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 1 Inleiding

1.1 Onderzoekskader

In opdracht van de gemeente Houten heeft BAAC bv tussen 22 september 2008 
en 8 mei 2009 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 
(IVO-p) uitgevoerd te Houten (gemeente Houten), op de Vinex-locatie Hofstad 
IV (afb. 1.1). Binnen deze locatie bevindt zich een wettelijk beschermd 
archeologisch monument, terrein 16, dat zich uitstrekt over een lengte van 800 
meter langs de oostzijde van de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen. Het beschreven 
onderzoek omvat het zuidelijk deel van dit monument, aan de noordzijde 
begrenst door de weg Raaigras. In het kader van de wet op de Ruimtelijke 
Ordening en de Monumentenwet dient een dergelijk onderzoek uitgevoerd te 
worden als de bestemming van het terrein wijzigt. 

In principe betekent de status van het terrein als beschermd archeologisch 
monument dat binnen dit monument een verbod geldt op verstorende 
bodemingrepen. Gezien de ligging van het monument binnen een Vinex-locatie 
bleek echter de handhaving van dit verbod niet haalbaar. In overleg tussen 
de belanghebbenden en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM)1 is besloten om te onderzoeken of de aanwezige 
archeologische waarden verenigd kunnen worden met de voorgenomen 
ontwikkeling van het terrein. Het hier beschreven proefsleuvenonderzoek 
diende om aard, omvang en kwaliteit van de vindplaats nader vast te stellen, 
naast ruimtelijke verschillen in vondst- / spoordichtheden, de fysieke kwaliteit 
van de vindplaats, en functies (complextypen) en een beargumenteerd advies te 
geven waarna de bevoegde overheid een selectiebesluit kan nemen. Gedacht 
kan daarbij worden aan enerzijds aanpassing van de bouwplannen (hetzij 
aanpassen van de locatie, hetzij de manier van funderen) en anderzijds het 
(deels) vrijgeven van het terrein, eventueel na het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek in het kader van behoud ex situ.

Om uitsluitsel te kunnen geven over deze kwesties diende eerst beter inzicht 
te worden verkregen in de aard en horizontale en verticale verspreiding van 
de binnen het monument aanwezige archeologische waarden. Vooraf is een 
bureauonderzoek uitgevoerd op grond waarvan een te toetsen model is 
opgesteld.2 Dit onderzoek door middel van proefsleuven is daarbij gekozen als 
de best mogelijke manier om dit te doen.

Opdrachtgever voor het onderzoek was de gemeente Houten. De directie-
voering namens de gemeente was in handen van Past2Present/Archeologic uit 
Woerden. Namens dit bedrijf zijn achtereenvolgens opgetreden: drs. K. Leijnse, 
drs. B. Goudswaard, drs. H. Pape en drs. A. van Dijk-van der Moolen. Gezien 
de beschermde status van monument trad de RACM / RCE op als bevoegde 
overheid. Deze instelling werd vertegenwoordigd door drs. T. de Groot, 

1 Met ingang van 11-05-2009 
 is dit de Rijksdienst voor het 
 Cultureel Erfgoed geworden. 
2 Isarin & Bosman 2006.
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drs. M.J.C.A. Schreurs, dr. H.J.T. Weerts en dr. H. Huisman. Projectbegeleider 
namens BAAC bv was A. Emaus.

Het veldwerk is grotendeels uitgevoerd in het najaar van 20083 door een 
basisteam van BAAC medewerkers bestaande uit A. ter Wal (projectleider, 
senior-KNA archeoloog), M.C. Brouwer en P. Weterings (beiden KNA archeo-
loog), incidenteel aangevuld of vervangen door W. Kemme, M. Veenstra (beiden 
archeoloog) en drs. S. Brussee en J. Optenbeeke ma. (via Vriens Archeo Flex bv).
Het	fysisch-geografi	sch	onderzoek	is	uitgevoerd	door	drs.	C.	Kalisvaart	in	
samenwerking met dr. L.A. Tebbens. De graafmachine werd geleverd door 
de	fi	rma	W.E.G.	Barten	en	werd	bestuurd	door	P.	Luytelaar,	tevens	senior-
veldtechnicus. 
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Afb.  1.1: Ligging van de 

onderzoekslocatie. 

3 Zie ook hoofdstuk 4.
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1.2 Opzet van dit rapport

In het eerste hoofdstuk wordt het algemene kader geschetst, de administratieve 
gegevens gepresenteerd en de opzet van dit rapport kort toegelegd. Hoofdstuk 
2 gaat in op de situatie voorafgaande dit onderzoek, met name ten aanzien van 
de toen bestaande kennis over het gebied en de aanwezige archeologie. Het 
derde hoofdstuk gaat dieper in op de vraagstellingen die aan het onderzoek ten 
grondslag liggen. Hoofdstuk 4 beschrijft de gevolgde werkwijze, ten aanzien 
van	elk	van	de	in	hoofdstuk	3	gedefinieerde	onderzoeksdelen	en	dit	uitgesplitst	
naar de situatie in het veld en tijdens de analyse en uitwerking. 

Vanaf hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. 
Hoofdstuk 5 gaat in op de landschappelijke en bodemkundige resultaten, 
hoofdstuk 6 op de sporen en vondsten uit de midden-bronstijd. Omdat er in 
deze periode sprake is van twee duidelijk van elkaar gescheiden vindplaatsen 
worden deze resultaten per vindplaats uitgesplitst. Hoofdstuk 7 behandelt de 
sporen en vondsten uit de ijzertijd en Romeinse tijd

In hoofdstuk 8 worden de vraagstellingen uit hoofdstuk 3 beantwoord, 
voor zover de onderzoeksdata dit mogelijk maken. Hoofdstuk 9 bevat de 
conclusies en een samenvatting, waarna in hoofdstuk 10 de waardering van 
de vindplaatsen en het advies geformuleerd worden. Hoofdstuk 11 bevat de 
literatuur en het kaartmateriaal die tijdens het onderzoek gebruikt zijn. Tevens 
zijn hier overzichten opgenomen van de opgenomen afbeeldingen en tabellen.

Aan het rapport zijn ten slotte dertien bijlagen bijgevoegd.

1.3 Administratieve gegevens

Locatiegegevens:
Provincie : Utrecht
Gemeente : Houten
Plaats : Houten
Toponiem : Hofstad IV
Kaartblad : 39 A
Oppervlakte : circa 6,1 ha.
Landgebruik : braakliggend terrein
RD-coördinaten  : 408.930 / 447.543
  409.900 / 447.752
    141.040 / 446.950
    141.070 / 446.960

Onderzoekgegevens:
Datum uitvoering veldwerk : 22 september tot 28 november 2008 en 

27 april 2009 tot 8 mei 2009
Uitvoerder : BAAC BV
BAAC-rapport : A-08.0333
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Opgravingscode : HOUHO
Opdrachtgever : Gemeente Houten
Directievoering : Past2Present/Archeologic
Contactpersoon : drs. A. van Dijk-van der Moolen
PvE : Leijnse, K., M.J. Zwaneveld en 

R. Isarin, Programma van eisen 
proefsleuvenonderzoek, terrein 16, 
Houten Hofstad IV,  Past2Present – 
Archeologic Rapportage 512, Woerden.

Bevoegde overheid : RACM / RCE
ARCHIS-Meldingsnummer : 30894
ARCHIS-Onderzoeksnummer : 25204
Monumentnummer :  3523 (CMA 39A-016)
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 2 Landschappelijke en 
archeologische context
C. Kalisvaart

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de data betreffende de land-
schappelijke context en de archeologie gepresenteerd die voorafgaande aan het 
onderzoek van het onderzoeksgebied en directe omgeving bekend waren. Dit 
plaatst de resultaten in een breder kader. 

2.1 Landschappelijke context en bodemopbouw

2.1.1 Algemene geologie, geomorfologie en bodem

Houten is gelegen in het midden-Nederlandse rivierengebied.4 In het rivieren-
gebied komen afzettingen van zowel de Maas als de Rijn voor.

Vanaf het Saalien (bijlage 1) stroomde de Rijn via de Gelderse Poort door de 
huidige Betuwe richting het westen naar de Noordzee die aan het einde van het 
Weichselien circa 120 m lager stond dan nu (de Maas was destijds nog een zijtak 
van de Rijn). Deze rivier was destijds een brede, verwilderde (dat wil zeggen 
vlechtende) rivier die in het gebied een pakket grindrijk en grofzandig sediment 
heeft afgezet.5 Deze grofzandige, grindrijke afzettingen worden geologisch 
gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.6 De top van deze vlechtende 
rivierafzettingen bevindt zich rondom Houten op circa 6 a 7 m –mv.7

De overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen wordt gekenmerkt door 
een geleidelijk warmer en vochtiger wordend klimaat. Door de toename van de 
mondiale temperatuur smolten de landijskappen en steeg de zeespiegel sterk. 
Door de stijgende zeespiegel en de daardoor tevens stijgende grondwater-
spiegel	werden	de	fluviatiele	afzettingen	behorende	tot	de	Formatie	van	
Kreftenheye gedurende het Holoceen geleidelijk afgedekt door holocene, 
fluviatiele	afzettingen.	De	overgang	van	het	gebied	waar	een	rivier	zich	netto	
insnijdt in haar oudere sedimenten naar een gebied waar jong sediment accu-
muleert over oudere sedimenten heen, wordt de terrassenkruising genoemd. 
De ligging van de terrassenkruising wordt op langere termijn bepaald door 
tektoniek, de stand van de zeespiegel (erosiebasis) en door klimaatveran-
deringen bovenstrooms van de terrassenkruising, die zowel de sedimentlast 
als de waterafvoer bepaalt.8 Stroomopwaarts van de terrassenkruising snijdt 
een rivier die door langzaam opheffende gebieden stroomt over het algemeen 
in en worden oudere afzettingen vooral door verticale erosie en zijwaartse 
verplaatsing van de rivier geërodeerd. Stroomafwaarts van de terrassenkruising 
hoogt de rivier haar eigen dalvlakte op en raken oudere afzettingen (en 
dus ook archeologische vindplaatsen) afgedekt door jongere afzettingen. In 
afb. 2.1 is voor verschillende tijdstippen gedurende het Holoceen de globale 

4 Berendsen 2008a.
5 Zagwijn 1986.
6 De Mulder et al. 2003.
7 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
8 Tebbens et al. 1999.
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ligging weergegeven van de terrassenkruising. In deze afbeelding is te zien 
dat rond 7000 jaar BP9 het laat-pleistocene oppervlak in de omgeving van het 
onderzoeksgebied met holocene rivierafzettingen (geologisch: de Formatie 
van Echteld10) afgedekt begint te raken en daarmee de opvulling van het dal 
begonnen is.

Iedere accumulerende meanderende rivier ontwikkelt in de loop der tijd een 
duidelijke differentiatie in de verschillende rivierafzettingen (d.w.z. bedding-
afzettingen, oeverwalafzettingen en komafzettingen). Beddingafzettingen 
betreffen alle afzettingen die in de watervoerende rivierbedding van de 
stroomgordel worden afgezet, zoals het grovere zand tot grind op de bodem 
en	het	fijnere	zand	in	de	binnenbocht	van	de	rivier	(kronkelwaard;	afb.	2.2).	
Kronkelwaarden worden altijd gekarakteriseerd door een fining-upwards 
sequentie,	waarbij	het	zand	van	beneden	naar	boven	toe	steeds	fijner	wordt	
(van 300-420 µm tot 75-105 µm). De oorzaak hiervoor is het zich langzaamaan 
verwijderen van de actieve geul gedurende het natuurlijke meanderingsproces 
van een rivierbocht. Naarmate de actieve geul steeds verder weg ligt, kunnen 
zelfs leem- en kleilagen worden afgezet, die meestal een bepaalde hellingshoek 
vertonen	richting	de	actieve	geul.	Dergelijke	scheefliggende,	leemhoudende	
lagen worden ook wel laterale accretievlakken genoemd (zie afb. 2.2).

Langs de geulen ontstaan oeverwallen, die voornamelijk zijn opgebouwd uit 
fijn	zand,	zavel	en	sterk	zandige	klei	(afb.	2.3).	Deze	ontstaan	wanneer	bij	hoge	
afvoeren de rivier buiten zijn bedding treedt. Hierbij neemt de stroomsnelheid 
snel af, waardoor het grovere sediment (zand, zavel en sterk zandige klei) direct 
naast de bedding wordt afgezet. De zich zo vormende oeverwallen worden in 
een natuurlijke situatie door het regelmatige optreden van hoogwater steeds

Afb. 2.1 : Globale ligging van 

de terrassenkruising. 

Tussen de afzettingen 

behorende tot de Formatie 

van Kreftenheye en de 

holocene afzettingen 

behorende tot de Formatie 

van Echteld. Ten westen van 

de lijnen met de aangegeven 

ouderdom was op dat 

tijdstip het laat-pleistocene 

terras bedekt met holocene 

afzettingen.11
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9 Aantal jaren voor 1950 AD.
10 De Mulder et al. 2003.
11 Berendsen 2008a.
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hoger.	Uiteindelijk	neemt	hierdoor	de	overstromingsfrequentie	af.	Het	fijnere	
sediment, de lichte tot zware klei, wordt verder van de bedding afgezet in 
de lager gelegen delen. Deze afzettingen worden komafzettingen genoemd, 
die kunnen worden afgewisseld door lagen met sterk humeuze klei (laklagen 
of vegetatiehorizonten; Ahb-horizont) of door veen in tijden dat er weinig 
tot geen sedimentatie optreedt in het komgebied. Langere perioden zonder 
klei-afzetting zullen leiden tot langdurige begroeiing met vegetatie en 
accumulatie	van	organische	stof	in	het	bovenste	deel	van	het	bodemprofiel,	de	
vegetatiehorizont of laklaag. Laklagen hebben vaak een enigszins glimmend, 
donkergrijs of zwart oppervlak. De aanwezigheid van een laklaag duidt 
dus op een langdurig hiaat in de sedimentatie en op het lang droog staan 
van een oppervlak, waardoor vegetatie kon gaan groeien. Laklagen komen 
voornamelijk	voor	op	de	flanken	van	de	stroomgordels,	op	de	overgang	van	
de hoge naar de lage delen in het landschap en in de komgebieden. Bovenop 
de stroomruggen zullen ze ontwikkeld zijn als volwaardige Ah-horizonten 
die dan tevens een oud bodemoppervlak en dus archeologische gezien een 
potentieel leefniveau (betredingsniveau) kunnen vertegenwoordigeBij hoog 
water treden regelmatig oeverwaldoorbraken op waarbij crevasses ontstaan. 
De oeverwallen breken tijdens een hoogwater vooral door in de buitenbochten 
van de rivier, waar de stroomsnelheid immers het grootst is. Hierbij ontstaan 
één of meerdere uitbraakgeulen vanuit de hoofdgeul door de oeverwal heen. 
Deze uitbraakgeulen worden ‘crevassegeulen’ genoemd. De crevassegeulen 
zijn eigenlijk een miniatuur rivierbedding. De crevassegeulen kunnen zich 
vertakken en daarbij een waaier van zand en zavel vormen, ‘crevassecomplex’ 
of simpelweg ‘crevasse’ genoemd. Kenmerkend voor crevasse-afzettingen is 
dat deze afzettingen vaak een coarsening-upwards13 en vervolgens een fining-
upwards14 sequentie vertonen. De basale geulafzettingen bestaan vaak uit 
geërodeerd oeverwalsediment, verslagen veen en plantenresten afkomstig van 
de voormalige oeverwal en de achterliggende kom. Afhankelijk van de aard 
van het geërodeerde sediment en de kracht van de oeverwaldoorbraak is het 
sediment meer of minder zandig, dan wel siltig. De geulen zijn vaak tot bovenin 
opgevuld met zand, en slechts bedekt met een dun pakket oeverwalafzettingen. 

Afb. 2.2 : Doorsnede door de 

stroomgordel van een mean-

derende rivier (natuurlijke 

situatie) met bijbehorende 

terminologie.12

12 Berendsen 2008a.
13 Toename van de korrel-
 grootte naar boven toe.
14 Afname van de korrelgrootte 
 naar boven toe.
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Een oeverwaldoorbraak waarbij de rivier een nieuwe loop gaat volgen in 
het lager liggende komgebied kan leiden tot het verlaten van de oude 
rivierbedding stroomafwaarts van de doorbraak. In dat geval ontstaat een 
nieuwe stroomgordel en blijft de oude stroomgordel achter als een fossiliserend 
riviersysteem. Er is dan sprake van een stroomgordelverlegging, in geologische 
termen avulsie genoemd. De locatie van de oeverwaldoorbraak wordt het 
avulsiepunt genoemd. Nadat de oude stroomgordel afgesneden of verlaten is, 
zullen de overgebleven geulen of rivierbeddingen nog sporadisch watervoerend 
zijn (vooral bij hoogwater). Verlaten rivierbeddingen worden ter plaatse van 
de doorgebroken oeverwal meestal snel afgesloten door afzetting van zand of 
siltige klei. Het resterende deel van de rivierbedding slibt in een natuurlijke, 
onbedijkte situatie met regelmatig hoogwater langzaam dicht met klei. Het 
betreft hier zogenaamde verlandings- en/of restgeulafzettingen. Vaak komen 
zoetwaterschelpjes in de kleiige restgeulvulling voor. Ook kan in de restgeulen 
gyttja of veen gevormd worden. Gyttja ontstaat met name in diepere restgeulen 
met open water. Veen (meestal eutroof laagveen) wordt gevormd zodra de 
waterdiepte 2 m of minder bedraagt.16 De restgeulen zijn in het landschap vaak 
als circa 100 m brede geulvormige en langgerekte laagten te zien.

Kronkelwaard, oeverwallen en de rivierbedding (inclusief restgeul) vormen 
samen de stroomgordel. Naast een meer zandige samenstelling onderscheiden 
stroomgordels zich van komgebieden door een relatief hogere ligging. Het 
hoogteverschil tussen de oeverwallen en de kom wordt in de loop der tijd vaak 
zelfs groter, omdat komafzettingen meestal inklinken17, terwijl dit voor de 
zandige oeverwalafzettingen niet geldt. Door hun van nature hoge ligging en 
de nabijheid van transportmogelijkheden door een vaak moerassig of bosrijk 
laagland vormden de stroomgordels vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen 
goede vestigingsplaatsen voor bewoning. Vrijwel alle archeologische vondsten 
van vóór de bedijkingen worden in het rivierengebied, afgezien van de 

Afb. 2.3 : Blokdiagram 

van een meanderende 

laaglandrivier.15

15 Naar Reineck en Singh 1973, 
 gewijzigd door Berendsen 
 2008b.
16 Berendsen 2008b.
17 Inklinken: daling van het 
 maaiveld onder eigen gewicht
 of oxidatie van venig mate-
 riaal, na ontwatering van het 
 sediment.
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rivierduinen, op de hoger gelegen stroomgordels en crevasses  aangetroffen. 
De komgebieden boden door hun permanent lage en natte ligging (waterover-
last in het winterhalfjaar) en de zware bewerkbaarheid van de grond geen 
goede vestigingsmogelijkheden.

2.1.2 Eerder onderzoek in en rond onderzoeksgebied Hofstad

Het onderzoeksgebied Hofstad bevindt zich in het Kromme Rijngebied, een 
gebied waarin het Utrechts riviersysteem zich tussen circa 6000 en 5500 jaar BP 
heeft kunnen ontwikkelen als gevolg van een belangrijke stroomgordel-
verlegging (avulsie) nabij Wijk bij Duurstede.18 De makkelijk te eroderen 
pleistocene ondergrond (dekzand) bevindt zich in het gebied tussen 3,5 en 5 m 
beneden maaiveld en heeft waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan 
de laterale verplaatsing van rivierbochten. Het onderzoeksgebied bevindt zich 
volgens de geomorfogenetische kaart van Berendsen19 en de riviersystemenkaart 
van Berendsen en Stouthamer20	op	de	westelijke	flank	van	de	Houten	stroom-
gordel. Deze stroomgordel maakt onderdeel uit van het Utrechtse riviersysteem 
(bijlage 2). Tijdens de actieve fase, tussen 3795 en 2560 jaar BP (tussen circa
 2200 – 800 voor Chr.; laat neolithicum – vroege ijzertijd), heeft de meanderende 
rivier van de Houten stroomgordel zand (beddingafzettingen), zandige klei 
(zavel; oeverafzettingen) en klei (komafzettingen) afgezet.21 Tijdens deze 
actieve fase heeft de rivier deels afgewaterd op de Jutphase stroomgordel. 
Laatstgenoemde stroomgordel takt ten noorden van het onderzoeksgebied van 
de Houten stroomgordel af (bijlage 2). Ten zuiden van het onderzoeksgebied 
bevindt zich ook nog de Dwarsdijk stroomgordel (bijlage 2). Deze rivier is 
verlaten gedurende het laat neolithicum. De top ervan is vervolgens ingesneden 
door de meanderende rivier behorende tot de Houten stroomgordel. De top van 
de veelal zandige afzettingen behorende tot de Houten stroomgordel wordt 
tussen 3,8 en 1,0 m + NAP22 aangetroffen. Op deze stroomgordel zijn in het 
verleden diverse archeologische waarnemingen gedaan. De oudste vondsten 
dateren in de bronstijd, maar verreweg de meeste waarnemingen dateren in de 
ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. 

De afvoer van zowel de Jutphase als de Houten stroomgordel is geleidelijk 
overgenomen door de Kromme Rijn, die vanaf de midden/late bronstijd een 
steeds grotere rol gaat spelen in het landschap. Vanaf de vroege ijzertijd heeft 
de Kromme Rijn de afvoer van de Houten en Jutphaas stroomgordel volledig 
overgenomen en voerden de overgebleven restgeulen van de Houtense stroom-
gordel alleen nog water af tijdens overstromingen door de Kromme Rijn. De 
zandige afzettingen van de Houten stroomgordel zijn afgedekt door slechts 
een	dun	fluviatiel	pakket	afkomstig	van	de	Kromme	Rijn.	De	vele	restgeulen	
binnen de contouren van de Houten stroomgordel zijn als gevolg van het 
hoogwater van de Kromme Rijn gedurende de Romeinse tijd nog (deels) 
watervoerend gebleven (underfit riviersysteem). Pas nadat de Lek gedurende 
de middeleeuwen een groot deel van de afvoer had overgenomen, zijn de 
restgeulen	definitief	dichtgeslibd	of	verland.	Op	de	hoogtekaart	zijn	deze	
restgeulen (lichtgroen gekleurd; bijlage 323) nog als laagtes in het landschap 
te herkennen. Ter plekke van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied 
suggereert een dergelijke laagte dat een restgeul binnen het onderzoeksgebied 
aanwezig is. Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn zowel in een put ten 

18 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
19 Berendsen 1982.
20 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
21 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
22 Binnen het onderzoeksgebied 
 aangetroffen op 1,80 – 2,30 m
 +NAP.
23 AHN 2009.
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zuiden als in een put net ten noorden van het onderzoeksgebied Hofstad 
dergelijke restgeulafzettingen aangetroffen.24 Volgens Schurmans (2005) is deze 
restgeul in de vroege ijzertijd afgesneden geraakt, waarna de waterafvoer werd 
overgenomen door de Kromme Rijn, en is de geul dus vermoedelijk al actief 
geweest gedurende de bronstijd.25 De restgeul in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied is vermoedelijk nog wel watervoerend geweest in de periode 
na de vroege ijzertijd ten tijde van hoogwater van de Kromme Rijn. Vondstlagen 
in de zandrijke kleiige opvulling van de restgeul duiden op menselijke activiteit 
in de late ijzertijd en de Romeinse tijd langs deze nog sporadisch watervoerende 
geul. 

De rivier is vanaf het begin van haar ontstaan steeds binnen min of meer 
dezelfde stroomgordel actief geweest en heeft deze voortdurend omgewerkt.26 
Het sediment werd zowel omgewerkt door zijwaartse verplaatsing van de 
rivierloop, als door stroomafwaartse verplaatsing van de meanderbochten, 
waarbij hals-(lus-) afsnijdingen werden gevormd. Afb. 5.4 toont dat binnen de 
contouren van de Houten stroomgordel een fasering is te onderscheiden van 
elkaar afsnijdende meandergordels met bijbehorende restgeulen. Berendsen 
heeft deze restgeulen al gekarteerd.27 Schurmans kon tijdens (archeologisch) 
onderzoek nog enkele nieuwe restgeulen onderscheiden, waaronder de reeds 
besproken restgeul in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied (afb. 2.4, 
stippellijn, fase 1). 28 Bekend is dat de meanderbochten zich in noordelijke 
richting stroomafwaarts moeten hebben verplaatst. De bijbehorende hals-(lus-) 
afsnijdingen in combinatie met de reeds bekende restgeulen geven een indicatie 
voor de relatieve ouderdom van de restgeulen. Het huidige landschapsbeeld 
voor de Houten stroomgordel wijst uit dat de actieve meandergordel zich eerst 
in westelijke richting verplaatst moet hebben tot de grens met het komgebied 
ten westen van de stroomgordel. Uit het patroon van de restgeulen blijkt dat 
de meest oostelijke restgeulen relatief de jongste geulen zijn en dat de meest 
oostelijke restgeul (fase 4 in afb. 2-4) over lange afstand is te volgen. De jongste 
restgeulen behorende bij fase 4 zijn het best bewaard gebleven en goed te 
vervolgen op de geomorfogenetische kaart van Berendsen.29 Hieruit volgt dat 
de actieve meandergordel zich na het bereiken van de westelijke begrenzing 
weer in noordoostelijke richting moet hebben verplaatst. Gedurende het laat 
neolithicum/midden-bronstijd bevond de actieve meandergordel zich dus 
ter plekke van fase 1, waarna deze via fase 2 en 3 (late bronstijd) naar fase 4 
(vroege ijzertijd) is opgeschoven. Een datering van de betreffende restgeulen 
is helaas niet beschikbaar vanwege het ontbreken van dateerbaar (moerig) 
materiaal binnen de Houten stroomgordel.30 Dit heeft voornamelijk te maken 
met het feit dat de verschillende restgeulen van de Houten stroomgordel 
periodiek nog actief waren tot in de midden-Romeinse tijd31, waardoor in de 
restgeulen voornamelijk klastisch materiaal is afgezet in plaats van moerig 
materiaal. De verschillende restgeulen kunnen daarom alleen op basis van 
insnijdingsdiepte en relatieve ouderdom van elkaar onderscheiden worden. 24 Schurmans 2005.

25 Isarin en Bosman 2006.
26 Jansen 2007.
27 Berendsen 1982.
28 Schurmans 2005.
29 Berendsen 1982.
30 Berendsen 1982.
31 Schurmans 2005.
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fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

Afb. 2.4: Vindplaatsen 

over geomorfogenetische 

kaart Houten-Zuid, schaal 

1:20.000.32

A: AMK-terrein; B: terrein-

nummer; C: gekarteerde vind-

plaatsen; D: gekarteerde rest-

geul; F: gereconstrueerde 

restgeul op basis van sloot;

G: fosfaatplek; H: archeolo-

gische vindplaats; I: locatie 

lithogenetisch en archeolo-

gisch profiel (vindplaatsen 19, 

20 en 21)33; J: grens tussen 

Houtense en Jutphase

stroomgordel; K: beddingaf-

zettingen met toenemende 

zanddiepte; L: crevasse-

afzettingen; M: komafzetting-

en met klei en/of veen; O: 

onderzoeksgebied Hofstad. 

Daarnaast is een fasering/

verplaatsing van de actieve 

meandergordel binnen de 

contouren van de Houten 

stroomgordel weergegeven. 

Deze heeft zich in het laat 

neolithicum vanuit het zuid-

westen (fase 1) in noord-

oostelijke richting verplaatst 

tot het moment in de vroege 

ijzertijd dat de Kromme Rijn 

de afvoer volledig overnam 

van de Houten stroomgordel 

(fase 4).

32 Uit Schurmans 2006, geba-
 seerd op Berendsen 1982.
33 Schurmans 2006.
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Volgens Jansen zijn er ten westen van fase 1 van de meandergordel crevasse-
afzettingen aangetroffen.34 Deze crevasse-afzettingen zijn ook aangetroffen 
nabij de vindplaatsen 19, 20 en 21 (afb. 2.4). Berendsen heeft de zandige 
crevasse-afzettingen in eerste instantie geïnterpreteerd als oeverafzettingen 
(Fs5 in afb. 2.4).35 Uit later onderzoek blijkt dat het hier om kleinschalige, 
met zandig sediment opgevulde crevassegeulen gaat, die zijn ingebed tussen 
zavelige oeverafzettingen behorende bij deze sterk migrerende/vertakkende 
crevassegeultjes.36 Dit onderzoek suggereert dat er minstens vier fases van 
crevassevorming aanwezig binnen het onderzochte gebied. De interpretatie 
als crevasse is gebaseerd op de diepte van het zandlichaam en de bijbehorende 
vegetatiehorizont (laklaag) in de top daarvan. Het diepste punt van de 
insnijding van de crevasse bevindt zich op 1,7 m – NAP (ca. 3,70 meter beneden 
het oorspronkelijke maaiveld). Het betreft dus relatief ondiepe zandlichamen, 
waardoor er inderdaad sprake is van crevasse-afzettingen.

Ter plekke van vindplaats 21, gelegen in het zuidelijke deel van het tracé 
‘Houten Vleugel’37, zijn oeverafzettingen op komafzettingen op crevasse-
afzettingen op komafzettingen aangetroffen. In de komafzettingen zijn 
minstens drie verschillende vegetatieniveaus aangetroffen, waarboven zandrijke 
kleiige crevasse-afzettingen zijn afgezet. In de top hiervan bevindt zich een 
laklaag waarin archeologische resten uit de midden-bronstijd zijn aangetroffen, 
zodat de crevasse in de midden-bronstijd of als ouder kan worden gedateerd. 
Het geheel is afgedekt door een dun pakket komklei, dat wederom is afgedekt 
door een pakket afzettingen behorende tot een jongere crevasse (mogelijk 
ijzertijd). In de top van deze jongste crevasse-afzettingen bevindt zich wederom 
een vegetatiehorizont.

De crevasses zijn ontstaan in de buitenbocht van de destijds actieve meander-
gordel van de Houten stroomgordel, nog voordat deze zich in noordoostelijke 
richting begon te verplaatsen. De oudste crevasses zijn dus al ontstaan ten tijde 
van de eerste actieve fase van de Houten stroomgordel. De jongste crevasse-
afzetting behoort vermoedelijk tot een oeverwaldoorbraak van fase twee of 
drie van de meandergordel.

In het lager gelegen komgebied ten westen van het onderzoeksgebied zijn de 
crevassegeulen nog duidelijk zichtbaar op de hoogtekaart als iets hoger gelegen 
smalle geultjes (bijlage 3; (licht)blauw gekleurd in voornamelijk paars gekleurde 
gebieden). Vanwege de afdekking van het oorspronkelijke oppervlak door 
een dik ophoogdek en de bebouwing zijn deze geulen binnen de contouren 
van de Houten stroomgordel op het AHN niet goed te extrapoleren naar het 
onderzoeksgebied. Hierdoor kan de exacte locatie van de oeverwaldoorbraken 
niet getraceerd worden met behulp van alleen de hoogtekaart. Het vermoeden
bestaat dat de oeverwal vooral is doorgebroken net ten zuiden van het onder-
zoeksgebied ter plekke van een uitstulping aangegeven op de riviersystemen-
kaart (bijlage 2).38 Deze uitstulping bevindt zich daar waar de in het onder-
zoeksgebied aanwezige restgeul ‘fase 1’ een scherpe meanderbocht vertoont 
(afb. 2.4).

34 Jansen 2007.
35 Berendsen 1982.
36 Schurmans 2006.
37 Schurmans 2006.
38 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
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Op basis van bovenstaande gegevens kunnen in principe archeologische resten 
“in situ” worden aangetroffen uit alle perioden vanaf het laat neolithicum 
tot en met de Romeinse tijd (en de vroege middeleeuwen). Archeologische 
resten uit het laat neolithicum tot en met de midden-bronstijd (vroege ijzertijd) 
worden verwacht op de crevasse-afzettingen, terwijl de archeologische resten 
vanaf de late ijzertijd zich in de top van de bedding-, oever- of kronkelwaard-
afzettingen in de nabije omgeving van (stromend) water zullen bevinden. Ter 
plekke van de aanwezige restgeul worden afvaldumps verwacht, behorende bij 
een eventuele nederzetting op de oeverwal, kronkelwaard of bedding.

2.2 Archeologie

Op de eerste kadastrale kaart (1811-1832)39 is te zien dat het onderzoeksterrein 
destijds in gebruik was als bouwland. Op en rond het onderzoeksterrein 
bevond zich geen bewoning. Aan deze situatie veranderde feitelijk tot aan de 
toewijzing als Vinex-locatie weinig. Het gebied bleef een agrarische functie 
behouden tot in de jaren negentig van de afgelopen eeuw. Wel veranderde 
het landgebruik in verloop van tijd; tot in de Tweede Wereldoorlog staat het 
onderzoeksgebied op de diverse kaarten aangegeven als bouwland, daarna 
(in ieder geval vanaf 1957) is het onderzoeksgebied in gebruik als weiland 
en boomgaard. Vanaf 1977 staat alleen weide aangegeven binnen het 
onderzoeksgebied. Echter ten tijde van de aanwijzing van het archeologisch 
monument in 1995 was het, volgens de monumentbeschrijving, nog deels in 
gebruik als boomgaard.

De grootste ingreep in het landschap vond plaats tussen 1860 en 1868. In 1860 
werd besloten tot de aanleg van de spoorlijn Utrecht – ’s Hertogenbosch – 
Boxtel. Het baanvak Utrecht – Hedel, onderdeel van deze spoorlijn en lopende 
via Houten, werd geopend in 1868. 

Volgens de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) ligt het onder-
zoeksgebied direct op de overgang tussen een gebied met een hoge trefkans 
op archeologische waarden en een gebied met een lage trefkans. Dit houdt 
verband met de ligging van het onderzoeksterrein op de rand van de Houtense 
stroomrug, die zich verder naar het noorden, oosten en zuiden uitstrekt. 
Stroomruggen	hebben	per	definitie	een	hoge	waardering	gekregen	op	de	IKAW	
vanwege de op deze stroomruggen aanwezige gunstige omstandigheden voor 
bewoning.

Op en rond het onderzoeksgebied zijn vele onderzoeken en waarnemingen 
gedaan. Deze zijn uitgebreid beschreven in Bureauonderzoek Houten Hofstad 
Loerik Terrein 16, gemeente Houten40, uitgevoerd door Past2Present – 
Archeologic. Hier wordt volstaan met een korte samenvatting (van de 
resultaten) van de belangrijkste onderzoeken en waarnemingen binnen het 
onderzoeksterrein. Voor een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar 
bovengenoemd rapport.

39 Geraadpleegd op   
 watwaswaar.nl , 15-02-2009.
40 Isarin & Bosman 2006.
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02 Hofstad AWN 01.WOR, 25 augustus 2006.

Onderzoeken

Houten Hofstad IV AWN 1971-1973
Algemeen

Oppervlaktevondsten (AWN 1971-1973)
ARCHIS-Waarnemingen (met objectcode)

Hoogtelijnen

AMK-terrein 39A-016
Topografie

50m0



25 Houten, Hofstad IV

03 Hofstad Fosfaat 01.WOR, 25 augustus 2006.

Onderzoek

Houten Hofstad IV Fosfaatkartering 1983
Algemeen

Fosfaat (Steenbeek 1983)

Hoogtelijnen

AMK-terrein 39A-016
Topografie

50m0
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04 Hofstad ROB 01.WOR, 25 augustus 2006.

Boringen ROB 1993-1994

Geen indicatoren
Indicatoren plus fosfaat
Alleen fosfaat

Onderzoek

Houten Hofstad IV ROB 1994
Algemeen

Putten ROB (1994)

Hoogtelijnen

AMK-terrein 39A-016
Topografie

50m0
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08 Hofstad HBS 01.WOR, 25 augustus 2006.

Sporen

Onderzoek

Houten Hofstad IV HBS 2005-2006
Algemeen

Globale zones met sporen

Putten VleuGel (HBS 2006)

Putten diepriool (HBS 2005)

Hoogtelijnen

AMK-terrein 39A-016
Topografie

50m0
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Het onderzoeksgebied valt geheel samen met monument 3523 (CMA 39A-016).
Dit monument is in 1995 als zodanig aangewezen naar aanleiding van verschil-
lende waarnemingen.

De vindplaats is in 1971 ontdekt bij een uitgebreide veldverkenning in het
gebied. Deze veldverkenning werd uitgevoerd door lokale amateur-archeo-
logen, die in het zuidelijk deel van het huidige monument een vondstconcen-
tratie aantroffen voornamelijk bestaande uit aardewerk daterend uit de late 
ijzertijd en Romeinse tijd en een enkel fragment dierlijk bot (zie afb. 2.5b).41 
De vindplaats is vervolgens in 1979 opnieuw verkend door de ROB, als onderdeel 
van het Kromme Rijn-project. Door middel van een booronderzoek, uitgevoerd 
door de ROB in 1982, is het terrein gekarteerd op de aanwezigheid van 
met het oog waarneembare fosfaat.42 Het is met name de bij dit onderzoek 
waargenomen verspreiding van fosfaat die de huidige begrenzing van het 
monument heeft bepaald. Om tot een waardering van deze en andere 
vindplaatsen in Houten-Zuid te kunnen komen is in 1994 een Aanvullend 
Archeologische Inventarisatie/Aanvullend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd 
door de ROB. Bij dit onderzoek is in de noordelijke helft van het monument, 
aan de uiterst noordelijke zijde van het huidige onderzoeksterrein, een noord-
noordwest gerichte proefsleuf aangelegd en zijn eveneens 34 boringen gezet 
binnen en direct rond het monument.

De noordelijke helft van de door de ROB aangelegde proefsleuf werd in beslag 
genomen door een brede restgeul. Van deze restgeul werd alleen de zuidelijke 
oever aangesneden die noordwest-zuidoostelijke richting leek te lopen. In de 
vulling van de restgeul werd een dikke vondstrijke laag uit de Romeinse tijd 
waargenomen die tot buiten de restgeul gevolgd kon worden waar hij werd 
opgenomen in de recente bouwvoor. De geul heeft tot in midden-Romeinse tijd 
opengelegen en is waarschijnlijk pas in de middeleeuwen opgevuld geraakt.43

Buiten de geul, aan het uiterst zuidelijke uiteinde van de proefsleuf, werden 
direct onder de bouwvoor diverse sporen (afvalkuilen en paalgaten) daterend 
uit de zesde eeuw voor Chr. tot tweede eeuw na Chr. aangetroffen.44 

Op grond van de tot dan toe bekende gegevens is het terrein aangewezen als 
beschermd archeologisch monument met zeer hoge archeologische waarde. 
De begrenzing van het monument is hierbij gebaseerd op de resultaten van de 
boringen en met name op de aanwezigheid van fosfaat. Naar aanleiding van 
de nieuw verkregen monumentstatus van het terrein is op verzoek van de ROB 
eind jaren ’90 het grootste deel van het monument, met uitzondering van het 
noordelijke deel ten noorden van de weg Raaigras, opgehoogd met een 0,70 tot 
1,50 meter dik gemengd zand/kleipakket ter bescherming van de vindplaats.

In 2004 heeft de ACVU-HBS het tracé van twee dieprioolleidingen door middel 
van twee proefsleuven onderzocht.45 Beide proefsleuven liepen in oostwest-
richting over de gehele breedte van het monument. Proefsleuf 1 lag aan de 
uiterst noordelijke zijde van het huidige onderzoeksgebied en doorsneed de 
ROB-sleuf. Proefsleuf 2 lag aan de uiterst zuidelijke zijde van het monument, 
direct ten noorden van de huidige Albert Heijn-vestiginIn beide sleuven werd 
een noord-zuid georiënteerde restgeul aangetroffen die vermoedelijk over de 

41 Archis waarnemingsnummers 
 43451, 43452 en 43458.
42 Steenbeek 1983.
43 Isarin & Bosman 2006.
44 Idem.
45 Schurmans 2005.
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gehele lengte van het terrein loopt. Deze geul stond ten tijde van de bewoning 
in de midden-ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd niet meer in verbinding 
met een actief riviersysteem, maar bevatte wel gedurende grote delen van het 
jaar water. De restgeul in proefsleuf 2, de zuidelijke sleuf, was voornamelijk 
opgevuld met afvallagen van de bewoning. In de geul in proefsleuf 1 vond tot 
twee keer toe, in de late ijzertijd en de midden-Romeinse tijd een reactivering 
van de geul plaats. Bij deze reactiveringen verlegde de geul zich steeds iets naar 
het westen, waarbij de daar aanwezige oudere sporen weggevaagd werden. 
Het feit dat alleen in proefsleuf 1 reactiveringen zijn waargenomen betekent 
dat ergens tussen proefsleuf 1 en 2 een latere geul het onderzoeksgebied moet 
zijn binnengekomen die aansloot op de noord-zuid restgeul en daarin zijn weg 
vervolgde.

Sporen werden aan beide zijden van de restgeul aangetroffen in de vorm 
van paalkuilen, kuilen en greppels. Door het ontbreken van een duidelijke 
stratigrafie	en	de	afwezigheid	van	dateerbaar	vondstmateriaal	uit	deze	sporen	
was een gedetailleerde datering van deze sporen niet mogelijk. Herkenbare 
structuren waren niet aanwezig.

Het vondstmateriaal uit de restgeul is te dateren van de midden-ijzertijd tot 
de midden-Romeinse tijd. Hierbinnen lijken op grond van het aardewerk enige 
hiaten aan te wijzen, die echter op grond van metaalvondsten grotendeels 
kunnen worden opgevuld. Alleen materiaal uit de tweede helft van de 
midden-ijzertijd lijkt te ontbreken. Onder de metaalvondsten bevindt zich een 
concentratie metalen voorwerpen in een vroeg Romeinse greppel die bestaat 
uit een Romeinse helm of delen daarvan (wangkleppen). Zowel in contexten uit 
de vroeg- als uit de midden-Romeinse tijd is een aantal militaria gevonden. De 
hoeveelheid is niet uitzonderlijk voor de limes-zone waarin de vindplaats zich 
bevindt.

In het kader van de voorgenomen verbreding van de spoorlijn is dit gehele tracé 
archeologisch onderzocht (het VleuGel project), in eerste instantie door middel 
van een booronderzoek. Op grond van dit booronderzoek zijn direct langs het 
onderzoeksterrein twee vindplaatsen, nummers 20 en 21, aangewezen. Deze 
vindplaatsen zijn in 2005 door middel van proefsleuven onderzocht door de 
ACVU-HBS.46

Vindplaats 20 ligt aan de westzijde van het spoor, aan de noordoostzijde van 
het onderzoeksterrein. De proefsleuf door deze vindplaats werd volledig in 
beslag genomen door zuidoost-noordwest lopende crevasse met een daarbij 
horende geleidelijk opgevulde restgeul. In de vulling van deze geul konden 
drie vondstniveaus onderscheiden worden, respectievelijk te dateren in het laat 
neolithicum/vroege bronstijd, de midden-bronstijd A (16e – 15e eeuw voor Chr.) 
en de midden-bronstijd B (14e – 13e eeuw voor Chr.). Op de vindplaats zijn 34 
paalkuilen	herkend	die	stratigrafisch	allen	aan	de	jongste	vondstlaag	kunnen	
worden toegeschreven. Een structuur kon in deze paalkuilen niet herkend 
worden. 

46 Schurmans 2006.
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Het vondstmateriaal is voornamelijk afkomstig uit de beide midden-bronstijd 
vondstlagen en bestaat voornamelijk uit aardewerk gemagerd met grind 
en/of steengruis. Het aardewerk heeft weinig daterende kenmerken, met 
uitzondering van enkele scherven met wikkeldraadversiering uit de oudste van 
beide vondstlagen. Deze moeten in de vroege bronstijd of midden-bronstijd 
A gedateerd worden. Opmerkelijk is de vondst van drie bronzen voorwerpen, 
twee klompjes smeltbrons en één of twee sintels. Uit de jongste vondstlaag 
komen een rolkopnaald, een kleine priem, twee klompjes en een mogelijke 
sintel en uit de tweede vondstlaag een kleine beitel en een mogelijke koperslak. 
Slechts	de	rolkopnaald	kan	specifieker	gedateerd	worden	dan	midden-bronstijd;	
deze naald is te dateren in de 15e eeuw voor Chr.

