenen zal de locatie ervan

snel zijn verschijningsvorm als grafverliezen. Wellicht dat de verdere uitwerking

van de opgravinggegevens ons hierover nog iets meer zal leren.
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WOERDEN Barwoutswaarder-West A MÜLlER

RAAP heeft in opdracht van Delta AA-stroom 11 e.V. op 17 en 18 april 2002 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de ontwik

keling van een bedrijventerrein (plangebied Barwoutswaarder-West) in de

gemeente Woerden. Doel van dit onderzoek was het opsporen van eventueel aan

wezige archeologische resten en, voor zover mogelijk, een eerste indruk geven

van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en dieptelig

ging ervan. Tevens is onderzoek verricht naar de vermoedelijk in het plangebied

aanwezige Romeinse limes-weg.

Tijdens het inventariserend archeologisch veldonderzoek is door middel van 20

boringen in een grid van 40x50 m één archeologische vindplaats aangetroffen in

het noordelijke deel van het plangebied. Hier zijn in zes boringen archeologische

indicatoren (voornamelijk aardewerk) aangetroffen in de top van de oeverafzet

tingen. Het betreft waarschijnlijk een nederzettingsterrein van ca 2,0 ha, moge

lijk uit de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er verschillende aanwijzingen voor de

aanwezigheid van de Romeinse limesweg in het plangebied. In de boringen is de

limesweg te onderscheiden aan de hand van grind, fragmenten puin, hout (zowel

massief - in de vorm van palen/ balken - als in de vorm van houtschilfers), bie

zen(mat)/riet(en mat) en rijshout.

In totaal zijn voor de kartering van de limes-weg 40 boringen gezet verdeeld over

drie boorraaien. Tijdens het booronderzoek gericht op de limesweg zijn in de

boringen niet alleen 'weg-indicatoren' aangetroffen, maar ook houtskool, puin

en fragmenten aardewerk. Dit betekent dat tijdens dit deel van het onderzoek het

noordelijke deel van de bovengenoemde vindplaats is aangetroffen.

In 15 boringen zijn fragmenten aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dateert

uit de Romeinse tijd. Daarnaast is er in drie boringen verbrande leem en in twee

boringen verbrand bot opgeboord.

Op grond van de resultaten wordt aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conserve

ring), aard, datering, omvang en diepteligging van zowel de limesweg als de vind

plaats nader vast te stellen door middel van een proefsleuvenonderzoek.
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WOERDEN .:. Polder Breeveld - Groepenbrug en rotonde
D.E.A. SCHILTMANS

In opdracht van de gemeente Woerden heeft RAAP een inventariserend archeo

logisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Groepenbrug

over de Oude Rijn en een rotonde bij de kruising van de Steinhagenseweg en de

Utrechtse Straatweg. Het onderzoeksgebied bestond uit twee delen: een deel ten

zuiden en een deel ten noorden van de Oude Rijn. In het zuidelijke deel is een

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.Tot dit onderzoek is besloten nadat tijdens

een onderzoek in 2001 bleek dat hier resten van de limesweg en een (post-)mid

deleeuwse nederzetting kunnen voorkomen. In het noordelijke deel is een karte

rend booronderzoek uitgevoerd. Doel van het proefsleuvenonderzoek was het

vaststellen van de kwaliteit (gaafheid en conservering), omvang, aard, datering

en diepteligging van de verwachte Romeinse en (post-)middeleeuwse resten.

Doel van het karterend booronderzoek was het opsporen van eventueel aanwezi

ge archeologische resten.

Uit het waarderend onderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied in de Late Mid

deleeuwen en/of Nieuwe tijd wel een aantal greppels en kuilen is aangelegd,

maar geen nederzettingsterrein. Het in een depressie aangetroffen afValmateri

aal (met name aardewerk) wijst wel op bewoning in deze perioden (met name in

de I5de-I7de eeuw) in de onmiddellijke nabijheid; waarschijnlijk op de hoger

gelegen oeverwallen. Een mogelijke locatie voor een nederzettingsterrein vormt

de omgeving van boring 53 van het in 2001 uitgevoerde booronderzoek (zie

Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 220-221).

Resten van de met grind verharde Romeinse limesweg zijn in de proefsleuf niet

aangetroffen. Het is evenwel niet uitgesloten dat de weg door het onderzoeksge

bied gelopen heeft en inmiddels verdwenen is. Een mogelijke aanwijzing voor de

aanwezigheid van de limesweg wordt gevormd door de (grovere) grindjes die in

de bouwvoor en enkele grondsporen zijn aangetroffen. Mogelijk betreft het res

ten van de wegverharding.

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in het noordelijke deel van het onder

zoeksgebied bestaat uit geulafzettingen van de Oude Rijn. De kans dat in deze

afzettingen archeologische resten aanwezig zijn, is niet groot. In de boringen

zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.
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WOERDEN Harmelen· AI2 F. STEVENS

In opdracht van de provincie Utrecht hebben Bureau Lantschap en RAAP in

2003 een onderzoek uitgevoerd in de vorm van een archeologische en historisch

geografische bureaustudie voor de Parallelstructuur Au bij Harmelen. De

hoofdvragen van het onderzoek waren:

Wat is de ligging van de verdwenen molenplaatsen in dit gebied, wat is bekend

over deze molens (type, datering, constructiewijze) en kunnen hiervan in de

bodem nog substantiële resten worden verwacht?

Wat is de ligging van de Blokstroommg en de daarbij behorende afzettingen

(crevasses) en zijn in het plangebied of in de directe omgeving eerder relevante

geologische enlof archeologische waarnemingen gedaan?

Het plangebied maakt deel uit van een buitengewoon waardevolle landschappe

lijke structuur die wordt gevormd door de ontginningsblokken Bijleveld, Veld

huizen en Reijerscop. Nergens in ons land vinden we een situatie waarbij een

ontginningsbasis twee keer in het landschap is gekopieerd. Door de aanleg van

de snelweg en de parkeerterreinen bij de benzinestations is de landschappelijke

waarde echter al danig verstoord. In het plangebied zelf vinden we verschillende

lijnelementen die cultuurhistorische waarde hebben, Het gaat hierbij om de Hel

levliet, de Molenvliet/Bijleveld, de Kerkwetering en de beide delen van de Mid

delwetering. Bijzondere aandacht verdient ook de scheg tussen de ontginnings

blokken Bijleveld en Veldhuizen. Er bevindt zich één molenplaats in het plange

bied, en wel op de plaats waar het vroegere gemaal De Adriaan staat. De funda

menten van de molen zijn nog in de bodem aanwezig. Bij De Adriaan liggen ook

de resten van een schutsluis die in de jaren '60 van de vorige eeuw is gedempt.

Bij het booronderzoek is de ligging van de Blokstroomgordel bepaald. Deze is

afgedekt door 1,0 m venige komklei. De stroomgordel blijkt volledig intact en de

komafzettingen zijn niet dieper verstoord dan de bouwvoor (0,3 m beneden

maaiveld). Na verlanding van de bedding is de stroommg vermoedelijk langere

tijd een relatief hooggelegen plek in het landschap geweest. Archeologische res

ten uit de IJzertijd, mogelijk zelfs uit de Late Bronstijd, zijn dan ook te verwach

ten op de top van de verlande stroomgordel. Tijdens het booronderzoek zijn op

dit niveau weinig aanwijzingen gevonden. De in een boring aangetroffen spildzel

houtskool is mogelijk een indicator voor bewoningssporen uit de Bronstijd, toen

de stroomgordel mogelijk actief was. Voor archeologische waarden gedurende

deze periode geldt een middelmatige verwachting. Eventuele resten zullen rede

lijk tot goed bewaard zijn gebleven, mede doordat deze afgedekt zijn door een

diklze laag komklei. Deze komklei vormt een relatief goede bescherming tegen

oxidatie van archeologische resten. De afzetting van de laag komldei, met hier en

daar laagjes veen ertussen, wijst erop dat de terreingesteldheid in het plangebied
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een tijdlang minder gunstig voor vestiging is geweest. Op grond van de thans

beschikbare gegevens is echter niet aan te geven wanneer deze 'natte periode'

heeft plaatsgehad. Vandaar dat voor alle perioden na de verlanding van de

stroomgordel een hoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische

waarden. Eventuele vondsten en bewoningssporen zullen redelijk tot goed

bewaard zijn gebleven. Uit de verspreiding van de oppervlaktevondsten, die date

ren uit de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd kunnen geen conclusies ten

aanzien van mogelijke bewoning in deze perioden getrokken worden. De opper

vlaktevondsten kunnen het gevolg zijn van het aantasten van bewoningsplaatsen

door grondbewerking. Het kan echter ook om mestvondsten gaan of stadsafVal

dat over de akkers is uitgereden.
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WOERDEN Harmelerwaard J.J. LANZING

In november 2001 heeft ADC archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Harme

Ierwaard naar de resten van een kleine landelijke nederzetting uit de periode

rond of even na het begin van de jaartelling Het onderzoek is uitgevoerd in

opdracht van de Stichting Structuurverbetering Tuinbouw Utrecht (STITU). Op

het bewuste perceel aan de zuidzijde van de Dorpeldijk was in eerste instantie

een aanvullende archeologische inventarisatie uitgevoerd. Daarbij zijn in borin

gen indicaties voor bewoning uit de Late IJzertijd of Vroege Romeinse tijd aange

troffen. Dit was voor de provincie Utrecht en de ROB reden genoeg aan het

bewuste terrein archeologische waarde toe te dichten en nader onderzoek ver

plicht te stellen. Dit onderzoek is in mei 2001 in de vorm van een aanvullend

archeologisch onderzoek door ADC uitgevoerd. Uit het aanvullend onderzoek

bleek dat er inderdaad sprake was van bewoningssporen uit de Vroege Romeinse

tijd op het perceel. Deze sporen lcwamen mogelijk voort uit een bewoningsfase

uit de Late IJzertijd, maar dat was twijfelachtig. Duidelijk was echter wel, dat er

ondanks aantasting van het bovenste deel van de bewoningssporen nog sprake

was van een archeologisch waardevol terrein. Verstoring van de ondergrond door

het aanleggen van kassen moest dan ook leiden tot beschermende maatregelen

of nader onderzoek op een gebied van 40X40 m waar zich de bewoningssporen

concentreerden.

Doelstelling en methode

Het doel van het onderzoek was oriënterend van karakter. Aangezien over de ver-
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moede nederzettingsvorm in het gebied van de Oude Rijn maar weinig bekend

is, diende het onderzoek een beeld te geven van de aard, omvang, gebruik en

datering van de nederzetting en de inrichting van haar omgeving. Om dit doel te

bereiken moest de aangetroffen sporencluster geheel worden gedocumenteerd.

Tevens diende door middel van sleuven een beeld te worden gevormd van de

aanwezige greppels en eventuele overige offsite structuren.

Om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen is de gehele breedte (ca SO m) van

het perceel aan de Dorpeldijk over een afstand van ruim 40 m integraal opgegra

ven. Om de begrenzing van cluster bewoningssporen aan te kunnen geven zijn

tevens twee sleuven in zuidelijke richting getrold<en. In iedere opgravingsput is

één opgravingsvlak aangelegd, direct onder de recente bouwvoor. Aanwezige

grondsporen zijn in het vlak getekend en vervolgens gecoupeerd en gefotograf

eerd. Ten behoeve van fysisch-geografisch onderzoek zijn enkele putwanden

gedocumenteerd. Bij dit onderzoek lag de nadruk op het vervaardigen van een

kaart van het landschap ten tijde van de bewoning op de vindplaats. Aangetroffen

vondstrnateriaal is door specialisten bekeken en beschreven. De nadruk lag hier

bij op de vondstcategorieën aardewerk en handverzarneld bot.

Resultaten

De vindplaats bevond zich op de stroomrug van de Oude Rijn, die ter plaatse

zeer breed was. Deze breedte werd veroorzaald doordat relatief dicht onder het

oppervlak dekzand voorkwam. De hoofdstroom van de Oude Rijn liep in de

bewuste periode via de ten zuidoosten van de vindplaats gelegen Heldammer

stroomrug. Hierdoor bestond gedurende een deel van de IJzertijd en de Romein

se tijd minder kans op overstroming vanuit de Oude Rijn, wat de str.oomrug tot

een geschikte plek voor bewoning maalde.

Dat inderdaad sprake was van een bewoond terrein blijld uit de grote hoeveel

heid bewoningssporen die in de opgravingsputten is aangetroffen. Uit die spo

ren zijn diverse structuren, zoals een woonstalboerderij, een enclosure/veekraal

en enkele opslagstructuren (vier spiekers en een -hooiberg) gedestilleerd. Zij - 

maalden, samen met verscheidene losse paalsporen, kuilen en greppels, deel uit

van een erf ofhuisplaats uit de Vroeg-Romeinse tijd.

De meest opvallende structuur vormt de plattegrond van een woonstalboerderij

uit de Vroeg-Romeinse tijd. De boerderij was 28 m lang en 6 m breed en kende

een westzuidwest-oostnoordoost oriëntatie. Halverwege de lange zijden van de

boerderij bevonden zich twee ingangen tegenover elkaar. Zij verdeelden de boer

derij in een westelijk deel van 13x6 m en een oostelijk deel van minimaal Isx6 m.

Beide gebouwhelften waren ten dele drie- en ten dele tweebeukig. De grootste

open ruimte lag in de westelijke helft van de boerderij en vormde vermoedelijk

de woonruimte. Het oostelijke deel van de boerderij was waarschijnlijk in

gebruik als stal. Een hier aangetroffen grote, ondiepe kuil (4,SXI,2 m) functio-
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neerde binnen die stal mogelijk als kuil waarin de mest van het gestalde vee werd

verzameld.

Langs de boerderij bevonden zich enkele greppels. Zij vormen wellicht de restan

ten van een groter systeem van 'huisgreppels' die zorgden voor de afVoer van

regenwater dat van het dak afliep. Nabij de ingangen in de lange zijden bogen de

greppels af en ontwaterden zij mogelijk de paden die naar de ingangen leidden.

Een onderbreking in de greppels aan de oostzijde van de boerderij duidt op de

aanwezigheid van nog eens een of twee ingangen in of nabij die korte zijde van

de boerderij.

Diverse paalsporen aan de west- en zuidzijde van de plattegrond duiden de locatie

van de wanden van de boerderij. De korte westwand van de boerderij is het best

bewaard gebleven; hij werd gevormd door vier wandstijlen. Tussen deze wandstij

len zat ooit vlechtwerk, dat met leem was aangesmeerd. Helaas waren van de oos

telijke wand geen sporen bewaard. Ook over de dakconstructie van de boerderij

bestaat onduidelijkheid. Aan de oostzijde zijn de dakdragende palen niet bewaard

gebleven. Het is dan ook onduidelijk of het dak aan deze zijde een zadeldak- of

schilddakconstructie had. De vier wandstijlen aan de westzijde droegen daar waar

schijnlijk de dakvoet, wat betekent dat deze zijde was voorzien van een zadeldak.

Structuur I wordt op basis van het vondstrnateriaal uit de paalkuilen gedateerd in

de eerste helft van de Iste eeuw na Chr. Een mooie parallel voor dit woonstalhuis

is aangetroffen in Kesteren op vindplaats 'De Woerd'. Ook dit huis is gedateerd

in de eerste helft van de Iste eeuw.

In de noordwest hoek van het opgravingsterrein is een u-vormige structuur aan

getroffen met zowel in de noordwesthoek als halverwege de zuidzijde een ope

ning van ca I m breed. De structuur bestond uit greppels en de oostzijde was ver

stoord of open. De greppels lijken samen een terrein van 6 bij minimaal IS m te

hebben omsloten. Zulke structuren, ook wel 'enclosures' genoemd, dateren uit

de Late IJzertijd of de Romeinse tijd en dienden mogelijk om vee bijeen te hou

den. In die zin zijn ze misschien het best als veekraal te omschrijven. Materiaal

uit structuur 2 dateert zowel uit de Late IJzertijd als de Vroeg Romeinse tijd, wat

een koppeling aan het Iste-eeuwse erf mogelijk maakt.

Centraal op het opgravingsterrein bevond zich een cluster spiekers. Spiekers zijn

kleine opslagstructuren met een verhoogde vloer en een dak, bedoeld voor een

vocht- en ongediertevrije opslag van landbouwproducten. Spiekers kwamen

zowel de IJzertijd als de Romeinse tijd in veel verschillende vormen voor en ook

op dit terrein waren verschillende typen vertegenwoordigd.

Het dichtst bij het woonstalhuis bevond zich een 4-palige spieker met zijden van

3,6ox3,90 m. Direct ernaast lag een tweede 4-palige spieker, waarvan drie paal

sporen duidelijk te onderscheiden waren. De spieker had zijden van 3Aox3,70

m. Verder naar het zuiden werden zeven paallruilen van een 9-palige spieker

aangetroffen. De twee ontbrekende sporen van deze I,8oX2Ao m grote spieker
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waren vergraven door een recente kavelsloot. Vlak bij de 9-palige spieker lag een

weer anders geconstrueerde spieker. De spieker bestond uit twee greppels, die

ongeveer 3 m uit elkaar lagen. In deze rninimaal5 m lange greppels hebben dui

delijk palen gestaan, waardoor gesproken kan worden van standgreppels. In de

coupes van beide greppels waren minimaal 6 paalsporen aanwezig. In de aan

grenzende put in het noorden is gezocht naar een eventuele derde greppel van

deze structuur. Spiekers met een dergelijke constructiewijze, ook wel'horeumty

pe' genoemd, bestonden namelijk vaak uit drie parallelle standgreppels en waren

tevens voorzien van twee of meer losse palen die de daklast droegen. De derde

standgreppel leek aanvankelijk ook aanwezig te zijn, maar de hiertoe gekozen

greppel week qua ligging en uiterlijk zo veel af van beide andere greppels dat er

toch van wordt uitgegaan dat slechts beide zuidelijke greppels de spieker vorm

den.Ten westen van bovengenoemde spiekers bevond zich een 3-palige struc

tuur. Dergelijke structuren zijn eerder aangetroffen en worden omschreven als

hooibergen.