Op Vindplaats 21 zijn slechts enkele (sub)recente sloten en wat verspreid 
aardewerk uit de late ijzertijd/Romeinse tijd en nieuwe tijd aangetroffen.

Tenslotte heeft RAAP in 2007 door middel van een booronderzoek het gehele 
monument onderzocht. Aangezien de resultaten van dit onderzoek met name 
van	belang	zijn	voor	het	fysisch-geografisch	onderzoek	zullen	deze	in	hoofdstuk	
5 nader besproken worden.



31 Houten, Hofstad IV

 3 Vraagstellingen

In het Programma van Eisen47, opgesteld voor dit onderzoek, is een aantal 
onderzoeksvragen gesteld, onderverdeelt in drie thema’s: continuïteit 
en discontinuïteit, diachroon landschapsgebruik en fysieke kwaliteit en 
degradatieprocessen. 

Continuïteit en discontinuïteit in bewoning

•	 Wat is de aard, omvang, datering en fasering van de sporen en 
vondsten?

•	 Welke bewoningsfasen zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze 
zich en wat is daarvan de mate van zeldzaamheid (minimaal op het 
niveau van Laat neolithicum, Vroege Bronstijd, Midden-bronstijd A, 
Midden-bronstijd B en Late Bronstijd, enz.)?

•	 In welke perioden of tussen welke perioden was sprake van 
discontinuïteit in bewoning en waarom?

•	 Wat is de aard, genese en informatiewaarde van de cultuurlagen?

•	 Hoe verhouden deze archeologische lagen zich tot sporen en structuren?

•	 In hoeverre zijn er oudere bewoningsfasen vertegenwoordigd?

•	 Welke ambachtelijke activiteiten vonden er tijdens de bewoningsfasen 
plaats? Is er sprake van een ruimtelijke differentiatie hierin?

•	 Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en de afvaldumps in de 
restgeulen?

•	 Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het 
onderzoeksgebied in de Vroege Middeleeuwen?

•	 Welke activiteiten vonden er binnen het onderzoeksgebied plaats in de 
Late Middeleeuwen en latere periodes?

•	 Wat	is	de	potentie	voor	een	verfijning	van	het	beeld	van	de	
Bronstijdbewoning in dit deel van het rivierengebied?

•	 Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van graven en/of een 
grafveld?47 Leijnse et al. 2008.
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•	 Welke lacunes kunnen (in potentie) opgevuld worden op het gebied 
van: huisplaats en erf; landinrichting en infrastructuur; vormen 
van begravings- en andere rituele handelingen; voedseleconomie 
(verbouwde gewassen/veeteelt); vuursteen- en houtgebruik?

•	 Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten 
van het onderzoek op de ten westen van het monument gelegen 
vindplaats 20?

Diachroon landschapsgebruik 

•	 Wat is de (relatieve)datering van de verschillende geulen? 

•	 Wat is de onderlinge relatie van de verschillende geulen? 

•	 Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en 
hoe dynamisch was het? 

•	 Wat is de relatie tussen de geulen en de te onderscheiden 
bewoningsfasen? 

•	 Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onderscheiden worden? Is 
er sprake van een ruimtelijke en chronologische differentiatie hierin? 

•	 Op welke manieren werd gebruik gemaakt van de restgeulen in het 
onderzoeksgebied? 

•	 Wat was de waarde van de verschillende landschappelijke elementen 
voor de bewoners van het gebied? Welke activiteiten vonden hier 
plaats?

•	 Wat zijn - per onderscheiden bewoningsfasen - de vormen van gebruik 
per landschapseenheid (geulen, crevasse, oeverwallen en komgebieden)?

•	 Wat is de aard en intensiteit hiervan?

•	 Hoe vertaalt het gefaseerde bewoningsbeeld zich naar een 
verwachtingsmodel, gedifferentieerd naar landschapseenheid?

•	 In hoeverre wijkt het (potentiële) beeld van de Houtense 
bronstijdbewoning af van het bekende, algemene beeld van de 
archeoregio Utrechts-Gelders rivierengebied?

•	 Welke	specifieke	activiteiten	(zoals	bronsproductie,	deposities,	
akkerbouw) hebben er plaatsgevonden (of wat is de verwachting) en in 
welk deel van het bronstijd landschap?

•	 Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten 
van het onderzoek op de ten westen van het monument gelegen 
vindplaats 20?
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Fysieke kwaliteit en degradatieprocessen

•	 In hoeverre is het landschap uit de Bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en 
de Vroege Middeleeuwen nog intact?

•	 Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten (cultuurlagen, 
sporen/structuren) per onderscheiden bewoningsfase en hoe is deze tot 
stand gekomen?

•	 Wat is de mate van conservering van de onverkoolde/onverbrande 
organische resten (macroresten, dierlijk en menselijk botmateriaal, 
evt. aanwezige houten of leren artefacten) per onderscheiden 
landschapseenheid en (cultuur) laag?

•	 Wat is de conservering van de van het organisch en anorganisch 
vondstmateriaal in de geulen enerzijds en de oever- en komzones 
anderzijds?

•	 Wat is de NAP-hoogte van de waargenomen oxidatie- /reductiegrens in 
de	profielen?

•	 Welke formatieprocessen zijn van invloed geweest op het bodemarchief 
en wanneer?

•	 Is er invloed waarneembaar van de ophoging met zand op:
- zichtbaarheid van grondsporen
- fysieke kwaliteit van (met name) organische materialen
-	 gaafheid	van	laagopbouw	(met	name	ook	in	de	venige	profielen)

•	 Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten 
van het onderzoek op de ten westen van het monument gelegen 
vindplaats 20?
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 4Werkwijze

Het uitgevoerde onderzoek kende twee hoofdrichtingen: een archeologische 
en een landschappelijke component. De gehanteerde onderzoeksmethoden 
en werkwijze in het veld zijn op deze twee verschillende componenten48 
afgestemd.	In	het	hierna	volgende	deel	zullen	eerst	de	specifieke	verwachtingen	
ten aanzien van de te verwachten archeologie en de te verwachten 
landschappelijke elementen en eenheden beschreven worden, gevolgd door een 
beschrijving van het uitgevoerde veldwerk met betrekking tot beide elementen. 
Ten slotte zal de uitwerking en analyse aanbod komen.

4.1 Landschappelijke context en bodemopbouw

Tijdens het veldonderzoek in september, oktober en november 2008 en in 
april/mei 2009 is de bodemopbouw van het onderzoeksgebied onderzocht. 
De variatie in lithologische opbouw tussen de sleuven was minimaal. Om die 
reden is er voor gekozen om vooral de proefsleuven 7, 8 en 12 gedetailleerd 
te	beschrijven.	De	exacte	locaties	van	de	beschreven	profielwanden	zijn	
afgebeeld in het puttenplan (bijlage 7). Proefsleuf 7 gaf de meeste verschillen 
te zien, terwijl de sleuven 8 en 12 juist een representatief overzicht geven van 
de	lithologische	en	lithostratigrafische	opbouw	van	het	grootste	deel	van	het	
onderzoeksgebied.	Profielbeschrijving	1	bevindt	zich	in	het	meest	westelijke	
deel	en	profielbeschrijving	5	in	het	meest	oostelijke	deel	van	proefsleuf	12.	De	
profielen	zijn	lithologisch	(NEN	5104)	en	bodemkundig49 beschreven. Voor de 
profielbeschrijving	zijn	de	volgende	kenmerken	opgenomen:

•	 type bodemhorizont
•	 dikte bodemhorizont
•	 kleur bodemhorizont
•	 textuur bodemhorizont
•	 mediane korrelgrootte bodemhorizont
•	 eventuele bijzonderheden

Aan de hand van de lithologische opbouw en bodemkundige kenmerken van 
de	profielwanden	en	de	bijbehorende	interpretatie	(lithogenese)	zijn	van	
alle	putten	geomorfogenetische	profielen	vervaardigd.	Op	basis	van	deze	
geomorfogenetische	profielen,	enkele	extra	geplaatste	boringen	nabij	put	
16, informatie uit andere (archeologische) onderzoeken en bodemkundige 
interpretaties zijn de hieronder door Leijnse opgestelde onderzoeksvragen met 
betrekking	tot	de	fysische	geografie	beantwoord.50 

48 Een derde component wordt 
 gevormd door het onderzoek 
 naar de effecten van het op-
 hogen van het terrein op de 
 archeologische resten.
49 De Bakker & Schelling 1989.
50 Leijnse 2008.
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· Wat is de (relatieve) datering van de verschillende geulen?
· Wat is de onderlinge relatie van de verschillende geulen?
· Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en 

hoe dynamisch was het?
· Wat is de relatie tussen de geulen en de te onderscheiden 

bewoningsfasen?
· Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onderscheiden worden? Is 

er sprake van een ruimtelijke en chronologische differentiatie hierin?
· Op welke manieren werd gebruik gemaakt van de restgeulen in het 

onderzoeksgebied?
· Wat was de waarde van de verschillende landschappelijke elementen voor 

de bewoners van het gebied? Welke activiteiten vonden hier plaats?
· Wat zijn - per onderscheiden bewoningsfasen - de vormen van gebruik 

per landschapseenheid (geulen, crevasse, oeverwallen en komgebieden)?
 Wat is de aard en intensiteit hiervan?
· Hoe vertaalt het gefaseerde bewoningsbeeld zich naar een 

verwachtingsmodel, gedifferentieerd naar landschapseenheid?
· In hoeverre wijkt het (potentiële) beeld van de Houtense 

bronstijdbewoning af van het bekende, algemene beeld van de 
archeoregio Utrechts-Gelders rivierengebied?

· Welke specifieke activiteiten (zoals bronsproductie, deposities, 
akkerbouw) hebben er plaatsgevonden (of wat is de verwachting) en in 
welk deel van het bronstijd landschap?

· Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten 
van het onderzoek op de ten westen van het monument gelegen 
vindplaats 20?

Tijdens	het	fysisch-geografische	onderzoek	kregen	de	laklagen,	vondstlagen	en	
sedimentaire structuren, inclusief erosievlakken, speciale aandacht teneinde de 
fasering in de genese van het landschap te kunnen duiden en verklaren. 

Binnen het onderzoeksgebied werd een restgeul aangetroffen (putten 7, 10 -13).
Op deze locatie zijn de proefsleuven verdiept tot in het beddingzand. Op plek-
ken waar dit om veiligheidsredenen niet kon zijn enkele boringen geplaatst 
om toch de vorm en de diepte van de restgeul te kunnen bepalen. Onderin de 
restgeulvulling zijn monsters genomen voor 14C-analyse. Daarnaast zijn in de 
putten 13 en 16 enkele boringen geplaatst buiten de aanwezige meandergordel 
van de Houten stroomgordel.

Naast	het	onderzoeken	van	de	profielwanden	zijn	ook	de	landschappelijke	
eenheden van het onderzoeksgebied bestudeerd in samenhang met de nabije 
omgeving
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4.2 Archeologisch onderzoek

4.2.1 Veldwerk

Voor het plangebied Hofstad IV ligt nog geen stedenbouwkundig plan vast. 
Hoewel de verwachting was dat binnen het beschermde terrein sprake was van 
bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en mogelijk Bronstijd, was er 
nog onvoldoende inzicht in ruimtelijke verschillen in vondst- /spoordichtheden, 
de fysieke kwaliteit van de vindplaats, en functies (complextypen). Doel van het 
onderzoek is derhalve conform de vraagstellingen voor proefsleuvenonderzoek 
om aard, omvang en kwaliteit van de vindplaats nader vast te stellen 
voorafgaand	aan	eventueel	definitief	vervolgonderzoek51 en teneinde vast te 
stellen	waar	een	definitief	onderzoek	noodzakelijk	is.

Volgens het PvE52 is het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, met een 
oppervlak van circa 714 m², opgehoogd tot 2 meter boven het oorspronkelijke 
maaiveld. Voor de aanvang van het onderzoek bleek echter dat het gehele 
plangebied opgehoogd met een circa 1,50 tot 2 meter dik klei/zand pakket. Ten 
noordwesten van het plangebied, en deels overlappend met het plangebied, lag 
bovenop dit ophogingspakket een circa twee tot drie meter hoog gronddepot. 
De in het PvE voorgestelde werkwijze ter plaatse van het gronddepot, onder 
begeleiding van een archeoloog afgraven van de opgebrachte grond, is daarom 
gevolgd voor het gehele terrein.

Het PvE ging uit van de aanleg van negen proefsleuven in oost-west richting 
aangelegd over de gehele breedte van het monument. Gezien de onregelmatige 
vorm van het monument zou dit resulteren in proefsleuven van verschillende 
lengte; variërend van 100 tot 126 meter. Daarbij werd uitgegaan van een 
dekkingspercentage van de proefsleuven van 10%; bij een breedte van vier 
meter van de proefsleuven bedraagt de tussenruimte 36 meter. De negen 
volgens het PvE geplande proefsleuven binnen het onderzoeksgebied zijn van 
noord naar zuid genummerd, van 6 tot 14. De proefsleuven 1 tot en met 5 zijn 
gepland op het aangrenzende deel van het monument, Houten-Castellum.
Om de verstoring van het monument zo beperkt mogelijk te houden werd 
uitgegaan van een fasering in de aanleg: eerst zouden de proefsleuven met de 
even nummers worden aangelegd. Daarna zou aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek van deze eerste sleuven worden besloten over de eventuele 
aanleg van de oneven genummerde sleuven.

Bij de plaatsing van de werkputten is zoveel mogelijk uit gegaan van het bij het 
PvE gevoegde puttenplan.
Helaas was bij het ontwerp van het puttenplan geen rekening gehouden met 
de	latere	aanleg	van	een	fietspad	in	de	noordoosthoek	van	het	terrein,	een	
omringende wal van een LIDL-vestiging in het zuidelijk deel en doorkruisende 
kabels en leidingen ter hoogte van de warmtekrachtcentrale en aan de uiterst 
noordelijke zijde. Daarnaast was een aantal proefsleuven zo geplaatst dat zij 
de weg Raaigras aan de westzijde en een deel van de warmtekrachtcentrale 
doorsneden. Bij aanvang van het veldwerk bleek dan ook al snel dat de 
uitvoering van het oorspronkelijke puttenplan niet mogelijk was. Ten gevolge 51 Leijnse 2008.

52 Idem.
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hiervan zijn de volgende aanpassingen gedaan: sleuf 6 is komen te vervallen, 
sleuf 7 is ingekort en verder noordelijk aangelegd, de sleuven 8, 9, 10, 12 en 13 
zijn ingekort en sleuf 14 is komen te vervallen. 

Vanwege deze praktische problemen is ook de fasering niet volgens het PvE 
uitgevoerd. In de eerste fase zijn de sleuven 7, 9, 10, 12 en 13 aangelegd. In de 
tweede fase zijn vervolgens de sleuven 8, 11 en 15 aangelegd. De sleuven 15, 16 
en 17 zijn niet in het oorspronkelijke puttenplan voorziene sleuven. Sleuf 15 is 
aangelegd dwars op en aan weerszijden van sleuf 13, aansluitend op sleuf 12. 
Aanleiding tot de aanleg van deze sleuf was het aantreffen van een midden-
bronstijd vondstlaag in sleuf 13. De sleuven 16 en 17 zijn aangelegd dwars op 
sleuf 8 in verband met een midden-bronstijd vondstlaag in werkput 8. Het doel 
van de aanleg van de sleuven 15, 16 en 17 was de eerder aangetroffen bronstijd-
vindplaatsen nader te begrenzen.

proefsleuf oppervlak

lengte vlak 1 vlak 2 vlak 3 vlak 4

7 55 220 220 - -

8 35 146 138 - -

9 64 272 277 - -

10 82 352 328 - -

11 109 481 484 61 -

12 113 456 456 78 78

13 107 411 373 45 -

15 66 247 - - -

16 34 136 136 - -

17 20 80 80 - -

totaal 631 2802 2329 184 78

In principe zijn in elke sleuf volgens het Programma van Eisen twee vlakken 
aangelegd: het eerste vlak direct onder de bouwvoor en het tweede op 
wisselende diepte, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden/fysisch 
geografische	context	en	de	daarmee	samenhangende	vraagstelling	.	Volgens	
het PvE diende het onderzoek consequent tot en met het laagste sporenniveau 
te reiken. Dit is uitgevoerd voor zover mogelijk in verband met de praktische 
uitvoerbaarheid (grondwater!) en de daarmee samenhangende veiligheid. 
Dit betekent dat de onderzijde van de restgeul in de meeste sleuven niet 
gedocumenteerd kon worden behalve door middel van boringen en kijkgaten. 
Alleen in werkput 7 kon met behulp van bronbemaling de gehele doorsnede 
van de restgeul gedocumenteerd worden.

De functie van het tweede vlak, en daardoor ook de diepte van dit vlak, was 
afhankelijk	van	de	fysisch-geografische	locatie.	Ter	plaatse	van	de	oudere	
crevasse afzettingen, waar een midden-bronstijd niveau vermoed kon worden, 
werd dit vlak onder de laklaag die met deze periode geassocieerd kon worden
aangelegd. Deze oeverwal/crevasseafzettingen konden volgens het vooronder-
zoek verwacht worden aan de westzijde van het plangebied. Binnen de latere 

Tabel 4.1: Aangelegde 

proefsleuven; aantal vlakken 

met lengte en oppervlaktes.
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kronkelwaardafzettingen werd het tweede vlak vooreerst aangelegd ten 
behoeve	van	het	profiel.	Hierbij	werd	een	gemiddelde	diepte	van	circa	1	meter	
aangehouden. Ter hoogte van de restgeul werden bij het verdiepen vanaf het 
eerste vlak de vondstlagen gevolgd, om praktische redenen werd hiertoe een 
derde en soms vierde vlak aangelegd. 

Alle vlakken zijn gefotografeerd, getekend (schaal 1:50), beschreven en 
gewaterpast.

Van	elke	sleuf	is	een	geheel	lengteprofiel	gedocumenteerd.	De	hoogte	van	het	
profiel	was	afhankelijk	van	twee	factoren;	de	diepte	van	het	midden-bronstijd	
niveau	en	de	veiligheid	in	het	veld.	Met	name	de	profielen	in	de	zandige	
kronkelwaardafzettingen stortten onder invloed van de hoge grondwaterstand 
al snel in. In de restgeul, die gevuld was met voornamelijk kleiige afzettingen, 
kon	een	dieper	profiel	aangelegd	worden,	echter	ook	hier	ontstonden	op	
grotere	diepte	onveilige	werksituaties.	In	principe	is	getracht	het	profiel	in	de	
restgeul zo volledig mogelijk te documenteren, het liefst tot onder de bodem 
van de restgeul, zolang de veiligheid niet in het geding kwam.

De	profielen	zijn	door	het	reguliere	veldteam	gefotografeerd,	getekend	(schaal	
1:20) en beschreven en vervolgens ook in het veld door een fysisch geograaf 
beschreven.

Vondsten zijn zoveel mogelijk per spoor en laag verzameld. Bij de aanleg 
van de vlakken zijn deze in vakken van vier bij vier meter (de gehele breedte 
van de sleuf) verzameld. Metaalvondsten en andere opvallende vondsten 
(bijv. glaskralen) zijn driedimensionaal ingemeten. Daar waar een bronstijd-
vondstlaag aanwezig was (in de sleuven 8,15, 16 en 17) zijn de vlakvondsten 
met de troffel verzameld in vakken van twee bij twee meter.

Vondstmateriaal uit de vondstlagen in de restgeul zijn vanaf vlak 1 verzameld 
in vakken van één bij één meter. Toen dit zeer tijdrovend bleek en onduidelijk 
was waarom voor deze verzamelstrategie gekozen was, is in overleg 
(bouwvergadering 13-10-2008) met Archeologic en de RACM besloten tot het 
verzamelen in stroken van één meter lang en vier meter breed (de gehele 
breedte van de sleuf). Later (bouwvergadering 20-10-2008) is dit besluit op last 
van de RACM teruggedraaid en zijn de vondsten weer verzameld in vakken van 
één vierkante meter. Uiteindelijk zijn de vondsten in de sleuven 7, 11 en 12 in 
vierkante meter vakken verzameld en in de sleuven 10 en 13 in stroken van één 
bij vier meter. In de overige sleuven was geen restgeul aanwezig. In de diepere 
niveaus in de restgeul bleek het verzamelen van vondsten in vierkante meter 
vakken of stroken door het snel opkomende grondwater niet haalbaar, deze 
vondsten zijn verzameld in vakken van vier bij vier meter.

Monsters ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek en 14C -dateringen zijn 
genomen uit houtskool- of humusrijke sporen, de vondstlagen uit de restgeul en 
de	midden-bronstijd-vondstlagen.	Uit	het	profiel	van	proefsleuf	8	is	rond	
de midden-bronstijd-vondstlaag een aantal slijpplaatmonsters genomen ten
behoeve van micromorfologisch onderzoek. De micromorfologische monsters
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zijn nog in bewerking (13-07-2009). De monsters uit de bronstijd-sporen en 
-lagen bleken niet voldoende houtskool te bevatten voor een 14C -datering. 
De in het PvE53 genoemde OSL-monsters zijn, in overleg met de RACM 
(bouwvergadering 27-10-2008), niet genomen, aangezien dit niet noodzakelijk 
geacht werd voor het beantwoorden van de vraagstellingen. 

Afb. 4.1 : Wateroverlast in 

werkput 11.

53 Leijnse 2008
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vondstnr werkput spoornr aard datering opmerking

117 12 122 KL IJZ/ROM

136 12 126 LG IJZ/ROM vondstenlaag in geul

180 12 133 KL IJZ/ROM

240 12 135 KL IJZ/ROM

257 10 10 KL IJZ/ROM

283 10 138 KL IJZ/ROM

303 13 4444 LG BRONS vondstenlaag

365 13 167 GR IJZ/ROM

386 13 5555 LG IJZ/ROM vondstenlaag

388 13 5554 LG IJZ/ROM vondstenlaag

663 15 218 PK BRONS

683 7 110 KL IJZ/ROM

764 8 235 KL BRONS

765 8 234 PK BRONS

vondstnr werkput spoornr aard datering opmerking

244 12 9999 LG IJZ/ROM
bovenste vondstlaag

in geul

371 13 4444 LG BRONS
aaneensluitende reeks door 

bronstijd lak/vondstlagen

372 13 4444 LG BRONS idem

373 13 4444 LG BRONS idem

366 13 9999 LG IJZ/ROM
aaneensluitende reeks door 

vondstlagen in geul

367 13 9999 LG IJZ/ROM idem

368 13 9999 LG IJZ/ROM idem

369 13 9999 LG IJZ/ROM idem

767 8 346 LG BRONS
aaneensluitende reeks door 

bronstijd lak/vondstlagen

768 8 347 LG BRONS idem

766 8 4444 LG BRONS idem

Sporen zijn, daar waar nog een dieper vlak werd aangelegd, allemaal 
gecoupeerd en afgewerkt. Daar waar niet verder verdiept werd zijn slechts 
enkele sporen gecoupeerd voor zover dit nodig was ten behoeve van het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. Aangezien in de meeste proefsleuven 
op vlak 2 geen grondsporen meer aanwezig waren, is feitelijk alleen in de 
sleuven 8, 15 (vlak 2), 16 en 17 selectief gecoupeerd. De sporen in deze sleuven 
zijn niet afgewerkt.

Gedurende het onderzoek heeft wekelijks in het veld overleg plaatsgevonden 
tussen BAAC bv (A. Emaus en A. ter Wal), Archeologic (K. Leijnse, B. Gouds-
waard, H. Pape en A. van Dijk- van der Moolen) en de RACM/RCE (drs. T. de 
Groot, drs. J. Schreurs en dr. L. Theunissen).

Tabel 4.2: Algemene monsters;

 macrobotanisch/14C.

Tabel 4.3: Pollenmonsters.
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4.2.2 Uitwerking 

In onderstaande tabel (tabel 4-4) staan per specialisme zowel de uitvoerende 
van de analyse als die van de rapportage vermeld.

   Specialisme    Analyse    Rapportage

Aardewerk, gedraaid N. Dewinter N. De Winter  (Aron b.v.b.a.)

Aardewerk, 

handgevormd
A. ter Wal A. ter Wal (BAAC bv)

Archeobotanie L. van Beurden L. van Beurden (BIAX Consult)

Bot L. de Vries L. de Vries

Fysische	geografie
C. Kalisvaart

L..A. Tebbens

C. Kalisvaart/L.A. Tebbens 

(BAAC bv)

Hout S. van Dalen S. van Dalen (BAAC bv)

Metaal M. Hendriksen M. Hendriksen (BAAC bv)

Natuursteen L.A. Tebbens L.A. Tebbens (BAAC bv)

Sporen A. ter Wal A. ter Wal (BAAC bv)

Overig A.ter Wal A.ter Wal (BAAC bv)

 

4.2.2.1 Sporen
Alle sporen en lagen zijn meegenomen in de analyse van de aangetroffen 
vindplaatsen. Hierbij is aandacht besteed aan locatie, relatie tot andere sporen, 
stratigrafische	ligging,	aanwezig	vondstmateriaal	en	datering.	Aangezien	beide	
bronstijdvindplaatsen zich door de aanwezigheid van een duidelijk herkenbare 
vondstlaag goed lieten begrenzen zijn de sporen van deze vindplaatsen per 
vindplaats als één geheel behandeld. Voor de periode ijzertijd-Romeinse tijd is 
de samenhang tussen de sporen uit de verschillende werkputten veel minder 
evident, in die zin dat niet van tevoren uitgesloten kan worden dat deze sporen 
behoren tot meerdere in tijd en ruimte begrensde vindplaatsen. Daarom is er 
voor gekozen deze sporen per werkput te behandelen. 

4.2.2.2 Aardewerk
In verband met de grote hoeveelheid aangetroffen aardewerk, voor de periode 
ijzertijd-Romeinse tijd in totaal 13405 stuks aardewerk, is besloten slechts 
een beperkte selectie aan analyse te onderwerpen. In de vooraf opgestelde 
begroting en de daaruit voortvloeiende offertes voor de uitwerking van het 
vondstmateriaal is uitgegaan van slechts 1500 stuks aardewerk voor het gehele 
onderzoek. Uitwerking van al het aardewerk bleek budgettair niet haalbaar. De 
gemaakte selectie bestaat in de eerste plaats uit al het aardewerk afkomstig uit 
sporen	(N=1830)	en	uit	het	aardewerk	dat	verzameld	is	uit	de	profielen	(N=317).	

Het overgrote deel van het aardewerk (N=11202) is aangetroffen bij de aanleg 
van de werkputten, en met name bij het verdiepen in de restgeul. Aanleg-
vondsten waarvan de context onzeker is, en dit geldt in het bijzonder voor 
vondsten van vlak 1, zijn uitgesloten van verdere analyse. Van de resterende 
vondsten, in feite alleen de vakvondsten uit de restgeul van vlak 2 en lager, is 
10% geselecteerd. Omdat in de werkputten 8, 9 en 15 de restgeul niet is aange-
troffen, is van deze werkputten alleen het aardewerk uit de sporen bekeken. 

Tabel 4.4: Uitvoerenden 

analyse en rapportage per 

vondstcategorie. 
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Van werkput 7 zijn de vondsten uit de restgeul nog buiten beschouwing gelaten 
in afwachting van het vervolg van het onderzoek in deze werkput.
Om tot een selectie van circa 10% te komen is uitgegaan van de uitgezette 
vakken van 1 bij 1 m en 1 bij 4 meter. In de werkputten waar vondsten 
verzameld zijn in vakken van 1 bij 1 meter, zijn de vondsten uit één rij vakken 
over de gehele breedte van de restgeul geselecteerd. Daar waar vakken van 
1 bij 4 meter zijn gebruikt, zijn van elk 4e vak de vondsten geselecteerd. 
Hierbij zijn de vakken zo gekozen dat elke laag en zone binnen de restgeul 
vertegenwoordigd is. Deze selectie resulteerde in een aantal van 2225 stuks 
aardewerk, een percentage van circa 18% van het aardewerk gevonden buiten 
de	sporen	en	profielen.
Het totale aantal gedetermineerd aardewerk komt daarmee op 4298 stuks.

Het vondstmateriaal werd per vondstnummer uitgesorteerd volgens materiaal-
categorie. Het aardewerk werd vervolgens ingedeeld volgens soort, baksel, 
versiering en vorm. Fragmenten van eenzelfde pot werden gegroepeerd. Binnen 
elke groep die op deze manier ontstond werd het aardewerk beschreven en het 
aantal fragmenten geteld. De datering gebeurde aan de hand van de vormelijke 
kenmerken van de fragmenten en de uiterlijke kenmerken van het baksel. 

4.2.2.3 Overig keramiek
Het overige keramiek (N=673), bestaande uit onder andere bouwkeramiek maar 
ook lemen voorwerpen als slingerkogels, is onderworpen aan een quickscan. 
Alleen de stukken met bijzondere kenmerken, zoals indrukken, of onderdelen 
van voorwerpen zijn nader beschreven. De fragmenten Romeinse dakpan zijn 
apart geteld.

4.2.2.4 Natuursteen
In totaal zijn er tijdens het onderzoek 1238 stuks natuursteen aangetroffen. 
Middels een quickscan zijn hieruit de bewerkte/gebruikte stukken geselecteerd 
en nader beschreven. De geselecteerde stukken zijn beschreven en 
gedetermineerd op steensoort. Fragmenten tefriet, gebruikt als maalsteen, zijn 
apart geteld.

4.2.2.5 Glas
Gedurende het onderzoek zijn 14 fragmenten glas aangetroffen. Deze zijn allen 
beschreven.

4.2.2.6 Metaal
Alle metalen voorwerpen (N=194) zijn zo snel mogelijk afgevoerd naar de 
metaalspecialist voor reiniging en conservering. Al deze voorwerpen zijn 
beschreven, gedetermineerd en waar mogelijk gedateerd. Determinatie van de 
gebruikte metaalsoort is op het oog uitgevoerd; metallurgisch onderzoek heeft 
niet plaatsgevonden.

4.2.2.7 Bot
In de vooraf opgestelde begroting en de daaruit voortvloeiende offertes voor 
de uitwerking van het onderzoek is uitgegaan van slechts 150 stuks bot voor 
het gehele onderzoek. In werkelijkheid zijn er bij het gehele onderzoek bijna 
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4400 stuks bot aangetroffen. Vergroting van het budget voor de analyse van het 
bot bleek niet mogelijk. Op last van Archeologic diende de te analyseren stuks 
bot het aantal van 150 niet te overschrijden. Aangezien een dergelijke selectie 
op inhoudelijke gronden niet gemaakt kon worden, is besloten tot het laten 
uitvoeren van een zogenaamde quickscan. Het resultaat van deze quickscan is 
te vinden in bijlage 6. In de quickscan zijn ook de fragmenten bot meegenomen 
die	afkomstig	zijn	uit	monsters	genomen	uit	specifieke	contexten	(sporen	en	
vondstlagen). Deze monsters zijn gezeefd met het oog op botanisch onderzoek 
(maaswijdtes 2,5; 1,0; 0,5 en 0,25 mm).

4.2.2.8 Hout
Alle bij het onderzoek gevonden stukken hout (N=5) zijn beschreven, 
gedetermineerd op houtsoort en bekeken op geschiktheid voor 
dendrochronologisch onderzoek.
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 5 Landschappelijke context 
en bodemopbouw

5.1 Inleiding 

Het onderzoeksgebied Houten-Hofstad is gelegen in het midden-Nederlandse 
rivierengebied.54 De ondiepe ondergrond van dit gebied is opgebouwd uit 
fluviatiele	afzettingen	van	zowel	de	Maas	als	de	Rijn,	die	afgezet	zijn	tijdens	
het Holoceen (bijlage 1). Deze rivieren hebben grote hoeveelheden sediment 
afgezet, dat varieert van zand en grind tot zwak siltige klei. Het landschap waar 
de huidige rivieren doorheen stromen ziet er echter heel anders uit dan in de 
periode voor de bedijking. Voordat men in de middeleeuwen begon met het 
vastleggen van de rivierlopen, zochten deze zelf hun weg door het landschap. 
Rivierlopen verplaatsten zich geleidelijk of verlegden hun loop in het geheel. 
Hierdoor is een landschap ontstaan dat bestaat uit fossiele stroomgordels en 
actieve rivieren. 

In	dit	hoofdstuk	zal	specifiek	ingegaan	worden	op	de	tijdens	de	opgraving	
aangetroffen lithologie, lithogenese en morfogenese waaruit een reconstructie 
van het landschap valt af te leiden. De landschapsreconstructie zal uiteindelijk 
worden gecorreleerd met de aangetroffen archeologische resten binnen het 
onderzoeksgebied.

5.2 Waarnemingen

In deze paragraaf wordt eerst een beschrijving gegeven van de veldwaar-
nemingen	aan	het	oppervlak.	Op	basis	van	de	profielwanden	en	aanvullende	
boringen wordt vervolgens de sedimentatiegeschiedenis en landschapsgenese 
van	het	terrein	beschreven.	Zo	kan	de	stratigrafische	positie	van	de	archeologica	
worden vastgesteld en wordt inzicht verkregen in de landschappelijke situatie 
waarin de vindplaatsen zich bevonden. In bijlage 7 zijn de locaties van de 
aangelegde proefsleuven weergegeven. Daarnaast zijn alle geomorfogenetische 
geïnterpreteerde	profielwanden	weergegeven	in	bijlage	8	a-c.	

5.2.1 Veldwaarnemingen

Het onderzoeksgebied was ten tijde van het onderzoek in gebruik als grasland
met verspreid enkele bomen. Vanwege de afdekking door een circa 1 tot 1,5 m 
dik opgebracht matig siltig, matig humeus, bruingrijs kleipakket was er nauwe-
lijks nog oorspronkelijk reliëf in het landschap zichtbaar (afb. 5.1). De afdekking 
met het kleipakket heeft tevens een forse staalblauwe reductiekleuring 
veroorzaakt van de oorspronkelijke humeuze bovengrond direct onder het 
voormalige landoppervlak. Dit kan worden verklaard uit de reductie van 54 Berendsen 2008a.
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ijzer onder anaerobe omstandigheden door bacteriën die tegelijkertijd de 
organische stof uit de bovengrond ‘consumeren’ en afbreken. Deze versnelde 
afbraak van organische stof kan zelfs hebben geleid tot de degeneratie van 
eventueel aanwezige (archeologisch relevante) grondsporen.55 Het door de RCE 
uitgevoerde micromorfologische onderzoek dient hierover uitsluitsel te geven.

5.2.2	 Geomorfogenese	en	stratigrafie

Uit	de	onderzochte	lengteprofielen	van	de	diverse	werkputten	komt	naar	voren	
dat er vijf geomorfogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden. Het 
betreft de volgende geomorfogenetische eenheden, waarbij de bedding-, 
oeverwal- en restgeulafzettingen de Houten stroomgordel vertegenwoordigen 
en de crevasse- en komafzettingen het komgebied ten westen daarvan.

•	 Beddingafzettingen, bestaande uit zand of grind. Hierbij kan een 
onderverdeling worden gemaakt in scheef-gelaagde, meer kleiige 
tot	fijnzandige	beddingafzettingen	en	uiterst	siltarme,	grindrijke	
zandpakketten. 

•	 Oeverwalafzettingen, bestaande uit uiterst siltige klei tot en met sterk 
zandige klei. Over het algemeen kan binnen het oeverwalpakket een 
zogenaamde “fining-upward”-sequentie worden onderscheiden, waarbij 
de	korrelgrootte	van	onder	naar	boven	afneemt	(aflopend	profiel).	
Vanwege het feit dat ter plekke van het onderzoeksgebied de top van 
het oorspronkelijke leefniveau is afgetopt en vervolgens opgehoogd, 
zijn de oeverwalafzettingen over het algemeen zeer dun.

•	 Restgeulafzettingen, bestaande uit (humeuze) klei, gyttja en venige klei. 
De afzettingen zijn voornamelijk parallel gelaagd afgezet in langzaam 
stromend of stilstaand water.

Afb. 5.1: Foto genomen vanaf 

het oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied kijkende in 

westelijke richting.

55 Huisman 2009.
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•	 Crevasse-afzettingen, bestaande uit sterk siltige klei tot en met zwak 
siltig zand met een enkel grindje. Deze afzettingen hebben een sterk 
variabele lithologische opbouw en reiken minder diep dan bijvoorbeeld 
beddingafzettingen.

•	 Komafzettingen, bestaande uit zwak siltige tot sterk siltige klei.

Bodemkundig werden in diverse putten laklagen (begraven Ahb-horizonten) 
herkend en werden met name in de restgeulvullingen fosfaatvlekken aange-
troffen.

De OOW georiënteerde werkput 7 bevindt zich geheel binnen de contouren 
van de Houten stroomgordel. In deze put zijn temidden van zwak siltige, grind-
rijke zandige beddingafzettingen een relatief brede en diepe restgeul en een 
smallere, ondiepe restgeul aangetroffen.

In de WNW-OZO georiënteerde putten 8, 9, 10, 11, 12 en 13 konden drie 
geomorfogenetische eenheden worden onderscheiden (afb. 5.2; werkput 14 is 
komen te vervallen). Van oost naar west zijn deze putten aangelegd in de kleiige 
vulling van een restgeul, die in westelijke richting geleidelijk overgaat in scheef 
gelaagde en vrij zandige beddingsedimenten. Deze zandige beddingsedimenten 
snijden in het westen middels een scherpe grens een meerfasig crevassecomplex 
aan met meerdere laklagen.

De putten 15, 16 en 17 zijn alle drie NNW-ZZO georiënteerd en lopen min of 
meer parallel aan de as van de meanderende Houten stroomgordel. Ze zijn allen
aangelegd in crevasseafzettingen ten westen van de westelijke begrenzing van 
de Houten stroomgordel. In deze putten zijn namelijk uitsluitend vrij siltige 
tot zandige kleien aangetroffen, die als crevasse-afzettingen worden geïnter-
preteerd. De crevasse-afzettingen tonen laklagen, zodat sprake is van 
onderbrekingen in de sedimentatie.

1 Ahb

Beddingafzettingen

2 Ahb

3 Ahb

Crevasse-afzettingen

Afb. 5.2: Overzichtsfoto van 

het zuidprofiel van werkput 

13 op de overgang van 

klastische, scheef gelaagde 

beddingafzettingen naar 

parallel gelaagde, zandrijke 

kleiige crevasse-afzettingen). 

De foto toont behalve de 

overgang tussen beide geo-

morfogenetische eenheden 

ook de reductie van de 

oorspronkelijke bovengrond 

(1Ahb) als gevolg van het 

opbrengen van een 1 tot 

1,5 m dik zandig kleipakket. 

Eventueel aanwezige sporen 

in en onder deze bovengrond 

zijn niet meer goed zichtbaar. 
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5.2.2.1 Afzettingen behorende tot de Houten stroomgordel
In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich een voornamelijk 
met humeuze en fosfaatrijke klei opgevulde restgeul. Jansen heeft deze restgeul 
als ‘fase 1’ restgeul benoemd.56 De oostelijke zijde van de restgeul viel geheel 
buiten het onderzoeksgebied en kon niet onderzocht worden. De oostelijke 
begrenzing	van	deze	restgeul	kan	daarom	niet	binnen	de	profielen	worden	
aangegeven. In deze restgeul zijn vanuit het vlak enkele boringen geplaatst om 
de diepte te bepalen. Hieruit bleek dat de humeuze kleien tot meer dan 1 m 
beneden het vlak voorkomen.

Uit bijlage 8a-f blijkt dat de zandige bedding en aanzet van de restgeul in de 
oostelijke delen van de putten 8 en 9 nog net is aangesneden. In de putten 10, 
11, 12 en 13 is ook de restgeul zelf duidelijk herkenbaar als een concave laagte 
met een restgeulvulling. Deze restgeulvulling is als parallel en vooral horizon-
taal gelaagde, matig tot uiterst siltige, zwak tot matig humeuze klei met 
enkele zandbandjes afgezet. De gelaagdheid duidt op een sterk periodieke 
sedimentatie. De afwisseling tussen klei en zand geeft aan dat afwisselend 
lage en iets hogere stroomsnelheden zijn opgetreden, hetgeen typerend is 
voor een geleidelijk opvullende restgeul. Er is geen veen aangetroffen in de 
geulopvulling, zodat moet worden aangenomen dat de geul in de nabijheid van 
een andere nog actieve watervoerende hoofdgeul lag, die zand en klei afzette
in de zich opvullende restgeul. De dikte van de restgeulvulling loopt op van
circa 1 m tot meer dan 2 m in het uiterst oostelijke deel van de restgeul in de 
werkputten 10, 11, 12 en 13. In westelijke richting is het pakket restgeul-
afzettingen daarentegen duidelijk minder dik, zodat sprake is van een asymme-
trische geulopbouw. Asymmetrie is typerend voor een lateraal migrerende 
geul van een meanderende rivier, waarbij het diepste deel van de restgeul 
correspondeert met de buitenbocht en het ondiepste deel met de binnenbocht 
van de meander. In de zandige beddingafzettingen in het westelijke deel van 
het plangebied is sprake van scheve gelaagdheid, die richting het oosten en 
naar beneden toe afhelt (afb. 5.3). Vooral de werkputten 10, 11, 12 en 13 tonen 
duidelijk aan dat de ‘fase 1’-geul richting het oosten aan het migreren was. De 
restgeulvulling zag in alle putten geelgroen van de fosfaatvlekken en kon tot 
aan het voormalige maaiveld vervolgd worden tot onder de eerder genoemde 
kunstmatige en recente ophoging (afb. 5.8). Onder het diepste deel van de 
restgeulvulling werd een pakket slecht gesorteerd, matig tot zeer grof, scherp 
aanvoelend zand (mediaan 210-420 µm) aangetroffen. Het betreft hier het 
beddingmateriaal in de stroomdraad van de destijds nog watervoerende geul. 
In	westelijke	richting	gaat	dit	grove	zandpakket	over	in	een	meer	fijnzandig	
tot grofzandig, sterk gelaagd zandpakket afgewisseld met kleiige banden. Dit 
zandpakket is lokaal duidelijk meer gerijpt, beter ontwaterd en meer verbruind 
dan de bovenliggende restgeulvulling en bevat veel ijzer- en mangaanvlekken 
(afb. 5.4).

56 Jansen 2007.
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De oostelijk gelegen restgeul toonde in de putten 10, 11, 12 en 13 een grof-
zandige bedding behorende tot de Houten stroomgordel. Boven deze bedding-
afzettingen	bevindt	zich	een	circa	1	m	dik	pakket,	scheef	gelaagd	en	matig	fijn	
zand met zwak tot sterk zandige kleibanden (afb. 5.5). Dit pakket werd ook in 
het uiterste deel van put 9 aangetroffen (bijlage 8a-f). Het betreft zogenaamde 
laterale accretievlakken, die geleidelijk ontstaan in de binnenbocht van een 

Afb. 5.3: Overzichtsfoto van

het oostelijke deel van proef-

sleuf 12. Vlakbij de kraan is 

een donkere restgeulvulling 

te onderscheiden en rechts 

op de foto is de naar het 

oosten wegduikende scheve 

gelaagdheid in zandige 

beddingafzettingen te zien. 

Afb. 5.4: Detail opname van 

de overgang van de kleiige 

restgeulvulling in proefsleuf 

12 naar meer scheef gelaag-

de en zandige beddingaf-

zettingen (vanaf de rechter 

jalon). Het onderste gedeelte 

van de restgeulvulling bevat 

veel groene fosfaatvlekken 

en diverse houtskoolspikkels, 

suggererend dat in het 

verleden veel bot- en fosfaat-

rijk afval in de geul is 

gedumpt.

Restgeulafzettingen

Beddingafzettingen
met scheve 
gelaagdheid

Ks3h2: humeuze restgeulvulling 

Fosfaatvlekken, Mn 

Zs2 Zandige beddingafzetting 
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meander als gevolg van laterale migratie van een watervoerende geul. De 
laterale accretievlakken in de binnenbocht hellen daarbij af in de richting van 
de actieve geul, die strak langs de eroderende oever van de buitenbocht ligt. 
In een lateraal accretievlak komen in het zand kleine duinstructuren voor die 
kenmerkend zijn voor relatief snelle stroomsnelheden, terwijl de kleiige bandjes 
in de top als golfribbeltjes (kleidraperingen) zijn afgezet, die kenmerkend zijn 
voor lagere stroomsnelheden. In dit scheef gelaagde pakket is naar boven toe 
een	geleidelijke	verfijning	van	de	korrelgrootte	waarneembaar.	De	sterk	scheve	
gelaagdheid loopt daarbij in de meeste putten naar boven toe geleidelijk over 
in een pakket uiterst tot matig zandige, vrijwel ongelaagde klei (afb. 5.5), zodat 
sprake is van een ‘fining-upwards’-sequentie.	In	de	profielen	bij	dit	rapport	zijn	
de	scheef	gelaagde,	zandige	afzettingen	geclassificeerd	als	beddingafzettingen	

Afb. 5.5 a,b,c: Detailopname 

van de zuidelijke profielwand 

ter plekke van proefsleuf 12 

(9a) en 13 (9b en c). Duidelijk 

zichtbaar is de scheve 

gelaagdheid van kleinschalige 

kronkelwaardafzettingen. 

Roestvlekken tonen aan 

dat de grondwaterstand 

gefluctueerd heeft in de 

fijnzandige afzettingen. 

In de dieper liggende 

grovere zandpakketten 

komt geen of nauwelijks 

roest voor. De kleinschalige 

kronkelwaardafzettingen 

worden afgedekt door een 

dun pakket uiterst siltige tot 

matig zandige, niet gelaagde, 

oeverwalafzettingen. De top 

is blauw gekleurd vanwege 

anaërobe reductieprocessen 

na afdekking door een 

ophooglaag. 

1Ahb Ks4-Kz1:
uiterst siltige tot zandige klei, 

ongelaagd

1Cg

Zs1-Kz1:
zwak siltig zand tot zwak zandige klei,2Cr

scheefgelaagd
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en niet als grootschalige restgeulafzettingen. Dit is met name ook gebeurd 
om een geomorfogenetisch onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds 
de zandige beddingafzettingen en anderzijds de kleiige en humeuze 
restgeulafzettingen waarin archeologische vondstlagen zijn aangetroffen.

De beddingafzettingen toonden in de werkputten 9, 10, 11, 12 en 13 een 
ondiepe	depressie.	Deze	depressie	is	veelal	opgevuld	met	matig	fijn	tot	matig	
grof zand met enkele kleibandjes en bevat vooral in de basis fragmenten van 
zoetwatermosselschelpen. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een kleinschalige 
kronkelwaardgeul. Vermoedelijk komt deze kronkelwaardgeul overeen met 
de geul die eerder als reactiveringsgeul is geïnterpreteerd.57 In de dieper 
gegraven put 7 bleek dat er circa 10 m ten westen van de reeds beschreven 
restgeulvulling nog een ondiepere restgeulvulling (kronkelwaardgeul) in het 
profiel	zichtbaar	was	(afb.	5.6).	De	opvulling	van	deze	restgeul	bedraagt	circa	
1 m en bestaat veelal uit zwak tot sterk zandige, zwak tot matig humeuze klei. 
Onderin dit geultje bevond zich een circa 10 cm dik pakket zwak siltig, matig 
tot zeer grof zand met daarin enkele houtfragmenten en enkele grindjes. Het 
betreft een zogenaamde “channel lag” die kenmerkend is voor de basis van 
de desbetreffende geul. In de basis van dit geultje zijn, net als in de basis van 
de diepere restgeul, enkele botresten en fragmenten aardewerk aangetroffen 
uit de late ijzertijd tot vroeg Romeinse tijd. Beide restgeulen zijn zeer 
waarschijnlijk nog watervoerend geweest gedurende deze periode, vanwege 
het vondstmateriaal in de basis van de geulvulling en omdat de opvulling van 
beide restgeulen relatief zandrijk is. De ondiepe restgeul in put 7 komt zeer 
waarschijnlijk overeen met de door Jansen58 benoemde restgeul (fase 2). De 
tweede (ondiepere) restgeul sluit goed aan bij de door Schurmans beschreven 
wandprofielen	circa	30	m	ten	noorden	van	put	7.59 De aanwezigheid van een 
doorlopende laklaag in de top van de restgeulafzettingen duidt op het feit dat 
beide restgeulen ongeveer gelijktijdig verland zijn geraakt. 

57 Jansen 2007.
58 Jansen 2007.
59 Schurmans 2005.
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5.2.2.2 Afzettingen ten westen van de Houten stroomgordel
Het westelijke deel van het onderzoeksgebied toont voornamelijk crevasse-
afzettingen op komafzettingen. De crevasse-afzettingen zijn in meerdere 
pakketten direct ten westen van het zandlichaam van de Houten stroomgordel 
afgezet (afb. 2.4). Het bovenste pakket crevasse-afzettingen toont een circa 30 
tot 40 cm dik laag sterk siltige tot zwak zandige, kalkrijke klei met in de top 

Afb. 5.6: Overzichtsfoto van 

de verdiepte put 7 genomen 

ten zuidoosten van de put 

kijkende in noordwestelijke 

richting. Op de voorgrond 

is een smalle, ondiepe 

kronkelwaardgeul zichtbaar 

en op de achtergrond 

(deels in de schaduw) de 

donkergekleurde afzettingen 

van de diepere en bredere 

restgeul. In de top van beide 

restgeulafzettingen bevindt 

zich een donkergrijze laklaag, 

waaronder zich een ijzerrijke 

oxidatie/reductie zone 

bevindt.

Afb. 5.7: Detailfoto van een 

met vondstmateriaal (IJZT-

VROM) gevulde nevengeul in 

put 7.

Ks3h2: restgeulafzettingen,
restgeul (r) &

kronkelwaardgeul (l)

Zs1: beddingafzettingen, 
Houten stroomgordel 
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de oorspronkelijke bouwvoor (Ahb-horizont). Deze bouwvoor is overigens niet 
overal meer aanwezig, omdat het originele maaiveld is afgetopt (afb. 5.8). 

Onder de kalkrijke klei bevindt zich via een geleidelijke overgang een tweede 
pakket zwak tot sterk zandige, gelaagde crevasse-afzettingen met in de top 
een kalkloze donkergrijze vegetatiehorizont (Ahb-horizont). Dit laklaagniveau 
is in het gehele onderzoeksgebied ten westen van de Houten stroomgordel 
waargenomen op een diepte van 1,3 tot 1,4 m + NAP (putten 11, 12, 13, 15, 16, 
17). In put 12 viel waar te nemen dat de laklaag zich in twee niveaus splitste, 
waarbij het bovenste niveau op circa 1,6 m + NAP werd gevonden en het 
onderste op circa 1,3 tot 1,4 m + NAP. In put 9 is de laklaag op 1,3 m + NAP sterk 
vervaagd door latere reductie, maar nog wel herkenbaar als donkergrijze laag 
(afb. 5.9, ter hoogte van het lint). 

In put 10 is op deze diepte geen laklaag herkend, zodat deze hier geërodeerd 
zal zijn ter plaatse van het pakket oeverwalsedimenten (bijlage 8d). Met 
name de laklaag op circa 1,3-1,4 m + NAP is sterk ontwikkeld en duidt op 
een langdurige periode met ontwikkeling van vegetatie en bijbehorende 
bodemvorming. In (sporen direct onder) deze laklaag zijn in de putten 8, 13 en 
15 archeologische resten uit de midden-bronstijd aangetroffen (‘A’ in bijlage 
8b,g,h). De crevasse waarin deze laklaag ontwikkeld is, moet zijn afgezet 
door de Houten stroomgordel. De ouderdom van de laklaag geeft dus aan 
dat de Houten stroomgordel al voor de midden-bronstijd in de buurt lag en 
crevassen in het gebied kon afzetten. De midden-bronstijd zelf moet gezien de 
dikte en donkere kleur van de laklaag een relatief lange periode met weinig 
sedimentatie zijn geweest. Het splitsen van de laklaag in put 12 geef aan dat 
hier lokaal een laag nieuw sediment moet zijn afgezet, waarna zich een nieuwe 
laklaag op een iets hoger niveau kon vormen.

Afb. 5.8: Overgang van de 

gelaagde beddingafzettingen 

naar de crevasse-afzettingen 

ter plekke van put 13. Goed 

zichtbaar is de scherpe 

begrenzing tussen de 

gelaagde beddingafzettingen 

enerzijds en de crevasse-

afzettingen met daarin 

twee laklagen anderzijds. 

De begrenzing tussen deze 

twee eenheden is daarnaast 

goed zichtbaar in het naar 

beneden duiken van de 

gereduceerde zone (geen 

roestvlekken) in de richting 

van de destijds hogere en 

drogere crevasse-afzettingen. 

Het ontbreken van de 

donkergrijze laklagen in de 

gelaagde beddingafzettingen 

links op de foto duidt op een 

jongere afzettingsfase. Deze 

jongere afzetting dekte in 

het verleden de top van de 

oudere crevasse-afzettingen 

af. In verband met het 

ploegen en het aftoppen 

van het sediment in het (sub)

recente verleden, is dit niet 

meer zichtbaar in het profiel.

Zandige
beddingafzettingen

1,6-1,7 m +NAP 

1,3-1,4 m +NAP 

Crevasse-afzettingen
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Ophoogdek

Oorspronkelijke bouwvoor 

Crevasse-afzetting 4 

Crevasse-afzetting 3 

Laklaag 6 
1,3 m +NAP

Crevasse-afzetting 2 

Laklaag 5 
1,0 m +NAP

Komklei
Laklaag 4 
0,3 m +NAP

Laklaag 3 
0,9 m -NAP

Laklaag 2 

Veen Laklaag 1 
1,6 m -NAP

1,8 m -NAP

Crevasse-
afzetting 1 

Afb. 5.9: Verdiept profiel in 

het uiterste westen van put 

9. Zichtbaar zijn tenminste 

vier fasen van zandige 

crevasse-afzettingen, een 

pakket komklei en een laag 

rietveen, gescheiden door 

laklagen. In totaal kunnen 

6 laklagen onderscheiden 

worden, waarbij laklaag 

6 correspondeert met het 

landoppervlak uit de midden-

bronstijd.

Laklaag in crevasse-afzettingen 

1: 1,3-1,4 m +NAP 

2: 1,0 m +NAP 

3: 0,8 m +NAP 

4: 0,6 m +NAP 

Komklei

Afb. 5.10: Vier laklagen in 

het westelijke deel van put 8, 

waarbij de bovenste laklaag 

(op 1,3-1,4 m + NAP) corres-

pondeert met het landopper-

vlak uit de midden-bronstijd.
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Onder de laklaag uit de midden-bronstijd zijn nog tenminste twee onder elkaar 
liggende laklagen te onderscheiden (put 13, afb. 5.8). In put 8 is sprake van 
tenminste nog drie laklagen, waarbij de onderste twee laklagen slechts vaag
zichtbaar waren (afb. 5.10). De vaagheid van deze lagen wijst op ofwel een
korter hiaat in de sedimentatie (snellere afdekking en dus minder humusaccu-
mulatie), ofwel op een grote ouderdom van deze laklagen (waarbij de humus al 
is vergaan). In put 9 werden zelfs vijf laklagen waargenomen onder de midden-
bronstijd laklaag op 1,3-1,4 m +NAP, afb. 5.12).

In het gehele crevassepakket zijn fosfaatvlekken waargenomen en in de top van 
de laklagen / bouwvoor ook nog diverse spikkels houtskool. Deze indicatoren 
voor het dumpen van nederzettingsafval stemmen overeen met de aangetoonde 
sporen van bewoning. Het onderste pakket crevasse-afzettingen reikt tot circa 
0,3-0,4 m + NAP (circa 2 m beneden het ophoogdek), waaronder zich een circa 
2 m dik pakket zwak tot sterk siltige, zwak humeuze, kalkloze komklei en een 
dun (riet)veenpakket bevindt. Daaronder bevindt zich wederom een pakket 
gelaagde crevasse-afzettingen, bestaande uit zandige klei of kleiig zand met in 
de top een slecht-ontwikkelde, kalkloze laklaag. Deze bevindt zich op circa 1,8 
m – NAP (afb. 5.13). In tegenstelling tot de bevindingen van Schurmans60 zijn 
er met uitzondering van put 17 vrijwel geen zandige crevassegeulafzettingen 
aangetroffen. 

De zichtbare en minder zichtbare laklagen duiden op stilstandfasen in de 
sedimentatie van de crevasse-afzettingen in het achterliggende komgebied. 
De laklagen vertegenwoordigen dus oude landoppervlakken en dus mogelijk 
archeologisch relevant leefniveaus. Inderdaad zijn ter plekke van de putten 
8, 13 en 15 twee vindplaatsen uit de midden-bronstijd aangetroffen. Deze 
bevonden zich in de top van de crevasse-afzettingen, in en direct onder een 
goed ontwikkelde laklaag op circa 1,30 tot 1,40 m + NAP. De oorspronkelijke 
bouwvoor in het jongste pakket crevasse-afzettingen in grote delen 
van het onderzochte gebied alsmede de lakl(a)ag(en) in de top van de 
restgeulvulling van put 7 dateren vermoedelijk in de ijzertijd.61 De jongste 
crevasseafzettingen zijn gekoppeld aan de laatste actieve fase van de Houten 
stroomgordel. In deze jongere laklagen zijn echter geen vondstconcentraties 
en/of sporen aangetroffen. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit 
dat de watervoerende geul zich nabij het onderzoeksgebied geleidelijk 
aan in (noord)oostelijke richting aan het verplaatsen was. Op kleinschalige 
oeverwalafzettingen langs deze geul en in de restgeulvulling zijn ter plekke van 
put 7 enkele sporen (kuilen en greppels) uit de vroeg-Romeinse tijd en vondsten 
uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd aangetroffen (bijlage 8a). Dit komt 
goed overeen met het buiten gebruik raken van deze geul gedurende de vroege 
ijzertijd.

5.2.3 Discussie

5.2.3.1 Houten stroomgordel
Het onderzoeksgebied Hofstad bevindt zich volgens de riviersystemenkaart62 
op	de	uiterst	westelijke	flank	van	de	Houten	stroomgordel,	net	waar	een	
oude meanderbocht naar het westen toe uitbuigt. De meest westelijke 
begrenzing van de Houten stroomgordel is in dit onderzoek het duidelijkst 

60 Schurmans 2006.
61 Schurmans 2006.
62 Berendsen en Stouthamer 
 2001.
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teruggevonden als een afsnijding van laklagen in de putten 9, 10, 11, 12 en 13. 
Deze meest westelijke begrenzing moet dus corresponderen met een vroege 
fase, waarin de Houten stroomgordel haar meest westelijke punt had bereikt. 
Uit eerder onderzoek63 is gebleken dat de Houten stroomgordel tenminste 4 
opeenvolgende restgeulen kent. Elke restgeul vertegenwoordigt een actieve 
periode van een oude hoofdgeul van de Houten stroomgordel. De contouren 
van de restgeulen en de nog aanwezige vertakkingen duiden op het sterk 
migreren van de actief meanderende hoofdgeul, waarbij van tijd tot tijd 
meanderbochten werden afgesneden en nieuwe rivierlopen zich vormden. 
Lokaal splitsen de geulen zelfs tot een min of meer vlechtend patroon64, 
hetgeen samen met het ontbreken van dateerbaar materiaal het bepalen van 
een absolute of relatieve ouderdom bemoeilijkt.

De interpretatie van het in de putten 9, 10, 11, 12 en 13 aangetroffen 
scheefgelaagde, vrij zandige pakket is afhankelijk van de schaal waarop de 
stroomgordel beschouwd wordt. Als de stroomgordel in zijn geheel bezien 
wordt, dan is de naar het oosten afhellende scheve gelaagdheid vreemd, 
omdat het onderzochte gebied zich immers in een buitenbochtpositie van 
de stroomgordel bevindt (afb. 2.4). Men zou het pakket in dat geval als de 
klastische vulling van een grotere, meerfasige restgeul kunnen interpreteren. 
Binnen een actieve stroomgordel verplaatst de geul zich echter, waardoor 
een fasering in de opeenvolgende meandergordels of meanderbochten kan 
ontstaan. Op basis van stroomafwaartse verplaatsing van de meanderbochten 
(in noordelijke richting) en bijbehorende hals-(lus-) afsnijdingen in combinatie 
met de reeds bekende restgeulen kan worden verwacht dat de hoofdgeul zich 
binnen de Houten stroomgordel eerst in westelijke richting en daarna weer 
terug in noordoostelijke richting heeft verplaatst.

Het voorkomen van beddingafzettingen met scheve gelaagdheid in de putten 
9, 10, 11, 12 en 13 kan goed verklaard worden op de schaal van een individuele 
meandergordel of meanderbocht die zich in noordoostelijke richting heeft 
verplaatst. Op kleiner schaalniveau kan dan worden gesproken van een 
kronkelwaard, die wordt afgedekt door een dun pakket oeverwalafzettingen 
van een zogenaamd ‘underfit’ riviersysteem. In de laatste fase van activiteit van 
de hoofdgeul van de Houten stroomgordel (fase 1) kreeg de geul ter plekke van 
het onderzoeksgebied steeds minder water te verwerken, vermoedelijk vanwege 
een (gedeeltelijke) avulsie verder stroomopwaarts. Zowel de stroomsnelheid als 
ook het inundatiegebied van de rivier nam hierbij geleidelijk af. De geul bleef 
watervoerend, maar was te groot voor de afgenomen afvoer (underfit). Op basis 
van de naar het oosten toe afhellende laterale accretievlakken in de top van 
de beddingafzettingen kan worden geconcludeerd dat de onderontwikkelde 
geul zich binnen haar eigen beddingsediment in (noord)oostelijke richting heeft 
verplaatst. De eerder geconstateerde asymmetrische vorm van de restgeul met 
een geleidelijke oplopende oever aan de westzijde en een steilere stootoever 
aan de oostzijde duidt ook op laterale migratie in (noord)oostelijke richting 
van de onderontwikkelde rivier. Het vrijwel ongelaagde pakket uiterst siltige 
tot matig zandige kleipakket betreft een dun pakket oeverwalafzettingen, 
dat bovenop de kronkelwaardafzettingen werd afgezet nadat de rivier zich 
steeds verder in (noord)oostelijke richting verplaatste. Vanwege de laterale 

63 Berendsen 1982; Berendsen 
 en Stouthamer 2001.
64 Berendsen 1982.
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verplaatsing van de watervoerende geul in (noord)oostelijke richting werd er 
zowel	in	(zuid)westelijke	richting	als	naar	boven	toe	steeds	fijner	materiaal	
afgezet, waardoor de korrelgrootte zowel in laterale als verticale richting 
verfijnt	binnen	deze	bedding-	tot	oeverwalafzettingen.	De	restgeulen	van	de	
vroegste fasen van de stroomgordel zijn daarbij dichtgeslibd met overwegend 
klastisch sediment.

De hoofdgeul werd ter plekke van het onderzoeksgebied vermoedelijk al actief 
vanaf het laat neolithicum en werd gedeeltelijk verlaten gedurende de midden-
bronstijd (fase 1; afb. 5.11). De actieve meanderende (en migrerende) rivier 
heeft	destijds	beddingmateriaal	afgezet	in	de	vorm	van	matig	fijn	tot	zeer	grof	
zand (met grindlaagjes). De diepte van het zandpakket behorende tot deze 
beddingafzettingen is onbekend. Het beddingzand loopt in ieder geval door 
tot minstens 3 m beneden het vlak (dieper kon niet worden gegraven vanwege 
veiligheid en watertoetreding). De bijbehorende oeverafzettingen van dit 
riviersysteem	zijn	niet	meer	in	de	profielen	aanwezig	vanwege	het	feit	dat	deze	
zijn opgeruimd door regelmatige oeverwaldoorbraken in de buitenbocht van 
de rivier. Daarbij ontstonden zandige crevassegeulen met zavelige oevers die 
de relatief eenvoudig te eroderen zandige oevers van de Houten stroomgordel 
hebben opgeruimd om vervolgens in noordwestelijke richting naar het 
komgebied af te wateren. 

Tijdens de late bronstijd heeft er vermoedelijk verder stroomopwaarts van 
het onderzoeksgebied een gedeeltelijke avulsie of meandergordelafsnijding 
plaatsgevonden, waardoor de hoofdgeul van de Houten stroomgordel zich naar 
het oosten verplaatste en niet meer binnen het onderzoeksgebied aanwezig 
was. De afvoer van de watervoerende geul ter plekke van het onderzoeksgebied 
nam door deze gedeeltelijke afsnijding geleidelijk af, waardoor het reeds 
gevormde zandlichaam van de Houten stroomgordel, fase 1, te groot was 
voor de nog resterende afvoer. Er ontwikkelde zich een onderontwikkelde 
zijtak van de hoofdgeul van de Houten stroomgordel (fases 2 en 3; afb. 5.11). 
Deze onderontwikkelde geul kon zich binnen het zandlichaam van de Houten 
stroomgordel geleidelijk aan in (noord)oostelijke richting nog verplaatsen, 
waarbij er tijdens hoogwater van de watervoerende geul op een klein 
schaalniveau scheefgelaagde accretievlakken zijn gevormd. Dit circa 1 m dikke 
pakket	relatief	fijnzandige	tot	zavelige	beddingafzettingen	bevindt	zich	direct	
op het grofzandige beddingmateriaal. De korrelgrootte in deze scheef gelaagde 
accretievlakken	verfijnt	zowel	van	onder	naar	boven	als	in	(noord)oostelijke	
richting. Dit duidt op een lager energetisch milieu, tengevolge van ofwel een 
afname van de afvoer van de reeds onderontwikkelde riviergeul, ofwel een 
verplaatsing van de watervoerende geul in (noord)oostelijke richting. Bovenop 
de	scheefgelaagde	afzettingen	is	in	enkele	profielwanden	nog	een	dun	pakket	
ongelaagde oeverwalafzettingen waargenomen direct onder de bouwvoor. 

Vermoedelijk vanaf de vroege/midden-ijzertijd is de onderontwikkelde zijtak 
van	de	Houten	stroomgordel	definitief	verlaten	(fase	4,	afb.	5.15).	Vanaf	het	
droogvallen van de beddingafzettingen konden deze bewoond worden. De 
bewoning zal zich bij voorkeur gevestigd zal hebben op de relatief droge 
delen langs de nog watervoerende restgeulen. De restgeulvulling in put 7 reikt 
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tot ongeveer 1,5 m –NAP, waaronder zich beddingmateriaal van de Houtense 
stroomgordel bevindt (fase 1). De restgeul heeft in put 7 een zuidwest-
noordoostelijke oriëntatie en loopt in de richting van de Kromme Sloot (zie 
afb. 2.4). Op basis hiervan wordt aangenomen dat het onderzoeksgebied zich 
ter plaatse van een afgesneden meanderbocht bevindt. De Kromme Sloot zelf is 
een nog steeds in het landschap zichtbare restgeul, die vermoedelijk het residu 
is van een afgesneden meander uit fase 3. De restgeul in put 7 is opgevuld 
met voornamelijk zwak tot sterk zandige, zwak humeuze klei, waarin diverse 
vondsten uit de late ijzertijd en vroeg Romeinse tijd zijn aangetroffen. Hieruit 
blijkt dat de overgebleven restgeul gedurende de late ijzertijd/vroeg Romeinse 
tijd alleen nog watervoerend was gedurende hoogwaters van de hoofdgeul van 
de Houten stroomgordel.

In put 7 is naast de reeds beschreven restgeul ook een circa 5 m brede nevengeul 
aangetroffen (afb. 5.7). Deze nevengeul heeft een zuidoost-noordwestelijke 
oriëntatie en reikt tot een maximale diepte van 0,40 m + NAP. Deze geul 
betreft vermoedelijk een kronkelwaardgeul, die ergens ten tijde van het nog 
deels actief zijn van de onderontwikkelde rivier, fase 2 of 3, is ontstaan. De 
kronkelwaardgeul wordt gekenmerkt door de geringe diepte (< 1 m) en is 
opgevuld met voornamelijk zwak tot sterk zandige klei. De kronkelwaardgeul 
is op basis van het aangetroffen vondstmateriaal gedurende de late ijzertijd/
vroeg Romeinse tijd geleidelijk aan verland. Uiteindelijk zijn beide geulen 
droog komen te staan, waarbij zich in de top van de bijbehorende oever- en 
restgeulafzettingen een laklaag heeft kunnen ontwikkelen (afb. 5.6; 5.7 en 
bijlage 8 a-c). Op de bijbehorende oeverwalafzettingen zijn twee paalsporen 
en een kuil uit de midden-Romeinse tijd aangetroffen. Blijkbaar was de top van 
de bedding-, oeverwal- en restgeulafzettingen van de Houten stroomgordel 
dus vanaf de midden-Romeinse tijd bewoonbaar. De huidige Kromme 
Sloot ligt in een restgeul, die destijds nog periodiek watervoerend was. De 
verwachting is dan ook dat in het noordelijke deel van het monumententerrein 
(onderzoeksgebied Castellum) nabij de Kromme Sloot midden- en laat-Romeinse 
sporen en vondsten aangetroffen zullen worden.

De in put 7 waargenomen laklaag in de top van de afzettingen van de Houten 
stroomgordel	is	in	westelijke	richting	niet	meer	in	het	profiel	zichtbaar.	De	top	
is verdwenen bij het ploegen van de bouwvoor of als gevolg van afvletting van 
de top van de oeverwal niet meer te vervolgen. De sporen die direct onder de 
oorspronkelijke bouwvoor zijn aangetroffen, geven aan dat slechts de top van 
het oude leefoppervlak is verdwenen, dan wel opgenomen in de ploeglaag. 

Ter plekke van de dichtgeslibde en opgevulde restgeul ontstond uiteindelijk 
een depressie in het landschap. Deze depressie heeft een tijd lang aan het 
oppervlak gelegen, waarna er vervolgens een dun pakket uiterst siltige tot 
zwak zandige klei is afgezet. Deze afzetting heeft vermoedelijk haar oorsprong 
in de Kromme Rijn, die tot aan de afdamming in 1122 na Chr. vrijelijk en 
regelmatig overstroomde. De aanwezige depressies op de voornamelijk hoog 
in het landschap gelegen stroomrug van de Houten stroomgordel zijn hierbij 
geïnundeerd, waarbij klei werd afgezet. 
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5.2.3.2 Crevasse-afzettingen ten westen van de Houten stroomgordel
De meest westelijke geul van de Houten stroomgordel heeft in alle oost-
west georiënteerde putten (9, 10, 11, 12, 13) oudere crevasse-afzettingen 
aangesneden (afb. 5.8). De waargenomen laklagen in de crevasse-afzettingen 
geven aan dat er tenminste vier pakketten met crevasse-afzettingen kunnen 
worden onderscheiden (afb. 5.9). De datering van de laklaag op 1,3-1,4 m + 
NAP is gebaseerd op midden-bronstijd vondstmateriaal dat tijdens onderhavig 
onderzoek is aangetroffen in de putten 8, 13 en 15 en op de dateringen van de 
vindplaatsen 20 en 21 tijdens een proefsleuvenonderzoek door ACVU-HBS.65

De oudste fase van crevasse-vorming dateert volgens Schurmans in het laat 
neolithicum/vroege bronstijd. Het betreft een laklaag die zich tussen 0,6 en 1,0 
m + NAP bevindt met in de top een vondstlaag. Deze laklaag is vermoedelijk- 
zonder vondstlaag - ook aangetroffen in put 8 en put 9 (bijlage 8 a-c; afb. 5.9 
en afb. 5.10). Ter plekke van put 8 zijn namelijk in een pakket zwak tot sterk 
zandige klei vier laklagen waargenomen op dieptes van respectievelijk 0,6, 0,8, 
1,0 en 1,4 m + NAP. In put 9 is een laklaag op 1,0 m + NAP waargenomen. Op 
basis van de diepteligging van de diverse laklagen is het aannemelijk dat het 
hier om hetzelfde niveau gaat. In put 9 is op 1,80 m – NAP onder een 2 m dik 
pakket komklei en veen een dieper gelegen laklaag in de top van gelaagde, 
zandige afzettingen aangetroffen. Het betreft hier vermoedelijk een crevasse 
die behoort tot een ouder riviersysteem, mogelijk de Dwarsdijk stroomgordel 
ten zuiden van het onderzoeksgebied (zie paragraaf 2.1.2). Een alternatieve 
interpretatie zou zijn dat het om een crevasse uit een zeer vroege fase van de 
Houten stroomgordel gaat, hoewel de diepe ligging van de crevasse en het er 
boven liggende pakket komklei dan minder goed te begrijpen zijn.

De tweede crevasse is volgens Schurmans op basis van vondstmateriaal gevormd 
voorafgaand aan of gedurende de midden-bronstijd.66 Feitelijk zijn er ter plekke 
van vindplaats 20 twee boven elkaar gelegen laklagen aangetoond, namelijk 
tussen 1 en 1,5 m + NAP. In beide laklagen werd vondstmateriaal aangetroffen 
aan de noordoever van een zandige crevassegeul. In het onderzoeksgebied 
Hofstad zijn laklagen aangetroffen op respectievelijk 1,0 m + NAP en op 1,3-1,4 
m + NAP respectievelijk 1,6-1,7 m + NAP. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
de laklaag op 1,6-1,7 m +NAP alleen in de putten 12, 13 en 15 is waargenomen 
en zich in put 12 afsplitste van de zeer duidelijk ontwikkelde laklaag op 1,3-1,4 
m + NAP. Nabij de kruising tussen put 13 en 15 en ter plekke van put 8 zijn in de 
laklaag op 1,3 tot 1,4 m + NAP archeologische vondsten aangetroffen daterende 
in de midden-bronstijd. De afsplitsing suggereert dat de laklaag op 1,6-1,7 m 
waarschijnlijk rond de midden- tot late bronstijd is ontstaan. De lithogenetische 
kaart van Schurmans67 suggereert dat de vindplaats ter plekke van put 13 
en 15 zich op de oevers ten zuiden van een zandige crevassegeul (fase C368) 
bevindt, terwijl de vindplaats ter plekke van put 8 zich op de noordelijke oever 
lijkt te bevinden. De zandige crevasse-geul zelf is bij dit onderzoek nog niet 
aangetroffen
Volgens Schurmans zou er nog een derde crevasse zijn gevormd ten tijde 
van de reactivering van een oude restgeul of de vorming van een nieuwe 
rivierloop. In de bijbehorende crevasse-geul zijn vondsten uit de midden-ijzertijd 
aangetroffen. De geul doorsnijdt ter plekke van vindplaats 20 de oudere laklaag 

65 Schurmans 2006.
66 Schurmans 2006.
67 Schurmans 2006.
68 Schurmans 2006.
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uit de midden-bronstijd. Schurmans vermoedt dat deze crevasse ontstaan is 
gedurende de ijzertijd. De bijbehorende laklaag bevindt zich ter plekke van 
vindplaats 20 direct onder de bouwvoor of valt daar mee samen. De laklaag 
in de top van de restgeul- en bijbehorende kleinschalige oeverwalafzettingen 
in put 7 zou goed met deze laag overeen kunnen komen. In de rest van het 
onderzoeksgebied Hofstad is deze laklaag echter niet aangetroffen, maar is 
wel een vierde pakket crevasseafzettingen herkend dat die ouderdom zou 
kunnen hebben (bv. put 9, afb. 5.9). Vermoedelijk is de laklaag afgetopt 
voorafgaand aan het onderzoek of opgenomen in de oorspronkelijke bouwvoor 
(voorafgaand aan de ophoging van het gebied). 

5.2.4 Archeologische context

De locatiekeuze voor bewoning op de oevers van een crevasse (crevasserug) 
gedurende de midden-bronstijd is vermoedelijk het gevolg geweest van 
de relatief hoge en droge ligging van de crevasse-rug in een voor de rest 
relatief drassig (moeras)gebied. De toppen van de oevers van de crevassegeul 
bevonden zich destijds tussen 1 en 1,5 m + NAP (huidig zeeniveau!), terwijl 
het grondwaterpeil destijds vermoedelijk lager lag dan tegenwoordig. 
De crevasse-rug fungeerde feitelijk als een soort oeverwal, die langzaam 
geërodeerd werd door de toen nog naar het westen migrerende hoofdgeul 
van de Houten stroomgordel. Vanaf de late bronstijd (fase 2) had de Houten 
stroomgordel vermoedelijk haar uiterst westelijke begrenzing bereikt. Het is 
goed mogelijk dat de mens gedurende of vanaf de late bronstijd een andere 
vestigingslocatie heeft uitgekozen, aangezien de hoge en droge crevasserug 
door voortschrijdende erosie geleidelijk aan te dicht bij de actieve hoofdgeul 
van de Houten stroomgordel was komen te liggen, zoals blijkt uit de 
aansnijding van de crevasse-afzettingen door de stroomgordel. Het naderbij 
komen van de hoofdgeul tot de midden-bronstijd zal in elk geval een groter 
overstromingsrisico met zich mee hebben gebracht.

Afb. 5.11: Schematische 
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Pas vanaf de midden-ijzertijd zijn er weer aanwijzingen voor bewoning (sporen, 
vondstmateriaal), zodat de actieve periode van de Houten stroomgordel in 
het onderzoeksgebied tussen de midden-bronstijd en de midden-ijzertijd moet 
worden geplaatst. Allereerst zijn er aanwijzingen voor bewoning op de hoogst 
gelegen crevasse-afzettingen (ter plekke van vindplaats 20), die vermoedelijk 
dateren uit de (vroege) ijzertijd. Naarmate de Houten stroomgordel gedurende 
de ijzertijd steeds minder water afvoerde werd ook het zandlichaam van de 
Houten stroomgordel gunstig voor de mens om zich te vestigen. Vanaf de 
late ijzertijd tot en met de vroeg Romeinse tijd kon de mens zich al begeven 
op de zandige beddingafzettingen van de Houten stroomgordel. Vanaf de 
midden-Romeinse tijd was de gehele Houten stroomgordel geschikt voor 
bewoning, waarbij de toen nog watervoerende restgeul(en) in het oosten 
werd gebruikt om nederzettingsafval te dumpen. De ten noordoosten van het 
onderzoeksgebied gelegen Kromme Sloot fungeerde toen vermoedelijk nog als 
periodiek watervoerende geul.
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 6Midden-bronstijd

6.1 Inleiding

Binnen het onderzoeksgebied zijn op twee locaties sporen en vondsten uit 
de midden-bronstijd aangetroffen. Beide vindplaatsen worden hier verdere 
aangeduid met de nummers van de proefsleuven waarin zij zijn aangetroffen. 
Vindplaats 8/16/17 is in eerste instantie in proefsleuf 8 aangetroffen, in het 
noordwestelijke deel van het onderzoeksterrein. Ter begrenzing van de 
vindplaats zijn haaks op deze sleuf de sleuven 16 en 17 aangelegd, sleuf 16 ten 
noorden van sleuf 8, sleuf 17 ten zuiden.

De tweede bronstijdvindplaats, 13/15, werd in eerste instantie aangesneden in 
werkput 13 in de vorm van een vondstlaag. Naar aanleiding van deze vondsten 
is besloten om ter hoogte van deze vondsten dwars op sleuf 13 een tweede sleuf 
(sleuf 15) aan te leggen om zo de vindplaats beter te kunnen begrenzen.

6.2 Vindplaats 8/16/17

6.2.1 Sporen (bijlage 12)

In de oeverwalafzettingen in werkput 8 waren minimaal vier laklagen zichtbaar 
(zie paragraaf 5.2.3, afb. 5.10). Vier laklagen in het westelijk deel van werkput 
8, waarbij de bovenste laklaag (op 1,3 tot 1,4 m + NAP) correspondeert met 
het landoppervlak uit de midden-bronstijd. Alleen deze bovenste laklaag 
bevatte vondstmateriaal. Deze laklaag bestaat uit donkergrijze zandige klei. 
De kleur van de laklaag op een bepaalde plek is direct gerelateerd aan de 
hoeveelheid vondstmateriaal die de laag daar bevat; in het midden van de 
vondstverspreiding is de vondstlaag donkergrijs tot grijszwart, buiten de 
vondstlaag is de kleur meer bruingrijs.

Binnen vindplaats 8/16/17 zijn slechts drie sporen aangetroffen. De sporen 234 
en 235 bevinden zich aan de uiterst oostelijke zijde van proefsleuf 8, buiten of 
aan de rand van de vondstverspreiding en dus aan de rand van de vindplaats. 
Aan de oostzijde van proefsleuf 8, op circa 5 meter van het meest oostelijke 
spoor, bevindt zich de eerste insnijding van de kronkelwaard. Eventuele verder
oostelijk gelegen bronstijdsporen zijn door deze latere insnijding dus ver-
dwenen. Spoor 376 bevindt zich aan de oostzijde van werkput 17. De sporen 
werden direct onder de vondst/laklaag zichtbaar.

Spoor 234 is een paalkuil met een doorsnede van 25 cm en een diepte van 42 
cm. De vulling bestond uit bruingrijs zandige klei met iets verspreid houtskool. 
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Ruim 2,5 meter verder zuidwestelijk ligt spoor 235, een ronde (paal?)kuil met 
een diameter van 94 cm en een diepte van 100 cm. In doorsnede heeft de kuil 
rechte wanden en een spits toelopende bodem. Aan weerszijden was een kleine 
insteek zichtbaar. De vulling van de kern bestond uit grijze zandige klei met 
voornamelijk bovenin houtskool, die van de insteek uit bruingrijze zandige klei. 
De vorm van het spoor doet denken aan een paalkuil, echter de grote omvang 
doet anders vermoeden. De functie is vooralsnog onduidelijk. In het spoor 
zijn twee stuks huttenleem, twee stuks dierlijk bot en twee stuks natuursteen 
aangetroffen.

Spoor 376 is een (paal?)kuil met een diameter van 40 cm en een diepte van 62 
cm. De vulling van het spoor bestond uit grijze zandige klei. In het spoor bevond 
zich op een diepte van 30 cm een concentratie dierlijk bot.

6.2.2 Vondsten

6.2.2.1 Algemeen
In werkput 8/16/17 zijn in totaal 1356 vondsten aangetroffen verdeeld over 
5 vondstcategorieën. Bot is de meest voorkomende vondstcategorie (N=678), 
gevolgd door natuursteen (N=363). Er zijn slechts 218 stuks aardewerk 
aangetroffen. Daarnaast zijn 93 fragmenten overig keramiek (gebakken/
verbrand leem) aangetroffen. Er is één slak aangetroffen. Het overgrote deel 
van het vondstmateriaal is afkomstig uit de vondstlaag (N=1246), slechts 67 stuks 
zijn afkomstig uit de sporen, waarvan overigens 56 stuks bot afkomstig zijn uit 
één spoor (S 376).

Categorie Vondstcontext Totaal

Aanleg/

vakvondsten
Sporen Puntvondsten

Aardewerk 213 5 - 218

Bot 620 58 - 678

Natuursteen 361 2 - 363

Overig keramiek69 91 2 - 93

Metaal - - - -

Slak - - 1 1

Vuursteen 3 - - 3

totaal 1288 67 1 1356

6.2.2.2 Vondstverspreiding (afb. 6.1)
Bij de aanleg van vlak 2 in werkput 8, waarbij de midden-bronstijd vondstlaag 
is aangetroffen, zijn de vondsten in eerste instantie verzameld in vakken van 4 
bij 4 meter, beginnend aan de oostzijde van de werkput. Toen de hoeveelheid 
vondsten bleek toe te nemen is overgestapt naar het verzamelen van vondsten 
in vakken van 2 bij 2 meter. In de werkputten 16 en 17 is gelijk verzameld in 
vakken van 2 bij 2 meter.

In werkput 8 is vondstmateriaal aangetroffen over een afstand van 28 meter, 
alleen in de meest oostelijke 4 meter is geen vondstmateriaal aangetroffen. 

Tabel 6.1: Vondsten vind-

plaats  8/16/17 per categorie/

per vondstcontext – midden-

bronstijd.

Afb. 6.1: Vondstversprei-
ding midden-bronstijd 
werkput 8/16/17.

69 Hieronder vallen alle arte-
 facten van gebakken klei 
 anders dan aardewerk.
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Werkput 8,16,17  
Vlak 2

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4 - 7

8 - 11

Keramiek
1 - 7

8 - 17

18 - 36

37 - 69

70 - 129

Natuursteen
1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 18

19 - 31

Botmateriaal
1 - 4

5 - 9

10 - 17

18 - 25

26 - 38

restgeul

kronkelwaard

oeverwal

WP 16

WP 17

WP 8

WP 16

WP 17

WP 8

WP 16

WP 17

WP 8

WP 16

WP 17

WP 8
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In werkput 16 bevindt het vondstmateriaal zich tussen 0 en 24 meter, gerekend 
vanaf werkput 8, in werkput 17 tussen 0 en 8 meter. Daarbuiten bevindt zich 
in werkput 17 nog slechts een enkel stuk bot. De vindplaats, zoals die in de 
aangelegde werkputten aan de hand van de vondstverspreiding kan worden 
bepaald, heeft daarmee als maximale afmetingen 32 (noord-zuid) bij 28 meter 
(oost-west). Van de verschillende vondstcategorieën laat het bot het meest 
uitgebreide spreidingspatroon zien. Een duidelijke concentratie bevindt zich 
tussen 12 en 22 meter in werkput 8, gemeten vanaf het oosten van de werkput. 
De overige categorieën (bouwkeramiek, keramiek en natuursteen) laten een 
beperktere verspreiding zien, die samenvalt met deze grootste concentratie aan 
bot.

6.2.2.3 Aardewerk
In totaal zijn slechts 176 fragmenten aardewerk aangetroffen met een totaal-
gewicht van 1170 gram. Daarvan zijn 98 stuks aardewerk met een totaalgewicht 
van	317	gram	geclassificeerd	als	“indet”,	dat	wil	zeggen	fragmenten	waarvan	
niet te achterhalen is of zij tot de rand, wand dan wel bodem behoren. Deze 
fragmenten bezitten geen of slechts één oorspronkelijk oppervlak. Daarnaast 
zijn 5 bodemfragmenten, 65 wandfragmenten en 6 randfragmenten aanwezig. 
De hoeveelheid gruis (indet) is relatief groot (56%). 

Het merendeel van het aardewerk heeft een donkere kern en een lichtbruin 
oppervlak en is gebakken in een onvolledig oxiderend milieu. De wanden zijn 
ruw gelaten en meestal steekt de verschraling door het oppervlak naar buiten. 
Aankoeksel is niet waargenomen. Secundair verbrande scherven zijn in beperkte 
mate aanwezig.

Er zijn slechts vijf bodemfragmenten herkend. Deze zijn allen afkomstig van 
eenvoudige vlakke bodems.

De zes randen zijn afkomstig van 5 individuen. Voor het indelen in verschillende 
randentypen is gebruik gemaakt van de randtypologie zoals die is gebruikt door 
Theunissen voor het Hilversum aardewerk.70 Drie randen zijn van het type D 
(rechthoekig),	één	van	het	type	B	(naar	binnen	schuin	aflopend)	en	één	van	het	
type F (spits). Eén rand is rond in doorsnede (in principe type E) maar wijkt af 
van het overige aardewerk door de geringe wanddikte (6 mm).