De aangetroffen spiekers horen waarschijnlijk alle bij de bewoningsfase uit de

eerste helft van de rste eeuw na Chr. In de paalkuilen en paalsporen van drie van

de spiekers was zelfs aardewerk uit zowel de Late IJzertijd als de Vroege Romein

se tijd aanwezig. Structuur 6 is tevens op basis van zijn constructiewijze met

standgreppels aan de Romeinse tijd toe te wijzen.

Alle boven beschreven structuren hoorden vermoedelijk bij hetzelfde erf. Daarbij

is het huis te omschrijven als een woonstalboerderij, waarin zowel mens als vee

huisden. De bewoners bedreven vermoedelijk landbouw, veeteelt en ldeinschali

ge huishoudelijke ambacht.

Dat op het erf slechts bewoningssporen van één fase van één woonhuis zijn aan

getroffen geeft aan dat de aangetroffen bewoningsvorm past binnen een systeem

waarbij woonplaatsen nog niet plaatsvast waren. De vindplaats is dan ook het

best te omschrijven als een 'zwervend erf. Een 'zwervend erf was een woonplek

die na een generatie van bewoning (20 tot 25 jaar), of in geval van uitputting van

de akkergronden, werd verruild voor een andere woonplek binnen het territori

um van de locale inheemse gemeenschap. De plek waar geakkerd werd verander

de om de paar jaar, als gevolg van uitputting van de niet of nauwelijks bemeste

akkers. Deze wijze van wonen en verplaatsen past in de inheemse traditie van de

IJzertijd en komt in omgeving van het onderzoeksgebied kennelijk ook nog voor

in de Vroege Romeinse tijd. De constructie van deze woonstalboerderij wijst op

een datering van het erf in de eerste helft van de rste eeuw na Chr.; een datering

die op basis van de uitkomsten van het aardewerkonderzoek mogelijk zelfs kan

worden toegespitst op het eerste kwart van die eeuw. De opslagstructuren waren

verschillend van constructie en lagen soms over elkaar heen. Zij zijn, evenals de

enclosurejveekraal, op basis van vondstrnateriaal aan de Vroege Romeinse tijd

toe te schrijven.
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Naast de beschreven structuren is er ook een jongere greppel op de vindplaats

aangetroffen.

Hij oversneed de huisplattegrond en heeft derhalve een jongere datering. In de

greppel aangetroffen gedraaide Romeinse scherven duiden op een datering in de

tweede helft van de Iste eeuw of 2de eeuw.

De greppel lijkt een perceel te hebben omsloten dat zich v'èrder in noordoostelij

ke richting uitstrekte en hoorde mogelijk bij een nieuw systeem van inrichting

van-de omgeving. Reeds naar aanleiding van het vooronderzoek is gesuggereerd

dat de bewoning op het erf gedwongen kan zijn afgebroken ten behoeve van de

inrichting van limes. Mogelijk gold dat ook hier en maakte de greppel deel uit van

een landinrichtingssysteem dat onder toezicht stond van het Romeinse leger.

Het opgravingsterrein werd ook nog doorsneden door verscheidene (sub)recen

te, opgevulde kavelsloten. Deze noordnoordwest-zuidzuidoost gerichte kavelslo

ten verliepen precies in de lengterichting van het perceel en volgen daarmee de

oriëntatie van het grotere perceleringssysteem dat stamt uit de tweede helft van

de nde eeuw.

Vondsten

Bij het veldwerk zijn 690 vondsten verzameld; alle afkomstig uit sporen. Ze

bestaan uit 578 stuks aardewerkscherven, 101 fragmenten bot, 10 stuks verbran

de klei en I steen. In het onderstaande wordt de vondstcategorie aardewerk nader

uitgewerkt. Op de vindplaats zijn tijdens het vervolgonderzoek 578 aardewerk

scherven aangetroffen. Dit materiaal bestond bijna geheel uit handgemaakt aar

dewerk (569 fragmenten) en 9 fragmenten gedraaid Romeins aardewerk. De

handgevormde vondsten behoorden alle tot de Late IJzertijd en de decennia rond

het begin van de jaartelling.

In de Late IJzertijd werd in Woerden vooral potgruis (vermalen aardewerk)

gebruikt als magering. Op de vindplaats werden in totaal 234 met potgruis gema

gerde scherven aangetroffen. Over het algemeen is het vervangen van potgruis

door organisch materiaal een kenmerk van de Romeinse tijd. Het tijdstip van

omschakeling is lokaal echter sterk verschillend gebleken en heeft daarom

-slechts een betrekkelijke daterende waarde. Een gedeelte van de vondsten uit de

0vergangsfase van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd bevatte zowel potgruis

als organisch materiaal. Het betrof 201 scherven. Het uitsluitend met organisch

materiaal gemagerde aardewerk bestond uit 123 scherven.

De gedraaide scherven behoorden bijna alle tot typen met een lange doorlooptijd

(0-270 na Chr.). Het betreft enkele fragmenten dikwandig aardewerk, wrijf

schaal en gladwandige kruik. Deze scherven bezaten geen karakteristiek baksel

ofherkenbaar vormelement als een rand, wat een scherpe datering mogelijk zou

hebben gemaakt. Een scherf van een ruwwandig grijs kannetje en een fragment

van het zogenaamde morini-aardewerk wijzen in de richting van een datering in
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de tweede helft van de Iste of de 2de eeuw na Cm. Het handgevormde vondst

materiaal verkeerde in zeer matige staat, maar het gedraaide aardewerk bleek

beter bewaard gebleven. Dit meer duurzame materiaal was niet erg gefragmen

teerd en redelijk van kwaliteit.

Conclusies

De in het programma van eisen van de ROB aangegeven vraagstelling voor het

onderzoek was oriënterend van karakter en vroeg slechts een beeld te geven van

de aard, omvang, gebruik en datering van de te verwachten nederzetting en van

de contemporaine inrichting van haar omgeving. Als antwoord op die vraag kan

gesteld worden dat het een kleine nederzettingsvorm betrof, die het best is te

omschrijven als 'zwervend erf. Dit erf werd bewoond in de eerste helft van de

Iste eeuw na Cm. door inheemse boeren die in hun levensonderhoud voorzagen

door middel van landbouw en veeteelt. De aangetroffen structuren vormen hier

voor een duidelijke aanwijzing. Het erf besloeg een terrein van soxso m, maar

zou zich eventueel verder in noordelijke richting kunnen hebben uitgestrekt.

Aan de west- en oostzijde van het perceel nam de sporendichtheid al sterk af en

waren de sporen ook veel meer afgetopt. In zuidelijke richting lijkt de grens van

de vindplaats te zijn bereikt, al werd geen fysieke begrenzing van het erf aange

troffen. Twee sleuven in deze richting leverden geen extra sporen meer op. Op

de vindplaats zijn tevens aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid aangetrof

fen voor zowel de periode die vooraf ging aan de bewoning uit de eerste helft van

de Iste eeuw na Chr. als de fase die daar op aan sloot. De Late IJzertijd kwam

sterk naar voren in het vondstrnateriaal, maar was niet in sporen te duiden. Een

perceleringsgreppel uit de (latere) Romeinse tijd doorsneed het bewoonde per

ceel en omsloot mogelijk een ander perceel, dat verder naar het noordoosten lag.

De mate van gaafheid en conservering van de vindplaats zijn redelijk te noemen.

De conservering van de sporen verschilde van matig tot goed. De sporen op het

centrale deel van het terrein waren ondanks aftopping nog goed bewaard, maar

aan de west- en oostzijde van het perceel was van de sporen beduidend minder

over. De kwaliteit van het vondstrnateriaal was matig. Niet alleen het organische

vondstrnateriaal was in matige conditie, maar ook het handgevormde aardewerk

was sterk gefragmenteerd en geërodeerd.

De inhoudelijke kwaliteiten van de vindplaats dienen zeer hoog te worden inge

schat. De vindplaats biedt nieuw inzicht in een in voor de regio zeldzame (klei

ne) nederzettingsvorm uit een zeer interessante periode. Niet alleen lijkt het

vondstrnateriaal te wijzen op doorlopend gebruik van het terrein van de Late

IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd, maar ook de inrichting van de limes was

op dit terrein mogelijk te zien in de vorm van een herinrichting van de vind

plaats. Het belang van de vindplaats wordt nog verhoogd doordat de kans op het

aantreffen van soortgelijke vindplaatsen in de omgeving niet erg groot lijkt. Veel
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terreinen zijn immers afgevlet en veel vindplaatsen zijn vermoedelijk al eerder

door de Oude Rijn opgeruimd.

Literatuur

• H.F.A. Haarhuis en E.P. Graafstal, Vleuten-Harmelen, een archeologische kartering, inventarisatie en

waardering, RAAP-rapport 80 (Amsterdam 1993)

• W.K. Vos, Woerden Harmelerwaard, ADC Rapport 91 (Bunschoten 2001)

• J.J. Lanzing, Woerden Harmelerwaard vervolg, ADC Rapport 136 (Bunschoten 2002)

• M.M. Sier en C.W. Koot, Archeologie in de Betuweroute, Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de

Ijzeltijd en de Romeinse tijd, RAM 82 (Amersfoort 2001)

WOERDEN .:. Kerkplein en Hoge Woerd (I) W.K. Vos, E. BLOM,

A. VEENHOF EN T. HAZENBERG

In de maanden juni tot en met oktober 2002 heeft het ADC in opdracht van de

gemeente Woerden een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de resten van

het Romeinse castellum Laurium. Het onderzoek is ingegeven door de bouw van

een parkeergarage, die ruwweg ten zuiden van de Hoge Woerd tot aan de Nieu

we Markt zal worden aangelegd, en de verwezenlijking van een plein tussen drie

belangrijke middeleeuwse gebouwde monumenten van de binnenstad: het Arse

naal, de Petruskerk en de r8de-eeuwse kazerne. Het plan zal eind 2005 gereed

zijn. Voor de archeologische grondsporen betekent het op de eerste plaats

behoud in situ. De gemeente Woerden heeft haar plannen dusdanig aangepast

dat het castellum beschermd blijft in de bodem. Buiten de beschermingszone 

daar waar behoud in situ niet mogelijk blijkt - zal archeologisch onderzoek

plaatsvinden. Het hiermee gepaard gaande veldwerk zal in drie stappen worden

uitgevoerd. Voor elk van deze drie zogenaamde deelgebieden A, B en C gelden

eigen archeologische verwachtingen en vraagstellingen. Als alle veldwerkfasen

zijn afgerond zal er, op basis van de tussentijdse evaluatierapporten, één opgra

vingverslag verschijnen waarin de uitwerking van alle deelgebieden zal zijn

opgenomen.

Het Romeinse castellum Laurium (de naam is afkomstig van de Peutingerkaart)

is gebouwd op de zuidelijke oeverwal van de Rijn, even ten oosten van de plek

waar de Linschoten bij de Rijn kwam. Zekerheid hierover is er nog niet, omdat

niet vaststaat waar beide stroomgordels zich bij elkaar voegden. Beide systemen

functioneerden reeds ver voor het begin van de jaartelling. Het castellumterrein

bevindt zich in de vermoedelijke oksel van de twee rivieren. Het lag specifiek in

de binnenbocht - of kronkelwaard - van een meander van de Rijn, waarvan

bekend is geworden dat die zich in de Romeinse tijd in noordelijke richting heeft

verlegd. Deze kronkelwaard moet doorsneden geweest zijn met watervoerende

geulen en de talrijke natte restgeulen van oudere rivierlopen en was daarom niet
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optimaal geschikt voor bewoning. In de loop van de Romeinse tijd werden delen

van het terrein daarom ook opgehoogd tot een terpachtig plateau, zodat het

geschikt was voor bewoning.

Naar aanleiding van de proefonderzoeken aan de Molenstraat en de Groenendaal

van 1999 (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, p. 194-200),

waren de verwachtingen voor de opgraving 'deelgebied A' hooggespannen. Het

opgravingsvlak zou vrijwel geheel gaan bestaan uit een bundel van grachten die

het fort aan de buitenzijde markeerde. Wellicht was er nog ruimte voor sporen

van activiteiten die zich buiten het castellum hebben afgespeeld. Tevens moest er

ernstig rekening worden gehouden met de resten van een vermoedelijk ouder

fort, waarvan de resten zijn aangetroffen onder de binnenplaats van de 18de

eeuwse kazerne. Daarnaast zouden de resten aanwezig moeten zijn van de

Romeinse uitvalsweg die begint bij de westpoort van het castellum, hoewel de

exacte ligging van de poort (porta principalis sinistra) nog onbekend is.

De verwachtingen voor het kortstondige onderzoek aan de Hoge Woerd waren

zo mogelijk nog hoger gespannen. Daar zou als de theorieën allemaal klopten,

voor het eerst iets van de binnenbebouwing van het fort tevoorschijn moeten

komen. Tot slot werden over het hele deelgebied A de resten vermoed van bebou

wing uit de (late) Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Daarbij moest vooral gedacht

worden aan funderingsresten, kelders, waterputten en beerputten.

Resultaten

Het vondstmateriaal is op quick-scan niveau verwerkt door materiaalspecialisten.

Er zijn bovendien van verscheidene contexten grondmonsters en houtmonsters

genomen ten behoeve van ecologisch waarderingsonderzoek, pollenbakken

geslagen ten behoeve van fysisch-geografisch en/of pollenonderzoek en er is

archiefonderzoek uitgevoerd om grip te krijgen op het historische verhaal over

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Tot slot zijn de in het veld gemaakte tekeningen

technisch uitgewerkt, digitaal opgeslagen en gebruikt bij de eerste uitwerking

van het 'evaluatierapport' over deelgebied A.

Van de sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bestaat een groot aantal uit

beerputten, waarvan alleen al het vondstmateriaal zeer de moeite waard is geble

ken. Twee, meest uitvoerig onderzochte beerputinventarissen dateren uit de

vroege 16de en de late 17de/vroege 18de eeuw. Bij de vroege groep valt vooral de

grote hoeveelheid intacte voorwerpen op van hoofdzakelijk borden. Uit de latere

beerput kwamen naast tal van veel voorkomende objecten ook enkele vondsten,

zoals een ellestok en een ongeschonden bril, tevoorschijn die tot dusverre uniek

zijn binnen Nederland.

De Romeinse grondsporen zijn zoals verwacht voornamelijk afkomstig van de

grachten die om het castellum waren gegraven. Daarnaast kan met grote waar

schijnlijkheid tot drie keer toe een aardlichaam worden aangetoond die tot de
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omwalling van een castellumfase hebben behoord. Ook is een mogelijke funde

ring van een (smalle) muur herkend en zijn tot slot enkele houten palenrijen en

een waterput opgegraven. Hieronder worden in chronologische volgorde de spo

ren uit de verschillende fasen van het castellum beschreven.

Woerden I

De door wijlen prof.dr. J.K. Haalebos (KUN) reeds veronderstelde oudste fase

van het Woerdense castellum (Woerden I) kon worden bevestigd door de vondst

van de sporen van de aarden verdedigingswal en de resten van in elk geval één

gracht, maar vermoedelijk twee grachten. De sporen hadden grofweg een noord

zuidoriëntatie. De binnenzijde van het fort bevindt zich aan de oostzijde van

deelgebied A. De exacte reconstructie en omvang van Woerden I blijft problema

tisch. Het is niet uitgesloten dat twee parallelle, vrijwel oost-west georiënteerde

rijen elzenhouten palen tot Woerden I moeten worden gerekend. Het is niet uit

gesloten dat, gelet op de onderbreking van de wal en de beide grachten, we met

een weg van doen hebben; in dat geval zou het verlengde van de via praetoria in

aanmerking komen, maar dat is geenszins zeker. Er werd daarnaast ook nauwe

lijks vondstmateriaal geborgen uit de grondsporen van Woerden I. De datering

blijft onzeker en de vroeg-Claudische aanvang van eerdere onderzoekers kon

niet worden bevestigd.

Woerden 2

De sporen van deze castellumfase zijn noordwest- zuidoost georiënteerd en

bestaan vermoedelijk uit drie grachten die in het oostelijke deel van het deelge

bied worden onderbroken door de uitvalsweg uit de porta principalis sinistra (de

westpoort). De grachten lagen ongeveer 5 tot 6 m uit elkaar. Ze herbergden wei

nig vondstmateriaal, maar de dateerbare vondsten die eruit afkomstig waren

kwamen uit de Claudische periode. De grachten waren niet erg diep ingegraven.

Ze zijn misschien ooit V-vormig geweest, zoals Romeinse spitsgrachten be

taamt, maar daarvan was niets overgebleven. De afgeronde, onregelmatige

bodems duiden op semi-permanente watervoering in de grachten.

Woerden 3

Het belangrijkste fenomeen van de sporen van Woerden 3 betreft een brede

gracht die aan weerszijden was beschoeid met houten palen. Deze palen waren

aan vier zijden bekapt of geschaafd, waardoor keurige rechthoekige ball<en over

bleven. De balken hadden een lengte van gemiddeld I,S m en zijn - afgaande op

een afgeknapt, in de vulling van de gracht bewaard bovenste houtdeel- nog min

stens 1 m langer geweest. De balken stonden schuin ten opzichte van de gracht

randen en kunnen alleen door een hei-installatie de grond in zijn gedreven. Oor

spronkelijk stonden ze mannetje aan mannetje. De reden voor deze gewichtige
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beschoeiing is niet duidelijk geworden. Nergens elders zijn dergelijke beschoei

de grachten aangetroffen. Mogelijk diende het hout oorspronkelijk een ander

doel - bijvoorbeeld voor de bouw van soldatenbarakken - maar dwongen

omstandigheden de Romeinen tot urgente maatregelen. In elk geval wilde men

de gracht graag openhouden en blijkbaar beschermen tegen erosie van water (?).

Ook deze gracht is onderbroken door de uitvalsweg uit de westpoort. De natuur

lijke opvullingen van de gracht zijn afgedekt door een houtskoolrijke brandlaag

die op grond van het vondstrnateriaal uit 69/70 na Chr. moet dateren; dus na de

Bataafse opstand. Woerden 3 dateert zodoende uit de periode daarvoor en mag

Neronisch worden gedateerd. Van de werkput langs de Hoge Woerd mogen de

sporen van een aarden verdedigingswal of van eventuele gebouwsporen tot

Woerden 3 worden gerekend. Deze sporen bevinden zich direct onder een dikke

brandlaag die met de Bataafse opstand is geassocieerd.

Woerden 4

Van de Flavische castellumfase zijn eerder de zuidoostelijke en zuidwestelijke

verdedigingswallen aangetoond tijdens de proefonderzoeken uit 1999. Op basis

van die bevindingen is de beschermingszone van het castellum bepaald en

zodoende werd de Flavische wal gelijkgesteld met de grens van de afgelopen

opgraving. Grondsporen van die wal zijn bij deze laatste campagne niet duidelijk

aan het licht gekomen. We mogen er daarom vanuit gaan dat het 'castellum-pro

fiel' ongeveer gelijk ligt met het zuidwestelijke front van het fort in de Flavische

periode. De bijbehorende grachten zijn lastiger aantoonbaar gebleken. Duidelij

ker waren de sporen langs de Hoge Woerd. Hier zijn voor het eerst, zeer goed

geconserveerde grondsporen van de binnenbebouwing van een Woerdens castel

lum aangetroffen. De sporen zijn geïnterpreteerd als de restanten van barakken,

en meer specifiek zijn het waarschijnlijk de restanten van een officiers- of centu

riowoning.

Woerden 5
Van Woerden 5 is aan grondsporen niets bekend geworden tijdens de afgelopen

opgraving. Er is wel een aanzienlijke hoeveelheid vondsten gedaan uit de late

2de en 3de eeuw. Allereerst betreft het een behoorlijk grote hoeveelheid baksteen

en natuursteen waaronder veel grote bekapte basaltblokken en bewerkt tufsteen.

Het is zeker aannemelijk dat het natuursteen afkomstig is van een steenbouwfa

se van het fort. Daarmee is echter niet gezegd dat het tufsteen en de basaltblok

ken in situ liggen. Het tegendeel lijkt het geval, de stenen zijn waarschijnlijk in

de Middeleeuwen hergebruikt. De grootste en meest bruikbare stukken zijn

(soms zichtbaar) verwerkt in bijvoorbeeld de toren van de Petruskerk en in het

kasteel van Woerden. De kleinere en daarmee minder bruikbare fragmenten zijn

waarschijnlijk blijven liggen of na herbewerking ter plekke gedumpt. De steen
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ligt dus niet meer op de plek waar in de Romeinse tijd een stenen gebouw stond.

Misschien zijn de resten wel tientallen meters van hun oorspronkelijke plaats

terechtgekomen.

Wel is nog een aantal bijzondere vondsten gedaan die met de steenbouwfase

geassocieerd mogen worden. Het gaat om een aantal stukken witte bewerkte

kalksteen waarvan sommige delen duidelijk randen zijn van een groter architec

tonisch geheel, die soms aan elkaar passen. In een enkel geval zijn ook letters

onderscheiden. Het betreft een fragment met de inscriptie [...]DEq...] of [.,.]

DEG [...]. De rest is helaas verder slecht leesbaar. Het totaal is geïnterpreteerd als

een bouwinscriptie die vermoedelijk boven de toegang van het poortgebouw

heeft gehangen. Daarop zou oorspronkelijk naast de vermelding van de keizer

ook een legereenheid kunnen zijn genoemd, die de bouw heeft geïnitieerd of

eventueel herstelwerk aan de poort heeft uitgevoerd. Welke eenheid dat is

geweest weten we niet en kan met zo weinig letters ook moeilijk worden achter

haald.

Enkele conclusies

We hebben, op basis van de vroege terra sigillata, de munten en de afwijkende

oriëntatie, sterke vermoedens dat Woerden 1 het oudste fort is en als steunpunt

wordt opgericht in de vroeg-Claudische periode ofnog eerder, onder de expeditie

van Caligula rond 40 na Chr. Een nog vroegere stichtingsdatum onder Tiberius,

tijdens de veldtochten van Germanicus rond 16 na Chr, is theoretisch niet uitge

sloten, maar hiervoor ontbreekt vooralsnog ieder bewijs. Het historische kader

rond Caligula is bekend uit verschillende antieke bronnen (Suetonius, Cassius

Dio). Caligula bevindt zich in 39 en 40 na Chr. aan de Rijn bij Mainz, om een

groot en nieuw offensief tegen Germania voor te bereiden, Het is niet duidelijk

waar die aanvallen precies plaats hebben gevonden en tot hoe diep men Germa

nia is binnengevallen. Maar blijkbaar trof men ook voorbereidingen voor een

invasie naar Britannia. In dat licht zou Woerden 1 als steunpunt in de lijn Nijme

gen - Vechten - (Alphen aid Rijn?) - Valkenburg kunnen zijn opgericht op het

moment dat Caligula besluit om met zijn troepen de Rijn af te zakken richting

Een van de stukken

bewerkt tufsteen.
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de Oceaan. Het steunpunt kan van zeer tijdelijke aard zijn geweest en bij het uit

eindelijke afblazen van Caligula's Britannia avontuur weer zijn verlaten. Men

keert in ieder geval onder Claudius' regering terug in Woerden. De forten Woer

den 2, 3, 4 en mogelijk ook Woerden 5 liggen telkens op min of meer dezelfde

plek rond de latere Petruskerk; enkele verschuivingen en vergrotingen daargela

ten. Het oriëntatieverschil van Woerden I en de latere Woerdense castella zou

verklaard kunnen worden door landschappelijke veranderingen die in de tussen

tijd hebben plaatsgevonden: de Rijn zou zich iets verplaatst kunnen hebben. We

kunnen niet vaststellen wanneer het Claudische fort (Woerden 2) is ingericht.

Theoretisch komen twee momenten in aanmerking: in 43 na Chr. bij de voorbe

reidingen van Claudius om Britannia te veroveren of in het jaar 47 als de limes

daadwerkelijk wordt ingericht en de Rijn de noordelijke grensrivier wordt van

het Romeinse Rijk. Het zou - ook gelet op de eerder door Haalebos waargeno

men vroeg-Claudische terra sigillata van het Kazemeplein - niet verbazen als dat

al rond 43 na Chr. is geweest.

Hierna volgt Woerden 3 met de balkjesgracht en de verdedigingswallangs de

Hoge Woerd (put 29). Dit is het fort waarvan de wal als 'parkeergarage-grens'

was uitgezet en tevens het castellum dat tijdens de Bataafse opstand in brand is

gestoken.

Dan bouwt de Cohors XV Voluntariorum vervolgens Woerden 4, dat van 70 tot in

de 2de eeuw na Chr. in gebruik moet zijn geweest. Van deze periode kennen we

een deel van de binnenbebouwing, namelijk de baral<structuur van hoogstwaar

schijnlijk een centuriowoning. Hierna is ergens rond het midden of tegen het

einde van de 2de eeuw het castellum gedeeltelijk 'versteend'. Van deze fase

(Woerden 5) is afgezien van een forse hoeveelheid (ex situ!) natuursteen - basalt

en tufsteen - niets teruggevonden; uitgezonderd de vermoedelijke bouwinscrip

tie. Er zijn geen grachten herkend die aan Woerden 5 kunnen worden toege

schreven. Uitgezonderd een aantal handenvol scherven lijkt het er sterk op dat

het echte 3de-eeuwse vondstniveau en blijkbaar daarmee ook de sporen van

Woerden 5 zijn verdwenen. Misschien is het gelet op het vondstmateriaal niet

geheel uitgesloten dat Woerden 5 op een andere locatie dan deelgebied A moet

worden gezocht; mogelijk meer in noordoostelijke richting. Een waargenomen

tufstenen fundering van een vestingmuur ten oosten van de hoek Hoge Woerd/

Molenstraat zou hierop kunnen duiden. Maar zeker is dat niet. Harde bewijzen

ontbreken en dus houden we het er voorlopig op dat de fase Woerden 5 groten

deels is verdwenen door het latere grondverzet uit de Middeleeuwen. Daarmee is

ook van de afbraakfase van het fort en de daarop volgende (eventuele) voortzet

ting in de Vroege Middeleeuwen dus niet zo gek veel meer aanwezig.

Tot slot is vanaf de Middeleeuwen tot op heden het terrein met wisselende

bebouwing, continu in gebruik geweest. Dit heeft de Romeinse bewoningsspo

ren niet extreem verslechterd, maar in elk geval ook geen goed gedaan.

312 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I WOERDEN

Literatuur

• W.K. Vos, Woerden Kerkplein 2002, met bijdragen van 1. van Beurden, A.G. Bontenbal, e. Doedeijns,

J. van Dijk, M. van Dinter, E.A.K. Kars, S. Ostkamp, P. van Rijn, A. Veenhof en e.G. Wiepking,

Archeologisch Diensten Centrum, rapport 152 (Bunschoten 2003)

• W.K. Vos, E. Blom, A. Veenhof, en T. Hazenberg, 'De Romeinse limes tijdens Caligula: gedachten

over de aanvang van het castellum Laurium en onderzoeksresultaten van nieuwe opgravingen aan het

Kerkplein in Woerden', Westerheem 52 (2003) nr.2, 50-63

• W.K. Vos, E. Blom, A. Veenhof, en T. Hazenberg, 'De Romeinse limes tijdens Caligula, Gedachten
over de aanvang van het castellum Laurium en onderzoeksresultaten van de opgravingen aan het

Kerkplein in Woerden', Heemtijdinghen 39 (2003) nr.l, 3-16

WOERDEN .:. Kerkplein (2) H. VAN DEN ENDE, H. VAN KLAVEREN EN W.K. Vos

De gemeente Woerden laat haar stadscentrum grootschalig ontwikkelen. Op de

locatie van het Kerkplein bouwt de gemeente onder meer een winkelcentrum

met parkeerkelder. De binnenstad van Woerden herbergt echter de resten van de

Romeinse legerplaats (castellum) Laurium, een monument van zeer hoge archeo

logische waarde. In de geest van Malta heeft Woerden haar plannen dusdanig

aangepast dat het casteHum beschermd blijft in de bodem. De voorgenomen ont

wikkeling buiten het monument vormde de aanleiding voor grootscheeps

archeologisch onderzoek. Hazenberg Archeologie uit Leiden adviseerde de

gemeente op het gebied van archeologie en coördineerde het project. Het veld

werk is uitgevoerd door archeologen van ADC uit Amersfoort.

De laat-Romeinse reiskaart, die algemeen bekend staat als de Peutingerkaart

toont de plaats Lauri(um) globaal ter plaatse van het huidige Woerden. De vroeg

middeleeuwse plaatsnaam Woerden mag gelezen worden als nederzetting op

een woerd of kunstmatige verhoging. In de vroege 8ste eeuw (rond het jaar 720)

zou in Woerden zelfs al gepreekt zijn door de beroemde zendeling Bonifacius.

In de late Middeleeuwen ontstond uit deze nederzetting een stad, die tot het jaar

1280 aan het bisdom Utrecht behoorde en naderhand aan het graafschap Hol

land. In 1371 werd begonnen met de aanleg van een (eerste) omwalling, die rond

1470 versteende tot een ommuring met torens en poorten. Tussen 1550 (de kaart

van Johannes van Deventer) en 1649 (atlas van Johannes Bleau) werden daar

bastions aan toegevoegd. Van de 17de tot de 19de eeuw maakte Woerden als ves

tingstad deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie. Tegenwoordige restanten

daarvan zijn de bastions, de buitengrachten, de kazerne en het arsenaal. In

Woerden is maar liefst drie maal een kasteel gebouwd, namelijk in II59, in 1288

en nogmaals vanaf 1405. Van de oudste twee kastelen is tot op heden niets terug

gevonden. Hun locatie is zelfs niet bij benadering bekend. Van het derde kasteel

is een deel bewaard gebleven.
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Archeologische achtergrond

De eerste Romeinse vondsten in Woerden worden gemeld in 1576 (resten van

een schip) en in 1590 (een paar maalstenen). Vervolgens is bij restauratie van de

kerk in 1952 en van het patronaat in 1954 een brandlaag aangetroffen. Deze laag

wordt gezien als een spoor van de Bataafse opstand in het jaar 69 na Chr. Meer

onderzoek werd verricht door de Archeologische Werkgroep en door de Katholie

ke Universiteit Nijmegen in de volgende jaren. Daarbij werden vastgesteld het

verloop van een oude rivierbedding, waarschijnlijk van grensrivier de Rijn in de

Romeinse tijd, veel merendeels ondateerbare paalsporen, talrijke Romeinse

vondsten en enkele resten van Romeins scheepshout. Het topstuk is een comple

te Romeinse altaarsteen met inscriptie van de Cohors In Breucorum, die tegen

woordig in het Stadsmuseum te bewonderen is. Uiteraard waren er steeds veel

laat-middeleeuwse sporen en vondsten. Opgegraven Romeinse dakpanstempels

verwijzen naar een andere eenheid, namelijk de Cohors XV Voluntariorum Civi

um Romanum, die in Woerden gelegerd waren aan het eind van de eerste eeuw.

Intussen bleef de exacte ligging en datering van het Romeinse casteUum verbor

gen tot het onderzoek van 2002. Toen werd in twee putten (20 en 23) door het

ADC het verloop van de spitsgrachten duidelijk vastgesteld en daaruit de ligging

van casteUum fase 2 tot en met 4 bepaald. Op basis van dit gegeven is nu een

gebied voorgesteld voor bescherming als archeologisch (rijks)monument.

Romeinse militaire nederzettingen aan de limes bestaan doorgaans uit de limes

zelf, een casteUum, een vicus en een of meerdere grafVelden. In Woerden zijn met

zekerheid sporen gevonden van het casteUum en vrijwel zeker ook van de vicus.

De overige onderdelen zijn nog niet zeker vastgesteld. Sporen van de historische

vroeg-middeleeuwse bewoning zijn tot op heden nergens in Woerden vastge

steld. De gevonden laat-middeleeuwse sporen zijn geen aanleiding tot herzie

ning van het traditionele beeld. Er zijn geen sporen van oudere kastelen en ker

ken dan die nu zichtbaar zijn.

Min of meer complete schepen zijn eerder aangetroffen in de context van

Romeinse grensforten in Nederland, namelijk bij Zwammerdam en bij Vleuten

De Meern. Deze schepen zijn van uiteenlopende constructies, maar een aantal

rompen heeft constructief grote overeenkomsten met de Woerden 7. Uniek aan

het schip 'Woerden 7' is, dat voor het eerst met zekerheid aanwijzingen vastge

steld werden voor roeiriemen en roeibanken.

In 2002 richtte het onderzoek zich op de grachten en toegang aan de zuidwest

zijde van het casteUum (deelgebied A) en voor een klein gedeelte op de binnenbe

bouwing van het kampement (Hoge Woerd put 29) waarvan een verslag ook in

deze laoniek is gepresenteerd. Ook de bovenliggende middeleeuwse lagen en

resten uit de Nieuwe Tijd werden in kaart gebracht. In 2003 werd het onderzoek

vervolgd op de zogenaamde deelgebieden B en C, respectievelijk het brandweer

blok en de Nieuwe Markt (put 30 tot en met 33). Deze opgravingen duurden van
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april tot en met november 2003. De vraagstellingen richtten zich op de periode

van de Romeinse tot aan de Nieuwe tijd.

Voor de Romeinse tijd betroffen zij de voor de deelgebieden B en C specifiek de

aard van de locatie ten westen van het fort waar de vicus werd verwacht, eventueel

aan te treffen sporen van activiteiten die verband houden met de Rijn en de situ

ering van het castellum in het omliggende landschap. Daarbij zou speciale aan

dacht geschonken worden aan de materiële cultuur, de herkomst van de objecten

en de voedselvoorziening van het kampement en vicus. In het kader van het

behoud van het monument werd ook gekeken naar de conservering. Voor de

latere perioden richtten de vraagstellingen zich meer algemeen op de bouwge

schiedenis van het gebied tot in de r8de eeuw.

Alvorens de opgravingen van start gingen, is de sloop van de bebouwing langs de

Groenendaal en de brandweerkazerne langs de Meulmansweg begeleid door een

archeoloog. Vervolgens is binnen de deelgebieden een totaal oppervlak van

r500 m 2 archeologisch onderzocht, verdeeld over verschillende werkputten. Op

diverse plekken binnen het plangebied dienden bovendien nog bodemsanerin

gen te worden gedaan die gelijktijdig met de archeologische werkzaamheden

zijn uitgevoerd en begeleid. En het is tijdens die werkzaamheden dat bij het

opruimen van de ondergrondse opslagtanks ter hoogte van de Nieuwe Markt, het

schip de 'Woerden 7' is ontdekt.

Resultaten deelgebied B

Veel sporen dateren uit de periode vanaf de Late Middeleeuwen. Het gaat om

funderingen van muren en keldervloeren, een deels open afwateringsgoot met

een onbekende datering, skeletten van twee volwassen runderen en een kalf, en

vele water- en beerputten. De oudste muurresten waren opgebouwd uit gehal

veerde kloostermoppen op een fundering van latere bakstenen. Waarschijnlijk

betreft het r3de- of r4de-eeuws materiaal, dat is hergebruikt in de periode van

r600 tot r800. De beer- en waterputten hadden een bekleding van vlechtwerk of

eiken (wijn)vaten en in sommige gevallen was er later een stenen put op aange

bracht. De meeste putten worden gedateerd in de periode r5oo-r800. De putten

bevatten uitzonderlijk veel leren schoenen en houten gebruiksvoorwerpen die

vaak bijzonder goed bewaard waren gebleven.