Eén rand, van het type D, is versierd met nagelindrukken op de buitenzijde van 
de rand. Een tweede rand, van type B, heeft een rij(?) nagelindrukken onder de 
rand. Daarnaast vertonen maar twee wandscherven versiering. Bij één scherf 
bestaat deze uit twee vingertopindrukken met daartussen een ronde (diam. 8 
mm) indruk. Een tweede scherf laat een klein fragment zien van een mogelijke 
stafband met daarop nagelindrukken.

Het lage percentage versiering en het ontbreken van randen van het type 
A, wijst op een datering van het aardewerk in de midden-bronstijd B.71 Als 
magering is met name gebroken kwarts toegevoegd, in vier gevallen in 
combinatie met potgruis. Een magering van (grof) zand komt slechts zesmaal 
voor, waarvan één keer in combinatie met enkele kleine grindjes. Eén scherf is 

70 Theunissen 1999.
71 Theunissen 1999, 205.
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gemagerd met graniet(?)gruis. De wanddikte van de scherven varieert van de 6 
en 18 mm. Een wanddikte tussen de 11 en 15 mm komt het meest voor. 

De meeste scherven leenden zich niet tot het bepalen van de vorm van de pot 
door de hoge mate van fragmentatie. Slechts enkele scherven geven (beperkte) 
aanwijzingen over de vorm van de oorspronkelijke pot. Geen van de scherven 
laten knikken of dergelijke zien, de meeste scherven hebben een licht convexe 
of bijna rechte wand. Aangenomen mag worden dat deze afkomstig zijn van 
ton- of emmervormige potten.

Over het geheel genomen is het aardewerk homogeen te noemen en te dateren 
in de midden-bronstijd B. Het aardewerk is sterk gefragmenteerd en is vrijwel 
uitsluitend gemagerd met gebroken kwarts. De scherven zijn afkomstig van 
ton- of emmervormige potten, met een wanddikte variërend van 6 tot 18 mm. 
Het aardewerkcomplex wordt gekenmerkt door een zeer laag percentage 
versierd aardewerk. Versiering bestaat uit vingertopindrukken en kleine ronde 
indrukken. Vroege kenmerken zoals touwindrukken, wikkeldraadindrukken, 
hoefijzervormige	handvaten	en	het	randtype	A	ontbreken	volledig.	Vanwege	
het ontbreken van deze vroege kenmerken en het lage percentage versiering 
kan het aardewerk in de midden-bronstijd B (1500-1100 BC) gedateerd 
worden.72  Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat tot deze 
conclusie is gekomen op basis van een zeer klein aantal scherven.

6.2.2.4 Overig keramiek
Er zijn 93 fragmenten van gebakken klei, anders dan aardewerk, aangetroffen. 
Het zijn meest kleine, zacht gebakken fragmenten. Geen van de fragmenten 
vertoont een vorm of andere kenmerken waaruit de functie van de fragmenten 
is af te leiden.

6.2.2.5 Natuursteen
Op vindplaats 8/16/17 zijn 363 stuks natuursteen verzameld. Hiervan zijn 
twee fragmenten afkomstig uit sporen, de overige fragmenten zijn afkomstig 
uit de vondstlaag. Het meeste natuursteen bestaat uit gebroken stukken 
(kwartsitische) zandsteen, daarnaast komen ook granieten en witte kwarts voor. 
Met name deze laatste steensoort is ook veelvuldig gebruikt als magering in 
het	aardewerk.	Het	lijkt	daarom	aannemelijk	dat	deze	stenen	specifiek	voor	dit	
doel zijn verzameld. De afzettingen waarin de bronstijd-vondstlaag zich bevindt 
bevat van nature vrijwel geen stenen. De overige gebroken fragmenten moeten 
waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als fragmenten van tijdens het gebruik 
gesprongen kookstenen.

In de vondstlaag in werkput 8 is een fragment van een klopsteen aangetroffen. 
Het betreft een hoekfragment van een afgeronde, oorspronkelijk waarschijnlijk 
kubusvormige, steen van kwartsitische zandsteen. De zijden van de steen zijn 
vlak, de randen en hoeken zijn gebutst door veelvuldig gebruikt. Klopstenen 
werden gebruikt bij de bewerking van vuursteen. Op vindplaats 8/16/17 zijn
slechts drie fragmenten vuursteen aangetroffen; twee gebroken maar verder 
onbewerkte stukken en een kleine kern. Alle drie fragmenten zijn van noorde-
lijke vuursteen, vermoedelijk verzameld uit de nabijgelegen stuwwallen. 
Dit geldt eveneens voor veel van het overige steenmateriaal.72 Louwe Kooijmans e.a. 2005.
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6.2.2.6 Bot
In de vooraf opgestelde begroting en de daaruit voortvloeiende offertes voor 
de uitwerking van het onderzoek is uitgegaan van slechts 150 stuks bot voor het 
gehele onderzoek. In werkelijkheid zijn er bij het gehele onderzoek bijna 4.400 
stuks bot aangetroffen. Vergroting van het budget voor de analyse van het 
bot bleek niet mogelijk. Op last van Archeologic diende de te analyseren stuks 
bot het aantal van 150 niet te overschrijden. Aangezien een dergelijke selectie 
op inhoudelijke gronden niet gemaakt kon worden, is besloten tot het laten 
uitvoeren van een zogenaamde quickscan. Het resultaat van deze quickscan, 
uitgevoerd door drs. L. de Vries, is te vinden in bijlage 6.

6.2.2.7 Botanische monsters  (bijlage 4 en 13)
Van vindplaats 8/16/17 zijn twee monsters gewaardeerd op de aanwezigheid 
van zowel verkoolde als onverkoolde botanische macroresten (bijlage 4). De 
beide monsters zijn genomen uit de vulling van de sporen 234 en 235. De 
monsters bevatten geen of nauwelijks macroresten. In het monster uit spoor 
235 zijn verkoolde resten aangetroffen, maar de aantallen zijn laag en de resten 
slecht geconserveerd. Onverkoolde resten zijn aanwezig in gemineraliseerde 
vorm, maar de aantallen zijn eveneens laag. Gemineraliseerde resten zijn 
bovendien vaak niet goed tot op soort te determineren. Het monster uit spoor 
234 bevat vrijwel geen determineerbare botanische resten.
Binnen	de	vindplaats	zijn	op	één	locatie	in	het	noordprofiel	van	werkput	8	
drie pollenmonsters ( vnr. 766, 767 en 768) genomen uit de midden-bronstijd 
vondstlaag. De monsters bleken vrijwel pollenloos en slecht geconserveerd 
(bijlage 13). Geen van de monsters komt in aanmerking voor verdere analyse.

6.3 Vindplaats 13/15

6.3.1 Sporen (bijlage 12)

In de crevasseafzettingen in werkput 15 zijn twee laklagen zichtbaar (zie 5.2.3.2 
en afb. 6.2). Alleen de onderste bevatte vondstmateriaal. Deze laklaag bestaat 
uit donkergrijze zandige klei. De kleur van de laklaag op een bepaalde plek is 
direct gerelateerd aan de hoeveelheid vondstmateriaal die de laag daar bevat; 
in het midden van de vondstverspreiding is de vondstlaag donkergrijs tot 
grijszwart, buiten de vondstlaag is de kleur meer bruingrijs.

Binnen vindplaats 13/15 zijn 17 (mogelijk antropogene) grondsporen aange-
troffen waarvan 16 (mogelijke) paalkuilen en één greppeltje. Al deze sporen 
bevinden zich in werkput 15 of het deel van werkput 13 dat met werkput 
15 overlapt, binnen een afstand van 30 meter. Hoewel aan weerszijden 
van werkput 15 sporen zijn aangetroffen bevinden de meeste, en de meest 
duidelijke, zich over een afstand van 15 meter ten noorden van werkput 13. 
De paalkuilen hebben een doorsnede variërend van 20 tot 50 cm. De drie 
gecoupeerde paalkuilen hebben een diepte van 6, 14 en 42 cm. De vulling 
van deze sporen bestaat steeds uit grijze zandige klei met fosfaat en houtskool.
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In de begrenzing van de sporen bestond wel enige variatie; de sporencluster 
direct ten noorden van werkput 13, spoornummers 211 tm 219, waren aanzien-
lijk scherper begrenst dan de overige paalkuilen. Het enige gecoupeerde spoor 
uit deze cluster, spoor 218, bleek ook een behoorlijke diepte, 42 cm, te hebben. 

De paalkuilen 212, 214, 218 en 219 vormen een rechthoek van circa 130 bij 175 
cm en zouden mogelijk samen een spieker kunnen vormen. Gezien de beperkte 
breedte van de proefsleuven is het echter ook mogelijk dat zij deel uitmaken 
van een grotere structuur.

In het zuidelijk deel van werkput 15 was een 60 cm breed greppeltje (spoor 
205) zichtbaar. Deze greppel was vanaf de oostelijke putwand over een afstand 
van 2,20 meter te volgen tot deze opging in een depressie in de vondstlaag. 
De diepte van de greppel, gemeten vanaf de onderzijde van de vondstlaag, 
bedroeg waarschijnlijk niet meer dan 30 cm.

Geen van de sporen leverde vondstmateriaal op.

 

6.3.2 Vondsten

6.3.2.1 Algemeen 
Op vindplaats 13/15 zijn in totaal 3271 vondsten aangetroffen verdeeld over 7 
vondstcategorieën. Bot is de meest voorkomende vondstcategorie (N=1612), 
gevolgd door aardewerk (N=1153). Er zijn 467 stuks natuursteen aangetroffen. 
Daarnaast zijn slechts 30 fragmenten overig keramiek (gebakken/verbrand leem) 
en 2 stuks vuursteen aangetroffen. Opmerkelijk zijn de 6 metalen voorwerpen 
en één metaalslak.

vondstlaag

WP 15 vlak 1
oostprofiel

Afb. 6.2: Vondstlaag wp 15.
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Al het vondstmateriaal is afkomstig uit de vondstlaag, uit de sporen kwam geen 
vondstmateriaal. Dit is (deels) verklaarbaar uit het feit dat slechts een beperkt 
deel van de sporen is gecoupeerd.

Categorie Vondstcontext Totaal

Aanleg/

vakvondsten
Profiel Sporen

Punt-

vondsten

Keramiek 1138 15 - - 1153

Bot 1612 - - - 1612

Natuursteen 464 - - - 464
Overig 

keramiek
30 - - - 30

Metaal 6 - - 6 6

Slak 1 - - - 1

Vuursteen 5 - - - 5

totaal 3250 15 - 6 3271

6.3.2.2 Vondstverspreiding
De vondstverspreiding heeft in werkput 13 (oost-west richting) een doorsnede 
van 20 meter, in werkput 15 (noord-zuid) bedraagt deze 40 meter. De vondst-
verspreiding loopt door tot aan het zuidelijk uiteinde van werkput 15, maar 
de dichtheid aan vondsten is daar dermate laag dat aangenomen mag worden 
dat de uiterste zuidgrens niet ver voorbij werkput 15 ligt. Opvallend aan de 
vondstverspreiding is wel dat waar de vondstdichtheid aan de zuidzijde vrij 
geleidelijk afneemt, het naar het noorden toe juist abrupt lijkt te stoppen. Een 
verklaring is hier vooralsnog niet te geven. De verspreiding van de verschillende 
vondstcategorieën vertoont steeds vrijwel hetzelfde patroon; de grootste 
concentratie vondstmateriaal bevindt zich in een strook van 8 meter breed aan 
weerszijden van werkput 13. Ten zuiden van deze strook is de concentratie 
vondsten beduidend lager.

6.3.2.3 Aardewerk
In totaal zijn 1138 fragmenten aardewerk aangetroffen met een totaalgewicht 
van 9922 gram. Daarvan zijn 780 stuks aardewerk met een totaalgewicht van 
3457	gram	geclassificeerd	als	“indet”,	dat	wil	zeggen	fragmenten	waarvan	niet	
te achterhalen is of zij tot de rand, de wand dan wel de bodem behoren. Deze 
fragmenten bezitten slechts één oorspronkelijk oppervlak. Daarnaast zijn 11 
bodemfragmenten, 283 wandfragmenten en 50 randfragmenten aanwezig.

De hoeveelheid gruis (indet) is groot (circa 35%) en illustreert de sterke mate 
van fragmentatie. Dit is mede het gevolg van het baksel: aardewerk uit de 
midden-bronstijd staat bekend als “snel breekbaar”. Scherven die bij het 
aantreffen in het vlak nog vrij intact leken, konden vaak slechts verzameld 
worden als een hand vol gruis.

Het merendeel van het aardewerk heeft een donkere kern en een lichtbruin 
oppervlak en is gebakken in een onvolledig oxiderend milieu. De wanden zijn 
ruw gelaten en meestal steekt de verschraling door het oppervlak naar buiten. 

Tabel 6.2: Vondsten vind-

plaats 13/15 per categorie/

per vondstcontext – midden-

bronstijd.

Afb. 6.3: Vondstverspreiding 

midden-bronstijd werkput 

13/15.



71 Houten, Hofstad IV

Werkput 15  Vlak 1

0 10 m

Bouwkeramiek
1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 23

Keramiek
1 - 36

37 - 76

77 - 124

125 - 182

183 - 251

Natuursteen
1 - 3

4 - 8

9 - 16

17 - 25

26 - 51

Botmateriaal
2 - 7

8 - 22

23 - 44

45 - 91

92 - 124

restgeul

kronkelwaard

oeverwal

Metaalvondsten
armband

sikkel

priem

C

C
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Aankoeksel is niet waargenomen. Secundair verbrande scherven zijn in beperkte 
mate aanwezig.

Er zijn slechts 11 bodemfragmenten herkend. Alle bodems zijn afkomstig van 
potten met een vlakke onderkant. Een bodem heeft een standvoet. Deze 
bodem wijkt echter qua baksel af van het overige aardewerk; het is zeer zacht 
gebakken en bevat geen magering. De andere bodemscherven hebben een 
eenvoudige overgang van bodem naar buik zonder knik of uitgeknepen voet.

De 50 randen zijn afkomstig van maximaal 36 individuen. Voor het indelen in 
randentypen is gebruik gemaakt van de randtypologie zoals die is gebruikt door 
Theunissen voor het Hilversum aardewerk.73

Het is niet altijd duidelijk tot welk type een individuele randscherf gerekend 
moet worden. Met name het verschil tussen randtypen E en D is in de praktijk 
minimaal en een indeling dus vaak arbitrair. Acht randfragmenten waren door 
beschadiging niet toe te wijzen aan een bepaald type. 

Randtype Aantal

A 0

B 1

C 0

D 24

E 7

F 10

Uit tabel 6-3 blijkt dat randtype D verreweg het meest voorkomt. Van randtype F 
vallen 9 randfragmenten op door hun relatief gladde afwerking en hun geringe 
wanddikte (9-10 mm). Deze fragmenten zijn vermoedelijk afkomstig van lage 
kommen. Van één van deze kommen kon de diameter bepaald worden op circa 
13 cm.

Slechts vijf randfragmenten, allen van type D, zijn versierd, in alle gevallen 
met nagelindrukken op de rand. Twee randen hebben daarnaast nog nagel-
indrukken op de wand onder de rand.
Van de 283 wandfragmenten zijn er slechts twee versierd, beide afkomstig van 
dezelfde pot. De versiering bestaat uit twee horizontale rijen kleine, ronde 
indrukken. In totaal zijn slechts 7 rand- en wandscherven versierd; wat neerkomt 
op een percentage van circa 2%. Het lage percentage versiering en het 
ontbreken van randen van het type A, wijst op een datering van het aardewerk 
in de midden-bronstijd B.74

Aan de klei van het aardewerk zijn verschillende materialen toegevoegd. 
Magering dient voor extra stevigheid en het ontstaan van krimpscheuren tijdens 
het drogen en bakken wordt op deze manier tegengegaan. Als magering 
zijn gebroken kwarts, potgruis, grind en zand toegevoegd. Daarnaast komen 
combinaties van deze materialen voor.

Tabel 6.3: Randtypen.

73  Theunissen 1999.
74  Theunissen 1999, 205.
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Een	combinatie	van	fijn	grind	en	kwarts	is	het	meest	toegepaste	materiaal	
(N=641). Daarnaast is uitsluitend gebroken kwarts (N=454) en grind (N=124) ook 
vaak gebruikt. De combinaties van gebroken kwarts met potgruis (N=4) of grind 
met zand (N=1) komen slechts enkele keren voor.

De wanddikte van de scherven varieert van de 6 en 28 mm. Een wanddikte 
tussen de 10 en 15 mm komt het meest voor. De dikkere scherven, dikker dan 
20 mm, zullen zich dicht bij de bodem hebben bevonden. De wanden met een 
dikte van minder dan 10 mm zijn waarschijnlijk afkomstig van de hierboven 
genoemde kommen.

De meeste scherven leenden zich niet tot het bepalen van de vorm van de pot 
door de hoge mate van fragmentatie. Slechts van een klein aantal hierboven 
beschreven randen kon worden herleid dat zij vermoedelijk afkomstig zijn 
van een lage kom. De overige scherven geven slechts beperkte aanwijzingen 
over de vorm van de oorspronkelijke pot. Geen van de scherven laten knikken 
of dergelijke zien, de meeste scherven laten een licht convexe of bijna rechte 
wand zien. Aangenomen mag worden dat deze afkomstig zijn van ton- of 
emmervormige potten.

Over het geheel genomen is het aardewerk homogeen te noemen en te 
dateren in de midden-bronstijd B. Het aardewerk is sterk gefragmenteerd 
en is overwegend gemagerd met een combinatie van grind en kwarts of 
uitsluitend één van beide materialen. Magering met behulp van potgruis en 
zand in combinatie met grind of kwarts komen echter (sporadisch) voor. De 
scherven zijn afkomstig van ton- of emmervormige potten meestal met een 
wanddikte gelegen tussen 10 tot en met 15 mm. Het aardewerkcomplex wordt 
gekenmerkt door een zeer laag percentage versierd aardewerk. Versiering 
bestaat uit vingertopindrukken en kleine ronde indrukken. Vroege kenmerken 
zoals	touwindrukken,	wikkeldraadindrukken,	hoefijzervormige	handvaten	en	
het randtype A ontbreken volledig. Vanwege het ontbreken van deze vroege 
kenmerken en het lage percentage versiering kan het aardewerk in de midden-
bronstijd B (1500-1100 BC) gedateerd worden.75

6.3.2.4 Overig keramiek
Er zijn 30 fragmenten van gebakken klei, anders dan aardewerk, aangetroffen. 
Het zijn meest kleine, zacht gebakken fragmenten. Geen van de fragmenten 
vertoont een vorm of andere kenmerken waaruit de functie van de fragmenten 
is af te leiden.

6.3.2.5 Natuursteen
Op vindplaats 13/15 zijn 469 stuks natuursteen verzameld. Deze zijn alle 
afkomstig uit de vondstlaag. Het meeste natuursteen bestaat uit gebroken 
stukken (kwartsitische) zandsteen, daarnaast komen ook granieten en witte 
kwarts voor. Met name deze laatste steensoort is ook veelvuldig gebruikt als 
magering in het aardewerk. Het lijkt daarom aannemelijk dat deze stenen 
specifiek	voor	dit	doel	zijn	verzameld.	De	afzettingen	waarin	de	bronstijd	
vondstlaag zich bevindt bevat van nature vrijwel geen stenen. De overige 
gebroken fragmenten moeten waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als 
fragmenten van tijdens het gebruik gesprongen kookstenen.75 Louwe Kooijmans 2005.
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Onder het natuursteen bevindt zich een klein fragment van een granieten 
maalsteen en een vermoedelijke slijpsteen van schist. Beide steensoorten, 
evenals veel van de overige natuursteenfragmenten, hebben een noordelijke 
oorsprong en moeten verzameld zijn bij de naburige stuwwallen.

Op vindplaats 13/15 zijn vijf fragmenten vuursteen aangetroffen, waarvan 
drie afkomstig zijn van één stuk. Eén fragment bestaat uit een gebroken maar 
verder onbewerkt stuk vuursteen en een tweede fragment is een kleine kern. 
De drie overige fragmenten zijn van een stuk verbrand vuursteen waarvan de 
oorspronkelijke vorm door het afspringen van het oorspronkelijke oppervlak 
nauwelijks meer te bepalen is. Mogelijk gaat het om een kern.

6.3.2.6 Metaal en slak
In de werkputten 13 en 15 zijn zes bronzen voorwerpen aangetroffen die 
op basis van hun context en vorm gedateerd kunnen worden in de midden-
bronstijd. Elk van deze voorwerpen is aangetroffen in de vondstlaag en zijn 
gelokaliseerd met behulp van een metaaldetector. Hieronder wordt elk van deze 
voorwerpen besproken.

Klomp gestolde bronsdruppels (vnr. 654 – afb. 6.4)
Afmetingen: lengte 56,4 mm; maximale breedte 30,8 mm, gewicht 31,3 gr.
Het stuk is onregelmatig gevormd en ziet eruit als aan elkaar gekleefde 
druppels. Eén zijde vertoond een min of meer glad concaaf vlak. Een dergelijk 
stuk ontstaat nadat vloeibaar brons, dat meestal gelegeerd is met 10% tin en 
smelt bij ongeveer 1000° Celsius, op de grond terechtkomt, daarna afkoelt en 
stolt. Dit kan ontstaan bij een langdurige brand maar waarschijnlijker is dat dit 
tijdens het gieten van brons naast de mal is gevallen. Het concave vlak zou in dit 
geval een afdruk kunnen zijn van de buitenzijde van de mal.

Armband (vnr. 674 – afb. 6.5)
Afmetingen: grootste doorsnede 51,2 mm, kleinste doorsnede  41,0 mm, breedte 
5,4 mm, dikte 2,2 mm, lengte uitgerold 14.3 cm., gewicht 5,6 gr.
De armband bestaat uit een bronzen strip met afgeronde uiteinden welke 
naar elkaar toe zijn gebogen. Zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de 
armband loopt iets bol. Aan één van de uiteinden is de binnenzijde vrijwel 
vlak en is de buitenzijde licht gebogen. Vertaalt naar de doorsnede komt dit 
uit op een halve ovaal. Voor de rest van de armband geldt dat de doorsnede 
meer lensvormig is. Gezien de beperkte typologische kenmerken is een nadere 
datering niet mogelijk.

Knopsikkel (vnr. 296 – afb. 6.6)
Afmetingen: lengte 110,6 mm, maximale breedte 27,2 mm, maximale dikte blad 
16,4 mm, hoogte knop circa 9 mm, gewicht 44,4 gr.
De sikkel heeft een licht rond verlopende vorm en een met een opstaande rand 
versterkte rug.  Van de punt tot halverwege het blad loopt parallel aan de 
rand	een	flauwe	geul.	Aan	de	brede	zijde	van	de	sikkel	is	een	opstaande	knop	
meegegoten. Aan deze knop, bedoeld om de sikkel stevig te kunnen bevestigen 
aan een steel, ontleent dit type sikkel haar naam, knopsikkel. De snede van de 
sikkel loopt vanaf de punt tot op 2 cm vanaf het brede uiteinde. De onderzijde 
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van de sikkel is vlak met uitzondering van een 5 mm brede schuine rand die 
afloopt	naar	de	snede.	Deze	schuine	rand	is	vermoedelijk	het	gevolg	van	
het aanscherpen van de sikkel. De sikkel toont aan de snijkant krassen en 
slijtageplekken wat aangeeft dat deze ook daadwerkelijk gebruikt is.

Priem (vnr. 648 – afb. 6.7)
Afmetingen: lengte 49,8 mm, grootste breedte 4,9 mm, grootste dikte 2,3 mm, 
gewicht 2,1 gr.

Afb. 6.4: De gesmolten brons-

druppels (vnr. 654).

Afb. 6.5: De armband (vnr. 

674).

Afb. 6.6: De sikkel (vnr. 296).

Afb. 6.7: De priemen ( v.l.n.r. 

vnr. 294, 639, 648).
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De onderzijde van de priem is aangepunt en is op doorsnede rechthoekig, de 
bovenzijde heeft rechte zijden en is aan het uiteinde uitgehamerd waardoor een 
spatelvormig uiteinde is ontstaan. Eén zijde van de bovenzijde is voorzien van 
twee opstaande randen waardoor een U-vormige doorsnede is ontstaan.

Priem (vnr. 639 – afb. 6.7)
Afmetingen: lengte 35,8 mm, grootste breedte 5,0 mm, grootste dikte 3,5 mm, 
gewicht 1,4 gr.
De onderzijde van de priem is aangepunt en is op doorsnede rond, de 
bovenzijde is aan het uiteinde uitgehamerd waardoor een spatelvormig uiteinde 
is ontstaan. 

Priem (vnr. 294 – afb. 6.7)
Afmetingen: lengte 46,1 mm, grootste breedte 3,4 mm, grootste dikte 3,0 mm, 
gewicht 1,8 gr.
De onderzijde van de priem is aangepunt en is op doorsnede rond, de 
bovenzijde is aan het uiteinde iets uitgehamerd waardoor mogelijk een 
spatelvormig uiteinde is ontstaan. Van dit uiteinde is waarschijnlijk een deel 
afgebroken.

Datering
Van de metaalvondsten van vindplaats 13/15 is alleen de sikkel nader te dateren. 
Knopsikkels zijn vaker in nederzettingscontext aangetroffen, onder andere 
in en Eigenblok.76  De exemplaren uit Wijk bij Duurstede en Eigenblok zijn 
echter versierd met twee ribbels en het exemplaar uit Venray met twee geulen. 
Uit Nederland zijn enkele tientallen bronzen sikkels uit de midden-bronstijd 
bekend waarvan een aantal, bijv. uit Venray77, De Geer bij Wijk bij Duurstede78, 
Rumpt-Eigenblok79, Breda-Moskes80 en Hoogriebroek-Noordoost81, uit 
nederzettingscontext. Op grond van bovengenoemde parallellen kan de sikkel 
in de midden-bronstijd B gedateerd worden.82

 
Verspreiding (afb. 6.3)
Over de verspreiding is gezien het beperkt opgegraven oppervlak en daardoor 
het beperkt inzicht in de indeling van de nederzetting weinig te vermelden. 
Zowel de sikkel (ten oosten van) als de armband (ten noorden van) zijn buiten 
de vondstconcentratie gevonden. Ook één van de priemen bevindt zich aan de 
uiterst westelijke zijde van de vondstverspreiding. De beide andere priemen zijn 
aangetroffen in het deel met de grootste vondstdichtheid. Alle metaalvondsten 
zijn wel binnen 12 meter van de concentratie paalkuilen direct ten noorden 
van werkput 13 gevonden. In Eigenblok83 bleken de metaalvondsten zich in de 
directe omgeving van de noordwestelijke zijde van het huis te bevinden. Dit 
deel van de huizen wordt beschouwd als het woongedeelte.

6.3.2.7 Bot
In de vooraf opgestelde begroting en de daaruit voortvloeiende offertes voor 
de uitwerking van het onderzoek is uitgegaan van slechts 150 stuks bot voor het 
gehele onderzoek. In werkelijkheid zijn er bij het gehele onderzoek bijna 4.400 
stuks bot aangetroffen. Vergroting van het budget voor de analyse van het 
bot bleek niet mogelijk. Op last van Archeologic diende de te analyseren stuks 

76 Hielkema 2002.
77 Stoepker 1997.
78 Niet gepubliceerd
79 Jongste & van Wijngaarden 
 2002
80 Koot & Berkvens 2004.
81 Stoepker 1997.
82 Hielkema 2002.
83 Hielkema 2002.
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bot het aantal van 150 niet te overschrijden. Aangezien een dergelijke selectie 
op inhoudelijke gronden niet gemaakt kon worden, is besloten tot het laten 
uitvoeren van een zogenaamde quickscan. Het resultaat van deze quickscan, 
uitgevoerd door drs. L. de Vries, is te vinden in bijlage 6.

6.3.2.8 Botanische monsters (bijlage 4 en 13)
Van vindplaats 13/15 zijn twee monsters gewaardeerd op de aanwezigheid 
van zowel verkoolde als onverkoolde botanische macroresten. Eén van de 
monsters is genomen uit de vulling van spoor 218, een paalkuil, het andere 
monster is afkomstig uit de vondstlaag. De monsters bevatten geen of 
nauwelijks macroresten. In het monster uit de vondstlaag zijn verkoolde resten 
aangetroffen, maar de aantallen zijn laag en de resten slecht geconserveerd. 
Onverkoolde resten zijn met name aanwezig in het monster uit spoor 218 in 
gemineraliseerde vorm, maar de aantallen zijn eveneens laag. Gemineraliseerde 
resten zijn bovendien vaak niet goed tot op soort te determineren. 
Binnen	de	vindplaats	zijn	op	één	locatie	in	het	zuidprofiel	van	werkput	13	twee	
pollenmonsters ( vnr. 371 en 372) genomen uit de midden-bronstijd vondstlaag. 
De monsters bleken vrijwel pollenloos en zeer slecht geconserveerd (bijlage 13). 
Geen van beide monsters komt in aanmerking voor verdere analyse.



Inventariserend Veldonderzoek 78



79 Houten, Hofstad IV

 7 IJzertijd - Romeinse tijd

7.1 Sporen (bijlage 7)

In alle aangelegde werkputten zijn sporen uit de ijzertijd/Romeinse tijd 
aangetroffen. De datering van deze sporen is deels geschied op grond van 
vondstmateriaal,	maar	voornamelijk	op	basis	van	de	stratigrafie.	In	totaal	
gaat het om 181 sporen waarvan ongeveer iets meer dan de helft bestaat uit 
paalkuilen en palen. De overige spoorcategorieën zijn kuilen en greppels.

aard 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 totaal

paalgat 14 2 9 26 24 2 12 0 - 1 86

kuil 6 0 2 8 8 5 10 4 - - 47

greppel 5 1 - 5 3 2 7 10 5 3 42

paal (hout) - - 1 1 - - 5 - - - 7

totaal 25 3 12 40 35 9 34 14 5 4 181

Uit deze sporen zijn geen duidelijke structuren te herleiden. Het algemene beeld 
is dat er wel sprake is geweest van bewoning. De restgeul die in deze periode 
nog als zodanig functioneerde is als dumpzone gebruikt. Dit komt het beste 
naar voren door de grote aantallen vondsten die in de geul gedaan zijn (zie ook 
7.2). De restgeul is natuurlijk geen antropogeen spoor in de traditionele zin, 
maar kan door het gebruik als afvaldump wel als zodanig gezien worden. 

In de volgende paragrafen worden de sporen besproken per werkput.

7.1.1 Werkput 7
7.1.1.1 Restgeul
Meer dan de helft van werkput 7 wordt in beslag genomen door de vullings-
lagen van de restgeul. De rand van de geul ligt op 22 meter, gemeten vanaf de 
westelijke zijde van de werkput. De rest van de werkput wordt ingenomen door 
zandige beddingafzettingen. Oudere afzettingen waarin de kronkelwaard zich 
heeft ingesneden en waarin zich mogelijk oudere vondstniveaus zouden kunnen 
bevinden, zijn niet aangetroffen. De rand van de kronkelwaardafzettingen 
ligt verder westelijk. Afgaande op de werkputten 8 en 9 zou deze grens echter 
binnen 10 meter vanaf het westelijke uiteinde van werkput 7 kunnen liggen. 
De rand van de restgeul wordt gemarkeerd door de dagzomende vondstlaag. 
Deze vondstlaag, met een dikte van circa 20 cm, is te volgen tot 16 meter in 
de restgeul tot waar hij langzaam uitwigt. Tot 4 meter in de geul daalt de 
vondstlaag vrij fors met bijna een meter, voorbij dat punt blijft de laag vrijwel 
op hetzelfde niveau. Boven deze vondstlaag is de geul opgevuld met een tot 

Tabel 7.1: Aard van de sporen 

uit de ijzertijd/Romeinse tijd 

per werkput. 
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60 cm dik pakket lichtgrijs zandige klei. Onderin dit pakket is een laklaag 
zichtbaar die direct boven de vondstlaag ligt. De laklaag en het pakket waarin 
deze zich bevindt bevatten vrijwel geen vondstmateriaal. Dieper in de geul 
verdwijnt de vondstlaag in een tweede pakket lichtgrijze zandige klei. Deze 
wordt van het pakket erboven gescheiden door restanten van de vondstlaag en 
de laklaag. In tegenstelling tot het eerste pakket bevat dit tweede pakket klei 
wel vondstmateriaal, zij het in kleine hoeveelheden. Mogelijk hoort dit pakket 
tot dezelfde afzetting als de vondstlaag en onderscheiden zij zich slechts door 
verschillende vondstdichtheden. Het pakket heeft een dikte variërend van 35 cm 
aan de rand van de geul, tot 65 cm in het diepste deel van de geul.
Het restant van de restgeul is gevuld met donker grijsbruine tot bruin grijze 
humeuze zandige klei. In deze vulling is een duidelijke gelaagdheid te zien die 
de buitenzijde van de geul volgt. Deze afzettingen onderscheiden zich van de 
hoger gelegen afzettingen door een hoger humusgehalte en de aanwezigheid 
van schelp en houtfragmenten. Ondanks het feit dat de afzettingen vrij veel 
vondstmateriaal bevatten, met name bot en in mindere mate aardewerk, zijn 
deze vrij schoon wat betreft andere bijmengingen als houtskool en verbrand 
leem. Het geheel aan humeuze afzettingen is beschouwd als tweede vondstlaag. 
Deze vondstlaag was te volgen over een afstand van circa 24 meter tot het 
oostelijke einde van de werkput en had een maximale dikte van 1,40 meter, 
gemeten in het diepste deel van de geul.

Het handgevormde aardewerk uit de bovenste vondstlaag laat helaas geen 
gedetailleerde datering toe, het kan slechts globaal in de late ijzertijd/Romeinse 
tijd gedateerd worden op grond van het veelvuldig voorkomen van plantaardige 
magering.

Hoewel ditzelfde geldt voor veel van het aardewerk uit de onderste vondstlaag, 
kent het aardewerk uit deze laag toch enkele kenmerken die een vroegere 
datering doen vermoeden. Het meest opvallende verschil is de gebruikte 
magering; in de onderste vondstlaag is 45% van het aardewerk gemagerd 
met uitsluitend potgruis, tegen minder dan 10% in de bovenste vondstlaag. 
Voor beide lagen geldt wel dat de rest van het aardewerk is gemagerd met 
plantaardig materiaal eventueel in combinatie met potgruis. De overgang 
van het gebruik van potgruis naar vooral plantaardig materiaal vond plaats 
in de loop van de 1e eeuw na Chr.84 Een ander verschil tussen het aardewerk 
uit beide lagen is het voorkomen van versiering. Van het aardewerk uit de 
onderste vondstlaag is 10% versierd, tegen 2,5% van het aardewerk uit de 
bovenste vondstlaag. Hoewel in beide gevallen de versiering meestal bestaat 
uit	nagelindrukken,	al	dan	niet	in	rijen,	en	groeflijnen,	zijn	er	twee	wijzen	van	
versiering die niet in de bovenste vondstlaag voorkomen. Drie randscherven 
zijn versierd met vingertop/nagelindrukken op de rand (vnr. 317, 298, 114)  
en twee wandscherven vertonen Kalenderberg-achtige versiering (vnr. 202). 
Beide wijzen van versiering worden in het algemeen in verband gebracht met 
(midden) ijzertijd aardewerk.85 Beide zijn alleen aangetroffen op aardewerk met 
uitsluitend potgruismagering.

In beide lagen is Romeins gedraaid aardewerk aangetroffen. De verhouding 
gedraaid Romeins aardewerk: handgevormd aardewerk bedraagt voor de 

84 Taayke 2002.
85 Taayke 2002; Ufkes 2002.
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bovenste laag 27:314, oftewel 8,6% gedraaid, voor de onderste laag ligt deze 
verhouding op 13:172 oftewel 7,6%.86

In de bovenste vondstlaag zijn twee munten aangetroffen, een as van Augustus 
geslagen te Lugdunum (datering 7 tot 4 voor Chr – vnr. 435) en een denarius van 
Vespasianus uit 76 na Chr. (vnr. 25). Gezien de lange omlooptijd van dergelijke 
munten kunnen deze dateringen hoogstens als een datering post quem gelden 
voor	de	vorming	van	de	laag.	In	dezelfde	laag	zijn	6	fibula’s	aangetroffen	(vnr.	
684, 685, 729, 824, 885, 1001), die gedateerd kunnen worden tussen 20 - 70 (2 
maal), 40 - 150 (2 maal) en 70-150 na Chr (2 maal). Een paardentuighanger kan 
gedateerd worden tussen 12 voor en 120 na Chr. (vnr. 953)

Uit de tweede vondstlaag komt slechts één dateerbare metaalvondst; een 
bronzen Avaucia munt uit het Beneden-Rijn gebied, te dateren tussen 10 voor 
en 14 na Chr. (vnr. 1032).

7.1.1.2 Grondsporen
Het westelijk deel van de werkput bestaat uit zandige kronkelwaardafzettingen 
waarin zich een aantal grondsporen aftekenen. In totaal zijn in werkput 7 25 
antropogene archeologische sporen aangetroffen. De sporen tekenen zich over 
het gehele gedeelte van de werkput buiten de restgeul af, concentraties zijn 
hierin niet aan te wijzen. Een grote recente verstoring direct buiten de restgeul 
is vrijwel zeker de proefsleuf gegraven door de ROB in 1994. 

Onder de sporen zijn 15 paalkuilen, variërend in diameter van 15 tot 40 cm en 
in diepte van 2 tot 24 cm. De meeste van deze paalkuilen bleken minder dan
10 cm diep. Er kan geen structuur aangewezen worden. Vijf sporen zijn geïnter-
preteerd als kuil waarvan twee waarschijnlijk slechts depressies in de vondstlaag 
dan wel restgeul zijn. Eén van deze waarschijnlijke depressies, spoor 119, 
bevatte	met	fijn	steengruis	gemagerd	aardewerk	met	een	hoge	cilindrische	hals.	
Dit aardewerk moet waarschijnlijk in de vroege ijzertijd gedateerd worden. 
Een slingerkogel uit hetzelfde spoor kan vanaf de midden-ijzertijd tot de 
Romeinse tijd gedateerd worden. De andere depressie, spoor 117, bevatte een 
fragment gladwandig aardewerk te dateren in de Romeinse tijd (vnr. 106). 
Kuil 99 ligt aan de rand van de restgeul en lijkt deze te oversnijden. De kuil is 
afgerond rechthoekig en meet ongeveer 160 bij 80 centimeter. De kuil bevat 
twee vullingen van grijze en bruingrijze zandige klei met fosfaat, waarvan de 
bovenste houtskool, aardewerk en bot bevatte. Het aardewerk kan in de late 
ijzertijd - vroeg Romeinse tijd gedateerd worden (vnr. 682). De functie van de 
kuil is onduidelijk. Kuil 110 is ovaal met een grootste diameter van 140 cm. 
In de kuil waren vijf lagen te onderscheiden waarvan vooral de binnenste vrij 
veel houtskool bevatten. Sporen van verbranding waren echter niet aanwezig. 
Het aardewerk uit deze kuil was gemagerd met zand of potgruis (vnr. 104, 
680). Op grond daarvan kan de kuil in de ijzertijd gedateerd worden. Onder 
het overige vondstmateriaal uit de kuil bevindt zich een vloeislak die wijst op 
ijzerbewerking.

Kuil 104 is rechthoekig en meet ongeveer 110 bij 40 cm. De vulling bestaat 
uit donkergrijze klei met fosfaatvlekken en houtskool. Op grond van de 

86 Hierbij zijn 6 fragmenten van 
 dezelfde, bij de aanleg van de 
 werkput gebroken, wrijf-
 schaal geteld als 1 exemplaar.
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kenmerken van het in dit spoor aangetroffen aardewerk (potgruismagering en 
nagelindrukken op de rand, vnr. 109, 681) kan de kuil in de ijzertijd gedateerd 
worden.

In de randzone van de restgeul zijn vier langgerekte banen aangetroffen die 
aanvankelijk	als	greppel	zijn	geïnterpreteerd.	Uit	het	profiel	blijkt	geen	duidelijk	
antropogene oorsprong van de sporen. Gezien het feit dat de sporen parallel 
lopen aan de restgeul en qua vulling niet te onderscheiden zijn van de restgeul, 
lijkt het waarschijnlijk dat de ‘greppels’ slechts verdiepingen zijn van de restgeul. 

7.1.2 Werkput 8

Op circa 5 meter, gemeten vanaf de oostzijde van werkput 8, ligt de rand 
van de insnijding van de kronkelwaard. Westelijk van deze insnijding bestaat 
de ondergrond uit crevasseafzettingen. De restgeul is in werkput 8 niet 
aangetroffen.

7.1.2.1 Grondsporen
Op vlak 1 van werkput 8 zijn slechts twee, mogelijke, paalkuilen (S 355 en 356) 
aangetroffen. Beide sporen hadden een diameter van 30 tot 35 cm en een 
diepte van slechts enkele centimeters. Vondstmateriaal werd in geen van beide 
sporen	aangetroffen,	stratigrafisch	kunnen	zij	in	de	ijzertijd/Romeinse	tijd	
gedateerd worden.

7.1.3 Werkput 9

In werkput 9 ligt de insnijding van de kronkelwaard op 42 meter van de 
oostzijde. De restgeul is niet aangetroffen; deze ligt waarschijnlijk slechts enkele 
meters verder oostelijk. Alle aangetroffen grondsporen bevinden zich op de 
kronkelwaardafzettingen	en,	meer	specifiek,	binnen	24	meter	van	de	oostelijke	
zijde van de werkput.

7.1.3.1 Grondsporen
In werkput 9 zijn negen paalkuilen aangetroffen met een diameter variërend 
van 20 tot 45 cm. De diepte van de sporen was maximaal 10 cm. Een structuur is 
niet herkenbaar. Wel liggen de paalkuilen S 80, 81 en 82 min of meer op één lijn. 
Eén van de paalkuilen (S 79) bevatte een fragment met plantaardig materiaal 
gemagerd aardewerk dat globaal in de late ijzertijd – Romeinse tijd gedateerd 
kan worden.
De enige aangetroffen kuil (S 93) wordt oversneden door een subrecente 
greppel/drain. Het overgebleven deel van de kuil is afgerond rechthoekig. In 
doorsnede is de kuil komvormig; de maximale diepte is 23 cm. De kuil bevatte 
een fragment met plantaardig materiaal gemagerd aardewerk dat globaal in de 
late ijzertijd – Romeinse tijd gedateerd kan worden. Een andere mogelijke kuil 
bevindt	zich	op	de	plek	waar	greppel	90	het	profiel	raakt.	Deze	kuil	was	in	het	
vlak	niet	als	zodanig	zichtbaar.	In	het	profiel	was	geen	duidelijk	onderscheid	te	
zien tussen de greppel en de kuil. Deze laatste had een diepte van maximaal 65 
cm. De greppel (S 90), met een breedte van 60 cm, is vanaf de oostwand van de 
werkput te volgen over een afstand van 3,20 meter tot waar hij deels verdwijnt 
in de noordwand. De greppel lijkt hier te stoppen, maar het is ook mogelijk 
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dat deze een hoek van 90 graden maakt in noordelijke richting. Het aardewerk 
uit deze greppel kan slechts globaal in de ijzertijd - Romeinse tijd gedateerd 
worden.

7.1.4 Werkput 10

De insnijding van de kronkelwaard ligt in werkput 10 op 59 meter, gemeten 
vanaf de oostzijde. De rand van de restgeul, ook aangesneden in werkput 10,
ligt op 16 meter. Alle aangetroffen grondsporen liggen op de kronkelwaard-
afzettingen.

7.1.4.1 Restgeul
De rand van de restgeul was direct onder de bouwvoor zichtbaar als een grillig 
begrensde strook bestaande uit donkergrijze zandige klei met veel vondstmate-
riaal en fosfaat. Deze strook bleek een dagzomende vondstlaag te zijn die naar 
het	oosten	toe	langzamerhand	in	de	restgeul	afloopt.	De	afzettingen	ten	oosten	
van de dagzoom, dus het later afgezette sediment in de restgeul, bestaan uit 
bruingrijze klei, met slechts sporadisch enkele kleine fragmenten aardewerk 
en bot. 