Uit de Romeinse tijd dateert een puinlaag die alle onderliggende vondstlagen

overdekt. De puinlaag die uit de tweede helft van de 2de eeuw dateert, diende

vermoedelijk als egalisatie en/of ophoging en hangt samen met een (of meer van

de) laatste bouwfase(n) van het castellum. Direct onder en in de Romeinse puin

laag zijn langs de oostzijde van deelgebied B, twee rijen van negen stiepen aan

getroffen die gezamenlijk een gebouw hebben gevormd. Het gaat om twee rijen

van ongeveer 25 m lengte, die ongeveer noord-zuid waren georiënteerd. De stie

pen liggen onderling ca 3 m uit elkaar (= ra voet) en de ruimte tussen beide rijen
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bedroeg 6 m (=20 voet). De stiepen zelfbestaan uit kuilen die zijn opgevuld met

bouwpuin. Dat bouwpuin bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit brokken pleis

terwerk waarop in verschillende ldeuren beschilderingen zijn aangebracht. Dit

secundair gebruikte puin is ontegenzeggelijk afkomstig van een gebouw dat aan

de binnenkant met wandschilderingen versierd is geweest (zie verder hieronder).

Op de stiepen hebben vermoedelijk houten palen van een bouwwerk gerust. Hoe

dit gebouw eruit heeft gezien, weten we niet zeker maar een goede parallel is

gevonden in het castellum van Velsen (NH) alwaar een bouwwerk met dezelfde

dimensies is geïnterpreteerd als een scheepshuis met helling. Andere parallellen

bevinden zich in Haltern (Duitsland). Het Woerdense stiepengebouw zou dus

een boothuis kunnen zijn geweest en gelet op de nabijheid van de Rijn is dit

geen onwaarschijnlijke optie.

Naast het stiepengebouw zijn zoals gezegd bouwmaterialen aangetroffen die

afkomstig zijn van een gebouw met beschilderde wanden. Bovendien zijn er aan

wijzingen voor een gebouw dat door middel van een heteluchtsysteem (hypocau

stum) verwarmd werd. Onder de vondsten bevonden zich fragmenten van ver

warmingstegels, holle wandbuizen (tubuli) , mortelresten met indruld<en van

houten palen, dakpannen, fragmenten tufsteen, enz. Het staat niet geheel vast

welk karakter dit gebouw heeft gehad, maar een goede kandidaat is een badge

bouw dat in geen enkele Romeinse militaire vindplaats heeft ontbroken. Het ont

breken van bepaalde bouwelementen van een badhuis, namelijk de kenmerken

de vloerzuiltjes waarop een vloer doorgaans rustte, zou verldaard kunnen wor

den door Romeins hergebruik: van deze bouwmaterialen. Daarnaast zou het ook

kunnen gaan om een herberg (mansio) of een luxe woonhuis in de vicus. Hoe het

ook zij, het verwarmde en van binnen beschilderde gebouw dateert op zijn

vroegst uit de Flavische periode tot uiterlijk het midden van 2de eeuw.

Op het diepste opgravingsniveau troffen de archeologen rijen houten palen, die

samen leken te hangen met de greppels in een hogere laag. Voor de interpretatie

van deze rijen zijn er verschillende mogelijkheden: het kunnen vlechtwerkwan

den van gebouwen of funderingen van stenen muren zijn geweest; het kunnen

structuren ter bevordering van landaanwinning zijn; ofhet kunnen perceelschei

dingen zijn. Een combinatie van de mogelijkheden in de tijd is denkbaar,

immers er zijn aanwijzingen dat de palen niet allemaal gelijktijdig zijn geplaatst

en gebruikt. Binnen deze palenrijen bevindt zich in elk: geval een duidelijke con

centratie van palen die een steiger of plankier hebben gevormd die tot aan de

rste-eeuwse rivieroever heeft gelopen.

De opgravingen hebben een beter beeld gegeven van de conservering van het cas

tellum en omgeving. De Romeinse grondsporen hebben in de bovenste opgra

vingsvla1d<en over het algemeen sterk te lijden gehad van 'recente' verstoringen

als beerputten, waterputten en de funderingen van gebouwen. Daarnaast is voor

de aanleg van de middeleeuwse vestingwerken grond verzet en is het terrein
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afgetopt. De Romeinse lagen zijn wel enigszins beschermd door het puinpakket

dat ze sinds de tweede helft van de 2de eeuw na ehr. heeft afgedekt. De niet

organische vondsten waren over het algemeen goed bewaard gebleven. Baksteen,

natuursteen en aardewerk bleken goed geconserveerd. Van de organische vond

sten was bot redelijk bewaard gebleven, maar was de staat van hout en metalen

artefacten veel slechter, vooral in de hoogste - boven het grondwater gelegen 

niveaus.

Resultaten deelgebied e

Op deelgebied e werd een gedempte gracht uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. Het

gaat hier om de toenmalige vestinggracht, met een vulling die in de 17de eeuw te

dateren is. In de grachtvulling werden, naast grote hoeveelheden aardewerk, een

opmerkelijke hoeveelheid runderschedels teruggevonden. Deels onder deze

gracht werd eind juni 2003 het voorschip van een Romeins schip gevonden van

het type Zwammerdam. De vondst gaf aanleiding tot vraagstellingen die zich

richtten op het vaartuig zelf (type, datering, bouwwijze, reparaties, herkomst

hout en lading, depositie) maar ook over de omgeving van het schip, de relatie tot

het castellum en eerder aangetroffen schepen, en algemene vragen over de ken

merken van de Nederlandse 'natte' limeszone.

Na de vondst diende eerst de lengte en diepteligging van het schip in kaart te

worden gebracht. Toen daarna de damwanden waren geslagen, werden de con

touren langzaam maar zeker duidelijk door het vaartuig machinaal en met de

hand tot op het bovenste hout van het schip zichtbaar te maken. Hierna is het

vaartuig in segmenten van alle grond ontdaan. Alle onderdelen van het schip, als

ook al het spoel- en drijfhout zijn gedocumenteerd, ingemeten met een total sta

tion en vastgelegd op veldtekeningen die met de hand zijn vervaardigd. Hierna

volgde de berging cq. demontage van het schip. Vrij gelegde delen werden voch

tig gehouden en met worteldoek afgedekt. In eerste instantie zou een deel van

het schip geborgen worden. Een genereus aanbod vanuit het Museum für antike

Schifffahrt uit Mainz leek even de conservering van het gehele schip mogelijk te

maken. Maar helaas bleek het hout op veel plekken scheuren te vertonen die het

gevolg waren van bacteriën, zodat complete berging van het hout niet realiseer

baar was. Daarom is weer overgegaan tot de berging en conservering van zeer

specifieke delen, waaronder het opboeisel van het achterschip waar de gaten ter

bevestiging van de roeiriemen zich bevonden. Tijdens de berging konden nu ook

de buiten- en onderzijde volledig gedocumenteerd worden. De conservering, die

op dit moment in Mainz wordt uitgevoerd, zal naar verwachting zo'n drie jaar in

beslag nemen.

De Woerden 7 bevond zich in een binnenbocht van de Rijn ten zuidwesten van

het castellum. Het schip lijkt qua opbouw erg op een schip dat in de jaren '70 in

Zwammerdam is opgegraven. Van de Woerden 7 was 24,90 m bewaard geble-
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ven, maar het vaartuig is zeer waarschijnlijk 29,60 m lang geweest, namelijk

precies 100 Romeinse voet (pes monetales). De maximale breedte was 4,70 m. Op

basis van de jaarringen is duidelijk dat het schip in r62 na Chr. gemaakt is in het

Midden-Duitse Eifelgebied. In het schip vonden de archeologen bewerkte tuf

steen en bakstenen met brandsporen. Ook twee leggers van het schip vertoonden

brandsporen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een stookplaats ter plekke.

Verder bevonden zich in het schip een aantal halfbewerkte basaltblokken en een

stuk maalsteen, waarvan onduidelijk is of ze deel uitmaakten van de lading of

later in het schip terecht zijn gekomen. Ook is een aantal bespijkerde leren

schoenzolen en wat aardewerk aangetroffen. De datering van een Midden-Gal

lisch terra sigillata bord sloot goed aan bij de dendrochronologische datering.

Van bijzonder belang waren de elementen die op het achterschip zijn aangetrof

fen. Aan een van de zijden van het schip bevonden zich gaten in een opstaande

plank (opboeisel). Vlal< boven deze gaten was het opboeisel uitgesleten. Tezamen

vormen dit aanwijzingen voor de aanwezigheid van een roei-inrichting. Door de

gaten zaten de lussen van touw of leer waarmee de roeiriemen aan het schip

bevestigd waren. Tijdens het roeien rustten deze op het opboeisel, waarmee ze

plaatselijk de plank uitsleten. Verder zijn zwaluwstaartvormige inkepingen aan

getroffen in een horizontaal geplaatste plank, waarin roeibanken bevestigd kon

den worden. Van de roeibanken zelf is helaas niets bewaard gebleven. Vermoe

delijk zijn ze uitgenomen voordat het schip zonk of anders zijn ze na het zinken

uit het schip gespoeld. In het schip zijn zes gaten en plankbevestigingen aan

stuurboord herkenbaar. Met dezelfde inrichting aan de bal<boordzijde, kan het

totaal uitkomen op twaalf roeiplaatsen op het achterschip. Want ook op het niet

teruggevonden voorschip, voorlijker dan de mast, hebben hoogstwaarschijnlijk

roeiplekken bestaan. Dit is niet alleen evenwichtig voor de balans in het schip,

maar tevens zijn bij het vergelijkbare vaartuig 'Zwammerdam 6', bij nader

inzien op het voorschip acht roeiplaatsen herkend. Het totaal aantal roeiers kan

daarmee op twintig uitkomen. Maar het kunnen er ook meer of juist minder

zijn, aangezien er respectievelijk meer roeiers op één roeibank plaats kunnen

nemen, dan wel dat niet elke roeiplek altijd bezet hoeft te zijn geweest. Een leuk

bijkomstig detail is overigens dat bij de Woerden 7 verspoelde stukken hout van

ontegenzeggelijk een ander type schip gevonden zijn, namelijk van een oorlogs

schip of galei Woerden 8.

Onverwachts bleek de Woerden 7 veel informatie te leveren over de vaartechniek,

want naast windkracht (zeilen) en waterkracht (met de stroom mee), zijn er voor

het eerst aanwijzingen gevonden dat een Romeins ook door middel

van spierkracht kon worden voortbewogen. Of het daarmee ook daadwerkelijk

stroomopwaarts kon worden geroeid, valt zeer te betwijfelen. Het blijft immers

een vrij plomp vaartuig, zeker vergeleken met de ranke romp van het schip De

Meern r uit Vleuten (zie deze kroniek p 220). De roeiinstallatie lijkt toch vooral

321 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3





I WOERDEN

een geweldig hulpmiddel te zijn geweest tijdens het manoeuvreren op de rivie

ren in bochten en stroomversnellingen. Maar geheel uitgesloten is het natuurlijk

niet dat de schepen ook stroomopwaarts voeren met behulp van zeil en roei

spaan. Daarmee is de discussie over voortbewegingstechnieken, de eenmalig

heid van transport, en ook het al dan niet bewust afzinken van Romeinse sche

pen voor de komende jaren weer volledig geopend. En daarmee heeft de Woer

den 7 nu al belangrijke implicaties gegeven voor ons beeld van riviertransport in

de Romeinse tijd.
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maart 2004, Hazenberg Archeologie Leiden bv (Woerden 2004)

• H. Pel, red., Waardevol Woerden in ontwikkeling: Een cultuurhistorische effectrapportage van de binnenstad
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WOERDEN .:. Rietveld 34 A.J. TOL

In opdracht van Severs Transport heeft RAAP een inventariserend archeologisch

onderzoek uitgevoerd in verband met de ontgrondingsaanvraag voor drie perce

len grasland in de polder Rietveld. Uit het booronderzoek blijkt dat het plange

bied in het noorden bestaat uit komafzettingen en in het zuiden·uit oeverafzet

tingen van de Oude Rijn. Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgele

verd voor de aanwezigheid van een nederzettingsterrein. Niet valt uit te sluiten

dat in het (zuidelijke) deel van het plangebied met oeverafzettingen resten van

graven, verkavelingspatronen en andere zeer lokale archeologische resten aan

wezig zijn.

Literatuur

• A.J. Tol, Plangebied Rietveld 34, gemeente Woerden; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAP

notitie 151 (Amsterdam 2002)
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WOERDEN .:. Schilderspark A.J. TOL

In opdracht van CL. Uijtewaal B.V. heeft RAAP een inventariserend archeolo

gisch onderzoek uitgevoerd in verband met plannen voor de aanleg van een nieu

we woonwijk in plangebied Schilderspark. Het blijkt dat het plangebied voor een

groot deel uit oeverafzettingen van de Oude Rijn bestaat; alleen in het noorden

bevindt zich een smalle strook met komafzettingen. In negen van de 32 geplaats

te boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Het betreft kleine hoe

veelheden houtskool en aardewerkscherven uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe

tijd die zijn aangetroffen in de oude bouwvoor en de laag opgebrachte grond.

Omdat de archeologische indicatoren zijn waargenomen in de geroerde boven

grond, waarin zich bovendien veel recent materiaal bevindt, vormen zij geen

aanleiding om de aanwezigheid van een nederzettingsterrein in het plangebied

te vermoeden. Wel bestaat de mogelijkheid dat in het plangebied resten van gra

ven, verkavelingspatronen en andere zeer lokale archeologische resten aanwezig

zijn.

literatuur

• A.J. Tol, Plangebied Schilderspark, gemeente Woerden; een inventariserend archeologisch onderzoek, RAAp·

notitie IIS (Amsterdam 2002)

WOERDEN .:. signaleringen en vondstmeldingen A. VAN ROOIJEN

P. Verweij vond in februari 2002 in Linschoten met de detector een Utrechtse

penning van Boudewijn 11, geslagen tussen II78-II96 (determinatie KPK).

De penning van Boudewijn /I,

gevonden in Linschoten_
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WOUDENBERG .:. De Schans REDACTIE

In oktober 2002 onderzocht RAAP een terrein in Woudenberg aan beide zijden

van de Maarten van Rossumweg, direct ten oosten van de locatie van een grote

schans. Het gebied bestaat uit een vlakte van verspoelde dekzanden. Er staan

geen archeologische vindplaatsen geregistreerd.

In de onzekere militaire situatie van de 16de eeuw waren de vele moerassige

gronden in de Gelderse Vallei een goede verdedigingszone. Kruispunten van

wegen, zoals Woudenberg waren echter pleld<en die extra versterking behoefden.

Daarom werd hier in 1590 een schans aangelegd. Deze schans werd later ver

sterkt en is in 1629 in paraatheid gebracht, maar omdat er later voor werd geko

zen om hem niet in de Grebbelinie op te nemen, ging de militaire functie verlo

ren. In de 19de eeuw werd de schans door een weg doorsneden en werd er een

woning op gebouwd.

Tijdens het veldonderzoek zijn 21 boringen verricht. Er is geboord tot maximaal

1,7 m onder het maaiveld. Onder een laag van donker gevlekt zand die tot 90 cm

onder het maaiveld doorliep, werd een grijs zandpakket met roestvlekken aange

troffen. De top was echter volledig verstoord of opgehoogd en daarmee waren

eventuele archeologische resten verdwenen. In alle boringen werd puin en grind

aangetroffen. In de geroerde bovengrond werden een fragment rood geglazuurd

aardewerk en een stuk metaal gevonden. Ze vormen geen aanleiding archeologi

sche vindplaatsen in het plangebied te vermoeden.

Literatuur

• A.Müller en D. Bekius, Terrein de Schans, gemeente Woudenberg. Een inventariserend archeologisch onder

zoek. RAAP-notitie 223 (Amsterdam 2002)

WOUDENBERG .:. Bedrijventerrein Parallelweg
E.A. AKKERMAN EN H. BRONGERS

Arcadis heeft in opdracht van de gemeente Woudenberg een Inventariserend

Veldonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de implementatie

van het bestemmingsplan Parallelweg. Onderdeel van dit bestemmingsplan zijn

de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein en de revitalisering van een

bestaand bedrijventerrein. Het plangebied ligt ten westen van het Valleikanaal

aan weerszijden van de N-224 tussen Woudenberg en Scherpenzeel en de voor

malige spoorlijn Leusden-Amersfoort. Het totale plangebied is ongeveer I07 ha

groot. Binnen het plangebied valt ook de aanleg van een nieuw bedrijventerrein

dat tussen de genoemde spoorlijn, de N-224 en de Zegheweg komt te liggen. De

oppervlakte van het onderzoeksgebied beslaat ongeveer 20 ha. De bodemversto-
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rende werkzaamheden die met de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein

gepaard gaan, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden beschadi

gen. Om de archeologische waarden in dit gebied beter in kaart te brengen is in

opdracht van Arcadis een Standaard Archeologische Inventarisatie (een archeolo

gische bureaustudie) uitgevoerd door ArcheoLogie. Doel van dit onderzoek was

een beter inzicht te verwerven over de te verwachten archeologische waarden in

het plangebied en te komen tot aanbevelingen inzake het archeologisch vervolg

traject. De aanbeveling tot uitvoering van een karterend booronderzoek is over

genomen door de provincie Utrecht.

Er is in het kader van het booronderzoek in het plangebied een driehoeksboorgrid

uitgezet met 154 boringen. De boringen zijn gezet met een 15 cm Edelrnanboor.

Alle boringen zijn uitgevoerd tot een diepte van tenminste 30 cm in de onverstoor

de C-horizont. De boorkernen zijn gezeefd op een 4 mm zeef. Naast een karterend

booronderzoek is een oppervlaktekartering in het onderzoeksgebied uitgevoerd.

De bodem van het onderzoeksgebied is voor een groot deel verstoord: 78 borin

gen (ruim 50% van het totaal) tonen een verstoord bodemprofiel. Dit verstoorde

bodemprofiel is met name veroorzaakt door diepploegen. De verstoorde bodem

profielen bevinden zich in het centrum en noorden van het onderzoeksgebied.

Langs de randen van het onderzoeksgebied, voornamelijk langs de west- en zuid

rand is het bodemprofiel nog intact. In de zone van onverstoorde bodemprofie

len langs de zuidrand bevindt zich een gebied met een intact esdek. Het esdek in

de zuidoostpunt (14 boringen) is over het algemeen dikker en humeuzer dan het

esdek langs de zuidwestrand (19 boringen) en een strook net boven de eerste

groep (vijf boringen). De zuidoostpunt ligt in een gebied met een hoge zwarte

enkeerdgrond, een grond bekend om een dik esdek. De zuidwestrand ligt in een

gebied met beekeerdgronden, een grondsoort die geen esdek kent. De classifica

tie beekeerdgrond is in deze zone dus niet correct. Gezien het verschil met het

esdek van de hoge zwarte enkeerdgrond is het waarschijnlijk ook geen hoge

zwarte enkeerdgrond. Mogelijk gaat het om een laarpodzolgrond: het esdek dat

in de vijf boringen in de laarpodzolgrond is aangetroffen lijkt sterk op het esdek

dat in de 19 boringen langs de zuidwestrand in aangetroffen. In een strook rond

Groot Hoevelaar bevindt zich veen in het bodemprofiel. In veel van deze borin

gen en een ring nog wat verder van de boerderij bevinden zich beeksedimenten

in het bodemprofiel: leem- en kleilagen. Het veen en de beeksedimenten zijn

duidelijk aan elkaar gerelateerd. Het veen en de beeksedimenten bevinden zich

ruwweg in het lager gelegen gebied tussen de twee hoger gelegen delen van het

onderzoeksterrein. Ook in de lager gelegen delen in het westen en noorden

bevindt zich een enkele boring met veen. Het feit dat Groot Hoevelaar hoger ligt

in een gebied met veen en beeksedimenten bevestigd het idee dat de boerderij op

opgehoogde grond staat. Er is een duidelijke, onnatuurlijke glooiing bij de boer

derij zichtbaar.
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Er zijn tijdens het booronderzoek tal van archeologische indicatoren aangetrof

fen, het betreft baksteen en puinresten in 36 boorkernen, aardewerk in acht

boringen, houtskool in twee boringen, steenkool in drie boringen, glas in zeven

boringen en een ijzerslak in een boring. In totaal is in 48 van de boringen een

archeologische indicator aangetroffen. Er is een aantal vondstconcentraties: in

het esdek in de zuidoosthoek zit veel baksteenresten en glas in de boorkernen.

Ten noordwesten van de boerderij Groot Hoevelaar is ook veel baksteenmateriaal

en glas gevonden. De concentratie is niet gerelateerd aan het nabij gelegen hoge

re deel in het terrein. In het esdek aan de zuidrand van het terrein is weinig

vondstrnateriaal aangetroffen. Ook de oppervlaktekartering heeft archeologisch

vondstrnateriaal opgeleverd. Op twee plaatsen is een concentratie puin (bak

steemesten, dakpannen, glas etc.) aangetroffen. Het puin dateert uit de Nieuwe

Tijd. Een topografische kaart uit 1987 geeft op de plaats van de tweede concen

tratie twee gebouwen weer. Het puin is waarschijnlijk van deze gebouwen

afkomstig. Op geen van de geraadpleegde kaarten staat een gebouw bij de eerste

concentratie. De herkomst van dit puinmateriaal is daarom niet met zekerheid

vast te stellen. Het dateerbare materiaal uit de boorkernen en van de oppervlakte

kartering stamt allemaal uit de Nieuwe Tijd. Al de in de boorkernen aangetroffen

archeologische indicatoren komen uit 'verstoorde' lagen: de Ap-horizont (bouw

voor), Aan-horizont (esdek) en diepgeploegde lagen. Opmerkelijk is dat zelfs in

het esdek geen dateerbare vondsten uit de Middeleeuwen zijn aangetroffen.

De aanbeveling is dat de gebieden binnen de onderzoekslocatie waarvan het

bodemprofiel is verstoord een lage archeologisch waarde moet worden toege

kend en daarom niet nader hoeven te worden onderzocht of te worden

beschermd. Het overig deel van het plangebied, ruwweg langs de zuidrand van

het onderzoeksgebied, kent een grotendeels onverstoord bodemprofiel. Boven

dien ligt in een groot deel van dit gebied een intact middeleeuws esdek. De aan

beveling voor deze zone is dat deze conform de gemaakte afspraken door middel

van een archeologische bouwbegeleiding wordt onderzocht. De implementatie

van deze aanbevelingen is afhanl<elijk van het oordeel van het bevoegd gezag van

de provincie Utrecht.

WIJK BIJ DUURSTEDE David van Bourgondiëweg M. DIJKSTRA

Naar aanleiding van de bouw van een appartementencomplex langs de David van

Bourgondiëweg in Wijk bij Duurstede heeft het AAC ter plaatse een opgraving

uitgevoerd. In het veld werd enige steun verkregen van vrijwilligers van de Stich

ting Wijks Castellum. De uitwerking vindt plaats in samenwerking met de ROB.

Verdeeld over een drietal werkputten is een oppervlal< van ca 1200 m 2 onder-
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zocht. Op grond van hetgeen al eerder bekend was uit het grootschalige archeolo

gische onderzoek te Dorestad door de ROB konden onder het ldeine perceel wei

degrond zeker sporen van bewoning uit de 8ste-I2de eeuw worden verwacht. Het

aangrenzende terrein ten zuiden van de opgraving was reeds onderzocht in 1995.

De opgraving was grotendeels een bevestiging van hetgeen verwacht werd. De

sporen behoren toe aan het agrarische deel van de zogenaamde 'middenzone'

van het vroegmiddeleeuwse Dorestad en de latere boerennederzetting van de vil

la Wie, de voorganger van het huidige Wijk. Perceleringsgreppels met daarbin

nen enkele rechthoekige kuilen en waterputten domineren het beeld voor deze

laatste periode. Sporen uit de Vroege Middeleeuwen zijn slechts beperkt aanwe

zig; we bevinden ons dan ook op enige afstand van de - later geërodeerde 

oeverzone langs de voormalige Rijnbocht. Structuren van gebouwen zijn niet

aangetroffen. Duidelijke aanwijzingen voor metaalbewerking, zoals op het aan

grenzende reeds opgegraven terrein, zijn niet aangetroffen.

Naast de obligate grote hoeveelheid aardewerk, bot, slakken en sintels zijn enke

le opvallende vondsten gedaan. Deze bestaan uit een fragment van een ijzeren

ruiterspoor uit de nde-I2de eeuw, een (vergulde) bronzen gelijkarmigefibula uit

de Karolingische periode en een muntschat. De muntschat bestond uit een

ldomp van ca zestien aan elkaar verkitte en deels versmolten zilveren denarii van

Lodewijk de Vrome (814-84°)' De fibula en de muntschat zijn vlal< bij elkaar

gevonden in een ldeilaag. Mogelijk zijn ze ooit verborgen op een wat afgelegen

plek buiten de nederzetting?

Literatuur

• A.E. Botman, Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Sporen uit de Sste-12de eeuw op het terrein aan de

J. van Ruysdaelstraat te Wijk bij Duurstede (ongepubliceerd intern rapport ROB, 1995)
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Friezen en Franken in het hart van Nederland; van Traieetum tot Dorestad 50 v. C. - 900 n. C.

(Utrecht/Amersfoort 1994), p 234-238

WIJK BIJ DUURSTEDE De Horden W.K. Vos

Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek betreft de publicatie van de huisplat

tegronden en andere bewoningssporen uit de Late IJzertijd en de Vroeg- en Mid

den-Romeinse periode. Het is uitgevoerd in het kader van het Deltaplan-onder

deel 'het inlopen van achterstanden bij het analyseren van resultaten van en

vondsten uit opgravingen', en is door het Ministerie van OeenW gefinancierd.

Begin 1994 is, in aansluiting op een doctoraalscriptie aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam, een typologische indeling, beschrijving en analyse uitgevoerd van

de bewoningssporen op de nederzetting De Horden. Tevens heeft de definitieve

inventarisatie en determinatie van het Romeinse aardewerk plaatsgevonden,



Wijk bij Duurstede ~ David van

Bourgondiëweg:-muntschat van

circa 16 aan elkaàr verkitte en deels

versmolten zilveren denarii van

Lodewijk dé Vrome (814-84°).

Toestand voor schoonmaak.

(foto: A. Dekker, AAC)
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zodat deze sporen gedateerd konden worden (zie voor eerder onderzoek naar De

Horden Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1970-1979, p. 55, 1980-1984, p.

36-46,1985-1987, p. 24-27).

De Horden is een rurale, agrarische, inheems-Romeinse nederzetting die haar

wortels heeft in de Late IJzertijd. De verspreide bebouwing uit de Late IJzertijd

ontwikkelde zich vanaf het midden van de 1ste eeuw tot een grootschalig en

regelmatig verkavelde nederzetting. Deze ontwikkeling vond zijn hoogtepunt in

de tweede helft van de 2de eeuw. In de vroege 3de eeuw wordt de nederzetting

verlaten. In de bewoningssporen is duidelijk een aantal fasen te onderscheiden.

Aan de hand van de verkavelingen, de percentages inheems aardewerk en de

Romeinse importscherven in de grondsporen zijn vijf verschillende bewonings

fasen gereconstrueerd. In elk van de bewoningsfasen bestonden er, naast diverse

bijgebouwen en waterputten, maximaal zes hoofdgebouwen op de nederzetting.

De plattegronden van deze hoofdgebouwen zijn van het tweeschepige huistype

ofvarianten daarop. Opmerkelijk zijn de gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk éénsche

pige huizen die met name in de 2de eeuw gebouwd zijn. Wellicht duidt dit huis

type op functionele en economische veranderingen in de loop van de tijd. De

relatie tussen het nabijgelegen castellum Levefanum en de vele paardenbotten op

de nederzetting duidt waarschijnlijk op het fokken van paarden voor het

Romeinse leger. Het is niet ondenkbaar dat in het twee-eenschepige huistype,

deze economische functie is belichaamd.

Een opmerkelijk gebouw blijft het zogenaamde huis H25 dat precies binnen de

contour van een Bronstijd-kringgreppel werd gebouwd. De plattegrond is niet

(meer) uniek te noemen, maar de situering van het huis in combinatie met de

vondsten - zoals Republikeinse denarii en een uitzonderlijk bronzen Mercurius

beeldje - doen nog steeds iets bijzonders vermoeden.

De nadruk van het onderzoek is gelegd op de typologie en datering van de gebou

wen. De interne ontwikkeling van de nederzetting stond daarbij steeds centraal.

Daarnaast zijn de functies van de individuele gebouwen én de nederzetting als

geheel geanalyseerd. Tevens is het bij de huizen behorende vondstmateriaal (aar

dewerk, munten en fibulae) opgenomen in een catalogusgedeelte. Verder is een

'zwervend erven model' gepresenteerd in navolging van Schinkel, waarbij de

(dis)continuïteit van bewoning is behandeld. Ook is een aanzet gegeven tot de

interpretatie van functionele opslagverschillen bij spiekers, en zijn bij de boerde

rijen de maatverhoudingen tussen woon- en stalgedeelten nader bestudeerd.

Tenslotte is de nederzetting in een bredere context bekeken, waarbij begrippen

als enclosed rural settlement en protovilla aan de orde zijn gekomen. Het project

was in 1996 reeds afgesloten. Sindsdien is het manuscript echter blijven liggen,

totdat zich in 2002 de mogelijkheid voordeed om het daadwerkelijk te publice

ren.
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WIJK BIJ DUURSTEDE Langbroekerwetering REDACTIE

Aan de Langbroekerwetering werden tussen eind 2001 en begin 2002 op diverse

locaties sleuven gegraven en boringen gedaan ten behoeve van de aanleg van rio

lering. Deze ingrepen werden archeologisch begeleid door BAAC. De diepte van

de sleuven varieerde van 90 tot lOO cm onder het maaiveld, bij een breedte van

40 cm.

Bij Rodestein aan de Rhodesteinselaan werd veel recent puin in de sleuven waar

genomen. Als eerste werd een bakstenen riool aangesneden, bestaande uit twee

evenwijdige muurtjes op 20 cm afstand. De bovenzijde lag 60 cm onder het

maaiveld. Ook werd een bakstenen koepel van een put gevonden, aan de oostge

vel van het niet meer bestaande koetshuis. De bakstenen wand van een ldeine

put lag aan de noordkant van dit in 1968 gesloopte gebouw. De put was niet

gevuld met vondsten. Het vele puin in de sleuf is waarschijnlijk afkomstig van

het afgebroken koetshuis. Ook werden hierin drie bakstenen aangetroffen, die

gezien hun formaat in de 13de/I4de eeuw te dateren zijn. De andere bakstenen

resten lijken uit de 17de tot 19de eeuw te stammen.

Bij Hindersteyn aan de Langbroekerdijk werd een persleiding aangelegd: dat

betekent dat er geen lange sleuf werd gegraven maar enkele putten en ldeinere

gaten. In die gaten werd grind en baksteenpuin aangetroffen, maar geen andere

vondsten. Een van de andere gaten leverde de vondst van 18de/I9de eeuws aar

dewerk op. Bij de orangerie werd wel een 23 m lange sleuf gegraven. Onder een

laag tuingrond lag een laag bruine en blauwe ldei. In de sleufwerden een ijzeren

hoepel, een houten emmer en wat dakpannen en bakstenen gevonden. Onder in

de sleuf werd een baan van slappe ldei gezien, die het restant vormde van een

oude sloot. Enkele resten van houten palen waren de laatste vondsten die werden

gedaan. De functie en datering van de palen is onduidelijk.

331 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I WIJK BIJ DUURSTEDE

Ook rond Lunenburg zijn enkele gaten gegraven. Daarbij werd gestuit op een

funderingsmuur die waarschijnlijk dienden voor een 18de-eeuws aanbouwsel.

Nabij het 19de-eeuwse koetshuis is een sleuf gegraven, waarbij kon worden

geconcludeerd dat het pand op een kleine verhoging ligt. Daarbij werd een bak

stenen riool-aangetroffen, dat 60 cm onder het maaiveld ligt. Het riool stamt

waarschijnlijk uit dezelfde tijd als het koetshuis zelf. Een derde sleuf ten westen

van het recente woonhuis leverde een venige, kleiige grond met baksteenpuin en

mortelresten op. Volgens een 19de-eeuwse kaart zou op deze plek een gracht of

waterpartij hebben gelegen.

Weerdesteyn ligt aan de Weerdesteinselaan en ook daar werd een sleuf gegraven.

Tot op een diepte van I m onder het maaiveld was de ondergrond verrommeld. Op

90 cm onder het maaiveld lag een puinlaag van bakstenen, dakpannen, mortelres

ten en recent schervenmateriaal. Ook zijn er 13de-eeuwse bakstenen aangetroffen.

Literatuur

• R.A. Hulst, Wijk bij Duurstede. Langbroekerwetering. Archeologische begeleiding rioolwerkzaamheden.

BAAC-rapport 01.094 (Den Bosch 2002)

WIJK BIJ DUURSTEDE Tuincentrum Jolice REDACTIE

In juli 2002 werd door ADC op het terrein van het voormalige tuincentrum Joli

ce aan de Langs de Rijn in Wijk bij Duurstede een archeologisch onderzoek uit

gevoerd. Het onderzoeksterrein is een wettelijk bescherm archeologisch monu

ment. De oude bedding van de Kromme Rijn ligt in deze zone en de oostelijke

oever van de rivier wordt hier vermoed. In een eerder uitgevoerde archeologische

verkenning (zie Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, p. 235) is hier

een kronkelwaardgeul aangetroffen en houtresten, die wijzen op vroeg-middel

eeuwse beschoeiingen.

Doel van dit nieuwe onderzoek was na te gaan, wat de omvang en datering van

de bedding en de daarin aanwezige beschoeiingen was; of er bewoningssporen

op de oever bewaard zijn gebleven en wat de relatie is tussen de gevonden kron

kelwaardgeul en de bedding.

Het volledige terrein tussen de eerder gegraven putten werd in twee vlald<en

opgegraven. Het terrein is daarbij in drie grote putten verdeeld, die met een

graafmachine werden verdiept tot net onder de geroerde grond, zodat grondspo

ren goed waarneembaar waren. Het verdiepen van de put werd sterk bemoeilijkt

door de hoogte van het grondwater. Het wegpompen ging problematisch omdat

de slangen snel verstopt raakten met het natte zand. Weliswaar werden wat hout

resten gevonden, maar van het doen van goede waarnemingen was door deze

omstandigheden geen sprake.
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Over de volledige afgegraven oppervlakte van 1325 m 2 zijn grofzandige, gelaagde

afzettingen met veel grind- en kleibrokken gevonden. Dwars over het terrein

loopt noord-zuid een I,S m brede en 0A m diepe greppel. Ook zijn veel kuilen

aangetroffen, waarvan de functie niet duidelijk is. Sommige waren gevuld met

materiaal uit de 19de en 20ste eeuw. Maar in andere kuilen, werd een grape uit

het begin van de 16de eeuw gevonden, en zelfs een stukje Romeins aardewerk.

Er zijn enkele vermoedelijke rijen paallcuilen gevonden, die parallel lopen en

min of meer oost-west zijn gesitueerd. Gezien het in de lcuilen aangetroffen aar

dewerk stammen ze uit de 17de of 18de eeuw.