De bovenste vondstlaag heeft een dikte variërend van 20 tot 35 cm. Het verloop 
van de vondstlaag is vrij geleidelijk; het verval bedraagt 64 cm over een afstand 
van 13 meter. Het handgevormde aardewerk uit deze vondstlaag heeft slechts 
weinig daterende kenmerken, slechts een fragment met streepband versierd 
aardewerk (vnr. 226) kan in de vroeg Romeinse tijd gedateerd worden, het 
overige materiaal dateert uit de late ijzertijd/Romeinse tijd. Het weinige 
Romeins gedraaide aardewerk is vaak slechts globaal in de Romeinse tijd te 
dateren. Drie fragmenten Waaslands aardewerk (vnr. 261, 264) dateren uit de 
midden-Romeinse tijd, drie fragmenten midden- en midden/oost-gallische terra 
sigillata (vnr. 264, 281) zijn te dateren tussen 100 en 200 na Chr. De verhouding 
gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt voor deze 
laag 19:153, oftewel 12,5% gedraaid. Alleen uit deze bovenste vondstlaag 
komen	dateerbare	metalen	objecten;	drie	fibulae	zijn	te	dateren	tussen
20 - 70 na Chr. (2 maal) en 70 – 150 na Chr.

Op circa 7 meter ten oosten van de rand van de geul verschijnt onder de 
bovenste vondstlaag een mogelijke tweede vondstlaag. Deze laag onderscheidt 
zich van de bovenste vondstlaag met name door een donkerder (bruine) kleur
en minder vondstmateriaal. Een duidelijk textuurverschil was niet waarneem-
baar; beide lagen bestaan uit zandige klei. Een scherpe grens is tussen beide 
lagen	dan	ook	niet	te	trekken,	fysisch-geografisch	gezien	behoren	beide	lagen	
tot dezelfde afzetting. Wellicht zorgt slechts het verschil in vondstdichtheid voor 
het waarneembare onderscheid. Ook deze tweede vondstlaag heeft een dikte 
van 20 tot 30 cm. Uit deze tweede vondstlaag komen slechts vier fragmenten 
aardewerk (vnr. 408); twee fragmenten handgevormd, met potgruis gemagerd 
aardewerk, globaal in de ijzertijd/Romeinse tijd te dateren, en twee fragmenten 
Romeins glad- en ruwwandig aardewerk, globaal in de Romeinse tijd te dateren.
 
Op 12 meter uit de rand van de restgeul ‘duikt’ de bodem van de restgeul 
vrij abrupt. Dit diepere deel van de restgeul heeft een vulling bestaande 
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uit gelaagde grijze zandige klei met lichtgrijs zand. Ook hierin bevond zich 
vondstmateriaal87, echter van een echte vondstlaag was geen sprake; in tegen-
stelling tot de twee lagen erboven was de laag vrij schoon. De bodem van de 
restgeul kon tot circa 0,00 meter NAP gevolgd worden, tot circa 50 cm onder 
laatstgenoemde laag. Uit boringen bleek dat de vulling van de geul naar onder 
toe geleidelijk overging in zand. Dit zand was ten minste tot – 0,90 m beneden 
NAP	aanwezig.	Het	tot	een	dieper	niveau	aanleggen	van	het	profiel	of	boren	
bleek door een combinatie van zand en toestromend grondwater niet mogelijk.

7.1.4.2 Grondsporen
In werkput 10 zijn 19 paalkuilen, 8 kuilen en 6 greppels aangetroffen. Ook 
hier beperken de grondsporen zich tot de zandige kronkelwaardafzettingen; 
de paalkuilen beperken zich daarbij vrijwel geheel tot een zone van 20 meter 
breed, aansluitend aan de restgeul. Deze paalkuilen hebben een doorsnede 
van 20 tot 40 cm en een diepte variërend van slechts enkele cm tot maximaal 
20 cm. Er zijn geen herkenbare structuren aangetroffen. Eén paalkuil kwam 
tevoorschijn onder de bovenste vondstlaag in de randzone van de restgeul. Deze 
paalkuil had een diameter van 36 cm, en een diepte van 38 cm en oversneed 
de kuil S 138. In de restgeul ten slotte werd, in de onderste restgeul, een dun 
aangepunt houten paaltje (diameter 10 cm) aangetroffen. De functie van 
deze paal is, gezien het ontbreken van een samenhang met andere sporen, 
onduidelijk (zie par. 7.2.9).

De kuilen liggen meer verspreid over de kronkelwaardafzettingen. Aan 
de westzijde hiervan liggen twee grote kuilen (S 36 en 136), waarvan één 
grotendeels wordt oversneden door een greppel. De vrijliggende kuil (S 36) 
heeft als afmetingen 3,30 bij 2,20 m, de andere kuil (S 136) heeft een doorsnede 
van ten minste 2,80 m. De diepte van de kuilen is respectievelijk 48 en 63 
cm. Noch de vulling noch de uit de kuilen afkomstige vondsten geven een 
aanwijzing over de mogelijke functie van de kuilen. Spoor 136 bevatte enkele 
fragmenten met potgruis gemagerd en besmeten aardewerk (vnr. 259), wat zou 
kunnen wijzen op een datering in de ijzertijd. Spoor 36 bevatte een randscherf 
versierd met vingertopindrukken op de rand en met potgruismagering die in 
de ijzertijd gedateerd kan worden (vnr. 258). Uit ditzelfde spoor komen echter 
ook twee fragmenten gladwandig aardewerk (vnr. 27) die slechts globaal in de 
Romeinse tijd gedateerd kunnen worden.
Direct naast de restgeul ligt een vrij grote, iets ovale kuil (S 10). De maximale 
diameter van de kuil is 1,60. De kuil wordt net oversneden door of raakt een 
greppel (S 11). De diepte van de kuil bedraagt 75 cm. In de coupe zijn vier 
vullingen te onderscheiden die alle vier bestaan uit donker grijze tot bruingrijze 
zandige klei met fosfaat en houtskool. De coupe geeft de indruk dat de kuil 
oorspronkelijk vrij rechte wanden en een getrapte bodem had, maar later 
opnieuw uitgegraven is. Het geheel doet qua vorm denken aan een uitgegraven 
middenstaander van een gebouw. Aanwijzingen voor een paalkern zijn echter 
niet aangetroffen en ook de diameter van de kuil is onwaarschijnlijk groot voor 
een middenstaander. In deze kuil zijn 148 fragmenten handgevormd aardewerk 
aangetroffen (vnr. 11, 252-256, 286), . Het meeste van dit aardewerk is 
gemagerd met plantaardig materiaal. Dit maakt een datering in de late ijzertijd/
Romeinse tijd het meest waarschijnlijk. Twee randscherven kunnen nader 

87 In deze laag is geen aarde-
 werk aangetroffen, slechts 
 bot en verbrand leem.
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gedateerd worden in de periode late ijzertijd tot de vroeg-Romeinse dan wel 
midden-Romeinse tijd A (vnr. 286). Uit dezelfde kuil komen 12 scherven Romeins 
gedraaid aardewerk. Het betreft zowel glad- als ruwwandig aardewerk dat 
slechts globaal in de Romeinse tijd gedateerd kan worden. Enkele fragmenten 
ruwwandig aardewerk van het type Stuart 203 dateren van ná 100 na Chr. (vnr. 
11) Uit de kuil komt tevens een bronzen zwaardschedeklem die gedateerd kan 
worden tussen 12 vóór en 120 na Chr. (vnr. 7).

De kuilen 138, 140 en 141 kwamen tevoorschijn in de randzone van de restgeul, 
na het verwijderen van de (bovenste) vondstlaag. Kuil 140 wordt daarbij 
oversneden door greppel 137 welke ook onder de bovenste vondstlaag ligt. Kuil 
140 bevatte een aantal fragmenten met potgruis gemagerd aardewerk, welke 
niet nader gedateerd kunnen worden dan ijzertijd/Romeinse tijd (vnr. 276). De 
gebruikte magering wijst mogelijk op een datering vóór de Romeinse tijd.

Kuil 138 is ovaal van vorm, heeft een diameter van maximaal 1,95 m en een 
diepte van 60 cm. In de vulling kunnen twee lagen onderscheiden worden: 
één met donkergrijze zandige klei en één met grijze zandige klei. Beide lagen 
bevatten houtskool en fosfaat. De functie van de kuil is onduidelijk. De lage 
ligging van de kuil, ten minste 80 cm lager dan de oeverzone van de restgeul, 
wijst mogelijk op een functie als waterkuil. Het handgevormde aardewerk uit de 
kuil wijst op een datering in de late ijzertijd/Romeinse tijd. Enkele fragmenten 
Romeins gedraaid aardewerk (vnr. 284), zowel glad- als ruwwandig, kunnen 
slechts globaal in de Romeinse tijd gedateerd worden. Kuil 140 is eveneens 
ovaal, echter aanzienlijk kleiner; maximaal 1,04 m, en is slechts 30 cm diep. Kuil 
141 meet slechts 60 cm in diameter en is 30 cm diep. Beide laatstgenoemde 
kuilen hebben geen bijzondere kenmerken die een aanwijzing geven over hun 
mogelijke functie. Beide kuilen bevatten een aantal fragmenten met potgruis 
gemagerd aardewerk (resp. vnr. 276 en 277), welke niet nader gedateerd 
kunnen worden dan ijzertijd/Romeinse tijd. De gebruikte magering wijst 
mogelijk op een vroegere datering.
Twee	kuilen	zijn	alleen	in	het	profiel	waargenomen,	beide	liggen	buiten	de	
restgeul. Kuil 149 is 70 cm in doorsnede en 30 cm diep. Kuil 148 heeft een 
getrapte bodem en heeft een maximale waargenomen diepte van 70 cm. De kuil 
ligt direct naast greppel 11.

Van de zes aangetroffen greppels lopen er vier min of meer evenwijdig aan de 
restgeul. De greppels 29 en 31 lopen parallel aan elkaar met een tussenafstand 
van circa 2 meter. Greppel 29 heeft een breedte van maximaal 25 cm en een 
diepte van eveneens 25 cm, greppel 31 is maximaal 90 cm breed en heeft een 
diepte van 20 cm. Greppel 29 bevatte een aantal fragmenten met potgruis 
gemagerd aardewerk (vnr. 15, 287), welke niet nader gedateerd kunnen 
worden dan ijzertijd/Romeinse tijd. De gebruikte magering wijst mogelijk 
op een vroegere datering. Greppel 31 kan op grond van het handgevormde 
aardewerk (vnr. 16, 250, 288) in de vroeg tot midden-Romeinse tijd gedateerd 
worden. Greppel 31 was niet te volgen over de gehele breedte van de 
werkput,	ook	in	het	zuidprofiel	van	de	werkput	was	deze	niet	zichtbaar.	Beide	
greppels oversnijden greppel 30 die ter plaatse van de greppels 29 en 31 uit 
de noordwand van de werkput komt en verder in westelijke richting loopt. 
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Deze greppel heeft een iets zuidelijker oriëntatie dan de werkput en ligt min 
of meer dwars op de restgeul. Na 20 meter maakt de greppel een hoek van 
90° in zuidelijke richting. De greppel heeft hier een breedte van 2,50 meter. 
De greppel heeft een homogene vulling bestaande uit grijsbruine zandige 
klei en een ronde bodem. De hoek van de greppel ligt ongeveer op de grens 
van de kronkelwaardafzettingen en lijkt eveneens de ligging van de sporen te 
begrenzen. Gezien de scherpe hoek in de greppel lijkt een functie als afwatering 
minder waarschijnlijk, mogelijk betreft het hier een erfgreppel. Op grond 
van het handgevormde aardewerk kan de greppel in de vroeg-Romeinse tot 
midden-Romeinse tijd gedateerd worden (vnr. 21, 289). Het Romeinse gedraaide 
aardewerk (vnr. 21) bestaat uit in totaal 13 fragmenten gladwandig (waaronder 
afkomstig van een kruik en een kruikamfoor), dikwandig (onder andere een 
amfoor van type Dressel 20 uit Zuid-Spanje) en Waaslands aardewerk. Van dit 
aardewerk zijn de laatste twee het scherpst te dateren, resp. in 0-250 na Chr. en 
70 – 270 na Chr.
Greppel 11 ligt direct naast, en loopt parallel aan, de restgeul. Deze greppel 
wordt in de lengterichting oversneden door een recente drainage met kera-
mische buis. De greppel is 70 cm breed en 42 cm diep. In de randzone van de 
restgeul werd onder de bovenste vondstlaag een greppel (S 137) aangetroffen. 
Deze greppel heeft een maximale breedte van 75 cm en een diepte van slechts 
15 cm. De greppel doorsnijdt de tweede vondstlaag en oversnijdt kuil 140. 
De oriëntatie van de greppel is gelijk aan die van de restgeul maar is iets meer
westelijk gericht dan greppel 11. Direct ten oosten van greppel 137 ligt het 
uiteinde van een oost-west gerichte greppel (S 139). Deze greppel, waarvan 
slechts 2 meter in werkput 10 zichtbaar is, kruist buiten de werkput waarschijn-
lijk greppel 137. De greppel heeft een breedte van 75 cm en een diepte van 
30 cm. De greppel ligt onder de twee bovenste vondstlagen en is ingegraven in 
de	onderste	vondstlaag	en	ligt	daarmee	stratigrafisch	dus	onder	greppel	137.	
Greppel 137 bevatte een aantal fragmenten met potgruis gemagerd aardewerk, 
welke niet nader gedateerd kunnen worden dan ijzertijd/Romeinse tijd. De 
gebruikte magering wijst mogelijk op een vroegere datering. Greppel 11 
bevatte geen daterend vondstmateriaal.

De functie van de hierboven beschreven greppels is onduidelijk. Gezien hun 
ligging parallel aan de restgeul, en soms zelfs in de randzone van de geul, lijkt 
een functie in de afwatering niet waarschijnlijk, evenals een functie als perceel/
erfscheiding.

7.1.5 Werkput 11

De insnijding van de kronkelwaard ligt in werkput 11 op 56 meter, gemeten
vanaf de oostzijde. De rand van de restgeul, ook aangesneden in werkput 11,
ligt op 16 meter. Alle aangetroffen grondsporen liggen op de kronkelwaard-
afzettingen.

7.1.5.1 Restgeul
De insnijding van de restgeul in vlak 1 van werkput 11 is geheel oversneden 
door een grote recente verstoring. Aan de oostzijde van deze verstoring waren 
nog wel restanten van een vondstlaag aanwezig. Deze vondstlaag, bestaande 
uit donkergrijze zandige klei met fosfaat, houtskool en vrij veel vondstmateriaal, 
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daalt naar het oosten geleidelijk in de restgeul. Deze daling bedraagt slechts 
60 cm over een afstand van 11 meter. De vulling van de restgeul boven deze 
vondstlaag bestaat uit vrij ‘schone’, licht grijze tot bruingrijze zandige klei. 
Het handgevormde aardewerk uit de bovenste vondstlaag heeft slechts weinig 
daterende kenmerken, slechts een enkel fragment kan in de Romeinse tijd 
gedateerd worden, het overige materiaal kan slechts globaal in de late ijzertijd/
Romeinse tijd gedateerd worden. Het Romeins gedraaide aardewerk is vaak 
slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren. Vier fragmenten Waaslands 
aardewerk dateren uit de midden-Romeinse tijd (vnr. 478, 480, 545, 550), twee 
fragmenten geverfde waar (techniek A) uit de periode 40/70 en 200 na Chr. (vnr. 
480, 506), twee oren van gladwandig aardewerk dateren van ná 100 na Chr. 
(vnr. 478, 493) en een fragment van een amfoor type Dressel 20 (vnr. 525) kan 
gedateerd worden tussen 0 en 250 na Chr. De verhouding gedraaid Romeins 
aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt voor deze laag 42:337, oftewel 
12,5%	gedraaid.	In	deze	vondstlaag	zijn	13	fibulae	aangetroffen,	waarvan	er	9	
dateerbaar	zijn	tussen	40	-150	na	Chr.	De	overige	fibulae	zijn	te	dateren	in	de	
perioden 0-20, 20-70, 40-125 en 150-200 na Chr. Deze laatste datering, van een 
kniefibula	met	halfronde	kopplaat	(vnr.	499),	is	overigens	mogelijk	de	jongste	
(Romeinse) datering van Houten Hofstad.

Een tweede vondstlaag, bestaande uit grijze zandige klei met fosfaat en 
houtskool, ligt circa 30 cm lager. Beide lagen worden van elkaar gescheiden 
door een pakket licht bruingrijze klei zonder bijmenging van houtskool en 
dergelijke en vrijwel geen vondstmateriaal. Ook onder de tweede vondstlaag 
ligt een laag van circa 20 cm dik bestaande uit hetzelfde materiaal. De tweede 
vondstlaag, die overigens wel aanzienlijk minder vondstmateriaal bevat dan 
de bovenste, heeft een dikte van gemiddeld 15 cm. Deze laag vervaagt dieper 
in de restgeul al vrij snel (op ongeveer 7 meter van de oever van de restgeul). 
Het handgevormde aardewerk uit deze laag is slechts een enkele keer nader 
te dateren dan de late ijzertijd/Romeinse tijd, drie fragmenten kunnen in de 
Romeinse tijd gedateerd worden (vnr. 562, 567). Het weinige Romeins gedraaide 
aardewerk is voornamelijk slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren, één 
fragment Waaslands aardewerk is te dateren in de midden-Romeinse tijd (vnr. 
562). De verhouding gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk 
bedraagt voor deze laag 5:147, oftewel 3,5% gedraaid.

De onderste vulling van de restgeul, in het vlak is een diepte bereikt van 0 m 
NAP, bestaat uit donker bruingrijze, iets humeuze klei met kleine fragmenten 
hout(resten). Ook deze laag, vondstlaag 3, bevat nog vondstmateriaal (bot), 
maar vrijwel geen bijmenging van houtskool, kleine fragmenten verbrand leem 
etc. in tegenstelling tot de hoger gelegen vondstlagen. De onderkant van deze 
laag, die in ieder geval in de randzone van de restgeul de bodem van de geul 
vormt, volgt in eerste instantie de daling van de lagen erboven, maar begint op 
8	meter	uit	de	oever	sterker	te	dalen.	Uit	deze	vondstlaag	komt	wel	een	fibula,	
van type Almgren 16 (vnr. 579), die gedateerd moet worden tussen 70 en 150 na 
Chr.
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7.1.5.2 Grondsporen
Ook in werkput 11 liggen alle aangetroffen grondsporen op de kronkelwaard-
afzettingen, in het geval van werkput 11 binnen 25 meter van de rand van 
de restgeul. Wel moet hierbij vermeld worden dat het westelijk deel van de 
kronkelwaardafzettingen grotendeels verstoord is door recente verstoringen.
In werkput 11 zijn 25 paalkuilen aangetroffen waarvan de meeste zich 
bevonden in een vrij dichte concentratie langs de noordkant van de werkput. 
De diameter van deze paalkuilen varieert van 15 tot 40 cm. De diepte varieert 
van 8 tot 44, de meerderheid is echter minder dan 20 cm diep. Hoewel binnen 
de paalkuilen duidelijke concentraties zijn aan te wijzen, zijn er geen structuren 
herkend. Hoewel met name de meest westelijke concentratie de indruk wekt 
deel uit te maken van een structuur, zijn de spoordieptes zo uiteenlopend dat 
op grond van de huidige sporen geen regelmaat te ontdekken is. De paalkuilen 
kunnen op grond van het handgevormde aardewerk in de ijzertijd/Romeinse 
tijd gedateerd worden, in twee paalkuilen werden een fragment Romeins 
gedraaid aardewerk aangetroffen. Spoor 170 bevatte een fragment gladwandig 
aardewerk (vnr. 450; 12 voor - 450 na Chr.), spoor 181 een fragment dikwandig 
aardewerk van een amfoor type Dressel 20 afkomstig uit Zuid-Spanje (vnr. 460; 
0 – 250 na Chr.).

Van de acht kuilen vallen er slechts twee op door een grotere diepte en bijzon-
dere	kenmerken.	Kuil	294	is	alleen	als	zodanig	waargenomen	in	het	profiel.	De	
kuil was wel zichtbaar op vlak 1 maar werd daar doorsneden door een grote 
recente verstoring en daardoor geïnterpreteerd als een dagzomende vondstlaag. 
In	het	profiel	lijkt	de	kuil	te	bestaan	uit	twee	sporen;	een	paalkuil	met	een	
diameter van 40 cm en een diepte van 35 cm en een kuil met een diameter 
van 60 cm en een diepte van 73 cm. De vulling van beide sporen bestaat uit 
bruingrijze zandige klei. Opvallend is dat het spoor de bovenste vondstlaag, en 
mogelijk ook de laag daarboven, lijkt te doorsnijden. Op grond van het in de 
kuil aangetroffen handgevormde aardewerk kan de kuil slechts globaal in de 
ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd worden. Eén scherf Waaslands aardewerk uit 
dit spoor is te dateren in de midden-Romeinse tijd (vnr. 607; 70-270 na Chr.).
Kuil 197 werd aangetroffen in de randzone van de restgeul na het verwijderen 
van de bovenste vondstlaag. De ronde kuil heeft een diameter van 1,30 meter 
en een diepte van 93 cm. De bovenzijde van de wanden loopt vrij snel naar 
binnen, vanaf een diepte van 40 cm blijft de breedte van de kuil ongeveer 70 
cm.  De bodem van de kuil is komvormig. De vulling bestaat uit donkergrijze 
licht humeuze zandige klei. Op grond van de ligging in de (randzone van de) 
restgeul en de diepte van de kuil, lijkt het aannemelijk dat deze een functie 
als waterkuil heeft gehad. Uit kuil 197 kwamen negen fragmenten Romeins 
gedraaid aardewerk (vnr. 521), waaronder gladwandig, ruwwandig, dikwandig 
en Waaslands aardewerk. Alleen dit laatste is nader te dateren in de midden-
Romeinse tijd (70-270 na Chr.). Een tweede kuil (S 200) met vergelijkbare 
afmetingen lag iets zuidelijk van kuil 197, deze is echter niet gecoupeerd. 
Uit deze kuil kwam handgevormd aardewerk dat in de midden-Romeinse tijd 
gedateerd kan worden (vnr. 587). Een fragment Midden-Gallische terra sigillata 
uit deze kuil is te dateren tussen 100 en 200 na Chr. (vnr. 587). Kuil 186 bevatte 
een fragment Romeins ruwwandig aardewerk (vnr. 442, 463; 12 voor – 450 na 
Chr.).
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Van de drie greppels in werkput 11 ligt er één (S 315) aan de uiterst westelijke 
zijde van de werkput. Deze greppel komt voort uit een dunne laag grijsbruine 
iets zandige klei die hier direct onder de bouwvoor ligt. De datering van de 
greppel	is	niet	duidelijk	maar	op	grond	van	de	stratigrafische	ligging	lijkt	een	
datering in de Romeinse tijd het meest waarschijnlijk. De greppel is circa 50 cm 
breed, 15 cm diep en is noord-zuid georiënteerd. De overige twee greppels, S 
198 en 201, kwamen tevoorschijn na het verwijderen van de bovenste vondst-
laag in de randzone van de restgeul. Greppel 201 lijkt daarbij oversneden te 
worden door kuil 200. Beide greppels, met een maximale breedte van circa 50 
cm,	waren	in	het	profiel	niet	als	zodanig	herkenbaar.	Aangezien	deze	greppels	
parallel lopen aan de restgeul en qua vulling niet te onderscheiden zijn van de 
restgeul, lijkt het waarschijnlijk dat de ‘greppels’ slechts verdiepingen zijn van 
de restgeul. Het vondstmateriaal uit deze greppels, handgevormd met potgruis 
en/of plantaardig materiaal gemagerd, is slechts globaal in de ijzertijd/Romeinse 
tijd te dateren.

7.1.6 Werkput 12

De insnijding van de kronkelwaard ligt in werkput 12 op 50 meter, gemeten 
vanaf de oostzijde. De rand van de restgeul, ook aangesneden in werkput 12,
 ligt op 38 meter. Alle aangetroffen grondsporen liggen op de kronkelwaard-
afzettingen.

7.1.6.1 Restgeul
De rand van de restgeul wordt gemarkeerd door het dagzomen van een 
vondstlaag bestaande uit donkergrijs zeer zandige klei met fosfaat, houtskool 
en vrij veel vondstmateriaal. Deze 20 tot 30 cm dikke laag is te volgen tot aan 
het einde van werkput 12 (afb. 7.1). Het verloop van de vondstlaag bedraagt 
slechts 1 meter over de gehele afstand, waarbij de meest oostelijke 15 meter 
vrijwel horizontaal loopt. Op 18 meter ten oosten van het dagzomen van deze 
vondstlaag snijdt de restgeul dieper in de zandige kronkelwaardafzettingen. 
Hier verschijnt onder de bovenste vondstlaag een tweede, bestaande uit 
licht bruingrijze zandige klei met fosfaat en houtskool. Deze laag bevat wel 
aanzienlijk minder vondstmateriaal dan de bovenste vondstlaag en oogt ook 
veel ‘schoner’. Een tweede insnijding bevindt zich aan de uiterst oostelijke zijde 
van de werkput op 34 meter van de oever. Deze insnijding is gevuld met een 
vrij homogeen pakket bruingrijze iets humeuze zandige klei met houtresten en 
schelp. Ook deze laag, vondstlaag 3, bevat nog vondstmateriaal, maar vrijwel 
geen bijmenging van houtskool, kleine fragmenten verbrand leem etc. in 
tegenstelling tot de hoger gelegen vondstlagen. Deze laag kon gevolgd worden 
tot een diepte van 3,30 meter (1,30 m – NAP) waar deze een pakket komklei 
raakt waarop de kronkelwaardafzettingen zijn afgezet.

Het handgevormde aardewerk uit de bovenste vondstlaag is slechts ruwweg te 
dateren in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd, slechts één fragment (vnr. 304) 
kan in de midden-Romeinse tijd gedateerd worden. Het gedraaide aardewerk 
bevestigt deze datering; twee fragmenten Waaslands aardewerk (vnr. 200) 
en twee fragmenten geverfde waar (vnr. 210, 215; techniek B) dateren uit de 
midden-Romeinse tijd en een fragment midden-Gallische terra sigillata (vnr. 230) 
dateert uit de periode 100 - 200 na Chr. Het overige gedraaide aardewerk 
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(glad- en ruwwandig) is slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren. De 
verhouding gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt 
voor deze laag 20 : 140, oftewel 14,3% gedraaid. In deze vondstlaag zijn zeven 
dateerbare metaalvondsten aangetroffen. Een legioensdenarius van Marcus 
Antonius (vnr. 129) kan gedateerd worden tussen 32 en 31 voor Chr. De aange-
troffen	fibulae	dateren	uit	de	perioden	20-70	(drie	maal),	40-125	en	70-150	na	
Chr. (2 maal).

De tweede vondstlaag bevatte naast handgevormd aardewerk uit de late ijzer-
tijd/Romeinse tijd een fragment aardewerk dat gedateerd moet worden in de 
midden-ijzertijd. Het gedraaide aardewerk uit deze laag omvat onder andere 
drie fragmenten geverfde waar (vnr. 237) techniek A) waarvan één versierd met 
arcering. Dit aardewerk kan in het algemeen gedateerd worden in de periode 
40/70 – 200 na Chr., het gearceerde fragment kan nader gedateerd worden in 
de periode 150-200 na Chr. Het overige, glad- en ruwwandige aardewerk, kan 
slechts in de Romeinse tijd gedateerd worden. De verhouding gedraaid Romeins 
aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt voor deze laag 11 : 72, oftewel 
15,3% gedraaid.

De derde vondstlaag bevat handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd/
Romeinse tijd, twee fragmenten kunnen mogelijk in de ijzertijd en de vroege 
tot midden-ijzertijd gedateerd worden. Uit deze vondstlaag komt slechts één 
fragment gedraaid aardewerk; het betreft een fragment dikwandig aardewerk 
van een amfoor (vnr. 238) dat slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren is. 
De verhouding gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk 
bedraagt voor deze laag 1:36, oftewel 2,7% gedraaid. In deze vondstlaag zijn 
twee	fibulae	aangetroffen	(vnr.	124,	212)	die	respectievelijk	gedateerd	kunnen	
worden in de perioden 20-70 en 40-150 na Chr.

Afb. 7.1: Duikende vondst-

laag wp 12.
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7.1.6.2 Grondsporen
In werkput 12 zijn maar een klein aantal sporen aangetroffen. Dit is mede het 
gevolg van een in de lengterichting van de werkput lopende, subrecente sloot, 
op grond van twee fragmenten steengoed te dateren in de late middeleeuwen-
nieuwe tijd, die 1,5 tot 3 meter van de gehele breedte van de werkput in beslag 
neemt. In de werkput zijn slechts vier kuilen, één paalkuil en één greppel 
aangetroffen.	Eén	spoor	is	alleen	in	het	profiel	waargenomen,	de	aard	van	het	
spoor, een kuil of greppel, is onduidelijk.
De enige paalkuil kwam tevoorschijn onder de bovenste vondstlaag. Het spoor 
had een diameter van 30 cm en een diepte van 10 cm.

Van de kuilen liggen er drie (S 122, 130 en 133) in de randzone van de restgeul. 
Deze kuilen kwamen tevoorschijn na het verwijderen van de bovenste vondst-
laag. De kuilen zijn rond tot ovaal, hebben een diameter van 1,00 tot 1,85 meter 
en een diepte van 25 tot 40 cm. Hun functie is onduidelijk; ook voor deze kuilen 
is een functie als waterkuil mogelijk, maar gezien hun geringe diepte lijkt dit 
minder waarschijnlijk. Deze kuilen kunnen op grond van het handgevormde 
aardewerk (vrijwel uitsluitend met plantaardig materiaal gemagerd) in de 
late ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd worden. Eén van de kuilen bevatte een 
fragment kustaardewerk met een golvende rand (vnr. 111) welke in de Romeinse 
tijd gedateerd kan worden. Kuil 122 bevatte een fragment van de schacht van 
een ijzeren speerpunt (vnr. 111), deze kan echter niet nader gedateerd worden.

Het enige waargenomen spoor op het eerste vlak, S 47, ligt bij de westelijke 
rand van de kronkelwaardafzettingen. De kuil ligt deels buiten de werkput en 
wordt	oversneden	door	de	recente	greppel.	Uit	de	coupe	en	het	profiel	blijkt	dat	
de kuil vrijwel rond was en een diameter heeft van circa 1,80 meter. De vulling 
bestaat uit afwisselend lichtgrijze, grijze en donkergrijze zandige klei met iets 
houtskool. De kuil heeft vrij rechte wanden en een vlakke tot komvormige 
bodem en is 70 cm diep. De kuil bevatte 249 fragmenten handgevormd 
aardewerk (vnr. 40, 50, 63, 137) , vrijwel uitsluitend gemagerd met organisch 
materiaal. 
Op grond hiervan kan de kuil gedateerd worden in de late ijzertijd/Romeinse 
tijd. Drie fragmenten zijn op grond van hun vorm nader te dateren in de 
midden-Romeinse tijd. In de kuil zijn 14 fragmenten Romeins gedraaid aarde-
werk aangetroffen, waaronder gladwandig, ruwwandig, dikwandig, Waaslands 
en geverfd aardewerk. Het Waaslands aardewerk (vnr. 50, 63) dateert de kuil 
in de midden-Romeinse tijd, een fragment van een beker van geverfde waar in 
techniek B met kleibestrooiing (vnr. 63) is te dateren tussen 40/70 en 200 na Chr. 
Tot de overige vondsten uit de kuil hoort een ijzeren emmerhengsel (vnr. 137).

7.1.7 Werkput 13

De insnijding van de kronkelwaard ligt in werkput 13 op 44 meter, gemeten 
vanaf de oostzijde van de werkput. De rand van de restgeul ligt op 21 meter. 
Alle aangetroffen grondsporen liggen op de kronkelwaardafzettingen.

7.1.7.1 Restgeul
De bovenste vondstlaag in de restgeul, dagzomend op vlak 1, loopt vanaf het 
eerste verschijnen tot aan het einde van de werkput slechts geleidelijk af. De 
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daling bedraagt 1,10 meter over een afstand van 19 meter, de grootste daling 
bevindt zich aan de rand van de restgeul. De vondstlaag bestaat uit grijze 
zandige klei met fosfaat, houtskool en vrij veel vondstmateriaal. De dikte van 
de laag varieert van 20 tot 30 cm. Acht meter uit de oever verschijnt onder de 
bovenste vondstlaag een tweede laag bestaande uit bruingrijze zandige klei met 
fosfaat. Ook deze laag bevat vondstmateriaal, echter in mindere mate als de 
vondstlaag erboven. De dikte van de tweede vondstlaag is vergelijkbaar met die 
van de bovenste: 20 tot 30 cm.

Vanaf 17 meter snijdt de restgeul dieper in de ondergrond. De geul is hier 
gevuld met bruingrijze iets humeuze zandige klei met hout- en schelpresten. 
Ook deze laag, vondstlaag 3, bevat nog vondstmateriaal, maar vrijwel geen
bijmenging van houtskool, kleine fragmenten verbrand leem etc., in tegen-
stelling	tot	de	hoger	gelegen	vondstlagen.	Deze	laag	kon	in	het	profiel	gevolgd	
tot	–0,10	m	NAP,	de	diepte	tot	waarop	het	profiel	aangelegd	kon	worden.	De	
diepte van de geul kon middels een boring bepaald worden op -1,10 m NAP. 
Direct hieronder ligt de bovenzijde van een pakket komklei.

Het handgevormde aardewerk uit de bovenste vondstlaag is slechts ruwweg te 
dateren in de late ijzertijd/Romeinse tijd, slechts twee fragmenten kunnen nader 
gedateerd worden. Deze zijn een randfragment met puntoor (vnr. 304), te 
dateren	in	de	midden-Romeinse	tijd,	en	een	pot	met	korte	hals	en	groeflijnen	
onder de rand (streepband; vnr. 261) daterend uit de vroeg Romeinse tijd. 
Het gedraaide aardewerk bevestigt deze datering; 20 fragmenten Waaslands 
aardewerk en zes fragmenten geverfde waar (techniek B) dateren uit de 
midden-Romeinse tijd. Nader te dateren zijn twee fragmenten van een kurkurn
van Belgische waar (vnr. 298, 0-100/200 na Chr.), een fragment van een glad-
wandige kruik van type Stuart 110b (vnr. 317; 125-175 na Chr.) en een fragment
midden-Gallische terra sigillata (vnr. 298; Dragendorfff 37) daterend uit de 
periode 120 - 200 na Chr. Het overige gedraaide aardewerk (glad- en ruw-
wandig) is slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren. De verhouding 
gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt voor deze 
laag	76:454,	oftewel	16,7%	gedraaid.	Uit	deze	vondstlaag	komen	vier	fibulae	
die te dateren zijn in de perioden 0-20, 20-70, 40-150 en 70-150 na Chr.

Het handgevormde aardewerk uit de tweede vondstlaag is slechts globaal te 
dateren in de late ijzertijd/Romeinse tijd. Het gedraaide aardewerk uit deze 
laag omvat onder andere één fragment geverfde waar (techniek A; vnr. 358). 
Dit aardewerk kan in het algemeen gedateerd worden in de periode 40/70 – 200 
na Chr. Een fragment van een kurkurn van Belgische waar (vnr. 361) dateert uit 
de 1e of 2e eeuw na Chr. Twee fragmenten Waaslands aardewerk (vnr. 358, 361) 
zijn in de midden-Romeinse tijd te dateren. Het overige, glad- en ruwwandige 
aardewerk, kan slechts in de Romeinse tijd gedateerd worden. De verhouding 
gedraaid Romeins aardewerk : handgevormd aardewerk bedraagt voor deze 
laag 29:75, oftewel 38,7% gedraaid. Onder het gedraaide aardewerk bevinden 
zich 16 fragmenten van één amfoor, rekenen we deze als één exemplaar dan 
komt het percentage uit op 18,4%.
De derde vondstlaag bevat handgevormd aardewerk globaal daterend uit de 
late ijzertijd/Romeinse tijd. Uit deze vondstlaag komen slechts twee fragmenten 
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Romeins gedraaid aardewerk; het betreft een niet nader te dateren fragment 
ruwwandig aardewerk (vnr. 382) en een fragment Waaslands aardewerk (vnr. 
383; 70-270 na Chr.). De verhouding gedraaid Romeins aardewerk:handgevormd 
aardewerk bedraagt voor deze laag 4 : 24, oftewel 16,7% gedraaid. In deze 
vondstlaag	is	één	draadfibula	aangetroffen	(type	B;	vnr.	375)	die	gedateerd	kan	
worden in de periode 40-150 na Chr.

7.1.7.2 Grondsporen
Alle grondsporen zijn binnen 10 meter van de restgeul aangetroffen of in de 
randzone van de restgeul, met uitzondering van een greppel die over de gehele
lengte van de werkput loopt. De drie paalkuilen die direct buiten de restgeul 
liggen hebben een diameter van 20 tot 40 cm en een diepte van 12 tot 16 cm.
Een structuur is binnen deze paalkuilen (uiteraard) niet aan te wijzen.  In het 
diepste deel van de restgeul, op een diepte van 0,10 m + NAP, zijn vijf aange-
punte houten paaltjes (diameter circa 10 cm) en één paalspoor aangetroffen. 
Vijf van deze paaltjes leken een onregelmatig cirkelsegment te vormen dat 
doorliep tot buiten de werkput. Het zesde paaltje bevond zich een meter buiten 
dit segment. De functie van de paaltjes is onduidelijk, evenmin is duidelijk vanaf 
welk niveau de paaltjes zijn ingeslagen. Van drie van de paaltjes is de houtsoort 
bepaald, alle drie waren van wilg.

De twee kuilen S 160 en 164 liggen beide in de randzone van de restgeul en zijn 
zeer ondiep (circa 10 cm). Vermoedelijk betreft het hier slechts depressies in de 
vondstlaag. Spoor 160 is op grond van een fragment Waaslands aardewerk van 
type Holwerda 140-142  (vnr. 315) te dateren in de midden-Romeinse tijd. 
Kuil 165 werd ook pas zichtbaar na het verwijderen van de bovenste vondstlaag. 
Deze kuil is iets ovaal en meet 2,70 bij ten minste 3,40 m. Door de zandige 
ondergrond en het toestromende (grond)water kon de kuil slechts tot een 
diepte van 50 cm gecoupeerd worden. Tot deze diepte had de kuil rechte 
wanden, de vulling bestond uit gelaagde donkergrijze zandige klei. Het hand-
gevormde aardewerk (vnr. 334) dateert de kuil in de vroeg tot midden-Romeinse 
tijd. Het Romeins gedraaide aardewerk uit de kuil (vnr. 334) bestaat uit dik-, ruw, 
gladwandig en Waaslands aardewerk en twee fragmenten terra sigillata. Het 
terra sigillata, Midden-Gallisch afkomstig uit Lezoux van het type Dragendorfff 
37,	is	te	dateren	tussen	120	en	160	na	Chr.	Een	draadfibula	uit	deze	kuil	(vnr.	13)	
is te dateren tussen 0 en 50 na Chr.

Over vrijwel de gehele lengte van de werkput waren de restanten te zien van 
een 50 cm brede en maximaal 20 cm diepe greppel. Deze greppel had een
donker grijsbruine tot grijze vulling. Het feit dat de greppel tot over de rest-
geul te volgen was, wijst op een datering ná de Romeinse tijd. Er is geen vondst-
materiaal aangetroffen in de greppel. De overige greppels zijn aangetroffen 
in de randzone van de restgeul. De greppels 161, 162, 163 en 168 lopen direct 
naast elkaar, parallel aan de richting van de restgeul. Deze greppels hebben een 
breedte van 50 tot 65 cm en een diepte van maximaal 20 cm. Aangezien deze 
greppels parallel lopen aan de restgeul en qua vulling niet te onderscheiden zijn 
van de restgeul lijkt het waarschijnlijk dat de ‘greppels’ slechts verdiepingen zijn 
van de restgeul. De vrij steile wanden van de greppels 162 en 168 spreken dit 
echter mogelijk tegen. Greppel 168 lijkt aan te sluiten op kuil 165, hoewel de 
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relatie niet geheel duidelijk is. Het handgevormde aardewerk uit deze greppels 
is slechts globaal te dateren in de late ijzertijd/Romeinse tijd. Uit de greppel 163 
komt Romeins gedraaid ruwwandig en gladwandig aardewerk (vnr. 330) dat 
slechts globaal in de Romeinse tijd te dateren is. 

7.1.8 Werkput 15

Werkput 15 ligt geheel op de crevasseafzettingen. Bij de aanleg van een vlak 
op het bronstijdniveau zijn hier direct onder de bouwvoor een aantal sporen 
aangetroffen.
Verspreid over de werkput zijn vier kuilen aangetroffen. De kuilen 233 en 313 
zijn ovaal van vorm, hebben een diameter van 50 tot 60 cm en een diepte van 
30 cm. Kuil 204 ligt in de putwand maar is vermoedelijk rond of ovaal met een 
minimale doorsnede van 1,70 meter en is 60 cm diep. De kuil heeft een ronde 
bodem en een vulling bestaande uit grijs tot grijsbruine zandige klei. Geen van 
deze kuilen heeft daterend vondstmateriaal opgeleverd.

Kuil 217 ligt eveneens deels buiten de werkput en is vermoedelijk rond van 
vorm.	De	diameter	in	het	profiel	is	2,20	meter,	de	diepte	is	60	cm.	De	bodem	
van de kuil is vrijwel vlak. De vulling bestaat uit in totaal vier lagen grijs, 
grijsbruin, donker grijs en bruingrijze zandige klei met fosfaat en houtskool. 
Het handgevormde aardewerk uit de kuil (vnr. 661) is slechts globaal in de late 
ijzertijd/Romeinse	tijd	te	dateren.	In	de	kuil	is	ook	een	fibula	van	type	Almgren	
15 aangetroffen (vnr. 649), deze is te dateren tussen 20 en 70 na Chr.

In totaal zijn in werkput 15 tien greppels aangetroffen die allen dwars op de 
richting van de werkput, en dus ook op de richting van de restgeul, liggen. 
Binnen de greppels zijn twee typen te onderscheiden, met elk vijf exemplaren. 
Het eerste type is direct onder de bouwvoor zeer breed, 1,70 tot 3,00 meter, 
maar wordt naar onder toe vrij snel smaller (50 tot 75 cm breed op een diepte 
van circa 75 cm onder de bouwvoor) waardoor een trechtervorm ontstaat. De 
diepte van deze greppels is niet bepaald in verband met de aanleg van een 
sporenvlak op bronstijdniveau, de greppels reiken tot onder het aangelegde 
vlak.
De overige vijf greppels zijn smaller (0,70 tot 1,40 cm), minder diep (25 tot 60 
cm) en hebben in doorsnede steilere wanden en een licht geronde tot vlakke 
bodem. De vulling van beide soorten greppels bestaat uit grijze, grijsbruine 
of bruine zandige klei. Opvallend is dat beide soorten steeds afwisselend 
voorkomen met een vrij regelmatige tussenafstand van 5 tot 7 meter. Dit wijst 
erop dat de greppels deel uitmaken van één regelmatig perceleringspatroon. 
Wel zijn de tussenafstanden (5 tot 7 meter) erg klein voor de breedte van een 
perceel. Mogelijk zijn de greppels onderdeel van twee, elkaar opvolgende, 
overlappende perceleringssystemen. Daterende vondsten zijn in de greppels niet 
aangetroffen.