In het onderzoeksgebied zijn geen beschoeiingen aangetroffen. Daarom is

geconcludeerd dat het hout, gevonden tijdens het eerdere onderzoek op deze

plaats, niet van beschoeiingen afkomstig is. Het zou kunnen gaan om restanten

van een fuik. Ze bevonden zich waarschijnlijk midden in de bedding. De bewo

ningssporen die zijn aangetroffen stammen uit de Late Middeleeuwen tot de

vroege 20ste eeuw. De derde vraag van het onderzoek betreffende de relatie tus

sen kronkelwaardgeul en bedding kon niet worden beantwoord.

Literatuur

• F.J.G. van der Heijden en J. Dijkstra, Wijk bij Duurstede. Tuincentrum Jolice DAG. ADC-rapport 143

(Bunschoten 2002)

WIJK BIJ DUURSTEDE signaleringen en vondstmeldingen
G. JOUSTRA EN A. VAN ROOIJEN

Er zijn boringen uitgevoerd bij het huis van de familie van Zijl langs het Amster

dam-Rijnkanaal bij industrieterrein De Lage Maat. Hoewel het gebied tussen de

Broekweg en het Kanaal eeuwenlang moerassig was en tot de komgronden moet

worden gerekend zijn er toch enkele vondsten gedaan namelijk: twee gedeelten

van 'La Tène'-armbanden en op de zandrug die nu beneden maaiveld ligt, een

stuk paardenbeslag. De ondergrondse zandrug zal nog nader worden onder

zocht.

Het terrein Vikinghofis sterk afgeticheld maar niet op de plaats waar fundamen

ten waren aangeboord door de Stichting Wijks Castellum. Op deze plek waren

resten van een veldoven van een steenbakkerij van de Orde van St. Jan te ver

wachten. Er werden detailboringen aangezet, waarbij regelmatig op steen werd

gestuit op een diepte van 60-90 cm. Bovendien wees een aantal boringen op de

bodem van een watergang (gyttja = humeus slibsel op waterbodems). Een oude

restgeul iets verder naar het noordoosten geeft deze aanwijzingen niet. Waar

schijnlijk is op deze plaats door de steenbald<erij ook klei uitgegraven en wegge

haald. Deze geul, met een bedding van 3 tot 3,5 m +NAP, ligt veel hoger dan de
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huidige bedding van de Kromme Rijn. Het is aannemelijk dat deze restgeul

nooit meer onderdeel is geweest voor afwatering na het sluiten van rivierdijken

na ongeveer IIOO na Chr. Omreden hiervan acht Stichting Wijks Castellum het

niet wenselijk de geul opnieuw uit te graven en te laten aansluiten op de Krom

me Rijn. Door zijn zandige, zeer doorlatende ondergrond kan hij ook niet een

onderdeel geweest zijn van het complex rond de woontoren Riebeeke.

Op de plaats Kapelleweg bij Cothen waren in januari 2000 boringen gedaan, waar

bij fundamentstenen tevoorschijn kwamen (Grauacke) en beschilderde muur

fragmenten. Later, bij het ploegen in maart 2000, werden grotere gedeelten van

het complex in kaart gebracht. Ook het stookhok voor de vloerverwarming werd

herkend. Tot slot is een geo-elektrode gehuurd en zijn er metingen gedaan. Niet

onvermeld mag blijven dat onlangs nog een gaaf inheems potje uit de IJzertijd is

gevonden.

In de loop van oktober 2002 zijn uit de storthopen naast de opgraving van het

AAC de volgende vondsten gedaan (Ruysdaelstraat). Een bronzen haarspeld van

het type achtkantknop uit de 9de eeuw na Christus. Twee munten uit de

van Lodewijk de Vrome. Zogenaamde bolo's geslagen in Noord-Frankrijk.

P. Schaap vond op opgravingsstort in april 2002 in De Heul een pyramidaal zil

veren Het dateert uit het midden van de eeuwen is

Anglo-Saksisch, aldus de vinder.

IJ SSElSTEIN Hofstraat M. SPANJER

Ten zuiden van de resten van het kasteel te IJsselstein heeft het ADC in novem

ber 2000 aan de Hofstraat een Aanvullend Archeologisch Onderzoek uitge

voerd. Gezien de ligging aan de aanvoerweg naar het kasteel en de verwachting

die voortkwam uit de voorafgaande sloopbegeleiding door BAAC werd bij aan

vang van het onderzoek rekening gehouden met huizen van relatief rijke inwo

ners. Een band met het kasteel werd aangenomen.

Tijdens het onderzoek werden hiervoor wel aanwijzingen gevonden maar een

duidelijk bewijs kon niet worden geleverd. De oudste sporen van gebruik waren

twee sloten die dateren uit de periode 1275-1325. Het gaat hierbij waarschijnlijk

om sloten die zijn aangelegd in de voorbereidingsfase van de stadsontwikkeling.

In de eerste fasen van gebruik waren de onderzochte percelen ter weerszijde van

de Hofstraat waarschijnlijk in gebruik als achtererven van huizen die langs de

Achterstraat stonden, de huidige Utrechtsestraat. De mestkuilen op de achterer

ven wijzen erop dat deze huizen ook (deels) een agrarische functie hadden.

In het vierde kwart van de 15de eeuw zijn beide percelen opgehoogd en bebouwd.

De woningen waren op de Hofstraat gericht en het is voorstelbaar dat deze straat
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toen pas ontstond. Van de huizen uit deze periode zijn meerdere stukken muur

werk en resten van keldervloeren gevonden. Verder werd onder de huizen een

riool aangetroffen, dat tot ca 1550 in gebruik was. Het hoekhuis aan de oostzijde

van de straat had een binnenplaats met daarop de resten van een latrine met

beerput. Deze beerput is in gebruik geweest van ca 1480 tot 1520. De vondsten

uit de beerput geven aan dat de bewoners behoorden tot een relatief rijk sociaal

milieu. Daarop wijst niet alleen het aardewerk, maar ook de aanwezigheid van

glas. In put zijn verder kruiden als paradijskorrel, kruidnagel en anijs aangetrof

fen, alsmede resten van gans en eend, die eveneens wijzen op een zekere wel

stand van de bewoners.

Hoewel het bestaan van een groot hofcomplex met banden met het kasteel niet

kon worden bewezen, is het goed voorstelbaar dat de bewoners veelvuldige contac

ten hebben gehad met de bewoners/eigenaars van het kasteel. In ieder geval kan

de zich vanaf ca 13°0 naar het kasteel gerichte ontwikkeling van IJsselstein aan de

hand van de resultaten worden belicht. De resten van een groot huis (8 m breed

bij een lengte van meer dan 21 m) en bijbehorende rijke vondsten maken duide

lijk dat de hypothese van een 'elitewijk' grenzend aan het kasteel niet kan worden

verworpen. Mocht in de directe omgeving zich dan in de toekomst de kans voor

doen voor verder archeologisch onderzoek, dan blijft deze invalshoek actueel.

Literatuur

• J. Dijkstra en M. Spanjer, Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek aan de Hofstraat te Ijsselstein. ADC

rapport 129 (Bunschoten 2004)

IJ SSElSTEIN Jachthaven de Marnemoende K. LEIJNSE

RAAP heeft, in opdracht van ARCADIS Ruimtelijke Ontwilci<:eling BV, in januari

2003 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de

voorgenomen aanleg van een jachthaven in de gemeente IJsselstein. Het plange

bied ligt tussen de Hollandsche IJssel (in het zuidwesten) en de Noord- IJsseldijk.

Het onderzoek moest inzicht verschaffen in de eventuele aanwezigheid van

archeologische resten op (restanten van) oudere stroomgordelafzettingen, met

name de Jutphase Stroomrug of de Meijerbergse Stroomrug.

Tijdens het veldonderzoek zijn dertig boringen verricht tot maximaal 4,0 m

onder het maaiveld. In de boringen is de invloed van de IJssel duidelijk zicht

baar. De zandige oeverafzettingen van de Jutphase en Meijerbergse stroomrug

zijn langs de Noord IJsseldijk dicht onder het maaiveld aanwezig (0,2 tot 0,9 m

onder het maaiveld). In de richting van de IJssel neemt de dikte van de rivierklei

toe. De rivier heeft hier een groot deel van de oudere zandige afzettingen opge

ruimd. Langs de IJssel bevinden deze afzettingen zich tussen 2,5 en 3,8 m onder
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het maaiveld. Afgezien van enkele zeer kleine fragmenten puin, waarschijnlijk te

dateren in de Nieuwe tijd, zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op

basis van deze twee indicatoren is geen aanleiding om de aanwezigheid van een

archeologische vindplaats in het plangebied te vermoeden.

Literatuur

• P. Deunhouwer, Strategisch Groenprojeet Utrecht-West, deelgebied 1: de Hollandsche Ijssel, gemeenten
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IJ SSElSTEIN Kloosterstraat M.A. HUISMAN EN CG. KOOPSTRA

In opdracht van projectontwikl<elaar HBC voerde ARC in samenwerking met

ArcheoMedia van 18 juli tot en met 23 juli 2002 een Inventariserend VeldOnder

zoek (IVO) uit in het centrum van IJsselstein. De aanleiding van dit onderzoek

werd gevormd door de geplande aanleg van een parkeerkelder. Vooronderzoek

had uitgewezen dat binnen het onderzoeksterrein in ieder geval tot een diepte

van 3,0 m beneden maaiveld archeologische resten aanwezig waren. Zoals de

straatnaam al doet vermoeden heeft op deze locatie een klooster gestaan, waar

van de refter (eetzaal) nog aanwezig is. Deze refter is in de loop der tijd verbouwd

en doet momenteel dienst als horecagelegenheid. Het klooster is vanuit de Cis

terciënzerorde in 1497 gesticht en reeds in de tweede helft van de I6de eeuw al

weer voor een deel gesloopt. De verwachting was dan ook dat binnen het onder

zoeksterrein andere onderdelen van dit klooster konden worden aangetroffen.

De onderzoekslocatie binnen de stadsmuur van

selstein en is slechts een steenworp verwijderd van het kasteel waar in de I3de

eeuw de pre-stedelijke ontwikkeling van IJsselstein waarschijnlijk begon. Reden

genoeg dus voor een proefsleuven-onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op het bepalen van de aard en kwaliteit van het

bodemarchief ter plaatse. In het voor dit onderzoek verplichte Programma van

Eisen (PvE) zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:

I) Zijn er aanwijzingen die helpen de pre-stedelijke ontwikl<eling van

IJsselstein te beschrijven en dateren?

2) Welke vormen van landgebruik heeft het terrein in de vroegst aan te tonen

fase gekend?

3) Herbergt het onderzoeksterrein, naast de bestaande refter, andere resten

van dit ldoostercomplex? Zo ja wat zijn de aard en omvang van deze resten?

4) Zijn er aanwijzingen dat zich in de bodem van het oostelijk deel van het

onderzoeksterrein nog resten van de kloosterkerk bevinden?
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In totaal zijn twee kleine proefsleuven gegraven. De kleinste proefsleuf is aange

legd naast de westgevel van het voormalige schoolgebouw. Deze sleuf had een

breedte van ca 2 m en een lengte van 6 m. Het doel van de sleuf was het lokalise

ren van de kloosterkerk, waarvan de exacte locatie onbekend is. Vanwege de gro

te hoeveelheid muurwerk die in deze sleuf aan het licht kwam, is slechts een

enkel vlak aangelegd. De grond boven het muurwerk was zeer los waardoor het

onverantwoord en technisch zeer lastig was de profielen te tekenen. In plaats

daarvan zijn de profielen digitaal gefotografeerd.

De tweede sleuf had een omvang van ca IOX4 m en had als doel om te achterha

len of de veronderstelde kloosterresten zich daadwerkelijk in situ in de bodem

bevinden. Daarnaast moest deze sleuf informatie bieden over de aard en date

ring van in het vooronderzoek aangetroffen diep gelegen mestlagen. Daarom

zijn in deze sleuf drie vlakken aangelegd en zijn het zuidprofiel, het noordprofiel

en het oostprofiel gedocumenteerd.

De veldgegevens werden voor een deel in het veld digitaal verwerkt. De vlakhoog

tes zijn ten opzichte van het NAP bepaald, de archeologische sporen zijn gete

kend en waar nodig digitaal gefotografeerd, vervolgens gecoupeerd en indien

zinvol, bemonsterd voor onderzoek naar zaden en plantenresten. Bij de digitale

gegevensverwerking is gebruik gemaakt van de computer programma's Dig-it en

MapInfo.

Ondanks de kleinschaligheid van het onderzoek, gaven de profielsleuven een dui

delijk beeld van de bodemopbouw en de ruimtelijke verspreiding van de sporen

en structuren. Er werden in totaal drie afzonderlijke antropogene fasen herkend.

Fase I: de pre-stedelijke ontwikkeling

Aan de hand van het noord- en zuidprofiel van werkput 2 werd duidelijk dat het

onderzoeksgebied in de vroegste antropogene fase in eerste instantie is opge

hoogd met klei. Het profiel toont namelijk twee antropogene groen gekleurde

kleilagen die grijze natuurlijke kleilagen afdekken. Klaarblijkelijk was de aard

van de natuurlijke bodem en de invloed van het rivierwater op dat moment zoda

nig dat het terrein voor bewoning of agrarisch grondgebruik eerst grondig moest

worden verbeterd. Na de aanleg van de eerste kleilaag was het grondgebruik

extensief. De menselijke invloed blijkt enkel uit de groene kleur. Deze kleur

wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van fosfaten en is een aanwijzing voor

intensieve bemesting. De minieme hoeveelheid vondstrnateriaal betreft scherven

van bijna-steengoed en steengoed uit Siegburg. Dit dateert deze fase aan het eind

van de 13de ofhet begin van de qde eeuw.

Na het opbrengen van de tweede kleilaag werd het grondgebruik intensiever.

Het gebruik van het terrein bleefwaarschijnlijk agrarisch. Hetprofiellaat zien dat

de tweede kleilaag door een ingraving wordt doorsneden. Het betreft een kuil die

is opgevuld met mest en veel vondsten (bot, aardewerk) bevat. De bodemlagen
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lopen op richting Kloosterstraat en de kleilagen worden op enkele punten afge

dekt door natuurlijke zandbandjes. Wellicht vormt dit deel van IJsselstein onder

deel van een oude stroomrug waarbij het hoogste deel richting Kloosterstraat te

verwachten is. Bij hoogwater werd dit gebied klaarblijkelijk nog door de rivier

overspoeld waarbij zand zich op de flanken van deze rug afzette. ~N~a~a~s!.t~~~~~~ _

vaatwerk zijn in deze laag ook resten van houtbouw aangetroffen. Het betreft drie

ca IQ cm dikke ball<jes op een onderlinge afstand van 50 cm en die precies oost-

west georiënteerd zijn. Gezien de geringe dilcte van de ba11<jes gaat het hier waar-

schijnlijk om resten van een kleine schuur of een omheining. De aard van de spo-

ren en het vondstrnateriaal doet vermoeden dat woonhuizen zich niet ver moeten

hebben bevonden van de proefsleuf. Wellicht vormde dit terreindeel het woonerf.

Het vondstrnateriaal situeert deze bewoning in het begin van de 14de eeuw.

Fase 2: De kloosterperiode

In de tweede werkput is een fundament vrijgelegd dat met zekerheid stamt uit

de ldoosterperiode. Gezien de ligging en oriëntatie sluit deze muur aan

op de gevel van de refter. Het fundament is bijna I m breed en is bewaard tot een

hoogte van meer dan 1,0 m. Het fundament toont geen structureel metselver

band. Het formaat van de stenen is 27x14x6 cm. Op basis van het profiel kan het

maaiveld ten tijde van de ldoosterstichting worden vastgesteld op 1,40 m +NAP.

Dit niveau wordt afgedekt door een ca 40 cm dikke kleilaag als grondverbetering.

De laag boven de grondverbetering bevat veel puin en is het gevolg van de sloop.

Naast het muurrestant werden diverse kuilen met puinvulling aangetroffen, die

geïnterpreteerd kunnen worden als funderingssleuven en/of stiepen voor een

mogelijke kloosteromgang. Helaas was de werkput te klein om dit met zekerheid

vast te kunnen stellen. Door de aanwezigheid van veel resten uit de Nieuwe Tijd

was het niet mogelijk de kloosterkerk te lokaliseren.

Fase 3: Nieuwe Tijd

In werkput I zijn een waterkelder en een vloemiveau uit de 17de/18de eeuw aan

getroffen. Drie van de vier wanden van de kelder zijn met geglazuurde plavuizen

betegeld (plavuismaat 22X22X3 cm). De vierde wand is volledig bekleed met gele

baksteentjes (steenmaat 17X7X4 cm). Behalve gele steentjes is veelvuldig gebruil<

gemaalct van sloopmateriaal van het ldooster, getuige de identieke steenmaat en

baksel.

Direct ten westen van de kelder is een vloemiveau met identieke plavuizen aan

getroffen. Vermoedelijk maakte deze vloer deel uit van een bijgebouw dat wel

licht samen met de aangetroffen kelder moet hebben behoord tot een gebouw

dat aan de Kloosterstraat gelegen was. Waarschijnlijk grensde het bijgebouw aan

de toenmalige tuinen die zich ten westen van de Kloosterstraat bevonden. Vol

gens de kaart van Blaeu (1652) was het achterterrein namelijk geheel in gebruik
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als tuinen. Dit kon tijdens het onderzoek worden bevestigd door de aanwezig

heid van een ca 35 cm dikke, zandige 17dejI8de-eeuwse bouwvoor.

Conclusie

Het bodemarchiefbevat, mede door de goede conservering van organisch materi

aal (leder, hout en zaden), veel informatie betreffende de vroege stedelijke ontwik

keling van IJsselstein. De aangetroffen funderingen maken het aannemelijk dat

zich binnen het plangebied meerdere structurele resten van het klooster in situ

bevinden, die een reconstructie van een deel van het kloostercomplex mogelijk

maken. Het veiligstellen van het bodemarchief door middel van planinpassing is

dan ook aanbevelenswaardig. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, is een

nader archeologisch onderzoek van het bedreigde terreindeel wenselijk.
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IJ SSELSTEIN Lage Dijk-Oost A. MÜLLER

In opdracht van AT Milieu Advies B.V. heeft RAAP op 23 en 24 juli 2003 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente IJsselstein.

Doel van dit onderzoek was eventueel aanwezige archeologische resten op te spo

ren en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid

en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

Het plangebied grenst direct aan een terrein van archeologische waarde en overlapt

deels met een terrein van archeologische betekenis. Op beide terreinen zijn, tijdens

een archeologisch booronderzoek ten behoeve van de nieuwe N2IO bewoningsspo

ren uit de Romeinse tijd aangetroffen. Tussen 1998 en 2001 is door het ADC een

proefsleuvenonderzoek en navolgend een (definitieve) opgraving uitgevoerd op

deze vindplaatsen. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat in het noord

westen van (en deels binnen) het plangebied nederzettingsresten uit de Romeinse

tijd aanwezig zijn. De nederzetting ligt ten westen van een brede restgeul.

De gegevens uit het booronderzoek zijn grotendeels in overeenstemming met de

geomorfogenetische kaart en de resultaten van het ADC-onderzoek. In het

noordwesten is een brede restgeul aangeboord. In de overige boringen zijn

oever- op beddingafzettingen aangetroffen, alleen aan de oostkant van het plan

gebied is een (dunne) laag komklei tussen het beddingzand en de oeverafzettin

gen aanwezig
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Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek is één archeologische vind

plaats aangetroffen in het centrum van het plangebied. In één boringen werd een

laag houtskool, puin en onverbrande leem aangetroffen in de hier aanwezige

oeverafzettingen (tussen ca 1,00 en 1,20 m onder het maaiveld). Het betreft hier

een vondstlaag of een grondspoor. Waarschijnlijk maken deze archeologische

resten deel uit van een van de bekende vindplaatsen in het noorden of noordwes

ten van het plangebied. Daarnaast is een scherf Romeinse aardewerk (terra sigil

Iata) aan het oppervlak gevonden.
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IJ SSELSTEIN Lage Dijk-West A. MÜLLER

In opdracht van AT Milieu Advies B.V. heeft RAAP op 17 en 22 juli 2003 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeente IJsselstein.

Doel van dit onderzoek was de eventueel aanwezige archeologische resten op te

sporen en, voor zover mogelijk, een eerste indrul< te geven van de kwaliteit (gaaf

heid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

Het plangebied grenst direct aan een terrein van archeologische waarde en over

lapt deels met een terrein van archeologische betekenis. Op beide terreinen zijn,

tijdens archeologisch booronderzoek ten behoeve van de verlegging van het tracé

van N210, bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Tussen 1998 en

2001 is door het ADC een proefsleuvenonderzoek en navolgend een (definitieve)

opgraving uitgevoerd op deze vindplaatsen. Uit de resultaten van deze onderzoe

ken blijkt dat in het noordoosten het plangebied nederzettingsresten uit de

Romeinse tijd aanwezig zijn. Het betreft twee nederzettingsterreinen één uit de

IJzertijd en één uit de Romeinse tijd. Aanvullende boringen tijdens dat onder

zoek laten zien dat ten minste nog een deel van de nederzetting (of een andere

vindplaats) in het noordoosten binnen het plangebied ligt. De resultaten van het

booronderzoek komen in grote lijnen overeen met de geomorfogenetische kaart

van Utrecht en de resultaten van het fysisch-geografisch onderzoek van het ADC.

Op een diepte van ca 3,50 m -NAP zijn oeverafzettingen van een oude stroom

gordel aangetroffen, waarschijnlijk de top van de stroomgordel van Benschop.

Na de actieve fase van deze rivier is er een dik pakket komklei afgezet. In dit pak-
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ket komklei is een dikke laag veen ontwikkeld. Deze komafzettingen maken

waarschijnlijk deel uit van het riviersysteem van de Lage Dijk. De komafzettin

gen worden, in het oosten van het plangebied, aangesneden door beddingafzet

tingen, waarschijnlijk ook van het Lage Dijkse riviersysteem. Ook is in het oosten

van het plangebied de restgeul aangetroffen die bij hetzelfde systeem behoort. In

het westen van het plangebied is in de komafzettingen een sterk zandige laag

waargenomen op een diepte van 0,90-0,70 m -NAP, waarschijnlijk gaat het om

crevasseafzettingen. Opgemerkt moet worden dat crevasses zeer smal kunnen

zijn en niet allemaal in kaart zijn te brengen. De kom- en beddingafzettingen

worden afgedekt door een dik pakket oeverafzettingen. In zowel de kom-als de

oeverafzettingen zijn verschillende laldagen waargenomen. In totaal zijn er drie

vegetatieniveaus aangetroffen, waarvan het diepste op ca 1,50 m -NAP in de

komafzettingen ligt, deze laklaag is vooral in het noorden van het plangebied

waargenomen. De tweede laldaag is aangetroffen tussen de 0,30 m -NAP en

0,30 m +NAP. Dit vegetatieniveau is ook aangetroffen tijdens het ADC onder

zoek en wordt gedateerd in de Vroege IJzertijd. Deze laklaag is vooral in het wes

ten van het plangebied aangeboord. Het laatste vegetatieniveau is aangetroffen

op ca 0,80 m +NAP. Ook dit niveau is gedurende het ADC onderzoek aangetrof

fen en wordt gedateerd in de Romeinse tijd. Met name in de zuidelijke raaien is

deze laklaag aangetroffen.

Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek zijn door middel van borin

gen in een grid van 40x50 m twee archeologische vindplaatsen aangetroffen; één

in het noordoostelijke deel van het plangebied en één in het zuidwesten. De

archeologische indicatoren van vindplaats I zijn aangetroffen in een vondstlaag

die naar het zuiden en westen overgaat in vegetatiehorizont. Het lijkt te gaan om

een concentratie archeologisch materiaal uit de Romeinse tijd. Het is zeer waar

schijnlijk dat het hier het zuidelijk deel van de vindplaats betreft die door het

ADC is onderzocht. Op vindplaats 2 zijn archeologische indicatoren aangetrof

fen op drie verschillende diepten. Het betreft hier een vindplaats waar nederzet

tingsresten aanwezig zijn uit verschillende perioden. In één boring is een frag

ment Romeins aardewerk aangetroffen direct onder de bouwvoor. In drie borin

gen zijn houtskoolpartikels aangetroffen in een laklaag op een gemiddeld diepte

van 0,70 m -NAP. In één boring zijn de archeologische indicatoren aangetroffen

in een zandige laag, waarschijnlijk crevasse-afzettingen. Deze archeologische

indicatoren worden voorlopig gedateerd in de Brons- en/ofIJzertijd omdat ze ca

1,20 m dieper liggen dan de vondsten uit de Romeinse tijd. In een laatste boring

is op een diepte van 3,60 m -NAP een stuk houtskool aangetroffen in een bruin

grijze uiterst siltige kleilaag. Deze archeologische indicator ligt in de top van een

pakket oever- of crevasseafzettingen van een oud riviersysteem, waarschijnlijk de

stroomgordel van Benschop. Dit zou betekenen dat de houtskool een indicatie is

voor nederzettingsresten uit het Neolithicum.
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IJ SSElSTEIN ..:.. Verpleeghuis Isselwaerde M. RIETKERK

In opdracht van AAG Adviesgroep bv heeft RAAP op 10 september 2001 een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de nieuw

bouwen uitbreiding van verpleeghuis Isselwaerde in de gemeente IJsselstein.

Op het terrein rondom het verpleeghuis bevinden zich tuinen, een kinderboerde

rij, een parkeerplaats en terrassen.

Het plangebied lag in de Late Middeleeuwen en tot ver in de Nieuwe tijd direct

ten noordoosten van kasteel IJsselstein, net buiten de historisch stad. Het plan

gebied maakte vanaf de 18de eeuwen mogelijk eerder deel uit van de tuinen

rondom het kasteel. Deze tuinen lagen hier tot 1926, het jaar waarin het rusthuis

Sint Joseph (het huidige Isselwaerde) werd gebouwd.

Uit 1772 zijn voor het eerst gedetailleerde gegevens bekend over de tuinaanleg

rondom het kasteel. In dat jaar werd de kasteeltuin naar het westen uitgebreid.

N.W. Broeders heeft op basis van deze gegevens en de kadastrale minuut uit

1819 een schetskaart gemaakt van de waarschijnlijke situatie in de I8de eeuw.

Volgens deze schetskaart bevond zich in het zuidelijke deel van het plangebied

De Hofkamp. In het noordelijk deel bevonden zich een broeituin en een wandel

bosje. De Hofkamp (het grootste deel van het plangebied) was een terrein dat tot

de domaniale goederen behoorde en had waarschijnlijk een functie als moes

tuin. Volgens bronnen uit de I8de eeuw bevond zich op De Hofkamp veel puin.

De aanwezigheid van dit puin duidt op menselijke activiteiten op het terrein voor

de I8de eeuw

Uit het plangebied zijn twee vondstmeldingen bekend. In de eerste plaats een

melding van steengoed, glas en aardewerk uit de I8de of I9de eeuw aangetroffen

op SO cm beneden het maaiveld bij de uitbreiding van het ziekenhuis Isselwaer

de. In de tweede plaats een klein potje van geglazuurd steengoed zonder hals en

rand uit de Isde tot I6de eeuw aangetroffen in 1932 tijdens graafwerk ten behoe

ve van de aanleg of uitbreiding van het Sint Josephziekenhuis (mondelinge

mededeling de heer R.J. Ooyevaar).

Tijdens het veldonderzoek bleek dat grote delen van de bodem van het plange

bied al verstoord zijn en zich recent puin (mogelijk gemengd met ouder puin) in
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een geroerde laag bevond. Er werden geen aanwijzingen gevonden voor de aan

wezigheid van archeologisch waardevolle resten uit de Late Middeleeuwen en

Nieuwe tijd. Daarom is besloten het archeologisch onderzoek te beëindigen.
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ZEIST .:.. Blikkenhurglaan/Zinzendorflaan REDACTIE

In juli 200r is door RAAP een inventariserend archeologisch onderzoek uitge

voerd op een terrein op de hoek van de Blikkenburglaan en Zinzendorflaan in

Zeist. Er gold een middelmatige tot hoge verwachting voor vindplaatsen vanaf de

Late Steentijd tot de Late Middeleeuwen. Het gebied lag op de overgang van een

dichtgeslibde, meanderende geul van de Kromme Rijn naar een dekzandgebied,

dat kon zijn afgedekt door een esdek. In de omgeving staan verschillende vind

plaatsen geregistreerd.

Op het terrein zijn negen boringen verricht in een grid - daar waar de omstan

digheden dat toelieten - van 4ox50 m. Er werd een verrommelde zandlaag aan

getroffen van wisselende dikte. Het terrein is, zo bleek, deels vergraven maar ook

opgehoogd. Onder de zandlaag werd in enkele boringen een schone, dunne laag

klei gevonden, die weer op een 20 tot 40 cm dikke laag veen lag. Daaronder lag

opnieuw klei. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen, wel puin

spikkels in de verstoorde toplaag. Daaruit valt te concluderen dat er hoogstwaar

schijnlijk geen archeologische vindplaatsen in het gebied meer aanwezig zijn.
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ZEIST .:.. Centrum - Aanleg hoofdriool M. VAN DASSELAAR

Door Archeologisch Adviesbureau ArcheoMedia worden verschillende fasen van

de aanleg van een nieuwe hoofdriolering door het centrum van Zeist begeleid.

Op basis van het vooronderzoek is gekozen voor verschillende vormen van

archeologische begeleiding, een 'lichte' vorm, waarbij niet continu bij het graven

wordt waargenomen maar alleen op bepaalde plaatsen waarnemingen worden
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verricht en een continue begeleiding op die tracés waar graafwerkzaamheden

plaatsvinden in delen waarvoor een hoge verwachting geldt. Zo is het zuidelijk

deel van de Slotlaan continu begeleid.

Door de grote omvang van het rioleringsproject, dat de gehele oude kern van het

dorp omvat, ontstaat een goed geologisch en archeologisch beeld van Zeist. Zeist is

gebouwd op de overgang van de sandr (spoelzandwaaier) van de Utrechtse Heuvel

rug naar de klei- en veenafzettingen van het Kromme-Rijngebied. Tot nu toe is het

'hoge' deel, dat dus gelegen is op de zandgrond van de sandr, onderzocht. In 2004

(naar verwachting eind september) wordt ook de aanleg van het rioleringstracé

door de wijk Kersbergen archeologisch begeleid. Daar bevindt zich de tak van de

Kromme Rijn (de Zeister stroomrug) en tevens de resten van het huis Kersbergen.

Resultaten tot nu toe

Zoals gezegd is een goed beeld verkregen van de globale archeologische geschie

denis van het dorp Zeist. In de profielen zijn op een aantal plaatsen dunne don

kere bandjes met kleine fragmenten prehistorisch aardewerk aangetroffen. Deze

worden met schoon dat eolisch

van oorsprong is (door de wind afgezet). Gezien de zeer geringe hoeveelheid aar

dewerk die is aangetroffen, en het ontbreken van sporen als greppels ofkuilen in

dit niveau, betreft het niet de kern van een nederzetting, maar wellicht de rand

daarvan. Na de Prehistorie is door de wind een ca. 50 cm tot r m dik zandpald<et

afgezet. De oudste middeleeuwse lagen, die op dit zandpakket worden aangetrof

fen, dateren ongeveer uit de rode of nde eeuw, de tijd dat Zeist voor het eerst in

bronnen wordt vermeld. De middeleeuwse ophoging is herkenbaar als een dikke

zwarte laag, met daarin ook sporen van (paal)kuilen. Met name in de Slotlaan vóór

het stadhuis zijn sporen van deze en latere middeleeuwse bebouwing van Zeist

bewaard gebleven. Voordat in ca r677 de huidige Slotlaan werd aangelegd, als

onderdeel van de grootschalige nieuwbouw van het Slot Zeist, was de Dorpsstraat

een aaneengesloten straat. Hiervan werd voor de aanleg van de Slotlaan een aantal

panden afgebroken.

ZEIST De Kromme Rijn P.K.T.VAN DER VOORDE

De loop van de Kromme Rijn in Zeist in de tijd vóór n22 is vanuit historisch

geografisch en archeologisch gezichtspunt belangrijk. De rivierloop was name

lijk in hoge mate bepalend voor het ontstaan en de ontwikl<eling van de vroege

nederzettingskern. Een voorbeeld is de kerk. De binnenzijde van de toren van de

hervormde kerk van Zeist wordt gevormd door tufsteen. Deze steensoort werd

ook aangetroffen aan de basis van de weermuur rond de kerk, nu te zien in de
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vitrine bij dat muurgedeelte. De tufsteen werd met grote waarschijnlijkheid uit

de Eiffel aangevoerd per vlot over de Rijn en praktisch op de bouwplaats afgele

verd. Met de plannen van de gemeente om de Lageweg te verleggen of door te

trekken zal het laatste zichtbare stukje van de oude rivierloop worden opgeofferd.

Dit heel smalle watertje achter het gebouw Kosmos aan de Driebergseweg kan

worden gezien als het restant van de Kromme Rijn die tot II22 met één van haar

takken langs Zeist stroomde. Toen werd de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede

afgedamd en was de restantstroom aangewezen op regen- en kwelwater dat de

stroom een beetje gaande hield. Het gevolg was dat de waterloop langzaam dicht

slibde en uiteindelijk vrijwel niet meer opviel. Uit de percelering op oude topo

grafische kaarten van voor de ruilverkaveling kan met enige moeite de loop van

de Kromme Rijn worden gereconstrueerd. Van het gebouw Kosmos is bekend

dat de voorzijde aan de Driebergseweg op zandgrond is gefundeerd maar dat

voor de achterkant lange palen moesten worden gebruikt, omdat deze zijde deels

in de loop van de Kromme Rijn lag.

Richting centrum Zeist volgt de Kromme Rijn de zuidzijde van de 2e Dorps

straat. Bij eerdere archeologische werkzaamheden voor het FIGI-gebouw werd

links van de huidige bioscoopingang in de ondergrond de grens gezien tussen

zand van de stroomrug en de vulling van de oude Rijnloop, met kloostermop

brokken en kogeIpotresten in een kleiig sediment. Ditzelfde sediment met

dezelfde aardewerlaesten werd ook aangetroffen in 1998 in een noodopgraving

in de kelders van de percelen 53 en 59 van de 2e Dorpsstraat, halverwege FIGI en

het gebouw Kosmos, aan de noordzijde van de Kromme Rijnloop.

Het is bekend dat de Kromme Rijn onder het postkantoor doorliep, langs het res

taurant Hermitage, ten zuiden van de Ie Dorpsstraat. Toen dat en een aantal

gebouwen in de jaren 1993 gereconstrueerd werden en de bouwput open lag, sta

ken daar een groot aantal dunne en dikl<ere palen uit een vreselijk vervuilde

modderplas. Een speciale waterzuivering werd opgesteld om deze viezigheid te

saneren, maar het bleef een grote massa prut, waarin geen onderzoek kon wor

den uitgevoerd. Die paaltjes moeten we beschouwen -als resten van de beschoei

ing van de Kromme Rijn.

Bij verdere graafwerkzaamheden ten zuiden van de Ie Dorpsstraat werd de in

beton uitgevoerde rand van de voormalige haven van Zeist zichtbaar, stevig

gefundeerd op betonnen palen. Logisch dat men juist daar deze haven groef

omdat zich daar toch al een waterloop bevond, het restant van de Rijnloop. Bij

latere werkzaamheden in 1994 werd dichter bij de Waterigeweg nogmaals een

stuk van deze rand van de haven aangesneden. Hierlangs werd vroeger de beurt

vaartverbinding gemaakt over de Zeister en de Biltse Grift naar Utrecht.