7.1.9 Werkput 16

Werkput 16 ligt geheel op de crevasseafzettingen buiten en parallel aan de 
geulafzettingen. Op vlak 1, aangelegd direct onder de bouwvoor, zijn hier vijf 
greppels aangetroffen. Vier van deze greppels liggen dwars op de lengterichting 
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van de werkput, de vijfde is iets gedraaid naar het zuiden. Evenals in werkput 
15 zijn ook hier twee typen greppels te onderscheiden. De greppels 367 en 370 
zijn trechtervormig (breedte bovenzijde 2,20/2,30 m, breedte bodem 65 cm) en 
zijn 60-70 cm diep. De greppels 366, 368 en 369 hebben een ronde tot vlakke 
bodem, zijn smaller (1,10/0,95/0,80 m) en aanzienlijk minder diep (0,40/0,20/0,35 
m). Net als in werkput 15 komen ook hier beide typen afwisselend voor 
met een tussenafstand van 4,60 tot 6,90 meter. Ook hier lijkt dus sprake 
van een regelmatig perceleringssysteem, dan wel van twee overlappende 
perceleringssystemen. Alleen greppel 369 leverde vondstmateriaal op; deze 
kuil bevatte acht fragmenten met plantaardig materiaal en potgruis gemagerd 
aardewerk dat slechts globaal in de ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd kan 
worden.

7.1.10 Werkput 17

Werkput 17 ligt in het verlengde van werkput 16, aansluitend aan werkput 8. 
Aan de noordzijde van werkput 17 is een dwars op de lengterichting van de 
werkput lopende greppel (S 374) aangetroffen. Deze greppel is in doorsnede 
trechtervormig en heeft aan de bovenzijde een breedte van circa 3 meter en 
aan de onderzijde een breedte van circa 0,70 meter. De diepte van de greppel 
is circa 0,90 meter diep. Deze greppel past in het patroon dat in werkput 16 is 
waargenomen, de afstand tot de dichtstbijzijnde greppel in werkput 16 is 5,75 
meter. De greppel bevatte 15 fragmenten met plantaardig materiaal gemagerd 
aardewerk en kan op grond daarvan in de late ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd 
worden.

In	het	oostprofiel	van	werkput	17	is	over	een	afstand	van	6,5	meter	een	spoor	
(S 371) aangetroffen, waarschijnlijk een greppel. De oriëntatie van het spoor 
is vrijwel noord-zuid. De maximale diepte van het spoor binnen de werkput 
bedroeg 15 cm. In het midden van de werkput lag een smalle greppel (20 cm 
breed) die over een afstand van 3 meter waargenomen kon worden. Gezien 
de geringe diepte (max. 8 cm) lijkt het aannemelijk dat slechts een restant van 
de greppel is aangetroffen. In het verlengde van deze greppel bevond zich 
een klein paalgat (S 373, diameter 20 cm, diepte 18 cm). In dit spoor zijn zes 
fragmenten met plantaardig materiaal gemagerd aardewerk aangetroffen en 
kan op grond daarvan in de late ijzertijd/Romeinse tijd gedateerd worden.

7.2 Vondsten

7.2.1 Algemeen

In totaal zijn gedurende het onderzoek in ijzertijd/Romeinse context 18043 
vondsten aangetroffen. Hiervan bestaat 74% uit aardewerk en 18% uit (dierlijk) 
bot. De overige categorieën beslaan elk afzonderlijk maximaal 3%.

De vondsten zijn voornamelijk verzameld bij het verdiepen van de werkputten 
in de restgeul, 84% van de vondsten is hierbij verzameld. Uit de sporen komt 
slechts 13% van het vondstmateriaal.



Inventariserend Veldonderzoek 96

Categorie Vondstcontext Totaal

Aanleg/
vakvondsten

Sporen Profiel Stort
Punt-
vondsten

Keramiek 11202 1830 317 54 2 13405

Bot 2861 372 88 6 - 3327

Natuursteen 374 21 4 1 1 401
Overig 

keramiek
450 86 3 - 11 550

Metaal 25 24 1 1 159 210

Slak 59 3 1 - - 63

Hout 46 2 2 - - 50

Schelp - 18 - - - 18

Glas 10 1 - - 2 13

Vuursteen 2 - - - - 2

Houtskool 1 - - - - 1

Indet. 3 - - - - 3

totaal 15033 2357 416 62 175 18043

7.2.2 Vondstverspreiding (afb. 7.2a-f)

Het overgrote deel, meer dan 80%, van het vondstmateriaal is afkomstig uit de 
restgeul.	Het	restant	is	afkomstig	uit	sporen,	profielen	en	van	de	aanleg	van	vlak	
1 (aanlegvondsten). Bij het verzamelen van vondsten uit de restgeul is gepoogd 
dit te doen per te onderscheiden vondstlaag. Helaas was het onderscheid tussen 
de	vondstlagen	in	het	vlak	tijdens	de	aanleg	minder	duidelijk	dan	in	het	profiel.
In de afbeeldingen 7.2a-f is de vondstverspreiding weergegeven per vlak, 
waarbij vlak 2 overeenkomt met de bovenste vondstlaag en vlak 3 met de 
tweede vondstlaag. De vondstverspreidingskaarten zijn gebaseerd op een 
splitsing van de vondsten per hoofdvondstcategorie. Deze vondsten zijn niet 
nader gedetermineerd. Er is dus niet gekeken naar de verspreiding van bijvoor-
beeld bepaalde typen aardewerk of diersoorten. Een dergelijke gedetailleerde 
analyse zou wel betekenisvolle resultaten kunnen opleveren. 
Dit viel helaas buiten de begroting van het project.
De dichtheid van de vondsten in de restgeul verschilt in de werkputten onder-
ling nauwelijks. Het lijkt er dus op dat de vondstverspreiding het beeld van de 
spoorverspreiding bevestigd; over de gehele lengte van het onderzoeksgebied 
heeft bewoning plaatsgevonden. Er zijn geen zones met minder of meer 
vondsten aan te wijzen. Of de geringe spoordichtheid in werkput 9 ook terug-
komt in de vondstdichtheid in de restgeul blijft onduidelijk omdat in werkput 9 
de restgeul niet is aangesneden. Ook qua samenstelling van het vondstmateriaal 
zijn tussen de werkputten geen verschillen zichtbaar geworden.
In de vondstverspreiding van de verschillende vondstlagen binnen één werkput 
zijn wel verschillen zichtbaar. Deze worden echter voornamelijk veroorzaakt 
door	het	feit	dat	de	dieper	gelegen	vondstlagen		door	de	schuin	aflopende	
oevers verder naar het oosten beginnen. Het vergelijken van verschillen in 
vondstdichtheid heeft weinig zin aangezien deze afhankelijk is van de dikte 
van de vondstlaag en de tijdsduur waarin de vondstlaag gevormd is. Naast deze 
factoren kan de vondstdichtheid uiteraard ook bepaald worden door de
intensiteit van de bewoning.

Tabel 7.2: Vondsten per 

categorie/per vondst-context 

– ijzertijd/Romeinse tijd.

Afb. 7.2 a-f - Vondstver-

spreiding in de restgeul – 

werkputten 7, 10 t/m 13.
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Werkput 7  Vlak 2

0 5 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4

5 - 9

Keramiek
1 - 5

6 - 11

12 - 21

22 - 33

34 - 52

Natuursteen
1

2 - 8

9 - 23

Botmateriaal
1 - 3

4 - 6

7 - 12

13 - 17

18 - 30

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 7  Vlak 3

0 5 m

Bouwkeramiek
1

3

Keramiek
1 - 5

6 - 9

10 - 13

14 - 19

20 - 29

Natuursteen
1

3

4

Botmateriaal
1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 14

15 - 20

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 10  Vlak 2

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4 - 10

11 - 14

Keramiek
7 - 14

15 - 22

23 - 33

34 - 48

49 - 79

Natuursteen
1

2

3 - 5

6 - 11

Botmateriaal
1 - 3

4 - 6

7 - 11

12 - 17

18 - 52

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 11  Vlak 2

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4

5

Keramiek
1 - 9

10 - 19

20 - 39

40 - 75

76 - 144

Natuursteen
1

2

3

4 - 23

Botmateriaal
1 - 2

3 - 4

5 - 7

8 - 12

13 - 16

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 11  Vlak 3

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4 - 5

Keramiek
1 - 6

7 - 15

16 - 24

25 - 34

35 - 47

Natuursteen
1

2

3

4 - 9

Botmateriaal
1 - 3

4 - 5

6 - 7

8 - 11

12 - 17

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 12  Vlak 3

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

3

4 - 5

Keramiek
1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 24

25 - 44

Natuursteen
1

2

3 - 5

Botmateriaal
1

2 - 3

4 - 5

6 - 10

11 - 13

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 13  Vlak 2

0 10 m

Bouwkeramiek
1 - 3

4 - 5

6 - 9

10 - 12

13 - 23

Keramiek
10

11 - 71

72 - 124

125 - 145

146 - 213

Natuursteen
1

2

3 - 5

6

7 - 11

Botmateriaal
3 - 5

6 - 16

17 - 30

31 - 43

44 - 53

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Werkput 13  Vlak 3

0 10 m

Bouwkeramiek
1

2

Keramiek
5

6 - 12

13 - 21

22 - 46

47 - 65

Natuursteen
1

2

3

Botmateriaal
2

3

4

5 - 7

8 - 10

restgeul

kronkelwaard

oeverwal
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Ook uit de verspreiding van de vondsten in de restgeul, bekeken per werkput 
en per vondstcategorie, lijken geen betekenisvolle patronen zichtbaar te zijn. 
Gezien de aard van de vondstcontext (een afvallaag) lijkt het op deze schaal, 
werkputten met een breedte van 4 meter, ook niet waarschijnlijk dat dergelijke 
patronen aangewezen zouden kunnen worden.

7.2.3 Aardewerk

In verband met de grote hoeveelheid aangetroffen aardewerk, voor de periode 
ijzertijd-Romeinse tijd in totaal 13405 stuks aardewerk, is besloten slechts een 
beperkte selectie aan analyse te onderwerpen. Deze selectie bestaat in de eerste 
plaats uit al het aardewerk afkomstig uit sporen (N=1830) en uit het aardewerk 
dat	verzameld	is	uit	de	profielen	(N=317).	

Het overgrote deel van het aardewerk (N=11202) is aangetroffen bij de 
aanleg van de werkputten, en met name bij het verdiepen in de restgeul. 
Aanlegvondsten waarvan de context onzeker is, en dit geldt in het bijzonder 
voor vondsten van vlak 1, zijn uitgesloten van verdere analyse. Van de 
resterende vondsten, in feite alleen de vakvondsten uit de restgeul van vlak 2 
en lager, is 10% geselecteerd. Omdat in de werkputten 8, 9 en 15 de restgeul 
niet is aangetroffen, is van deze werkputten alleen het aardewerk uit de 
sporen bekeken. Van werkput 7 zijn de vondsten uit de restgeul nog buiten 
beschouwing gelaten in afwachting van het vervolg van het onderzoek in deze 
werkput.

Om tot een selectie van circa 10% te komen is uitgegaan van de uitgezette 
vakken van 1 bij 1 m en 1 bij 4 meter. In de werkputten waar vondsten 
verzameld zijn in vakken van 1 bij 1 meter, zijn de vondsten uit één rij vakken 
over de gehele breedte van de restgeul geselecteerd. Daar waar vakken van 
1 bij 4 meter zijn gebruikt, zijn van elk 4e vak de vondsten geselecteerd. 
Hierbij zijn de vakken zo gekozen dat elke laag en zone binnen de restgeul 
vertegenwoordigd is. Deze selectie resulteerde in een aantal van 2225 stuks 
aardewerk, een percentage van circa 18% van het aardewerk gevonden buiten 
de	sporen	en	profielen.
Het totale aantal gedetermineerd aardewerk komt daarmee op 4298 stuks.

7.2.3.1 Handgevormd
In totaal zijn er 3487 stuks handgevormd (lokaal vervaardigd) aardewerk 
gedetermineerd. Het aardewerk is gedetermineerd per vondstnummer/
volgnummer. Hierbij zijn de volgende kenmerken genoteerd: baksel, bakselsoort 
(de gebruikte magering), afwerking/oppervlaktebehandeling, versiering en 
eventuele opvallende kenmerken als verbranding etc.

Waar mogelijk is de vorm en het randtype beschreven. Hiervoor is voor het 
midden-ijzertijd materiaal de indeling van Van den Broeke88 gebruikt. Voor de 
latere perioden (late ijzertijd - Romeinse tijd) is met name gebruik gemaakt van 
de vormen en randtypen beschreven door Taayke89.
Het aardewerk wordt hieronder voor zover mogelijk chronologisch besproken.88 Van den Broeke 1987a/b.

89 Taayke 2002; Taayke 1995 en 
 Taayke 1997.



Inventariserend Veldonderzoek 106

Vroege/midden-ijzertijd
In slechts twee vondstnummers is aardewerk aangetroffen dat op grond van de 
vorm toegeschreven kan worden aan de midden-ijzertijd. Vondstnummer 238 
is afkomstig uit de uiterste oostkantwerkput 12, uit de onderste vullingslaag 
van de restgeul. De bewuste randscherf heeft een ronde rand, een vrij korte 
(circa	2,5	cm	hoge)	uitstaande	hals	en	een	iets	convexe	en	vrij	steil	aflopende	
schouder, hoewel van deze slechts een beperkt deel van bewaard is gebleven. 
De overgang van hals naar schouder is scherp, deze wordt gevormd door een 
duidelijke ‘knik’. De scherf is van vrij hardgebakken aardewerk gemagerd met 
zand. Het oppervlak voelt door de zandmagering vrij ruw, maar is desondanks 
vrij glad afgewerkt. De vorm is in overeenstemming met Van Heeringen’s vorm 
E1, zoals die voorkomt in zijn late bronstijd/vroege ijzertijd stijlgroepen.90 Ook 
binnen het vroege ijzertijd aardewerk uit Wijk bij Duurstede ‘De Horden’91 
zijn vergelijkbare vondsten aangetroffen. Qua vorm lijkt dus een datering in 
de vroege ijzertijd het meest waarschijnlijk. De vondstcontext is helaas niet 
gesloten; de vondst is weliswaar afkomstig uit de onderste vondstlaag in de 
restgeul, maar in deze zelfde laag (en het zelfde vondstvak) is tevens gedraaid 
Romeins ruwwandig aardewerk aangetroffen. Het overige handgevormde 
aardewerk, alleen wandscherven, uit dezelfde context wijkt qua baksel af 
van bovenbeschreven scherf. Het bestaat uit met potgruis en/of plantaardig 
materiaal gemagerd aardewerk. Een enkele scherf is gepolijst. Twee scherven 
zijn versierd met groefversiering. Het gepolijste aardwerk zou mogelijk in de 
midden-ijzertijd geplaatst kunnen worden, het overige materiaal slechts globaal 
in de periode midden-ijzertijd/Romeinse tijd.

Vondstnummer 106 is afkomstig uit werkput 7 uit spoor 119. Het vondstmate-
riaal is aangetroffen bij de aanleg van de werkput. Bij het couperen van het 
spoor bleek deze nog slechts enkele centimeters diep, mogelijk betreft het 
slechts een depressie in een vondstlaag. In het vondstnummer bevinden zich 21 
scherven	die	gemagerd	zijn	met	(fijn)steengruis,	in	enkele	gevallen	mogelijk	
gecombineerd met potgruis. De scherven zijn afkomstig van ten minste twee 
potten.
 
Vijf randscherven zijn van vrij dun aardewerk (9 mm) met een eenvoudige 
ronde rand. Ze zijn afkomstig van een wijd uitlopende platte schaal met een 
diameter van circa 25 cm. De magering bestaat uit een enkel brokje steengruis 
gecombineerd met potgruis en iets zand, hoewel dit laatste ook aanwezig 
kan zijn geweest in de gebruikte klei. Het aardewerk is reducerend gebakken, 
donkergrijs van kleur. Het oppervlak is vrij glad afgewerkt, met name de 
binnenzijde.

De overige, overigens niet passende, scherven zijn mogelijk afkomstig van 
één pot, hoewel er wel enige variatie bestaat in wanddikte (9-12 mm). 
De magering bestaat uit vrij grof steengruis. Het aardewerk is reducerend 
gebakken, donkergrijs tot bruingrijs van kleur. De twee randscherven zijn vrij 
glad afgewerkt, op de wandscherven breekt de magering hier en daar door het 
oppervlak, één wandscherf is besmeten. Deze laatste zou afkomstig kunnen zijn 
van een andere pot, dit is eveneens één van de dunste scherven. Twee scherven 
behoren tot de (platte) bodem.

90 Van Heeringen 1992.
91 Hessing 1989.
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Alleen de randscherven vertellen iets over de vorm; zij zijn afkomstig van een 
pot met een hoge, rechte, iets uitstaande, cilindrische hals (circa 6 cm hoog) met 
een naar binnen toe afgeschuinde rand. De overgang naar de schouder is vrij 
scherp aangezet, van de schouder zijn echter geen fragmenten bewaard.

De hoge cilindrische hals in combinatie met een scherp aangezette overgang 
hals/schouder en een magering van steengruis wijst op een datering in de 
vroege ijzertijd. Het bij de eerdere onderzoeken aangetroffen midden-ijzertijd 
aardewerk was steeds gemagerd met potgruis, eventueel in combinatie met 
plantaardig materiaal.92

De vorm van de schaal is minder goed te dateren; dergelijke vormen komen 
ook in de Romeinse tijd nog voor. Ook de beperkte hoeveelheid steengruis als 
magering maakt een datering minder duidelijk. Tot hetzelfde vondstnummer 
behoort ook een slingerkogel (lengte 42 mm, diameter 27 mm). Dergelijke 
slingerkogels worden over het algemeen gedateerd vanaf het midden van de 
midden-ijzertijd tot in de vroeg Romeinse tijd.93

Bovengenoemde fragmenten aardewerk zijn de enige die mede op grond van 
hun vorm met zekerheid in ijzertijd gedateerd kunnen worden. Onder het 
overige handgevormde aardewerk bevinden zich echter fragmenten met 
kenmerken die mogelijk wijzen op een datering in de ijzertijd. Nagelindrukken 
op de rand worden veelal gedateerd in de ijzertijd; in de Romeinse tijd 
verschuiven deze naar de buitenzijde van de rand. Onder het gedetermineerde 
aardewerk bevinden zich negen randscherven met nagelindrukken op de rand 
van ten minste vier verschillende potten.

Aaneengesloten rijen of velden van nagelindrukken (Kalenderberg-achtig) op 
de wand kunnen eveneens gedateerd worden in de ijzertijd.94 Deze versiering 
komt voor bij 20 scherven van ten minste acht verschillende exemplaren. Uit de 
verspreiding van deze vondsten komt een datering in de ijzertijd niet echt tot 
uiting; een groot deel van de vondsten komt voor in samenhang met Romeins 
aardewerk.

Ten slotte kan ook de behandeling van het oppervlak van de scherf van 
belang zijn voor de datering. Zowel een gepolijst als een besmeten oppervlak 
komt nog slechts sporadisch voor in de Romeinse tijd. Een gepolijst oppervlak 
is waargenomen op 12 (slechts drie exemplaren) scherven, een besmeten 
oppervlak op 27 scherven (11 exemplaren). Voor beide soorten oppervlak geldt 
dat zij wel voorkomen in samenhang met Romeins aardewerk, maar vrijwel 
uitsluitend in de twee oudere vondstlagen in de geul. In de bovenste vondstlaag 
komt geen enkele scherf voor met gepolijst of besmeten oppervlak.

Late ijzertijd/Romeinse tijd
Het overgrote deel van het aardewerk is afkomstig uit de restgeul. Zoals 
hierboven beschreven is hier een beperkte selectie uitgenomen ter nadere 
analyse. De aard van de vondstcontext (een afvallaag in een restgeul) en het feit 
dat er een selectie is gemaakt, heeft mede tot gevolg dat de gehele vorm van 
de potten vaak niet gereconstrueerd kon worden. Scherven van één pot zullen 

92 Schurmans 2005.
93 Van der Sanden/Van den 
 Broeke 1987, 92.
94 Van den Broeke 1987.
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bij de depositie verspreid zijn geraakt over een relatief groot oppervlak, zeer 
waarschijnlijk groter dan een vierkante meter, de gebruikte verzameleenheid.

Er	zijn	dan	ook	slechts	twee	potten	waarvan	een	compleet	profiel	gerecon-
strueerd kon worden. Beide zijn afkomstig uit sporen. Aanwijzingen voor de 
vorm van het aangetroffen aardewerk zullen dan ook voornamelijk afkomstig 
zijn van de randen. Uiteraard kan ook uit wandscherven informatie worden 
afgeleid over de vorm van de pot, maar de geringe grootte van de meeste 
wandscherven maakt de informatiewaarde beperkt.

Voor de indeling van de potten in vormtypen is uitgegaan van de indeling van 
Taayke95 gebruikt bij zijn analyse van het aardewerk uit Wijk bij Duurstede-De 
Horden. Deze indeling gaat uit van vijf hoofdtypen, verder onderverdeeld in 
verschillende subtypen op grond van vorm en aan- of afwezigheid van een rand. 
Deze subtypen zijn verder onderverdeeld aan de hand van de afwerking van 
de rand (rond, rechthoekig, gefacetteerd etc.). De typen en subtypen worden 
hieronder kort beschreven.

Type	A	bestaat	uit	kommen	met	een	rond	profiel,	waarbij	type	A1	geen	echt	
ontwikkelde rand heeft en A2 wel. Type B bestaat uit biconische kommen, 
waarbij net als bij type A type B1 geen ontwikkelde rand heeft en type B2 wel.

Type C1 is een pot van gemiddelde grootte met een relatief lange concave hals 
en een ronde wand. Type C2 is vergelijkbaar met type C1 maar heeft een kortere 
hals. Type C3 heeft een nauwere mond en een concave of rechte hals. Deze 
vorm is vaak uitgevoerd met kleine oren (o.a. zogenaamde puntoren) die min of 
meer verzonken zijn in de hals. Type C4 heeft een vrij korte hals of verdikte rand 
en	een	biconisch	profiel.	Type	C5	is	een	relatief	grote	pot	zonder	hals,	met	een	
nauwe mond en een brede platte rand.

Type D bestaat uit kleine potten die in vorm zijn afgeleid van de type A, B en C, 
waarbij type D1 is gebaseerd op type A, type D2 op type B en type D3 op type C. 

Van de 197 randscherven kon ongeveer de helft op type worden gedeter-
mineerd. De overgrote meerderheid van deze randscherven (72 stuks) kon 
worden toegeschreven aan type C. Hiervan waren 12 exemplaren van type C1, 
42 van type C2 en 15 van type C3. De typen C4 en C5 zijn respectievelijk slechts 
2 en 1 keer herkend.

Het type C1 is het vroegst te dateren van alle typen C. Deze vorm, onafhankelijk 
van de vorm van de rand, kan gedateerd worden vanaf 200 voor Chr. tot 50 
na Chr. Het type C2 is over het algemeen jonger dan type C1, maar een zekere 
overlap bestaat; de types C2c en C2d komen voor vanaf 50 na Chr. Beide typen 
zijn ook vertegenwoordig in Houten Hofstad. 

Het type C3 komt voor gedurende de gehele Romeinse tijd tot in de 3e eeuw 
na Chr; het type C3a van 50 voor tot 70 na Chr. en het type C3b vanaf 70 na Chr. 
Een duidelijk voorbeeld van type C3a is niet aangetroffen, van type C3b zijn 7 
exemplaren aangetroffen. Het type C4 komt voor vanaf 25 na Chr. en het type 
C5 vanaf 70 na Chr. tot in de 3e eeuw. 95 Taayke 2002.
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Opvallend is het geringe voorkomen van de typen A en B, respectievelijk 3 en 4 
keer. Type A kan gedateerd worden vanaf 50 voor Chr., type B vanaf 25 na Chr. 
Van het type D kon slechts één exemplaar nader gedetermineerd worden; het 
betreft een klein pot met een oor van type D3. De datering van deze pot kan 
slechts globaal in de late ijzertijd – midden-Romeinse tijd geplaatst worden.

Vrijwel al het aardewerk dat in de late ijzertijd – Romeinse tijd geplaatst kan 
worden, is gemagerd met plantaardig materiaal (59%), eventueel in combinatie 
met potgruis (21%). Een enkele keer komt potgruis alleen voor (14%), een 
magering van alleen zand komt in slechts 4% van het aardewerk voor. Een 
combinatie van potgruis en zand komt slechts bij 2% van het aardewerk voor. 
Het gebruik van overwegend plantaardig materiaal levert een meestal nogal 
zacht	en	‘stoffig’	baksel	op,	variërend	in	kleur	van	donkergrijszwart	tot	oranje-
geel. De kleur is afhankelijk van verschillende factoren tijdens het bakken van 
het aardewerk en kan zelfs op een zelfde pot verschillen.

Het oppervlak van het aardewerk is over het algemeen vrij glad afgewerkt maar 
is zelden echt vlak. Polijsten lijkt bij het aardewerk uit de late ijzertijd-Romeinse 
tijd niet voor te komen.

De enige versiering die is aangetroffen op aardewerk dat op grond van de vorm
toegeschreven kon worden aan de late ijzertijd-Romeinse tijd, zijn nagelin-
drukken op de buitenzijde van de rand. Deze wijze van versiering komt in totaal 
echter maar vier keer voor. Streepband versiering, een aantal aansluitende 
parallelle groeven aan de onderzijde van de hals, komt slechts in twee gevallen 
voor. Deze wijze van versiering moet gedateerd worden in de late ijzertijd-
Romeinse tijd. Kamstreek-versiering dat zowel in de midden-ijzertijd als de 
Romeinse tijd gedateerd kan worden komt op zes scherven voor.96

Versiering is overigens binnen het handgevormde aardewerk uit Houten Hofstad 
zeer schaars, slechts 71 van de 3487 scherven vertonen versiering (circa 2%).

Een aparte groep aardewerk is die van de zoutcontainers. Slechts drie scherven 
kunnen op grond van baksel (licht oranje tot grijs geel, zacht baksel met 
organische magering) aan deze groep toegewezen worden. Eén randscherf is 
van een pot met hoge, iets uitstaande rand met op de rand schuine, langgerekte 
indrukken waardoor een soort golvend oppervlak op de rand is ontstaan. Deze 
scherf kan in de Romeinse tijd gedateerd worden.97

Het geheel aan handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd-Romeinse tijd 
uit Houten Hofstad laat een nadere datering nauwelijks toe. De aangetroffen 
vormen hebben een dermate lange looptijd dat slechts aannemelijk kan 
worden gemaakt dat gedurende de late ijzertijd tot de midden-Romeinse tijd 
bewoning plaatsvond. Vormen die zonder twijfel in de late ijzertijd gedateerd 
kunnen worden zijn niet aangetroffen, aannemelijk is de aanwezigheid van dit 
materiaal echter wel.

Het in grote mate voorkomen van plantaardige magering en het voorkomen van 
randen met drie facetten, zij het in de minderheid, wijst erop dat een belangrijk 

96 Van den Broeke 1987.
97 Van den Broeke 1987.



Inventariserend Veldonderzoek 110

deel van het aardewerk dateert van de tweede helft van de eerste eeuw en 
later.98 In vergelijking met de perioden die voor Wijk bij Duurstede-De Horden 
zijn opgesteld valt het geringe aantal potten van type A en B op.99 Periode A van 
Wijk bij Duurstede-De Horden (door Taayke gedateerd in de eerste helft van de 
1e eeuw na Chr.) kenmerkt zich door een hoog percentage (70-85%) aardewerk 
van type C. Dit is in overeenstemming met de verhouding in Houten Hofstad. 
Het lage aandeel Romeins aardewerk ten slotte (voor Houten Hofstad circa 
11,4%) wijst ook op een datering in de eerste eeuw.

7.2.3.2 Romeins gedraaid aardewerk

Het vondstmateriaal 
In totaal zijn voor de site Houten Hofstad 420 fragmenten geanalyseerd. Het 
betreft naast 414 scherven aardewerk, vier fragmenten bouwkeramiek en 
twee fragmenten waarvan niet met zekerheid kan gezegd worden of het om 
aardewerk of bouwkeramiek gaat. In onderstaande tekst wordt alleen dieper 
ingegaan op het aardewerk. 

Het wielgedraaide aardewerk vormt met 354 scherven de grootste groep. Het 
handgevormd aardewerk is vertegenwoordigd door slechts 60 fragmenten. Het 
geanalyseerde aardewerk is onder te brengen in de Romeinse periode, met 
uitzondering van twee scherven steengoed die vanaf de late middeleeuwen te 
dateren zijn (V 35). In onderstaande tekst wordt enkel dieper ingegaan op de 
352 scherven wielgedraaid Romeins aardewerk.

Het wielgedraaide aardewerk
Afb. 7.3 toont de procentuele verdeling van de verschillende aardewerksoorten 
in Houten Hofstad, volgens het aantal scherven. Het ruwwandig aardewerk is 
met 30 percent de grootste groep, gevolgd door het gladwandige en het 
Waaslandse aardewerk, die respectievelijk één vierde en één vijfde van het 
gedraaide aardewerk uitmaken. Ook het dikwandig aardewerk is nog vrij goed 
vertegenwoordigd. Geverfd aardewerk en sigillata is in geringe mate aanwezig. 
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Afb. 7.3: Procentuele 

verdeling van het op een 

draaischijf vervaardigde 

Romeinse aardewerk 

uit Houten Hofstad, 

volgens de verschillende 

aardewerksoorten.

98 Taayke 2002.
99 idem.
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Het Belgisch aardewerk wordt door slechts drie kurkurnscherven vertegen-
woordigd. Acht fragmenten konden niet bij een bepaalde groep worden 
ondergebracht, omwille van bijvoorbeeld de hoge fragmentatiegraad. 

Ruwwandig aardewerk
Dit is met 106 scherven (14R, 82W, 9B en 1 oor) de best vertegenwoordigde 
aardewerkgroep binnen het gallo-Romeinse aardewerk op deze site. De 
scherven zijn afkomstig van maximum 90 individuen. 
Bij de detemineerbare exemplaren is meest voorkomende vorm de potvorm, 
met 9 exemplaren. Populairst waren de kookpotten NB 87-ST 201B met brede, 
naar buiten gebogen en afgeplatte rand (5 individuen) en de potten ST 201A 
met omgeplooide rand (3 individuen). Eén pot (V 11) heeft een dekselgeul en 
kan tot het type ST 203 gerekend worden. Deze potten met dekselgeul, ook wel 
hartvormig	randprofiel	genoemd,	ontstaan	gedurende	de	eerste	helft	van	de	2de 
eeuw. Het is een zeer populaire vorm die dan ook snel een ruime verspreiding 
kent, die de Germaanse provincies tot aan Raetia en noordelijke delen van 
Gallia Belgica omvat.100 Het is in Nederland vanaf het midden van de 2de eeuw 
de meest voorkomende potvorm in inheemse nederzettingen, behalve in regio’s 
met veel Waaslands. Het vermoeden bestaat dat deze potten in eerste instantie 
vooral gebruikt werden voor transport en opslag. Daarnaast deden ze ook 
dienst als kookpot.101 De potten ST 201A en B komen gedurende zowat de hele 
Romeinse periode voor, met uitzondering van de vierde eeuw. 
Twee randen zijn afkomstig van twee kommen van het type NB104, met een aan 
de binnenzijde verdikte rand. Deze kommen komen eveneens zowat gedurende 
de hele Romeinse periode voor, met uitzondering van de voor-Flavische periode. 

Verder zijn bij het ruwwandige aardewerk een kan met ingeknepen tuit en een 
deksel aangetroffen.
De ruwwandige scherven zijn meestal niet versierd; de enige decoratie of 
afwerking die werd aangebracht zijn groeven of ribbels. 

Enkele scherven hebben een gelaagd baksel, een uiterlijk met pokken en zijn 
gemagerd met vulkanisch zand. Zij kunnen worden toegeschreven aan de 
productie uit het Eifelgebied.

Gladwandig aardewerk
Dit is met 89 scherven (3R, 74W, 5B, 7Ov) de tweede grootste groep binnen 
het gallo-Romeinse aardewerk uit Houten. De fragmenten zijn afkomstig van 
maximum 70 individuen. Vier individuen zijn gesmookt. 

De scherven die met zekerheid aan een bepaalde vorm konden worden 
toegewezen, zijn zonder uitzondering afkomstig van kruiken of kruikamforen. 
Door het nagenoeg ontbreken van determineerbare randen kon aan deze 
kruik(amfor)en slechts in één geval met zekerheid een type worden toegekend. 
Deze randscherf is afkomstig van een kruik ST 110b (V317). Brunsting dateert 
deze kruiken rond het midden van de tweede eeuw. De twee andere randen uit 
het gladwandige ensemble hebben toebehoord aan kruikamforen. Eén rand is 
echter beschadigd, waardoor verdere determinatie niet mogelijk is, de andere 
rand is afkomstig van een kruikamfoor met brede rechte hals en omgeplooide, 

100  Haalebos 1990, 167.
101  Van Enckevort 2004, 310.
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afgeplatte en licht ondersneden rand, waarbij de oren net onder de rand zijn 
aangezet. Er werd geen exact gelijkend type in de literatuur gevonden. Het 
meest in de buurt komen Vanvinckenroye type 434 en Holwerda (1923) afb. 97 
nr 357. Kruikamforen met brede hals worden bij Vanvinckenroye in de eerste en 
tweede eeuw gedateerd. 
Bij de oren waren één vierledig oor (V 21), één drieledig oor (V 40) en twee 
tweeledige oren. Algemeen geldt: hoe meer geledingen een oor heeft, 
hoe ouder de kruik. Vierledige oren zouden tot de Flavische periode zijn 
geproduceerd, drieledige vanaf de Flavische periode en tweeledige vanaf het 
begin van de tweede eeuw.

Voor zover kon worden vastgesteld waren geen borden of bekers bij het 
gladwandige aardewerk van Houten Hofstad aanwezig. 

Waaslands aardewerk102

Met in totaal 70 scherven (10R, 54W en 6B), vormt het Waaslands aardewerk 
een belangrijk groep binnen het aardewerk afkomstig van Houten Hofstad. De 
fragmenten zijn van maximaal 51 individuen afkomstig. 

Het Waaslands grijs maakt de grootste groep uit binnen het Waaslands aarde-
werk. Deze groep telt 61 fragmenten (10R, 45W, 6B), afkomstig van maximaal 
42 individuen. De vormenschat van het Waaslands grijs wordt zoals gebruikelijk 
gedomineerd door de grote potten Holwerda 140-142 met zware, naar buiten 
gebogen en afgronde rand. Slechts van één individu kon de diameter worden 
bepaald; deze bedraagt 27 cm. De potten zijn niet versierd, er werden ook 
geen	grafitto’s	vastgesteld	op	de	randen.	Eén	kom	Holwerda	131-136	werd	
aangetroffen	bij	het	fijnere	waaslands	grijze	baksel.	Enkele	scherven	in	
hetzelfde	fijne	grijze	baksel	zijn	gepolijst	of	versierd	met	kerfband.	Ten	slotte	
werd ook nog een minder frequent voorkomende vorm aangetroffen in 
Waaslands grijs baksel. Het betreft een kurkurnvorm; Holwerda type 118-119. 
Deze vorm werd ook al in Ellewoutsdijk vastgesteld.103

Van het Waaslands rood/beige zijn slechts 9 fragmenten geteld; aangezien het 
om wandscherven gaat, kunnen deze scherven niet verder ingedeeld worden 
naar vorm of type. De scherven zijn niet versierd.

Waaslands aardewerk werd geproduceerd vanaf de Flavische periode tot in de 
derde eeuw. De kurkurnvorm doet Flavisch tot vroeg tweede eeuws aan.104

Dikwandig aardewerk
Deze groep telt 44 fragmenten (4R, 38W, 1B en 1 oor), afkomstig van maximum 
20 individuen. 

De grootste groep binnen het dikwandig aardewerk wordt gevormd door de 
amforen, met 34 scherven (33W,1O), afkomstig van maximaal 12 individuen. 
Voor zover kon bepaald worden, behoren deze amforen tot het type Dressel 20. 
Deze zware amforen werden in de drie eerste eeuwen van onze tijdrekening 
geproduceerd in de Spaanse provincia Baetica (Zuid-Spanje) en voornamelijk 
gevuld met olijolie naar de Mediterrane wereld en noordwest-Europa 
verscheept. 

102  Tegenwoordig wordt de term 
  Low Lands Ware gehanteerd 
  voor deze aardewerkgroep. 
  Zie De Clerq en Degryse 2008, 
  448-458.
103  Mededeling Wim De Clercq 
  (assistent Universiteit Gent, 
  Provincial-Roman and Early 
  Historical Archaeology, Dept. 
  of Archaeology and Ancient 
  History of Europe).
104  Idem.
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De wrijfschalen zijn door slechts 8 scherven vertegenwoordigd (4R, 3W, 1B). 
Deze scherven zijn afkomstig van maximaal 6 individuen. Bij de wrijfschalen 
waarvan het type kon worden bepaald, gaat het om een ST149 – Brunsting 36 
met min of meer horizontale rand. Dit type komt al vanaf de Claudische periode 
voor, onder ander in Hofheim. Bij twee exemplaren is de aanzet van de giettuit 
bewaard. Opvallend bij de wijfschalen is ook dat de helft vervaardigd werd in 
een doliumbaksel, met grove brokken chamotte gemagerd. 

Slechts 2 fragmenten behoren tot 2 dolia. Deze zijn vervaardigd in het typische 
doliumbaksel met grove brokken chamotte. Dolia zijn niet nauwkeuriger te 
dateren dan in de Romeinse periode.

Geverfd aardewerk 
Tot de groep van het geverfde aardewerk kunnen 21 fragmenten gerekend 
worden (0R, 18W, 3B). De scherven zijn afkomstig van maximaal 18 individuen.

Acht scherven zijn vervaardigd volgens Brunsting techniek A en hebben 
een witte pasta en een oranje bruine deklaag. Ze zijn afkomstig van 7 
bekers, waarvan het type niet kan worden bepaald omdat er geen randen 
aanwezig zijn. Ze zijn afkomstig uit het Rijnland. Twee van de bekers hebben 
kerfbandversiering en eentje heeft kleibestrooiing. Kleibestrooiing werd 
aangebracht als versiering, maar vergrootte ook de grip op de beker. Op nog 
een andere beker waren barbotineschubben aangebracht (V 111). Dit type 
versiering komt voor in de eerste en tweede eeuw. Kerfband komt voor vanaf 
het midden van de tweede eeuw. 

Twaalf scherven zijn vervaardigd volgens Brunsting techniek B en hebben dus 
een witte pasta en een donkere deklaag. Ze behoren tot 9 bekers, die eveneens 
in het Rijnland werden vervaardigd. Ook hier konden bij gebrek aan randen 
geen	types	worden	gespecificeerd.	Vijf	van	deze	bekers	zijn	versierd	met	
kleibestrooiing.

Eén	scherfje	had	eveneens	een	witte	pasta,	maar	de	verflaag	was	afgeschilferd,	
waardoor het niet bij de technieken van Brunsting kon worden ondergebracht.

De technieken Brunsting C en D ontbreken volledig. Ook metaalglanzend 
aardewerk uit de Argonnen is niet aanwezig. Borden zijn evenmin in het 
vormenspectrum aanwezig.

Terra sigillata
Deze aardewerkgroep werd vertegenwoordigd door 11 fragmenten (0R, 4W, 6B 
en 1 Ov.) afkomstig van 11 verschillende individuen:

-	 V 334: versierde kom Dragendorfff 37 uit Centraal-Gallië - Lezoux. 
Versiering: Fries uit panelen verdeeld met parelsnoeren, met op de 
hoeken een klein bloemrozet uit zes blaadjes (Rogers 1974, C281). 
Linkerpaneel: twee hoorns (Rogers 1974, U251), en klein deel van een 
figuur.	Rechterpaneel:	Romeinse	soldaat	naar	rechts,	OSW	177	of	177a	
(Déch.	103)	en	klein	stukje	van	een	figuur	die	onder	de	soldaat	staat.	
Datering: 120-160.
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-	 V 298: eveneens een fragment van een versierde kom Dragendorfff 37 
uit Centraal-Gallië – Lezoux. Het versierde gedeelte ontbreekt echter. 
Datering 120-200.

-	 V 111: gestempelde bodem uit Oost-Gallië-Rheinzabern. Stempel: ]PRIM[
 1) PRIMITIVOS ? PRIMTIVVS ? PRIMITIVS ? Rheinzabern 120-160 (Oswald 

1931) of 
 2) PRIMANVS (3) Rheinzabern 140-160 (Oswald 1931) of
 3) PRIMANTIVS Rheinzabern 120-140 (Oswald 1931).
 Algemene datering: 120-160 AD.

-	 V 264: bodem van een bord uit Centraal-Gallië Bet 054-058/Drag. 31. De 
bodem is verbrand na gebroken te zijn. Er is een aanzet van de stempel 
aanwezig. Datering: 2de eeuw

-	 V 334: bodem van recipiënt afkomstig uit Centraal-Gallië – Lezoux. 
Datering: 120-160.

Van de andere sigillatascherven kon geen vorm of type worden bepaald. Twee 
van de scherven zijn afkomstig uit Centraal-Gallië, de andere uit Centraal- of 
Oost-Gallië. Deze scherven zijn te dateren in de tweede eeuw. Zuid-Gallische of 
Arretijnse sigillata is niet aanwezig in het vondstensemble. 

Kurkurnes (Belgisch aardewerk)
Drie scherven zijn afkomstig van kurkurnen (V 298, 317 en 361). Deze kurk-
potten hebben een typische magering met kalkpartikels, die holtes in het 
baksel achterlaten na het bakproces. De rand is meestal gedraaid, de rest 
van de pot is meestal handgevormd. Het enige aanwezige randfragment 
kon niet aan een bepaald type worden toegewezen, maar houdt het midden 
tussen Vanvinckenroye type 47 en 49. Kurkwaar kan vooral in de eerste eeuw 
gedateerd worden, met uitlopers naar begin tweede eeuw.

Afb. 7.4: Fragment van een 

versierde sigillata-kom uit 

Lezoux (V 334). 
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Conclusie
Het Romeinse aardewerk van de site Houten Hofstad kan op basis van de 
macroscopische kenmerken globaal gedateerd worden in de midden-Romeinse 
tijd; de klemtoon lijkt dan vooral op de tweede eeuw te liggen. Bakselgroepen 
die typisch zijn voor de voor-Flavische periode, zoals terra rubra, terra nigra, 
zuid-gallische en Arretijnse sigillata komen niet voor. Dit houdt niet in dat 
de site op dat moment niet bewoond is geweest. Waarschijnlijk werd in die 
periode nog hoofdzakelijk handgevormd aardewerk gebruikt. Laat-Romeinse 
types en vormen (Eifelkeramiek, metaalglanzend aardewerk type Pirling, 
radstempelsigillata) zijn evenmin aanwezig. Waarschijnlijk was de site in deze 
periode al verlaten. 

7.2.3.3 Overig keramiek
In ijzertijd/Romeinse tijd context zijn in totaal 565 fragmenten van gebakken 
klei, anders dan aardewerk, aangetroffen. De meeste van deze fragmenten, 537 
stuks, zijn kleine zacht gebakken fragmenten zonder duidelijke vorm of andere 
kenmerken waaruit de oorspronkelijke functie af te leiden is.

Binnen deze categorie vallen ook 25 fragmenten van Romeinse dakpan (tegula). 
Het betreft voornamelijk kleinere fragmenten, slechts één fragment vertoont de 
opstaande rand die zich aan de rand van deze dakpannen bevond.

Onder het overige materiaal bevinden zich acht artefacten die aanwijzingen 
voor hun functie vertonen. Er zijn vier slingerkogels aangetroffen, waarvan 
twee compleet. De complete exemplaren zijn ei-vormig en hebben een lengte 
van resp. 42 en 45 mm en een diameter van resp. 28 en 30 mm. Het gewicht van 
deze kogels is 26 en 33 gram. Van de twee fragmenten is slechts de diameter 
te bepalen, deze bedraagt 27 en 28 mm. Eén van de complete slingerkogels 
(vondstnr. 106) is afkomstig uit spoor 119 (zie par. 7.1.1.2) welke op grond van 
het aangetroffen aardewerk in de vroege/midden-ijzertijd gedateerd kan 
worden. Het andere complete exemplaar en de beide fragmenten komen uit de 
tweede vondstlaag uit de geul in werkput 11 (zie par. 7.1.5.1). Deze laag kan als 
geheel in de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd gedateerd worden. Slingerkogels 
worden in het algemeen gedateerd vanaf de midden-ijzertijd tot in de Romeinse 
tijd, hoewel een datering in de vroege ijzertijd niet uitgesloten is.105

Aan de uiterst westelijke zijde van werkput 10 werd op vlak 1 de resten van een 
aardewerken ‘gewicht’ aangetroffen. Hoewel geraakt door de graafmachine 
en daardoor in stukken uiteengevallen is de oorspronkelijke vorm nog wel te 
reconstrueren. Het betreft een driehoekig plat gewicht met een doorboring 
in ieder geval twee, maar vermoedelijk alle drie, hoeken. De hoogte van 
het voorwerp is minimaal 8 cm, de breedte minimaal 9 cm en de dikte 4 cm. 
De functie van het voorwerp is niet geheel duidelijk, meestal worden zij 
geïnterpreteerd als weefgewicht dan wel netverzwaring.106 In Zuid-Nederland 
komen dergelijke gewichten voor vanaf de eerste helft van de midden-ijzertijd 
tot in de Romeinse tijd.107 
In werkput 12 is in de bovenste vondstlaag in de restgeul, te dateren in 
de Romeinse tijd, een fragment van een plat voorwerp met verdikte rand 
aangetroffen. Het fragment meet 13,5 bij 8 bij 4 cm. Het voorwerp is redelijk 

105  Van den Broeke 1987a.
106  Van den Broeke 1987a.
107  Van den Broeke 1987a.
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hard gebakken. De functie van het voorwerp is onduidelijk, mogelijk is het een 
fragment van een ovenwand of iets dergelijks.

Er zijn twee fragmenten van gebakken klei aangetroffen met takindrukken. 
Vermoedelijk gaat het hier om restanten van de klei-aansmering van een 
vlechtwerkconstructie. Eén van de fragmenten is afkomstig uit de tweede 
vondstlaag uit de restgeul in werkput 13, het andere uit spoor 138 in werkput 10 
(zie par. 7.1.4.2).
In de tweede vondstlaag in werkput 13, te dateren in de late ijzertijd/vroeg 
Romeinse tijd, is een rond schijfje aangetroffen. Het schijfje is secundair 
vervaardigd van een scherf met potgruis gemagerd aardewerk. De diameter van 
het schijfje bedraagt 28 mm. Dergelijke schijfjes worden gewoonlijk aangemerkt 
als speelschijfje.

7.2.4 Natuursteen

In ijzertijd/Romeinse context zijn 349 stuks natuursteen aangetroffen. Daarvan 
zijn 21 stuks afkomstig uit sporen, de overige 328 zijn aangetroffen in de 
vondstlagen in de restgeul. Van de 349 stuks natuursteen bestaat meer dan 
de helft (191 stuks) uit fragmenten tefriet (basalt), een materiaal waarvan 
maalstenen werden vervaardigd. Deze maalstenen waren afkomstig uit de 
Eiffel en waren in gebruik van de late bronstijd tot in de late middeleeuwen.108 

In deze lange gebruiksperiode vond wel een ontwikkeling plaats in de vorm 
van de maalstenen. Het jongste type, de handmolen, werd gebruikt vanaf 
het begin van de 2e eeuw voor Chr.109 Slechts vier fragmenten verschaffen 
informatie over de vorm van de maalsteen; deze zijn alle afkomstig van een 
handmolen en moeten dus gedateerd worden in de 2e eeuw voor Chr. of later. 
Het betreft drie randfragmenten en een fragment met een deel van het centrale 
gat waaromheen de maalsteen draaide. Deze fragmenten zijn afkomstig uit 
de bovenste vondstlaag in werkput 10 en 11, gedateerd in de late ijzertijd tot 
midden-Romeinse tijd, uit de onderste vondstlaag in werkput 13, te dateren in 
de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd en uit kuil 165 in werkput 13, te dateren in 
de vroege tot midden-Romeinse tijd.

De overige fragmenten tefriet werden verspreid over alle drie vondstlagen in de 
restgeul aangetroffen en worden, gezien hun beperkte daterende waarde, hier 
niet verder besproken.

Het overig verzamelde natuursteen bestaat voornamelijk uit gebroken 
fragmenten	steen	en	kiezels	welke	niet	voor	een	specifiek	doel	zijn	gebruikt	
of	waaraan	geen	specifiek	gebruik	is	te	herleiden.	Zeven	stukken	natuursteen	
vertonen wel sporen van gebruik. Al deze zeven artefacten zijn te interpreteren 
als fragment van een slijpsteen. Twee van deze vertonen duidelijke gebruiks-
sporen in de vorm van parallelle groeven, de ander vijf hebben een onnatuurlijk 
glad	oppervlak.	De	gebruikte	steensoort	is	steeds	fijnkorrelige	(kwartsitische)	
zandsteen. Geen van de stenen lijkt voor het gebruik als slijpsteen doelbewust 
gevormd te zijn, zij lijken gebruikt te zijn zoals zij gevonden zijn, vermoedelijk 
in glaciale moreneafzettingen. Eén van de slijpstenen is afkomstig uit een spoor, 
kuil 138 in werkput 10. Deze kuil is te dateren in de late ijzertijd/Romeinse tijd.

108  Van den Broeke 1987a.
109  Van den Broeke 1987a.
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Een opvallende vondst betreft een kiezel van vuursteen met een opmerkelijk 
hooggepolijst oppervlak. De kiezel vertoont sporen van blootstelling aan 
hoge temperaturen. De afmetingen van de steen zijn 39 bij 34 bij 20 mm. Een 
mogelijke interpretatie van de steen is die als gastroliet, een steen die ingeslikt 
is door een plantenetend dier om mogelijk in de maag te helpen bij het 
vermalen van het voedsel.110 

In werkput 11 is in de bovenste vondstlaag een klein fragment (rode, 
transparante) barnsteen (vnr. 498) aangetroffen. Het is vermoedelijk een 
fragment van een ronde platte kraal met een oorspronkelijke diameter van 
circa 20 mm en een dikte van circa 4 mm. Volgens de indeling in groepen die 
Tempelmann-Maczynska111 heeft gemaakt voor kralen uit de Romeinse tijd en de 
vroege middeleeuwen, behoren de kralen tot groep XXX, type 389. 

7.2.5 Glas

Tijdens het archeologisch onderzoek in Houten, Hofstad, zijn in totaal 14 
glasfragmenten aangetroffen in contexten die in de Romeinse tijd dateren (zie 
tabel 7.4). Het glas is onder te verdelen in de functiecategorieën tafelwaar, 
huishoudwaar en sieraad. Drie fragmenten zijn niet nader te determineren.

Functiecategorie en 

vnr.
Omschrijving

Aantal 

fragmenten

Tafelwaar

998 Beker 1

262 Schaal of beker 1

Huishoudwaar

946
Voorraadfles	(Isings	

50/51)
3

Sieraad

505 Kraal, goudfolie 1

505 Kraal, goudfolie 1

531 Kraal, kleurloos 4

Indet

334 Meerhoekig fragment 1

337 Verhit randfragment 1

568 Bodemfragment? 1

Totaal 14

Tafelwaar
Een massief bodemfragment (vnr. 998) is toe te schrijven aan een beker. Het 
is niet mogelijk de beker nader te determineren, omdat de opbouw verder 
ontbreekt. Bekers komen gedurende de hele Romeinse tijd voor.
Een bodemfragment met een holle standring (vnr. 262) kan zowel aan een 
schaal als aan een beker worden toegeschreven. Omdat ook hier de opbouw 
ontbreekt, is het fragment niet nader te determineren.

Tabel 7.3: Totaal aantal aan-

getroffen glasfragmenten.

110  Gastrolieten lijken qua ge-
   wicht een vrij stabiele 1,05% 
   uit te maken van het ge-
   wicht van het dier (http://
   www.nrc.nl/wetenschap/
  article1759257.ece/Het_nut_
   van_maagstenen_voor_een_
  dino), met een gewicht van 
  39 gram zou de steen uit
  Houten dus afkomstig zijn
  van een dier van ongeveer
  3,75 kilo of zwaarder, uit-
  gaande van meerdere stenen.
  Een plantenetende vogel als  
  bijvoorbeeld een gans zou in
  aanmerking kunnen komen.
111  Tempelmann-Maczynska 
 1985.
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Huishoudwaar
Drie passende randfragmenten (vnr. 946) zijn van een vierkante, hexagonale 
of	cilindrische	voorraadfles	van	het	type	Isings	50/51.112 De randen van deze 
voorraadflessen	zijn	niet	van	elkaar	te	onderscheiden.	Voorraadflessen	van	deze	
typen dateren vanaf het midden van de eerste tot aan het midden van de derde 
eeuw.113 

Charlesworth onderscheidt verschillende randtypen.114 De randfragmenten zijn 
toe te schrijven aan type 1b, ook bekend als de paddestoelvormige variant, 
waarbij de rand schuin naar buiten en vervolgens naar binnen is omgeslagen.

Sieraad
Er zijn drie gladde, kleurloze kralen verzameld, waarvan er twee versierd zijn 
met goudfolie (vnr. 505). Kralen met goudfolie zijn vrij zeldzaam en zijn onder 
andere aangetroffen in de vicus van Asberg115, bij een Romeins huisplattegrond 
in Schiedam die dateert uit het begin van de tweede eeuw116 en in Voorburg 
(Forum Hadriani).117 De kleurloze kraal (vnr. 531) is te gefragmenteerd om 
het tot een complete kraal te reconstrueren. Volgens de indeling in groepen 
die	Tempelmann-Mączyąska	heeft	gemaakt	voor	kralen	uit	de	Romeinse	tijd	
en de vroege middeleeuwen, behoren de kralen tot groep I (enkelkleurige, 
kogelvormige tot tonvormige kralen) en zijn toe te schrijven aan type 1 en 
komen voor gedurende de hele Romeinse tijd.118

Indetermineerbaar
Het vermoedelijke bodemfragment (vnr. 568) is een opmerkelijke verschijning. 
De kleur en vorm doet vermoeden dat het om een bodemfragment, de 
opgestoken	ziel,	van	een	cilindrische	fles	uit	de	achttiende	of	negentiende	eeuw	
gaat. De context heeft echter duidelijk een Romeinse datering; er is geen sprake 
van bioturbatie of jongere sporen die tot in dit vondstenniveau reiken.

7.2.6 Metaal en slak

Tijdens de opgraving Houten Hofstad IV zijn diverse metalen voorwerpen of 
fragmenten van voorwerpen gevonden. Deze kunnen een bijdrage leveren als 
het gaat om begin- en einddatering, aard of sociale status van de opgegraven 
nederzetting. Vrijwel alle metaalvondsten zijn gevonden tijdens het aanleggen 
van een vlak. Slechts enkele vondsten zijn gevonden tijdens het couperen of 
afwerken van een spoor.

7.2.6.1 Resultaten
In totaal zijn 194 voorwerpen of fragmenten van voorwerpen gevonden. In 
twee gevallen betreft het een stuk slak. Het bepalen van de materiaalsoort 
is gedaan op basis van optische kenmerken. De voorwerpen die in technische 
zin van staal zijn zullen hieronder als ijzer worden aangeduid. IJzer kent een 
koolstofpercentage van meer dan 1,7% en is daardoor niet smeedbaar. 
De 194 objecten kunnen worden onderverdeeld in vier metaalsoorten. 
Zie tabel 7.4. 

112  Isings 1957.
113  Van Lith 1994, 292-293.
114  Charlesworth 1966, 26.
115  Van Lith 1983, 274, Kat. 
  377-378.
116  Apon/Kaal 1962, 22-23.
117  Bink en Franzen 2009.
118  Tempelmann-Maczynska 
  1985, 27, Tafel 1.
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Materiaalsoort Aantal %

IJzer 86 44.33

Brons 85 43.82

Lood 18 9.28

Zilver 3 1,54

Slak 2 1,03

Totaal 194 100%

Van 30 objecten kon de gebruiksfunctie niet meer worden vastgesteld. Dit 
vanwege het fragmentarische karakter van de betreffende vondsten. Er zijn 
in totaal 50 nagels en nagelfragmenten gevonden die hierna niet verder 
behandeld zullen worden. Eén munt dateert uit de middeleeuwen en vijf andere 
voorwerpen  kunnen op basis van hun vondstcontext geplaatst worden in de 
bronstijd. Alle overigen objecten kunnen op basis van hun context en vorm 
geplaatst worden in de vroeg Romeinse en Romeinse tijd. De voorwerpen uit 
de bronstijd zullen apart worden beschreven. Alle overige voorwerpen zijn in 
functiegroepen gerangschikt waardoor de volgende onderverdeling is ontstaan. 
Zie Tabel 7.5. 

Functiegroep

Wapens en militaria

Paardentuig

Kledingaccessoires en sierraden

Munten

Nijverheid

Overigen

Wapens en militaria
Speerpunt
Een ijzeren speerpunt (vnr. 597, wp 11, tweede vondstlaag) heeft gerecon-
strueerd een lengte van circa 20 cm. De holle schacht is voorzien van een 
nagelgat waarmee de houten schacht extra stevig bevestigd kon worden. Het 
dateren van dergelijke wapens zonder context is veelal onmogelijk. Hun vorm is 
gedurende de gehele Romeinse periode tot in de middeleeuwen toe op slechts 
kleine veranderingen na hetzelfde gebleven. De speerpunt uit Houten Hofstad 
IV dateert op basis van het overige metaal uit de periode circa 12 voor Chr. tot 
aan het midden van de 2e eeuw. 

Zwaardschedeklem
Een bronzen zwaardschedeklem (vnr. 7, wp 10, spoor 10) is geheel opengebogen 
aangetroffen. Deze is versierd met een soort visgraatmotief en toont resten van 
vertinning. Dergelijke klemmen komen voor in de gehele eerste en begin 2e 
eeuw.119 

Tabel 7.4: Verdeling naar 

metaalsoort.

Tabel 7.5: Indeling functie-

categorieën.
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Paardentuig
Hanger voor phalera
Een hartvormige bronzen hanger (vnr. 953, wp 7, bovenste vondstlaag) heeft 
aan de onderkant een massieve knop. De ophanghaak is naar voren toe over 
de centrale plaat gebogen en eindigt in een Wasservogelkopf. Bijzonder bij dit 
exemplaar is de ronde bronzen ring die aan de ophanghaak is bevestigd. Deze 
ring is op zich heel logisch en eigenlijk onmisbaar voor een goede bevestiging. 
Dergelijke losse ringen worden veelvuldig gevonden (vnr. 132 en 517) zo ook in 
houten Hofstad IV. Het gaat echter te ver om aan alle losse ringen een zelfde 
functie toe te delen. Hartvormige hangers die een onderdeel zijn van phalera 
komen hoofdzakelijk voor in de eerste eeuw na Chr. Ze zijn dan veelal vertind en 
voorzien van niëllo. Parallellen komen zowel uit contexten voor het midden van 
de eerste eeuw als daarna met een uitloper tot in het tweede kwart 2de eeuw.120

Kledingaccessoires en sierraden
De	grootse	groep	vondsten	wordt	gevormd	door	fibulae.	Er	zijn	tijdens	het	
onderzoek	46	fibulae	of	delen	van	fibulae	aangetroffen.	In	zeven	gevallen	
betreft	het	een	losse	naald	of	een	deel	van	een	spiraal.	De	39	overige	fibulae	
zijn allen gedetermineerd en uitgesplitst op type (zie Tabel 7.6). 

Fibulatype Aantal %

Kapfibula	 2 5.12

Draadfibula 28 71,79

Knikfibula 4 10,25

Ogenfibula 1 2.56

Spiraalbeugelfibula 1 2.56

Scharniervleugelfibula 2 5.12

Kniefibula 1 2.56

Kapfibulae
Tot	de	oudste	kunnen	twee	kapfibulae	worden	gerekend.	Dit	type,	dat	haar	
naam verleent omdat de veer ter bescherming onder de kap is geplaatst, is 
naar	alle	waarschijnlijkheid	afgeleid	van	de	Nauheimse	fibulae.	In	tegenstelling	
tot	de	exemplaren	uit	de	late	ijzertijd	zijn	de	kapfibulae	die	dateren	uit	de	
vroeg Romeinse tijd meer massiever uitgevoerd.121 Eén exemplaar (vnr. 446, 
wp 11, bovenste vondstlaag) kent een parallel uit Maastricht en Lith.122 De 
kap is versierd met enkele strepen en heeft rondom een opstaande rand. De 
onversierde beugel is rechthoekig plat in doorsnede en de naaldhouder is 
opengewerkt. Uiterlijk heeft deze variant wat weg een type Nijmegen, Ulbert 
type 1, maar is veel blikkiger uitgevoerd. Hoewel Haalebos destijds aan een 
afzonderlijke “regionale” variant dacht gaat deze stelling door de vondst dit 
exemplaar niet meer op. Het andere exemplaar (vnr. 345, wp 13, bovenste 
vondstlaag) betreft een fragment van een type Bozum. Hoewel het fragment 
ook veel weg van een type Bentumersiel, welke ook uit Houten bekend is, is de 
rij van dubbele puntjes geplaatst in het midden van de kap doorslaggevend.123 

De variant Bozum lijkt met name voor te komen in Noord Nederland en vroege 
legerplaatsen.124 Tegenwoordig wordt dit type regelmatig gevonden in vroeg- 
Romeinse contexten.125

Tabel 7.6: Uitgesplitst op type.

119  Nicolay 2005, plaat 22 en 23.
120  Deschler-Erb 1999, Tafel 22; 
  Nicolay 2005, 441.
121  Ulbert 1977, 37 f.
122  Haalebos 1986, 18-19.
123  Renswoude en Verhelst 2005, 
  Hoofdstuk 7.4.
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Draadfibulae
Met	maar	liefst	71,79%	wordt	de	grootste	groep	fibulae	gevormd	door	
draadfibulae.	In	totaal	gaat	het	om	22	stuks	Almgren	15	en	6	stuks	van	het	type	
Almgren 16, die weer opgedeeld kunnen worden in vijf varianten. De verschillen 
in	uiterlijke	kenmerken	om	een	fibula	als	een	B	of	C	type	te	laten	gelden	blijkt	
in sommige gevallen een lastige opgave te zijn. Dit laatste is met name het geval 
bij	het	B	type	en	dan	specifiek	de	variant	Bf.	Deze	komt	ook	bij	het	C	type	als	
variant voor en de verschillen in de beugelvorm zijn vaak minimaal.
Twee	(vnr.	23	en	649)	fibulae	zijn	van	het	type	A.	Deze	hebben	een	op	
doorsnede ronde beugel. Fibula (vnr. 649, wp 15, spoor 217) heeft ook een 
inkeping in de naaldschoen die met name bekend is bij de B en C typen. Het A 
type komt tezamen voor met type B gedurende de eerste helft van de eerste 
eeuw. Van de B typen heeft één exemplaar (vnr. 39, wp 12) een meegegoten 
voetknop.	Dit	is	een	kenmerk	van	vroege	draadfibulae.	Meestal	hebben	ze	een	
knop bij de overgang van spiraal naar beugel, deze ontbreekt bij het exemplaar 
van	Houten	Hofstad	IV.	Bij	in	totaal	negentien	fibulae	is	de	scheidslijn	moeilijk	
te trekken als het gaat om type aanduiding. De verschillen zijn soms minimaal 
en van een iets gedeformeerd exemplaar valt soms van alles te maken. Met 
enige zekerheid een B type zijn de exemplaren (212-324-399-1001) waarvan de 
fibula	(324,	wp.	13,	bovenste	vondstlaag)	een	type	Bf	is.126 Sommigen hebben 
een iets minder gebogen boog en zijn daardoor als C type duiden. Dit type dat 
in de meeste literatuur pas vanaf de Flavische tijd wordt gedateerd komt met 
zekerheid al voor in 25/40.127

Vijf stuks hebben een inkeping (124-474-484-486-685) De overigen zijn (5-375-
445-483-485-495-519-606-729)	Een	fragment	van	een	fibula	(438)	heeft	een	op	
doorsnede ruitvormige beugel maar kan niet nader gedetermineerd worden. 
Zes exemplaren zijn van het type Almgren 16 en hebben allen een driehoekige 
beugel doorsnede. Deze variant komt niet voor in pre-Flavische contexten en is 
met name in de eerste helft van de tweede eeuw veel voorkomend.128

Knikfibulae
Vier	fibulae	zijn	knikfibulae	van	het	type	B	(Riha	2.7)	Het	verschil	met	een	type	
A is dat type B een meer vloeiende knik heeft. Dat het verschil in gewicht bij dit 
type sterk kan variëren blijkt hier wederom. De twee exemplaren (vnr. 81 – wp 
13 en 222 – wp 12, tweede vondstlaag) zijn vrij dik en zwaar en de andere twee 
(vnr. 26 en 439, wp 11) zijn zeer licht uitgevoerd. Met name exemplaar (vnr. 26, 
wp	10)	is	heel	licht	en	heeft	meer	weg	van	een	draadfibula	dan	een	ogenfibula.	
Dergelijke	fibulae	zijn	ook	gevonden	in	Utrecht	afkomstig	uit	een	nederzetting	
en één als detectorvondst.129 Mogelijk betreft het hier een lokale variant. De 
datering van het B-type ligt tussen circa 25/75. 

Ogenfibula
De	enige	aangetroffen	ogenfibula	(vnr.	121,	wp	12,	bovenste	vondstlaag)	heeft	
gestempelde ogen. Deze variant (Riha 2.3) kan gezien worden als een jongere 
uit	de	serie	van	ogenfibula.	Het	is	een	vrij	fors	exemplaar	met	een	lengte	van	
6,2 cm. Afgezien van de verbogen naald en veerspiraal is deze verder compleet. 
Ogenfibulae	komen	voor	vanaf	de	Augusteïsche	tijd	en	hebben	in	de	Claudische	
en Neroonse tijd hun hoogtepunt gekend. In het vierde kwart van de eerste 
eeuw verdwijnen ze.

124  Haalebos 1986, 18.
125  Hendriksen 2009a.
126  Van der Roest 1988, 154.
127  Hendriksen 2009a;  Kerk--
  hoven in prep. Basisrap-
  portage 33 LR60-0387.
128  Van der Roest 1986, 156.
129  Hendriksen 2009b. 
  Vondstnummer LR42-370; 
  Detectorvondst gedaan door 
  W. Rijgelt tussen Houten en 
  De Meern.
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Spiraalbeugelfibula
Bij	de	enige	spiraalbeugelfibula	die	is	gevonden	(vnr.	684,	wp	7,	bovenste	
vondstlaag)	lijkt	het	om	een	nieuwe	variant	te	handelen.	Dit	type	fibula,	
ook	wel	boogfibula	genoemd,	kent	doorgaans	een	zesledige	spiraal.	Het	in	
Houten Hofstad IV gevonden exemplaar heeft een vierledige spiraal met een 
bandvormig beugel die is versierd met een streepband. De naaldhouder is 
doorboord en heeft een knop op het uiteinde gehad. Afgezien van een iets 
langere voet en de vierledige spiraal lijkt deze het meest op een exemplaar 
uit Augst.130 De	spiraalbeugelfibula	komt	veelvuldig	voor	in	het	Nederrijnse	
gebied, met uitzondering van de castella, en kent vele varianten. Deze waar-
schijnlijk alleen door vrouwen gedragen speld komt voor vanaf het begin van 
de jaartelling en lijkt na het midden van de eerste eeuw niet meer voor te 
komen.131

Scharniervleugelfibula
Twee	fibulae	(vnr.	82	–	wp	12	en	518,	wp	11,	bovenste	vondstlaag)	zijn	
scharnierfibulae	met	vleugels	van	het	type	Riha	5.7	en	dateren	uit	de	periode	
40/125. Dit type wordt regelmatig aangetroffen maar blijkt dan altijd sterk 
ondervertegenwoordigd te zijn.132

Kniefibula
Een	kniefibula	van	het	type	Riha	3.12	heeft	een	halfronde	kopplaat	en	kan	
gezien worden als één van de jongere metaalvondsten uit Houten Hofstad IV 
(vnr.	499,	wp	11,	bovenste	vondstlaag).	Hoewel	kniefibulae	veelal	vertind	zijn	
valt	dat	niet	op	te	maken	bij	dit	exemplaar.	Kniefibulae	met	halfronde	kopplaat	
zijn te dateren tussen circa 125 en 200 en komen zowel in militaire als in civiele 
contexten voor.133 134 

Vingerring
Van brons vervaardigd is een ring (vnr. 350, wp 13, bovenste vondstlaag) die 
bekend staat onder de naam slangenring. De voorbeelden van dergelijke 
ringen zijn meestal van zilver of goud. De ring heeft een ronde doorsnede en 
de beide uiteinden eindigen in een gestileerde slangenkop. Een paralel, maar 
dan van zilver, is afkomstig uit de nederzetting Geldermalsen-Hondsgemet.135 
Een enigszins vergelijkbaar zilveren exemplaar uit Tongeren dateert uit het 
midden van de eerste eeuw, maar die heeft een centrale verbindingsknop.136 
Deze ringen kennen een groot verspreidingsgebied dat loopt van het Italiaanse 
Pompeï tot aan Snettinsham in Engeland. 

Armbanden
Er zijn in totaal vier bronzen armbanden gevonden die als Romeins kunnen 
worden aangeduid. Twee fragmenten (vnr. 87, wp 9 en 97, wp 7) zijn geheel 
glad en hebben een platte, iets halfronde, doorsnede.137 De andere twee zijn 
typerend voor de late ijzertijd en eerste eeuw na Christus. De beide armbanden 
hebben een ronde knop aan het uiteinde. De knop bij armband (vnr. 497, wp 
11, bovenste vondstlaag) is er secundair aangezet en die bij (vnr. 530, wp 11) 
is meegegoten. Deze laatste armband is tevens dunner uitgevoerd. Dergelijke 
armbanden worden vrijwel altijd incompleet aangetroffen. Dit komt omdat 
de armbanden af en aan gedaan werden. Hiervoor diende de armband iedere 

130  Riha 1979, Gruppe 2, Abb. 
  214. 
131  Ritterling 1913, 120.
132  Hoss 2008, 240; Verhelst 
  2006, 150.
133  Haalebos 1986, 72; Riha 
  1979, Gruppe 3, Abb. 291-
  298.
134  Haalebos 1986, 72.
135  Van Renswoude 2009, 262, 
  V-121.97.
136  Sas en Thoen 2002, 166, 
  afb. 66.
137  Riha 1990, Tafel 73, Abb. 
  2912 en 2915.
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keer iets te worden opengebogen waardoor er uiteindelijk metaalmoeheid 
optrad in het midden van de armband, met als gevolg dat deze daar doorbrak. 
Hoewel ze uit Nederland met name worden gevonden in nederzettingen 
geven voorbeelden in buitenlandse graven aan dat deze door vrouwen werden 
gedragen.138

 
Sandaalnageltjes
In totaal 14 ijzeren nageltjes met bolle koppen zijn afkomstig uit de leren 
zool van een sandaal (caliga). De caliga was een typisch militair schoeisel. 
Afgezien van zes (vnr. 378, wp 13, onderste vondstlaag) bij elkaar gevonden 
exemplaren zijn de anderen alleen als éénling (18-337-374-390-416-427-429-
1031) teruggevonden. Losse nagels duiden vaak op activiteiten rondom de 
vindplaats.139 Bij het vinden van complete zolen of delen daarvan valt eerder aan 
verlies of bewust weggooien te denken.

Munten

Vnr Put Vl Spoor laag materiaal Datering Autoriteit

80 10 1 1111 1 zilver
1178-
1196

penning Bisdom Utrecht. 
Boudewijn II van Holland

85 9 1 9999 1 brons 0-50 as, zeer slecht 

96 7 1 9999 1 zilver 76
denarius Vespasianus 
Rome

129 12 2 124 zilver 32-31
legioensdenarius leg. VI 
Marcus Antonius

225 12 3
tweede 
vondstlaag

brons
7-4 voor 
Chr.

as Augustus Lugdunum

322 13 2
bovenste 
vondstlaag

brons 0-50 as

328 13 2
bovenste 
vondstlaag

zilver 72-73 denarius Titus

434 11 1 aanleg brons 0-50 as met klop

435 7 1 aanleg brons
7-4 
voorChr

as Augstus Lugdunum

1032 7 3
tweede 
vondstlaag

brons 10v -14
auvaucia, Beneden-Rijn 
gebied

Nijverheid
Netverzwaringsloden
Twee kegelvormige loden (vnr. 123, wp 12, spoor 125 en 743, wp 8) hebben 
een gat die niet centraal in het midden is geplaatst. Hierdoor is een gebruik als 
spinlood allerminst zeker. Niet ondenkbaar is dat deze, net als twee opgerolde 
loden plaatjes (vnr. 70, wp 13, spoor 73 en 105, wp 7) gediend hebben als 
netverzwaringslood. 
Schroot en afval
Enkele gestolde bronsdruppels (vnr. 69-131-141-197-329-346) en bronsplaatjes 
(vnr. 99-267-391) met haksporen maken duidelijk dat oude onbruikbare 
voorwerpen werden omgesmolten voor hergebruik. De gestolde bronsdruppels 
geven aan dat er ook daadwerkelijk nieuwe voorwerpen werden gegoten. 

Tabel 7.7: Alle gevonden 

munten.

138  Pulles en Roymans 1994, 
  140.
139  Hendriksen 2009, in druk.
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Loden afvalstukjes en gestolde druppels komen doorgaans veelvuldig voor in 
nederzettingen. Lood heeft een laag smeltpunt en werd gebruikt voor diverse 
reparaties of om zelf een voorwerp te vervaardigen zoals de kegelvormige loden 
(vnr. 123-743). Zo zijn er 11 verknipte stukjes lood (vnr. 43-100-143-327-333-347-
448-477-500-504-1033), 2 gestolde looddruppels (vnr. 323-796) en één staafje 
(vnr. 344) aangetroffen. 

Slak
Er zijn tijdens het onderzoek 2 stukken (vnr. 104-744) onregelmatig gevormde 
niet magnetische vloeislakken gevonden. Om uiteindelijk een ijzeren voorwerp 
in de hand te kunnen houden moet er eerst een aantal productieprocessen 
doorlopen worden. In het eerste proces wordt ijzeroxide uit het ijzererts 
gereduceerd tot metallisch ijzer en word de slak van het ijzer gescheiden. Deze 
eerste stap levert vloei- en haardslakken op die dan (deels)magnetisch zijn. Het 
overgebleven metallische ijzer, of wolf, zit dan nog vol met deeltjes houtskool 
en stukjes haardslak van het productieproces. Door het ruwe ijzer nogmaals te 
verhitten en het te beslaan met een hamer wordt zo de verontreiniging naar 
buiten gedreven. De slak die hiervan overblijft is niet magnetisch en kan zowel 
vloei- als haardslak zijn. Het winnen van de wolf gebeurde vaak op de plek 
waar het erts gevonden werd. Dit voorkwam een hoop onnodig gesleep van 
materiaal. De eenmaal gevormde wolf werd in deze vorm doorverhandeld. 

Overige
Hangoor
Een ijzeren hangoor (vnr. 398, wp 13, onderste vondstlaag) is één als enige 
metaalvondst te relateren aan huishoudelijk gebruik. De twee ijzeren 
klinkstiften zijn in de gaten achtergebleven. Eén kant van het hengsel wordt 
bevestigd aan het oog van de hangoor. Een fragment van een ijzeren hengel 
werd eveneens aangetroffen (vnr. 137, wp 12, spoor 47). Het hangoor kan zowel 
aan een ketel als aan een emmer bevestigd hebben gezeten.

Kettingschakel
Een ovalen ketting schakel (vnr. 25, wp 10) met een lengte van 11,5 cm kan 
doormiddel van een scharnier geopend worden. Deze werd samen met een 
halve ovalen schakel daar aan vast gevonden. De functie is niet bekend

Buisje
Ook onbekend is een uit latoenkoper vervaardigd hol conisch buisje (vnr. 475, 
wp 11, bovenste vondstlaag) met een lengte van 9.5 cm.

Conclusies
De hoeveelheid vondsten die gedaan zijn tijdens het onderzoek Houten 
Hofstad IV is aanzienlijk te noemen. Zeker als je deze afzet tegen het totaal 
aan oppervlakte dat is opgegraven. De conserveringsconditie van de metalen 
voorwerpen is zeer wisselend en loopt uitéén van zeer goed tot zeer slecht, 
ondanks het feit dat alles uit een geulcontext afkomstig is. Op twee ijzeren 
objecten na zijn de overigen uit deze materiaalsoort slecht overgeleverd. 
Voorwerpen vervaardigd van brons en zilver werden meestal omhult in dikke 
laag aankoeksel gevonden. Dit is een typisch verschijnsel op voorwerpen die 
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afkomstig zijn uit natte hoger gelegen geulvullingen. Bronzen voorwerpen die 
dieper uit de geul afkomstig zijn niet aangetast of gecorrodeerd maar vertonen 
de typische “rivierpatina”. Lood dat ook in grote aantallen uit de grond is 
gekomen is in alle gevallen het beste bewaard.

De oudste voorwerpen van Houten Hofstad IV stammen uit de midden-of late 
bronstijd en gelden als zeldzaam. De vondst van de gestolde bronsdruppels 
geeft aan dat er waarschijnlijk voorwerpen zijn gegoten. Afgezien van één 
zilveren 12e eeuwse munt (vnr. 80, wp 10, bouwvoor)  is al het overige materiaal 
te plaatsen in de Romeinse tijd. 
Voor	de	Romeinse	periode	geld	dat	enkele	munten	en	fibulae	geplaatst	kunnen	
worden in de Augusteïsche tijd. Of hiertoe ook de twee militaire stukken aan 
toe gevoegd kunnen worden valt niet uit te sluiten. Het militaire tintje wordt 
vergroot door de Avaucia munt en de nageltjes uit caligae en een vroege 
paardenhanger. Verreweg	het	grootse	deel	bestaat	uit	fibulae	waarvan	het	
spectrum voldoet voor een inheems-Romeinse nederzetting. De datering 
loopt op basis van de spelden tot net iets over het midden van de 2de eeuw. De 
jongste munt echter is die van Vespasianus uit 76. Opvallend is de verhouding 
zilver (3 stuks) en brons (5) bij de munten. De armbanden zijn typerend voor 
een nederzetting en zijn door vrouwen gedragen. In totaal heeft Houten 
Hofstad	IV	een	fibulaepercentage	van	33%.	Dat	dit	niet	uitzonderlijk	is	geeft	
de nederzetting Passewaaijse Hogeweg, die wel iets langer doorloopt, met 
34% en een pre-Limes nederzetting in Leidsche Rijn (LR41-42) met 26% aan. 
Acht spelden zijn compleet met naald teruggevonden. Hoewel er in sommige 
gevallen te denken valt aan intentioneel verlies zullen deze net als al het 
overige metaal gewoon tussen het afval zijn terechtgekomen. Hoewel er geen 
ovens of haardkuilen zijn aangetroffen is er toch enige aanwijzing voor het 
bewerken van ijzer, brons en lood. 

7.2.7 Bot

In de vooraf opgestelde begroting en de daaruit voortvloeiende offertes voor 
de uitwerking van het onderzoek is uitgegaan van slechts 150 stuks bot voor 
het gehele onderzoek. In werkelijkheid zijn er bij het gehele onderzoek bijna 
4400 stuks bot aangetroffen. Vergroting van het budget voor de analyse van het 
bot bleek niet mogelijk. Op last van Archeologic diende de te analyseren stuks 
bot het aantal van 150 niet te overschrijden. Aangezien een dergelijke selectie 
op inhoudelijke gronden niet gemaakt kon worden, is besloten tot het alten 
uitvoeren van een zogenaamde quickscan. Het resultaat van deze quickscan, 
uitgevoerd door drs. L. de Vries, is te vinden in bijlage 6.

7.2.8 Botanische monsters  (bijlage 4 en 13)

Uit ijzertijd/Romeinse context zijn elf monsters gewaardeerd op de aanwezig-
heid van zowel verkoolde als onverkoolde botanische macroresten. De monsters 
117, 180, 240, 257, 283, 386, 528 en 683 bevatten redelijk veel (voornamelijk 
verkoolde) resten van cultuurgewassen. Analyse van deze monsters levert 
informatie op over de voedingsgewoonten van de toenmalige bewoners. 
Een aantal van deze monsters bevat ook verkoolde resten van wilde planten, 
waarvan vermoed wordt dat ze tot de akkeronkruidvegetatie hebben behoord. 
Deze resten leveren mogelijk informatie op over de milieuomstandigheden op 
de akkers.
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Een aantal monsters is rijk aan onverkoolde zaden van wilde planten (240, 283,
365, 386, 388 en 528). Op het eerste gezicht kan gezegd worden dat deze 
vooral afkomstig zijn van oever/water- en ruigtevegetaties. Zaden van echte 
akkeronkruiden zijn zo op het eerste gezicht nauwelijks in onverkoolde vorm 
aanwezig. 
De monsters 180, 240, 257, 283, 365, 386, 388, 528 en 683 zijn geschikt voor 
analyse (analyse: Ja in de tabel; zie bijlage 4). De monsters 64 en 117 bevatten 
wel enkele verkoolde resten, onder andere van cultuurgewassen, maar ze 
zijn slecht geconserveerd. De mate van conservatie lijkt afhankelijk van de 
context. De resten uit monsters genomen uit sporen aangetroffen op de 
kronkelwaardafzettingen (monsters 64, 257 en 683), dus buiten de restgeul, 
zijn slecht tot matig geconserveerd. De resten uit monsters uit sporen die zijn 
aangetroffen in de randzone van de restgeul (monsters 283, 528, 365, 180, 
240 en 117) zijn in de helft van de gevallen goed geconserveerd. Resten uit 
beide monsters uit vondstlagen in de geul zijn goed geconserveerd. Slechte 
conservatie wil overigens niet zeggen dat deze monsters niet geschikt zouden 
zijn voor verdere analyse; van de vier slecht geconserveerde monsters zijn er 
twee wel degelijk geschikt voor analyse.

Binnen de vindplaats zijn op drie locaties in werkputten 7, 12 en 13 zes pollen-
monsters ( vnr. 244, 366, 367, 368, 369 en 1044) genomen uit de vondstlagen 
uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Van deze monsters zijn de vondstnummers 
244, 367, 369 en 1044 gewaardeerd met betrekking op de  aanwezigheid en 
conservering (bijlage 13). Alle monsters bleken zeer arm tot arm aan pollen, de 
conservering varieerde van slecht tot redelijk/goed. Ondanks de armoede aan 
pollen zou de analyse van vier monsters (vnr. 244, 367, 369 en 1044) informatie 
op leveren aangaande veranderingen in vegetaties en/of landgebruik.

7.2.9 Hout

Van vijf vondsten is de houtsoort bepaald. De aangetroffen houtsoorten 
zijn veel voorkomende en veel gebruikte houtsoorten, die typisch zijn voor 
natte standplaatsen. Gezien de omgeving waarin ze gevonden zijn, zijn deze 
houtsoorten niet bijzonder te noemen. De vondstnummers 239 en 406 bestaan 
uit kleine aangepunte paaltjes met een diameter van circa 10 cm. Deze worden 
verder besproken bij de sporen. Vondstnummer 239 bestaat uit een circa 50 
cm lang stuk ruw bekapt hout waarvan de functie onduidelijk is. Het betreft 
waarschijnlijk geen fragment bouwhout of iets dergelijks.

put vlak spoor vondstnr. opmerking houtsoort

12 3 239 verdiepen geul els (Alnus glutinosa, L.)

10 2 144 282 verdiepen geul els

13 4
317-

321
406 verdiepen geul 3 x wilg (Salix sp., L.)

Tabel 7.8: Op houtsoort 

gedetermineerde fragmenten 

hout.



127 Houten, Hofstad IV

 8 Samenvatting en conclusie

8.1 Midden-bronstijd

Gedurende het onderzoek zijn twee afzonderlijke midden-bronstijd vind-
plaatsen aangetroffen. Vindplaats 8 ligt aan de noordwestzijde van het onder-
zoeksgebied, vindplaats 13/15 aan de zuidwestzijde. De afstand tussen beide 
vindplaatsen bedraagt circa 200 meter. 

De landschappelijke ligging van de vindplaatsen, voor zover dit blijkt uit het 
onderzoek, is vergelijkbaar. Beide liggen op de  crevasseafzettingen behorende 
tot de Houtense stroomgordel. Hun relatieve ligging tot de (rest)geul beho-
rende tot deze fase van de stroomgordel is onduidelijk; sporen hiervan zijn 
uitgewist door latere verplaatsingen van de rivierloop. De vondsten van beide 
vindplaatsen zijn geassocieerd met een laklaag/vegetatiehorizont. Deze laklaag 
is de eerste (vindplaats 8) of tweede (vindplaats 13/15), gerekend van bovenaf, 
in een serie niet nader te dateren laklagen. Hoewel beide vindplaatsen niet 
verbonden	zijn	door	een	doorlopend	profiel,	mag	aangenomen	worden,	op
grond van de NAP-hoogtes van de bovenzijde van de laklaag, dat de vind-
plaatsen geassocieerd zijn met dezelfde laklaag. Op vindplaats 8 varieert de 
hoogte van de top van de laklaag van 1,40 tot 1,50 meter + NAP, op vindplaats 
13/15 van 1,40 tot 1,60 meter + NAP. De dikte van de laklaag, met daarin het 
vondstmateriaal, bedraagt 15 tot 25 cm.

8.1.1 Vindplaats 8/16/17

Vindplaats 8/16/17 is aangetroffen in de oost-west gelegen werkput 8 en de 
haaks daarop gelegen werkputten 16 en 17. Geassocieerd met de vindplaats zijn 
slechts drie grondsporen aangetroffen, een kuil en twee paalkuilen, waarvan 
twee gelegen aan de uiterst oostelijke zijde van de vondstverspreiding en één 
aan de uiterst zuidelijke zijde. De begrenzing van de vindplaats kan alleen 
worden bepaald aan de hand van de vondstverspreiding. Op grond van de 
verspreiding van keramiek, natuursteen en huttenleem kan de breedte van de 
vindplaats binnen werkput 8 bepaald worden op maximaal 28 meter en binnen 
werkput16/17 op maximaal 32 meter. Zowel de oostelijke als de westelijke grens 
van de vindplaats lijkt binnen werkput 8 bereikt te zijn. De verspreiding van 
bot lijkt iets verder door te lopen in westelijke richting tot aan het einde van 
de werkput, het gaat hierbij echter om kleine vondstaantallen. In werkput 16 
en 17 is in ieder geval de grens van de vondstverspreiding bereikt. Hiermee is 
overigens niet gezegd dat de vindplaats zich beperkt tot een afmeting van 28 
bij 32 meter. De vondstdichtheid is vrij laag, verspreid over circa 240 vierkante 
meter zijn 176 fragmenten aardewerk aangetroffen, gemiddeld slechts 0,7 
scherf per m2.
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Gezien de samenstelling van het vondstmateriaal, aardewerk, botten van 
verschillende soorten vee, natuursteen, etc., lijkt er geen reden te zijn om aan 
te nemen dat het hier om een ander complextype dan een huisplaats gaat. De 
vorming van een vondstlaag, zij het met een lage vondstdichtheid maar wel met 
een duidelijk donkerder verkleuring, wijst in ieder geval op gebruik gedurende 
langere tijd.