Een vervolg van de waterloop zagen we toen achter het PUEM-gebouw aan de

Waterigeweg een transformatorruimte werd gesloopt. Toen de aannemer de fun

deringen gesloopt had kwam een dubbele rij palen te voorschijn, de beschoeiing
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van de Kromme Rijn destijds. De aannemer had, naar verluid, ineens veel haast

om al dat spul er zo snel mogelijk uit te scheppen en af te voeren.

Hoewel bij de aanleg van de wijk Kersbergen veel werd veranderd kan toch het

verdere verloop van de oude Kromme Rijn door de nieuwbouwwijken op de

grens tussen Nijenheim en De C1omp, en door Brugakker worden gevolgd. Deze

oude riviertak sluit bij Bunnik aan op de loop van de huidige Kromme Rijn.
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ZEIST .:. Lenteleven A. MÜLLER

In opdracht van Van Gelder Procesmanagement BV heeft RAAP in september

2003 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de

ontwikkeling van nieuwbouw in plangebied Lenteleven. Doel van het onderzoek

was het bepalen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plan

gebied. Het archeologische verwachtingsmodel is door middel van een veldtoets

(booronderzoek en visuele inspectie) getoetst. Daarnaast is tijdens het veldwerk

onderzocht of in het plangebied eventueel archeologische resten aanwezig zijn.

Het plangebied ligt landschappelijk gezien in een dekzandgebied waar esdekken

voorkomen. Uit de gemeente Zeist zijn archeologische resten bekend uit alle perio

den. Dit hangt samen met de aanwezigheid van dekzand. Dekzand is bewoonbaar

geweest vanaf de tijd dat het werd afgezet (Paleolithicum tot en met de Nieuwe

tijd). Waarschijnlijk is het dekzand in het plangebied afgedekt met een esdek. Dit

betekent dat de eventueel aanwezige archeologische resten van vóór het ontstaan

van het esdek (Paleolithicum tjm Vroege Middeleeuwen) redelijk tot goed zijn

geconserveerd indien de bodem niet is verstoord door (recente) bodemingrepen.

Vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zullen dichter onder het

oppervlak voorkomen. Ook is het mogelijk dat stroomgordelafzettingen van de

Kromme Rijn in het plangebied aanwezig zijn. Op deze sedimenten kunnen

archeologische vindplaatsen voorkomen uit de IJzertijd tot en met de Nieuwe tijd.

Het plangebied ligt dichtbij de historische kern van Zeist, maar maakt er geen

deel van uit. Derhalve kunnen in het plangebied archeologische resten uit de

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd voorkomen.

Zoals blijkt uit archeologisch onderzoek in het noorden van het plangebied kun

nen in de bodem echter wel archeologische resten uit de Middeleeuwen enjof de
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Nieuwe tijd aanwezig zijn.

Uit het bureauonderzoek kwam naar voren dat de bodem in het zuidoostelijke

deel van het plangebied ernstig is verstoord. Uit het booronderzoek blijkt dat in

het hele plangebied dekzand voorkomt; stroomgordelafzettingen zijn niet aange

troffen. De top van het dekzand is ernstig verstoord als gevolg van recente grond

werkzaamheden, waarschijnlijk ophogingen en vergravingen. Het esdek en het

oorspronkelijke oppervlak van voor de aanleg van het esdek zijn verstoord.

Geconcludeerd wordt dat indien in het plangebied ooit archeologische resten

aanwezig zijn geweest, deze nu volledig verstoord of zelfs verdwenen zullen zijn.

Op grond hiervan geldt voor het gehele plangebied een lage archeologische ver

wachting voor vindplaatsen uit alle perioden.
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I AMERSFOORT

Amersfoort

1 A28-Heiligenbergerbeek 2 Sem Dresdenstraat 3 Grote Koppel 4 Herenstraat 5 Hooglanderveen 6 Kapel Isselt

7 Kleine Spui 8 Krankeledenstraat 9 Kreupelstraat 10 Leusderweg 11 De Lichtenberg 12 Lielle Vrouwekerkhof

13 Vathorst 14 Walikerstraat 15 Wieken Vinkenhoef
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UTRECHT-STAD

UTRECHT/VLEUTEN-DE MEERN

MAARSSEN

Utrecht-stad - Utrecht/Vleuten-De Meern - Maarssen

Utrecht-Stad 1 Ambachtstraat 2 Annastraat 3 Domplein 4 Gansstraat 5Jacobskerkhof 6 Kruisweg

7 Lange Nieuwstraat 8 Lucasbolwerk 9 Mariaplaats 10 Tolsteegbrug 11 Vredenburg 12 Weerdsingel-Nieuwekade

13 Wolvenplein

Utrecht/Vleuten-De Meern 15 Zandweg 16 Strategisch Groenproject 17 Huis te Vleuten 18 De Woerd 19 De Balije

20 Hindersteinlaan 21 Burgemeester Middelweerdweg 22 Hogeweide 23 Taatsedijk 24 Veldhuizen

Maarssen 14 Maarssen-OSM

353 I ARCHEOLOGISCHE KRONIEK PROVINCIE UTRECHT 2002- 200 3



I UTRECHT (I)ZUID· OOST

Zuid-Oost Utrecht (I)

1 De Bilt .:. Dorpstraat

Rijksstraatweg

De Hordenbij Duurstede .:.
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I ZUID-OOST UTRECHT (2)

Zuid-Oost Utrecht (2)

1 Leersum .:. Michaëlkerk 2 Renswoude .:. Taets van Amerongenweg 3 Veenendaal·:· Oe Batterijen 4 idem .:.

Dragonder-Oost 5 Rhenen .:. Cuneraweg 6 idem .:. Achterberg - Oe Dijk 7 idem .:. Boslandweg 8 idem .;. Horsthofje
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I ZUID UTRECHT

Zuid Utrecht

1 ijsselstein .:. Marnemoende 2 idem .:. Kloosterstraatjlsselwaerde 3 idem .:. Lage Dijk 4 Houten .:. Heemstede

5 idem .:. Herenweg 6 idem .:. LoerikjKniphoek 7 idem ·:·Schonauwen 8 idem .:. Terrein 14 9 Vianen .:. Zijderveld

10 Nieuwegein .:. De Wiers
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WEST UTRECHT

NOORD-WEST UTRECHT

West Utrecht

1 Woerden .;. Barwoutswaarder 2 idem .;. Rietveld 3 idem ·:·Schilderspark 4 idem .;. Kerkplein 5 idem .;. Groepenbrug

6 idem .;. Harmelerwaard 7 idem .;. Harmelen A12

Noord-West Utrecht

1 Amsterdam-Utrecht .;.Spoorverdubbeling 2 A2 .;. Linie ter Aa 3 Breukelen .;. A2 Noord 4 Loenen .;. Cronenburg
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Noord-Oost Utrecht

1 Eemnes .:. Wakkeren dijk 1280 2 Baarn .:. Orakenburg 3 Bunschoten-Spakenburg .:. Begraafplaats 4 idem .:. Burgwal

5 Amersfoort-Bunschoten .:. Waterleiding 6 Amersfoort-Nijkerk .:. Waterleiding
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I W EST UTRECHT'ZUID-

Zuid-West Utrecht

1 Oudewater .:. Westwal
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Verklarende woordenlijst

Mzettingen van Calais (oude benaming: oude blauwe zeeklei) voornamelijk

kleiige afzettingen gevormd onder invloed van stijgende zeespiegel in een wad

denlandschap in Noord- en West-Nederland.

A-horizont humushoudende bovenlaag van een bodem bestaande uit organi

sche stoffen die vrijwel geheel zijn omgezet

Alzei plaats met laat-Romeins castellum, gelegen tussen Bingen en Worms in

Duitsland. Bepaalde laat-Romeinse aardewerktypen worden er naar vernoemd.

Andenne type laatmiddeleeuws aardewerk, genoemd naar het productiecen

trum aan de Maas ten noorden van Namen (B); ook gebruikt als baksel

aanduiding.

Artefact door mensen gemaakt voorwerp.

B-horizont bodemhorizont waarin inspoeling plaatsvindt van stoffen die door

het water uit de E-horizont worden uitgespoeld; inspoelingslaag (zie ook pod

zol).

Badorf aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen, zo genoemd naar het produk

tiecentrum.

Besmeten wordt gezegd van aardewerk, waarvan de wand is bedekt met een

grove kleipap; een zo behandelde pot geeft meer houvast.

C-horizont het oorspronkelijke moedermateriaal van een bodem waarin geen

bodemvorming heeft plaats gevonden

Castellum (Lat.) Romeins militair fort.

Crevasse(geul) geul die ontstaat wanneer een rivier bij hoog water door zijn

eigen oeverwallen breekt

Dekzand stuifzand, waarmee grote delen van Nederland in de laatste periode

van de laatste IJstijd werden bedekt. Soms is het opgewaaid in ruggen, zoge

naamde dekzandruggen.

Dookgat naar onderen ruimer wordend gat, waarin een dook (een bevestiging

voor steen) kan worden gegoten.

Drag afkorting van Dragendorff, de naam van de man, die als eerste een typolo

gie voor terra sigillata opstelde; een terra sigillata-vorm wordt aangegeven door

deze afkorting, gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld Drag. 37 (versierde

kom).

Drakestein aardewerktype uit de Midden-Bronstijd, genoemd naar de eerste

vindplaats, het landgoed Drakestein bij Lage Vuursche.
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Eerdgronden bodemtype dat wordt gekenmerkt door een zogenaamd cultuur

dek: een door de mens opgebrachte laag mineraalrijk, humeus materiaal van

gemengd anorganische en organische samenstelling (mest, heideplaggen, bos

strooisel, bagger) die inmiddels is veraard; naar de ligging worden onder andere

onderscheiden: beekeerdgronden, gooreerdgronden (goor: laaggelegen land of

moeras) en enkeerdgronden (enk: Oost-Nederlandse term voor oude, hoge

bouwlanden in de directe omgeving van een dorp).

Esdek vaak dikke laag oude akkergrond, ontstaan door eeuwenlange ophoging

met mest en plaggen. In Utrecht spreekt men van 'engen'.

Fibula (Lat.) kledingspeld (meervoud: fibulae).

Geverfd aard bepaalde soort Romeins aardewerk.

Gladwandig bepaalde soort Romeins aardewerk.

Grape bolle kookpot op drie pootjes, middeleeuws.

Haarpodzolgrond bodemtype behorend tot de podzolgronden, de naam is afge

leid van 'haar' voor een hoge, begroeide plek op de zandgronden; plaatselijk op

hoge zandgronden, in het bijzonder op stuwwallen (zie ook podzol).

Harpstedt aardewerk uit de Vroege IJzertijd genoemd naar plaatsje Harpstedt

bij Hannover, wordt gekenmerkt door een besmeten oppervlak en een vaak met

vingertopindrukl<en versierde rand.

Hilversum aardewerktype uit de Midden-Bronstijd, genoemd naar de eerste

vindplaats.

Hollandveen veenpakket gevormd als gevolg van afnemende zeespiegelstijging

in een zoet milieu in Noord- en West-Nederland.

Holoceen jongste geologische tijdval<, vanaf de laatste IJstijd (ca 8800 jaar gele

den) tot heden; kenmerkt zich door veengroei en afzettingen onder invloed van

de stijgende zeespiegel.

Horreum (Lat.) graanschuur van Romeins type. Net als een spieker heeft hij een

verhoogde vloer, maar deze rust op stenen riggels, of op rijen dicht naast elkaar

in sleuven geplaatste palen ofbalken.

Huisplattegronden geheel aan (paal)sporen van één huis; daterende kenmerken

zijn afmetingen, vorm en indeling; de indeling wordt uitgedrukt in het aantal

delen (schepen) waarin de dakdragende palen het huis in de lengterichting verde

len.. In het inwendige van een eenschepig huis bevinden zich geen palen, zodat

de binnenruimte ongedeeld is. Een tweeschepig huis is in de lengterichting in

tweeën gedeeld, meestal door een rij palen, die de nok van het dak dragen. Het

inwendige van een drieschepig huis wordt in drieën gedeeld door twee rijen

palen, meestal gegroepeerd in jukken, die een dakdragende functie hebben. Bij

een vierschepig huis staat tussen de palen van elk juk nog een derde paal, die

meestal als extra ondersteuning van de nok dient. Binnen een en hetzelfde

gebouw kunnen verschillende constructies voorkomen: wij spreken dan bij voor

beeld van een gemengd een- en tweeschepig huis.
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Hypocaust (Lat.) Romeinse vloerverwarming: warme lucht circuleerde in een

ruimte onder de vloer; de vloer zelf rustte op zuiltjes, gemaakt van tegels.

Klokbeker aardewerktype uit het Neolithicum, zo genoemd naar zijn vorm; een

ondertype is de Veluwse klokbeker.

Kogelpot laatmiddeleeuwse aardewerkvorm, vaak lokaal vervaardigd; daarom

ook gebruikt als bakselaanduiding.

Komlaag gebied waar bij het buiten de oevers treden van een rivier het lichtere

materiaal (ldei) bezinkt

Kringgrep(pel) ronde greppel om (crematie)graf, vaak in urnenveld, maar ook

wel bij begravingen in andere periodes.

Kronkelwaard een opeenvolging van beddingafzettingen in de binnenbocht van

een rivier, ontstaan door de zijwaartse verplaatsing van de rivier; bestaat uit

kronkelwaardgeulen en ruggen.

LaTène-armband glazen armband uit de Late IJzertijd. Genoemd naar het Zwit

serse La Tène.

Limes (Lat.) grens van het Romeinse Rijk, in ons land gelegen langs de Oude

Rijn.

lunula onderdeel van middeleeuws paardentuig.

Marne-aardewerk aardewerk uit de Midden IJzertijd genoemd naar noordfrans

herkomstgebied, wordt gekenmerkt door dunne wanden, gepolijst oppervlak en

hoekige profielen.

Microliet artefact van zeer kleine afmetingen. Kenmerkend voor het Mesolithi

cum (8800-4900 voor Chr.)

Oeverwal langgerekte rug langs een rivier ofkreek, ontstaan doordat bij het bui

ten de oevers treden van de waterloop het zwaardere materiaal (zand of zavel)

als eerste bezinkt

Ogief als de ribben van een gewelf elkaar diagonaal kruisen.

Paalkuilen de sporen van kuilen, die zijn gegraven om palen in te zetten, en die

daarna weer zijn dichtgegooid met grond, die een andere samenstelling en/of

ldeur heeft de ongeroerde grond. Een enkele keer kan de plaats van de eigenlijke

paal worden herkend als een nog iets donkerder gedeelte binnen zo'n paalkem.

Dit donkere gedeelte heet paalgat. Tijdens een opgraving worden paalkuilen

'gecoupeerd', verticaal doorgesneden, om de diepte te bepalen en andere gege

vens te verkrijgen. Op foto's van huisplattegronden, genomen in het veld, verto

nen paalkuilen zich daarom soms als halfronde gaten.

Paffrath type laatmiddeleeuws aardewerk, genoemd naar nabij Keulen gelegen

productiecentrum; ook gebruikt als bakselaanduiding.

Pingsdorf type laatmiddeleeuws aardewerk, genoemd naar nabij Keulen gele

gen productiecentrum; ook gebruilct als bakselaanduiding.

Pleistoceen geologische tijdvak voorafgaand aan het Holoceen (ca 2,3 miljoen

tot 8800 jaar geleden), waarin de IJstijden vallen.
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Podzol bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een inspoelingslaag (B

horizont).

Radstempel roterend wieltje met uitsteeksels, gebruikt bij het versieren

van aardewerk, populair in de Vroege Middeleeuwen, maar ook wel daarvoor

en daarna.

Restgeul geheel of gedeeltelijk dichtgeslibte en/ofverlande rivierbedding in een

stroomrug

Ruwwandig bepaalde soort Romeins aardewerk.

Spieker graanschuur, waarvan de - verhoogde - vloer rust op vier ofmeer zwa

re palen, die in een vierkant of rechthoek zijn geplaatst. De vloer is verhoogd

om twee redenen: het graan blijft droog, omdat de lucht onder de vloer door kan

circuleren, en het graan is niet zo gemakkelijk bereikbaar voor ongedierte.

Spinklos/steen schijfVormig gewichtje, meestal gemaakt van aardewerk of

been, dat wordt gebruikt bij het spinnen van bijvoorbeeld wol.

Standvoetbeker aardewerk uit het Neolithicum, zo genoemd naar de standvoet,

die dit aardewerk bezit.

Steengoed bakselaanduiding voor zeer hard gebakken laat- en postrniddeleeuws

aardewerk, dat onder meer bij Siegburg in Duitsland werd vervaardigd.

Stroorngordel de zone waarbinnen bedding- en oeverafzettingen van een rivier

voorkomen.

Stroomrug verlande rivierloop die als rug in het landschap zichtbaar is, doordat

veen en kleiafzettingen in verschillende mate inklinken (differentiële klink), dit

verschijnsel heet inversie of omkering van het reliëf.

Stuifheuvels natuurlijke heuvels van stuifzand.

Terra nigra (Lat.) Romeins aardewerk, zwart van kleur.

Terra sigillata (Lat.) Romeins luxe-aardewerk, rood van kleur, vaak versierd.

Trechterbeker aardewerk uit het Neolithicum, zo genoemd naar de vorm

van de hals.

Urnenveld grafVeld uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd; de resten van de

gecremeerde doden werden in urnen bijgezet, vaak onder lage heuveltjes met

een greppel ('kringgrep(pel)') eromheen.

Virus (Lat.) (Romeinse tijd:) burgerlijke nederzetting (vaak bij fort); (Vroege

Middeleeuwen:) handelsplaats.

Vlierveengrond bodemtype behorend tot de veengronden, de naam is afgeleid

van 'vlieder' of 'vledder' (moerassig grasland).

Von Uslar opsteller van typologie voor Germaans aardewerk uit de 2de-4de

eeuw na Chr.

Weefgewicht gewicht, vaak van aardewerk, waarmee de verticale draad van een

weefsel in een weefgetouw strak gehouden werd.
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