Arnoldussen140 komt wat betreft de omvang van een enkel midden-bronstijd 
erf, bestaande uit huis en bijgebouwen, uit op een ovaal van gemiddeld 50 
bij 70 meter met het huis in het centrum, waarbij de lengterichting gelijk 
is aan die van het huis. De vondstverspreiding valt vrijwel samen met dit 
ovaal. De oriëntatie van de midden-bronstijd huizen varieert van noord-zuid 
tot westzuidwest – oostnoordoost. De oriëntaties daar tussen in, dus rond 
noordoost-zuidwest, komen niet voor.141

Gezien de geringe doorsnede van de vondstverspreiding in de werkputten 8, 
16 en 17, en de lage vondstdichtheid lijkt het aannemelijk dat deze zich aan de 
buitenzijde van een erf bevinden. Ook het geringe aantal grondsporen sluit een 
ligging in het centrum van een erf uit. 
Uit dit gegeven, in combinatie met de overheersende oriëntaties van midden-
bronstijd huizen, volgt dat de kern van de vindplaats zich mogelijk ten noorden/ 
noordwesten dan wel ten zuiden/zuidoosten van de werkputten 8, 16 en 17 
bevindt. Dit alles onder de aanname dat het hier inderdaad een enkel erf 
betreft.

Op grond van het weinige aangetroffen aardewerk kan de vindplaats gedateerd 
worden in de midden-bronstijd B (1500-1100 voor Chr.), mogelijk gelijktijdig met 
de laatste fase van vindplaats VleuGel 20142 en vindplaats 13/15.

8.1.2 Vindplaats 13/15

Vindplaats 13/15 is aangetroffen in de werkputten 13 en 15. In werkput 13 
betrof het alleen vondstmateriaal, in werkput 15 werden ook grondsporen 
aangetroffen. De grondsporen bestonden uit 16 paalkuilen en één greppeltje. 
Uit de grondsporen is geen structuur te herleiden, gezien de dichtheid aan 
paalkuilen lijkt het echter wel aannemelijk dat zij behoren tot een structuur. 
De verspreiding van de grondsporen valt samen met de vondstverspreiding. De 
sporen concentreren zich daar waar de concentratie aan vondsten het hoogst is, 
namelijk in een strook van acht meter breed aan weerszijden van werkput 13.
De vondstverspreiding heeft in werkput 13 (oost-west richting) een doorsnede 
van 20 meter, in werkput 15 (noord-zuid) bedraagt deze 40 meter. De 
vondstverspreiding loopt door tot aan het zuidelijke uiteinde van werkput 15, 
maar de dichtheid aan vondsten is daar dermate laag dat aangenomen mag 
worden dat de uiterste zuidgrens niet ver voorbij werkput 15 ligt. Opvallend aan 
de vondstverspreiding is wel dat waar de vondstdichtheid aan de zuidzijde vrij 
geleidelijk afneemt, het naar het noorden toe juist abrupt lijkt te stoppen. Een 
verklaring is hier vooralsnog niet te geven. De verspreiding van de verschillende 
vondstcategorieën vertoont steeds vrijwel hetzelfde patroon. Gezien de 
samenstelling van het vondstmateriaal; aardewerk, botten van verschillende 
soorten vee, natuursteen, etc., lijkt er geen reden te zijn om aan te nemen dat 

140  Arnoldussen 2008, 327.
141  Arnoldussen 2008, 302.
142  Schurmans 2006.
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het hier om een ander complextype dan een huisplaats gaat. De vorming van 
een vondstlaag, zij het met een lage vondstdichtheid maar wel met een duidelijk 
donkerder verkleuring, wijst in ieder geval op gebruik gedurende langere tijd.

Opmerkelijk aspect van de vindplaats is de vondst van maar liefst vijf bronzen 
voorwerpen (een sikkel, een armband en drie priemen), een metaalslak en een 
bronzen smeltstuk. Deze laatste twee lijken te wijzen op metaalbewerking ter 
plaatse, hoewel hier verder geen aanwijzingen voor zijn aangetroffen. Hoewel 
aanwijzingen voor metaalbewerking in de midden-bronstijd in Nederland 
zeldzaam zijn, zijn ze niet geheel afwezig.143 Bronzen voorwerpen zijn van 
verschillende vindplaatsen bekend, maar zijn toch redelijk zeldzaam te noemen. 
Wel zijn het juist sikkels en priemen die het vaakst aangetroffen worden.144 

Wat betreft het aantal bronzen voorwerpen per vindplaats behoort vindplaats 
13/15 wel tot de rijkere vindplaatsen, zeker als in aanmerking wordt genomen 
dat nog maar een klein deel van de vindplaats is onderzocht. De zeldzaamheid 
van metaalvondsten is waarschijnlijk wel (deels) te verklaren uit het feit dat 
metaaldetectoren niet systematisch of, bij oudere onderzoeken, in het geheel 
niet werden ingezet145. 
Zoals ook vastgesteld op andere vindplaatsen146 zijn de bronzen voorwerpen 
op vindplaats 13/15 afkomstig uit de vondstlaag. Niets wijst op een intentionele 
depositie of een bijzondere context waarin de voorwerpen zijn geplaatst. 
Hoogstens kan voor de sikkel en één van de priemen worden gesteld dat deze 
aan de rand van de vindplaats lagen. Voor de kleine priemen lijkt verlies een 
aannemelijke verklaring, voor de armband en de sikkel lijkt dit veel minder 
aannemelijk. 

Opvallend is dat op de nabijgelegen vindplaats VleuGel 20147 soortgelijke 
vondsten (bronzen voorwerpen, smeltstukken en een mogelijke sintel) zijn ook 
aangetroffen. Geassocieerd met de jongste fase van deze vindplaats (midden-
bronstijd B) zijn een rolkopnaald, een kleine priem, twee klompjes brons en een 
mogelijke sintel aangetroffen en uit de tweede vondstlaag (midden-bronstijd 
A) een kleine beitel en een mogelijke koperslak. Vooralsnog is niet duidelijk of 
vindplaats 13/15 gelijktijdig in gebruik was met deze vindplaats of dat zij elkaar 
in tijd opvolgen. De rijkdom aan metaalvondsten en de mogelijke aanwijzingen 
voor metaalbewerking op beide vindplaatsen doet een zeker verband 
vermoeden.

Als we ook voor vindplaats 13/15 uitgaan van een enkel bronstijderf in de vorm 
van een ovaal met de afmetingen van 50 bij 70 meter en een oriëntatie van 
dit erf tussen noord-zuid en westzuidwest – oostnoordoost ( zie hierboven bij 
vindplaats 8) dan lijkt het het meest waarschijnlijk dat de vindplaats zich verder 
uitstrekt naar het zuidoosten.

Op grond van het weinige aangetroffen aardewerk kan de vindplaats gedateerd 
worden in de midden-bronstijd B (1500-1100 voor Chr.), mogelijk gelijktijdig met 
de laatste fase van vindplaats VleuGel 20148 en vindplaats 8.

143  Arnoldussen 2008, 269-270.
144  Idem.
145  Idem.
146  Idem, 442.
147  Schurmans 2006.
148  Schurmans 2006.



Inventariserend Veldonderzoek 130

8.2 IJzertijd/Romeinse tijd

Algemeen
Sporen en vondsten uit de ijzertijd/Romeinse tijd zijn over de gehele lengte 
van het onderzoeksgebied aangetroffen. Beide lijken geassocieerd te zijn 
met de restgeul en de daaraan grenzende kronkelwaardafzettingen. Alleen 
in de werkputten 15, 16 en 17 zijn buiten deze afzettingen, in de oudere 
oeverwalafzettingen, sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Het betreft hier 
een aantal (afval)kuilen en perceelgreppels, sporen die geassocieerd kunnen 
worden met de periferie van een nederzetting. In alle andere werkputten die 
gesitueerd zijn op de kronkelwaard en restgeul beperkt de verspreiding van de 
sporen zich tot de kronkelwaardafzettingen en in het bijzonder een strook van 
25 meter langs de restgeul.
De hoeveelheid sporen per werkput loopt uiteen van 3 tot 40. De werkputten 
met slechts enkele sporen bestrijken slechts een klein deel van de kronkelwaard 
(werkput 8) of zijn voor een groot deel verstoord door recente sporen (werkput 
12). Alleen werkput 9 wijkt af in spoordichtheid; in deze put werden slechts 12 
sporen aangetroffen, tegen 25 tot 40 sporen in de werkputten 7, 10, 11 en 13. 
Afgezet tegen het oppervlak van de werkput dat op de kronkelwaardafzet-
tingen ligt levert dat voor de werkputten 7, 10, 11 en 13 een spoordichtheid op 
van 0,17 tot 0,37 spoor/m2. Voor werkput 9 is deze waarde slechts 0,06.

Sporen
De sporen bestaan voornamelijk uit paalkuilen (N=85), kuilen (N=47) en 
greppels (N=33). Een aantal van deze sporen bevinden zich in de randzone van 
de restgeul, afgedekt door latere vondstlagen. Structuren zijn, mede door de 
geringe breedte van de werkputten, niet herkend. De datering van de sporen 
loopt van de vroege/midden-ijzertijd tot de vroeg/midden-Romeinse tijd. 
Hiervan is overigens slechts één spoor met enige waarschijnlijkheid in de vroege/
midden-ijzertijd te dateren. De aard van dit spoor, gelegen in werkput 7, is 
onduidelijk. De overige sporen zijn slechts globaal in de late ijzertijd/Romeinse 
tijd of vroeg tot midden-Romeinse tijd te dateren.
Gezien het ontbreken van structuren is het moeilijk uitspraken te doen 
over de aard en inrichting van de nederzetting. Op grond van de vrij 
constante vondstdichtheid in de restgeul over de gehele lengte van het 
onderzoeksgebied lijkt het aannemelijk dat bewoning verspreid over het gehele 
onderzoeksgebied plaatsvond. Gezien de locatie van de aangetroffen sporen 
op de kronkelwaardafzettingen in een strook langs de restgeul en de grote 
hoeveelheden vondsten in deze restgeul mag daarbij aangenomen worden dat 
deze bewoning zich op relatieve kleine afstand van de restgeul bevond. De 
mogelijkheid dat de nederzetting zich verder westelijk bevond lijkt gezien de 
grote hoeveelheid vondsten in de restgeul niet waarschijnlijk. Dit geldt ook voor 
een situering van de nederzetting aan de oostzijde van de restgeul; de grote 
hoeveelheid vondsten aan juist de westzijde van de geul laat geen twijfel over 
de plaatsing van de nederzetting aan de westzijde van de geul. 
Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van structuren zou kunnen zijn 
dat deze er wel geweest zijn, maar door erosie/latere activiteiten verdwenen 
zijn. De geringe diepte van de meeste aangetroffen paalkuilen (veelal minder 
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dan 20 cm) wijst hier mogelijk op. Daar tegenover staat dat de recente 
bouwvoor over het algemeen vrij dun is (20-30 cm) en er geen aanwijzingen zijn 
dat het terrein ooit is afgetopt. Een andere verklaring zou een natuurlijke vorm 
van erosie kunnen zijn, bijvoorbeeld ten gevolg van een latere crevasse, maar 
ook hier zijn geen aanwijzingen voor.
Dat er geen structuren aangetroffen (of herkend) zijn kan ook het gevolg 
zijn van het gekozen puttenplan in combinatie met de structuur van de 
nederzetting. Mogelijk vergelijkbare nederzettingen uit de Romeinse tijd 
als Oosterhout - Nijmegen149 en Tiel - Passewaaij150 laten ruim opgezette 
nederzettingen zien waar binnen de nederzetting tussen twee huizen soms 
vrij grote onbebouwde ruimtes liggen. Met name Oosterhout, en in mindere 
mate Tiel-Passewaaij, heeft daarbij de structuur van een lintdorp waarbij de 
huizen parallel naast elkaar liggen. Als we in Houten Hofstad uitgaan van 
een soortgelijke, ruim opgezette nederzetting waarbij de huizen dwars op 
de restgeul liggen, dan is het mogelijk dat door een ongelukkig uitgevallen 
plaatsing van de proefsleuven de huisplattegronden niet aangetroffen zijn. 
De percelering(sgreppels) zoals aangetroffen in de werkputten 15 en 16 wijst 
inderdaad op een inrichting van het nederzettingsterrein die haaks op de 
restgeul is georiënteerd. Dat een oriëntatie haaks op de restgeul overigens geen 
vaststaand feit is, blijkt uit fase 2 van Tiel-Passewaaij; hier ligt een deel van de 
huizen direct naast en parallel aan een restgeul. Ook in dit geval is het echter 
door de vrij grote tussenruimten tussen twee belendende huizen denkbaar dat 
deze huizen niet in de proefsleuven worden aangetroffen.

De restgeul
In de restgeul zijn drie vondstlagen aan te wijzen die in de meeste gevallen 
direct boven elkaar liggen. In de werkputten waar de restgeul aangesneden 
is, is steeds dezelfde opeenvolging van lagen te zien. Van plaatselijke 
verschijnselen als reactivering van de geul met als gevolg gedeeltelijke 
erosie van oudere vondstlagen zijn geen sporen aangetroffen. Verschillen in 
vondstdichtheid per laag zijn moeilijk aan te wijzen door verschillen in dikte en 
opgegraven oppervlak/volume per vondstlaag. Wel kan gesteld worden dat de 
vondstdichtheid in de bovenste vondstlaag aanzienlijk hoger ligt dan die van de 
lagen daaronder. Qua datering lijken er tussen de vondstlagen geen hiaten te 
zitten,	ook	fysisch-geografisch	gezien	zijn	er	geen	aanwijzingen	voor	perioden	
met weinig/geen sedimentatie. De lagen lijken doorlopend na elkaar te zijn 
afgezet	waardoor	het	onderscheid	vaak	pas	duidelijk	werd	in	de	profielen.	
Vondsten konden dan ook niet altijd verzameld worden per laag.
De datering van de verschillende lagen is slechts globaal te geven. Opvallend 
is dat de dateringen van vondstmateriaal uit de verschillende vondstlagen 
sterk overlappen; verschillen in dateringen per laag uiten zich voornamelijk in 
aantallen en verhoudingen. Aardewerk en metaal uit de midden-Romeinse tijd is 
bijvoorbeeld aangetroffen in elk van de drie vondstlagen, maar in toenemende 
mate naar boven in de restgeulvulling.

De onderste laag bevatte naast een enkel fragment Romeins gedraaid 
aardewerk ook enkele fragmenten aardewerk die in de midden-ijzertijd 
gedateerd moeten worden. Naast ijzertijd-vormen komen ook kenmerken 
voor die in de ijzertijd geplaatst kunnen worden, zoals Kalenderbergachtige 

149  Van den Broeke 2006.
150  Heeren 2006.
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versiering en nagel/vingertopindrukken op de rand. Het percentage versierd 
aardewerk ligt in deze laag ook vrij hoog. Het overige handgevormde 
aardewerk duidt echter eerder op een datering in de late ijzertijd/(vroeg) 
Romeinse tijd. Het geringe aandeel Romeins aardewerk (gemiddeld over alle 
werkputten 7,8%)151 lijkt deze datering te bevestigen. Handgevormd aardewerk 
dat met zekerheid in de vroeg Romeinse tijd of later gedateerd kan worden 
ontbreekt. De magering in het handgevormde aardewerk bestaat uit potgruis 
en/of plantaardig materiaal, potgruis komt echter bijna twee keer zo vaak voor 
dan plantaardig materiaal (65% potgruis tegen 35% plantaardig materiaal).152 
Het weinige Romeinse gedraaide aardewerk, het gaat slechts om 18 fragmenten, 
is te dateren in de vroeg Romeinse tijd tot in de midden-Romeinse tijd (ná 70 na 
Chr.).	De	schaarse	dateerbare	metaalvondsten	uit	deze	laag,	een	fibula	van	type	
Almgren 15 (40-150 na Chr.) en een munt (Avaucia) te dateren tussen 10 voor 
en 12 na Chr., duiden ook op een datering in de vroeg Romeinse tijd tot in de 
eerste helft van de midden-Romeinse tijd.

De tweede vondstlaag bevat geen aantoonbaar midden-ijzertijd materiaal, 
maar heeft een vergelijkbaar aandeel Romeins gedraaid aardewerk (7,6%) als 
de onderste vondstlaag. Het grootste deel van het handgevormde aardewerk is 
slechts globaal te dateren in de late ijzertijd/midden-Romeinse tijd. Een aantal 
fragmenten kunnen in de vroeg Romeinse tijd of later gedateerd worden. 
Materiaal dat met zekerheid in de midden-Romeinse tijd gedateerd kan worden 
ontbreekt ook hier. Ook hier bestaat de gebruikte magering uit plantaardig 
materiaal en/of potgruis, maar hier komt een magering van plantaardig 
materiaal veel vaker voor (69% plantaardig materiaal tegen 31% potgruis). Het 
Romeinse gedraaide aardewerk is steeds te dateren in de midden-Romeinse 
tijd, in een enkel geval tussen 150 en 200 na Chr. Ook hier gaat het echter om 
zeer kleine aantallen (30 fragmenten). Dateerbare metaalvondsten zijn niet met 
zekerheid aan deze vondstlaag toe te schrijven.

De bovenste vondstlaag, de vondstrijkste, bevat het hoogste percentage 
Romeins aardewerk (gemiddeld 13%). Het handgevormde aardewerk is ook 
voor deze laag voornamelijk te dateren in de late ijzertijd/midden-Romeinse 
tijd, maar ook dateringen in de vroeg Romeinse tijd komen voor. In deze laag 
verschijnt voor het eerst handgevormd aardewerk dat met enige zekerheid 
in de midden-Romeinse tijd gedateerd kan worden. De magering van het 
handgevormde aardewerk bestaat grotendeels uit plantaardig materiaal, 
hoewel een magering met potgruis nog steeds voorkomt (88% plantaardig 
materiaal tegen 12% potgruis). Het gedraaide Romeinse aardewerk uit deze 
laag is te dateren in de vroeg en midden-Romeinse tijd, de nadruk lijkt echter te 
liggen op de 2e eeuw na Chr. De metaalvondsten laten hetzelfde beeld zien; ook 
deze zijn in de vroeg en midden-Romeinse tijd te dateren. Wel geldt voor het 
overgrote	deel	van	de	metaalvondsten,	met	name	de	fibulae,	een	einddatering	
van	150	na	Chr.	Slechts	één	fibula,	een	kniefibula,	moet	gedateerd	worden	
tussen 150 en 200 na Chr.

Bestudering van de gebruikte magering in het handgevormde aardewerk laat 
zien dat door de drie lagen heen een verschuiving is waar te nemen van een 
voorkeur voor potgruis naar een vrijwel uitsluitend gebruik van plantaardig 

151  De percentages hier gege-
  geven zijn, evenals de 
  andere conclusies aangaan-
  de het aardewerk, geba-
  seerd op de analyse van 
  een selectie van het aarde-
  werk, namelijk circa 10% 
  van het aardewerk uit de 
  restgeul.
152  Combinaties van potgruis/
  plantaardig en andere mate-
  rialen buiten beschouwing 
  gelaten.



133 Houten, Hofstad IV

materiaal. Deze verschuiving kon op andere vindplaatsen gedateerd worden 
in de loop van de eerste eeuw na Chr.153 Op grond van deze waarneming kan 
de onderste vondstlaag in het begin van de eerste eeuw na Chr. en/of daarvoor 
gedateerd worden. In de middelste vondstlaag lijkt de overgang van het gebruik 
van potgruis naar plantaardig materiaal in gang zijn gezet. Dit zou deze laag 
dateren in of rond het midden van de eerste eeuw na Chr. In de bovenste 
vondstlaag is de overgang naar het gebruik van plantaardig materiaal voltooid. 
Dit dateert deze laag in de periode vanaf het einde van de eerste eeuw na Chr. 
Voor het geheel aan aardewerk geldt overigens dat het Romeinse aardewerk 
slechts een aandeel vormt van minder dan 11,5%, wat wijst op een datering van 
het gehele vondstcomplex in de eerste eeuw na Chr.154

Uit bovenstaande volgt voor de verschillende vondstlagen de volgende 
dateringen:

•	 Onderste vondstlaag: midden-ijzertijd – midden-Romeinse tijd A
•	 Tweede vondstlaag: late ijzertijd – midden-Romeinse tijd B
•	 Bovenste vondstlaag: vroeg-Romeinse tijd – midden-Romeinse tijd B

De dateringen van de sporen is hiermee in overeenstemming. De bewoning op 
Houten Hofstad lijkt te beginnen in de midden-ijzertijd. Sporen en vondsten 
uit deze periode zijn echter slechts sporadisch aangetroffen. De intensiviteit 
van de bewoning lijkt pas in de late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd echt toe te 
nemen. Het meeste vondstmateriaal en vermoedelijk ook de meerderheid van 
de sporen is te dateren in de vroeg tot midden-Romeinse tijd. Het einde van de 
bewoning op Houten Hofstad lijkt in de tweede helft van de 2e eeuw te liggen; 
er is geen vondstmateriaal aangetroffen dat met zekerheid in de 3e eeuw of 
later gedateerd kan worden. De laatste dateringen voor zowel het aardewerk 
als de metaalvondsten liggen tussen 150 en 200 na Chr., hoewel sommige 
aardewerktypes een langere doorlooptijd hebben.

Vondstmateriaal
Het vondstmateriaal is op grote lijnen in een aantal perioden in te delen, die 
waarschijnlijk de ontwikkeling van de vindplaats spiegelen. Opvallend is de 
aanwezigheid van  handgevormd aardewerk dat uit de vroege of midden-
ijzertijd zou kunnen dateren. Het betreft hier vondsten uit de werkputten 7 
en 12. Het gaat hierbij niet om grote aantallen. Het kan wijzen op een zekere 
bewoningscontinuïteit langs de restgeul.
Veel van het handgevormd aardewerk kan, zonder typerende versieringen en 
randen, niet beter gedateerd worden dan algemeen late ijzertijd tot Romeins. 
Hieronder kunnen ook nog fragmenten zitten die vroeger dateren. Het beter 
te dateren gedraaide Romeinse aardewerk laat vooral Flavisch en tweede 
eeuws materiaal zien. Dit laatste is vrij algemeen, ook voor het rivierengebied. 
Aangenomen kan worden dat de handgevormde component voor 70 na Chr. een 
groot aandeel heeft gehad.
Bij de pre-Flavische periode vallen ook nog enkele metalen voorwerpen op, 
die mogelijk op een militaire connectie wijzen. Dit zijn een zilveren munt van 
Marcus Antonius, uit 32 of 31 voor Chr., een deel van een zwaardophanging, 
schoennagels van caligae en een (deel van een) ijzeren lans- of speerpunt. 153  Taayke 2002.

154  Van Es & Hessing 1994.
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Enkele	fibulae	die	in	de	eerste	helft	van	de	eerste	eeuw	dateren	kunnen	hier	
mogelijk ook toe behoren. Ook de paardenhanger kan tot de mogelijke militaria 
gerekend worden.
De zilveren legioensdenarius  is geslagen door Marcus Antonius aan de 
vooravond van de beslissende slag in de burgeroorlog tussen Octavianus 
(de latere keizer Augustus) en Marcus Antonius. Op deze emissie staan de 
standaarden	van	specifieke	legioenen	afgebeeld,	die	behoorden	tot	het	leger	
van	wat	na	afloop	de	verliezende	partij	bleek	te	zijn.	Vanuit	het	oogpunt	van	
propaganda is het opvallend dat deze munten naderhand niet van de markt 
verdwenen zijn. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is het zilvergehalte 
van de munten hoog, waardoor deze gewild waren. Ten tweede lijkt het erop 
dat de winnende partij de kloof tussen de verschillende delen van het Romeinse 
leger niet op de spits wilde drijven, en deze munten zodoende ook een soort 
erkenning waren voor de overwonnenen. Hierbij aansluitend is er de persoon 
van de vierde keizer: Claudius, die de helende factor tussen mogelijke nog 
bestaande fracties vormde: hij kon zijn stamboom terugvoeren naar zowel 
Marcus Antonius als Augustus. 
Legioensdenarii van Marcus Antonius komen nog lang in voor, met name in 
militaire	contexten.	De	wapens,	het	schoeisel,	de	fibulae	en	de	paardenhanger	
kunnen wijzen op de aanwezigheid van Romeinse militairen in de directe 
omgeving, of een indicatie vormen voor een vroege Bataafse (?) veteraan in een 
landelijke inheems Romeinse context. 
Het geringe aandeel terra sigillata wijst op een eerder landelijke en civiele 
context. In de bekende militaire sites, ook die voor 50 na Chr. ontstaan zijn, 
ligt dit aandeel veel hoger. De normaal in een geromaniseerde inheemse 
omgeving te verwachten importstromen zijn ook aanwezig. Het is in dit kader 
ook belangrijk te wijzen op het feit dat vrijwel alle genoemde voorwerpen die 
mogelijk op een militaire connectie wijzen ook anders geïnterpreteerd kunnen 
worden. Twee kralen met goudfolie wijzen in een inheems-Romeinse context 
wijzen ten slotte op een zekere luxe.
Omdat de vele botresten niet in detail bekeken zijn is er geen beeld te schetsen 
van een zich ontwikkelende veestapel. In het algemeen zijn daar typische 
verdelingen tussen rund, varken en schaap-geit te verwachten die bij bepaalde 
typen nederzettingen en perioden kunnen horen. Ook de algemene trend naar 
steeds hoger wordende schofthoogtes bij paarden en runderen past in dat 
beeld.

Vondstverspreiding
Het overgrote deel, meer dan 80%, van het vondstmateriaal is afkomstig uit 
de	restgeul.	Het	restant	is	afkomstig	uit	sporen,	profielen	en	van	de	aanleg	
van vlak 1 (aanlegvondsten). De dichtheid van de vondsten in de restgeul 
verschilt tussen de werkputten onderling nauwelijks. Alleen in werkput 7 lijkt 
de vondstdichtheid lager te liggen. Het lijkt er dus op dat de vondstverspreiding 
het beeld van de spoorverspreiding bevestigd; over de gehele lengte van het 
onderzoeksgebied heeft bewoning plaatsgevonden. Er zijn geen zones met 
minder of meer vondsten aan te wijzen. Of de geringe spoordichtheid in 
werkput 9 ook terugkomt in de vondstdichtheid in de restgeul blijft onduidelijk 
omdat in werkput 9 de restgeul niet is aangesneden. Ook qua samenstelling 
van het vondstmateriaal zijn tussen de werkputten geen verschillen zichtbaar 
geworden.
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Ook uit de verspreiding van de vondsten in de restgeul, bekeken per werkput 
en per vondstcategorie, lijken geen betekenisvolle patronen zichtbaar te 
zijn. Gezien de aard van de vondstcontext (een afvallaag) lijkt het op deze 
schaal, werkputten met een breedte van 4 meter, ook niet waarschijnlijk dat 
dergelijke patronen aangewezen zouden kunnen worden. Mogelijk dat dit bij 
een opgraving op grotere schaal wel zou kunnen, echter het verzamelen van 
vondsten in vakken van 1 m2 lijkt hiervoor gedetailleerder dan voor het doel 
noodzakelijk. Ook in vakken van 2 bij 2 of zelfs 4 bij 4 meter zullen dergelijke 
patronen, als zij bestaan, wel zichtbaar worden.

Fasering
Uit met name het vondstmateriaal blijkt het onderzoeksgebied voor een langere 
periode in de ijzertijd en Romeinse tijd bewoond is geweest. Oversnijdingen van 
sporen, de relatie van de sporen tot de verschillende vondstlagen in restgeul en 
verschillende oriëntaties van greppels wijzen op een zekere mate van fasering 
in de sporen. Zo werden bij het verdiepen in de restgeul een aantal sporen 
zichtbaar na het verwijderen van de bovenste vondstlaag waarmee deze sporen 
gelijktijdig of ouder dan deze vondstlaag gedateerd moeten worden. Een enkel 
spoor doorsnijdt de bovenste vondstlaag of werd pas zichtbaar onder de 2e 
vondstlaag.
Uit de verschillende greppels aangetroffen in de werkputten 15 en 8 konden 
op grond van hun vorm en onderlinge afstanden twee greppelsystemen herleid 
worden. Deze greppelsystemen zullen niet gelijktijdig in gebruik zijn geweest, 
maar hun precieze chronologische relatie is onduidelijk. Op grond van de 
huidige resultaten is het echter nog niet mogelijk een betekenisvolle fasering te 
definiëren.

8.3 Beantwoording Onderzoeksvragen

Voor het onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld, waarin voor het 
onderzoek de volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld. Hieronder volgt de 
beantwoording van deze vragen.

Continuïteit en discontinuïteit in bewoning
Wat is de aard, omvang, datering en fasering van de sporen en vondsten?
De vroegste aangetroffen archeologische resten zijn te dateren in de midden-
bronstijd. Gezien het ontbreken van versiering op het aardewerk is dit mogelijk 
nader te beperken tot midden-bronstijd B. Binnen het plangebied zijn twee 
midden-bronstijd vindplaatsen aan te wijzen; rond werkput 15/deels wp 13 
(diameter noord-zuid circa 40 meter) en rond werkput 8/16/17 (diameter oost-
west circa 28 meter, noord-zuid 32 meter). Beide vindplaatsen bestaan uit een 
vondstlaag die direct geassocieerd is met een vegetatiehorizont/laklaag in/op 
crevasseafzettingen. Zowel in werkput 15 als in werkput 8 zijn boven en onder 
de vondstlaag meerdere vegetatiehorizonten waargenomen die echter geen 
archeologische indicatoren bevatten. Deze vegetatiehorizonten, inclusief de 
horizont met bronstijd-materiaal, zijn ook in de werkputten 9, 10, 11 en 12 
waargenomen, echter steeds zonder archeologische indicatoren. De hoogte 
van de midden-bronstijd vegetatiehorizont ligt steeds rond 1,50 m+ NAP. 
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Aanwijzingen voor een crevassegeul, zoals waargenomen op de nabijgelegen 
vindplaats VleuGel 20, zijn niet aangetroffen.
Zowel in werkput 15 als in werkput 8/16/17 zijn sporen aangetroffen die 
geassocieerd zijn met de bronstijd-vondstlaag. In werkput 8 gaat het om een 
kuil en een paalkuil, in werkput 15 om 13 paalgaten, een greppel en een 
natuurlijke depressie. Structuren zijn niet met zekerheid herkend, hoewel een 
aantal paalgaten in werkput 15 wel tot een structuur zouden kunnen behoren. 
Het aangetroffen vondstmateriaal omvat aardewerk, dierlijk bot, natuursteen 
en, in werkput 13/15, zes bronzen voorwerpen (sikkel, armbandje, drie priemen 
en een smeltstuk(?)).

De meerderheid van de vondsten en sporen dateren uit de periode midden-
ijzertijd tot midden-Romeinse tijd. In de periode tussen de midden-bronstijd en 
de midden-ijzertijd heeft een (kronkelwaard)geul zich ingesneden in de crevasse 
afzettingen. Deze geul heeft zich langzamerhand verplaatst in oostelijke 
richting om uiteindelijk aan de uiterst oostelijke zijde van het onderzoeksgebied 
tot “stilstand” te komen en daar een restgeul te vormen. De grens tussen de 
zandige, schuin gelaagde kronkelwaardafzettingen en de crevasseafzettingen 
loopt in noord-zuid richting door het midden van het onderzoeksgebied.

De restgeul is gevuld met kleiige afzettingen waarin ten minste drie vondstlagen 
te onderscheiden zijn, voornamelijk op grond van kleur en textuur. Deze lagen 
liggen echter direct boven elkaar, zonder scheidende lagen. Het aardewerk 
uit de vondstlagen is te dateren vanaf de midden(?) ijzertijd tot de midden-
Romeinse tijd. Verdere aangetroffen vondstcategorieën zijn bot, natuursteen, 
metaal, bouwkeramiek, hout en glas. De bovenste van deze vondstlagen is te 
volgen tot even buiten de geul waar deze overgaat in de recente bouwvoor. 

Met name in de randzone van de restgeul en direct naast de geul, op de 
zandige geulafzettingen, zijn in elke werkput sporen aangetroffen. Het betreft 
paalkuilen, kuilen de een aantal oost-west gerichte greppels. In de werkputten 
7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 leken de sporen, met uitzondering van de greppels, 
zich te beperken tot de zandige geulafzettingen, bij de aanleg van werkput 15 
(gelegen in de crevasseafzettingen) werden echter toch een aantal kuilen en 
greppels uit de Romeinse tijd aangetroffen. Structuren zijn niet met zekerheid 
herkend.

De werkputten 7, 9, 10 en 11 hebben meer sporen opgeleverd dan de 
werkputten 12 en 13, maar de vondstdichtheid in de geul is overal hoog te 
noemen, met uitzondering wellicht van werkput 7. Hier is weliswaar alleen de 
randzone van de geul onderzocht, maar deze leverde minder vondstmateriaal 
op dan de vergelijkbare zones in de overige werkputten.

Welke bewoningsfasen zijn vertegenwoordigd, hoe manifesteren deze zich en 
wat is daarvan de mate van zeldzaamheid (minimaal op het niveau van laat 
Neolithicum, Vroege Bronstijd, Midden-bronstijd A, Midden-bronstijd B en Late 
Bronstijd, enz.)?
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De twee midden-bronstijd B(?) vindplaatsen manifesteren zich als een vondst/
vegetatielaag met direct daaronder een aantal sporen. Vindplaats 8/16/17 
is aangetroffen in de oost-west gelegen werkput 8 en de haaks daarop 
gelegen werkputten 16 en 17. Geassocieerd met de vindplaats zijn slechts 
drie grondsporen aangetroffen, een kuil en twee paalkuilen, waarvan twee 
gelegen aan de uiterst oostelijke zijde van de vondstverspreiding en één aan 
de uiterst zuidelijke zijde. Gezien de samenstelling van het vondstmateriaal; 
aardewerk, botten van verschillende soorten vee, natuursteen, etc., lijkt er 
geen reden te zijn om aan te nemen dat het hier om een ander complextype 
dan een huisplaats gaat. De vorming van een vondstlaag, zij het met een lage 
vondstdichtheid maar wel met een duidelijk donkerder verkleuring, wijst in 
ieder geval op gebruik gedurende langere tijd. Op grond van het weinige 
aangetroffen aardewerk kan de vindplaats gedateerd worden in de midden-
bronstijd B (1500-1100 voor Chr.), mogelijk gelijktijdig met de laatste fase van 
vindplaats VleuGel 20155 en vindplaats 13/15.
Vindplaats 13/15 is aangetroffen in de werkputten 13 en 15. In werkput 13 
betrof het alleen vondstmateriaal, in werkput 15 werden ook grondsporen 
aangetroffen. De grondsporen bestonden uit 16 paalkuilen en één greppeltje. 
Uit de grondsporen is geen structuur te herleiden, gezien de dichtheid aan 
paalkuilen lijkt het echter wel aannemelijk dat zij behoren tot een structuur. 
De verspreiding van de grondsporen valt samen met de vondstverspreiding. De 
sporen concentreren zich daar waar de concentratie aan vondsten het hoogst 
is, namelijk in een strook van acht meter breed aan weerszijden van werkput 
13. . Gezien de samenstelling van het vondstmateriaal; aardewerk, botten van 
verschillende soorten vee, natuursteen, etc., lijkt er geen reden te zijn om aan 
te nemen dat het hier om een ander complextype dan een huisplaats gaat. 
Opmerkelijk aspect van de vindplaats is de vondst van maar liefst vijf bronzen 
voorwerpen (een sikkel, een armband en drie priemen), een metaalslak en een 
bronzen smeltstuk.
Op zeldzaamheid scoren de beide vindplaatsen midden. Hoewel in de regio 
Houten-Zuid en het Kromme Rijngebied nederzettingen uit de midden-bronstijd 
nauwelijks bekend zijn, zijn in het Utrechts en Gelders rivierengebied juist vrij 
veel van dergelijke vindplaatsen bekend. 

De vondstlagen uit de restgeul en de sporen langs de geul kunnen gedateerd 
worden in de periode midden-ijzertijd tot en met de midden-Romeinse tijd. 
Sporen en vondsten zijn over de gehele lengte van het onderzoeksgebied 
aangetroffen. Beide lijken geassocieerd te zijn met de restgeul en de daaraan 
grenzende kronkelwaardafzettingen. Alleen in de werkputten 15, 16 en 17 
zijn buiten deze afzettingen, in de oudere oeverwalafzettingen, sporen uit de 
Romeinse tijd aangetroffen. De sporen bestaan voornamelijk uit paalkuilen 
(N=85), kuilen (N=47) en greppels (N=33). Een aantal van deze sporen bevinden 
zich in de randzone van de restgeul, afgedekt door latere vondstlagen. 
Structuren zijn, mede door de geringe breedte van de werkputten, niet herkend. 
De datering van de sporen loopt van de vroege/midden-ijzertijd tot de vroeg/
midden-Romeinse tijd.
Op zeldzaamheid scoort de vindplaats laag; in de omgeving zijn nederzettings-
terreinen uit de ijzertijd/Romeinse tijd geen zeldzaamheid.

155  Schurmans 2006.
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In welke perioden of tussen welke perioden was sprake van discontinuïteit in 
bewoning en waarom?
Uit de periode tussen de midden-bronstijd en de midden-ijzertijd is geen 
vondstmateriaal aangetroffen. Dit hangt mogelijk samen met de vorming van 
de (kronkelwaard)geul in deze periode. De aanwezigheid van een laklaag boven 
de midden-bronstijd vondstlaag duidt er echter op dat er toch een periode moet 
zijn geweest dat begroeiing, en dus mogelijk ook bewoning, mogelijk was. 
Waarom er desalniettemin geen bewoning plaatsvond binnen het plangebied is 
onduidelijk.

Wat is de aard, genese en informatiewaarde van de cultuurlagen?
De midden-bronstijd vondstlaag bevindt zich in een pakket crevasseafzettingen. 
De hoeveelheid vondsten en aanwezige sporen duidt erop dat de vondstlaag 
het leefoppervlak vertegenwoordigt binnen een nederzetting. Analyse van 
pollenmonsters uit de lagen kan meer vertellen over de begroeiing rond 
de nederzetting, de inrichting van het landschap en het landgebruik en 
veranderingen hierin gedurende de periode van bewoning. Analyse van 
macromonsters van de vondstlagen kunnen zaden en klein botmateriaal 
opleveren. 

Cultuurlagen uit de ijzertijd-Romeinse tijd zijn alleen aangetroffen in de 
geulvulling in de vorm van afvallagen. Deze afvallagen leverden het overgrote 
deel van het vondstmateriaal. Analyse van dit vondstmateriaal kan informatie 
opleveren over de datering, economie en handelscontacten van de nederzetting. 
Analyse van pollenmonsters uit de lagen kan meer vertellen over de begroeiing 
rond de nederzetting, de inrichting van het landschap en het landgebruik 
en veranderingen hierin gedurende de periode van bewoning. Analyse van 
macromonsters van de vondstlagen kunnen zaden en klein botmateriaal 
opleveren.

Hoe verhouden deze archeologische lagen zich tot sporen en structuren?
De sporen uit de midden-bronstijd werden zichtbaar direct onder de vondstlaag 
en zijn hier direct mee geassocieerd. De verspreiding van de grondsporen valt 
samen met de vondstverspreiding.
Cultuurlagen uit de ijzertijd-Romeinse tijd zijn alleen aangetroffen in de 
geulvulling in de vorm van afvallagen. Van de meeste sporen kon de relatie 
tussen deze sporen en de vondstlagen niet vastgesteld worden. In de randzone 
van de geul kwamen na het verwijderen van de vondstlagen nog enkele kuilen 
en	greppels	tevoorschijn.	Deze	sporen	kunnen	in	enkele	gevallen	aan	specifieke	
vondstlagen worden toegeschreven. De dichtheid van de vondsten in de restgeul 
verschilt tussen de werkputten onderling nauwelijks. Alleen in werkput 7 lijkt 
de vondstdichtheid lager te liggen. Het lijkt er dus op dat de vondstverspreiding 
het beeld van de spoorverspreiding bevestigd; over de gehele lengte van het 
onderzoeksgebied heeft bewoning plaatsgevonden. Er zijn geen zones met 
minder of meer vondsten aan te wijzen.

In hoeverre zijn er oudere bewoningsfasen vertegenwoordigd?
Hoewel ook onder de midden-bronstijd vondstlaag vegetatiehorizonten/
laklagen zijn waargenomen hebben deze geen aanwijzingen opgeleverd voor 
bewoning of anderszins gebruik.
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Welke ambachtelijke activiteiten vonden er tijdens de bewoningsfasen plaats? Is 
er sprake van een ruimtelijke differentiatie hierin?
In werkput 15 is in de midden-bronstijd vondstlaag een metaalslak en een 
smeltstuk van brons aangetroffen die mogelijk wijzen op het gieten/smelten van 
brons. Directe sporen van metaalbewerking zijn echter niet aangetroffen.
In de geul zijn in de vondstlagen  uit de ijzertijd/Romeinse tijd sintels/slakken 
aangetroffen. Het gaat hier echter om kleine aantallen, verspreid over de 
verschillende werkputten aangetroffen. Andere aanwijzingen voor mogelijke 
ambachtelijke activiteiten zijn niet aangetroffen.

Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en de afvaldumps in de restgeulen?
Vooralsnog lijkt er een directe relatie te bestaan tussen de vondstlagen in de 
geul en de sporen langs de geul. In enkele gevallen kon vastgesteld worden dat 
de vulling van een spoor overliep in een van de vondstlagen. In de randzone 
van de geul kwamen na het verwijderen van de vondstlagen nog enkele kuilen 
en	greppels	tevoorschijn.	Deze	sporen	kunnen	in	enkele	gevallen	aan	specifieke	
vondstlagen worden toegeschreven. De dichtheid van de vondsten in de restgeul 
verschilt tussen de werkputten onderling nauwelijks. Alleen in werkput 7 lijkt 
de vondstdichtheid lager te liggen. Het lijkt er dus op dat de vondstverspreiding 
het beeld van de spoorverspreiding bevestigd; over de gehele lengte van het 
onderzoeksgebied heeft bewoning plaatsgevonden. Er zijn geen zones met 
minder of meer vondsten aan te wijzen.

Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het onderzoeks-
gebied in de Vroege Middeleeuwen?
Afgezien van een enkele scherf en een zilveren munt (1178-1196 AD) zijn er 
geen aanwijzingen voor gebruik en bewoning in de Vroege Middeleeuwen.

Welke activiteiten vonden er binnen het onderzoeksgebied plaats in de Late 
Middeleeuwen en latere periodes?
Vondstmateriaal uit met name de nieuwe tijd dat aangetroffen is in de 
bouwvoor duidt erop dat het terrein langere tijd in gebruik is geweest als 
landbouwgrond. Een enkele perceelgreppel wijst hier ook op. Op het terrein 
zijn zowel keramische als kunststoffen drains aangetroffen. Andere recente 
verstoringen zijn meestal beperkt van omvang. Een grote verstoring in werkput 
11 met daarin verbrande stammen/stobben duidt mogelijk op het opruimen van 
een eerder op het terrein aanwezige boomgaard.

Wat is de potentie voor een verfijning van het beeld van de bronstijdbewoning 
in dit deel van het rivierengebied?
Binnen het onderzoeksgebied zijn twee vindplaatsen uit de midden-bronstijd 
aangetroffen. Vooralsnog is hun relatie met de VleuGel-vindplaatsen 20 en 21
onduidelijk, het lijkt echter om afzonderlijke vindplaatsen te gaan. Dit zou 
betekenen dat op een vrij klein oppervlak zich vier afzonderlijke sites (boerde-
rijplaatsen?) bevinden. Dit is een vrij uitzonderlijke situatie. De vindplaats 
rond de werkputten 13 en 15 valt hierbij extra op vanwege de zes bronzen 
voorwerpen die zijn aangetroffen, wat deze vindplaats qua aantal metaal-
vondsten tot één van de rijkere midden-bronstijd sites van Nederland(?) maakt. 
Het aangetroffen smeltstuk wijst daarbij mogelijk op metaalbewerking ter 
plaatse. 
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Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van graven en/of een grafveld?
Nee.

Welke lacunes kunnen (in potentie) opgevuld worden, op het gebied van: 
huisplaats en erf; landinrichting en infrastructuur; vormen van begravings- en 
andere rituele handelingen; voedseleconomie (verbouwde gewassen/veeteelt); 
vuursteen- en houtgebruik
In de NOAA-hoofdstukken 17 en 18 worden voor de midden-bronstijd, ijzertijd 
en Romeinse tijd diverse onderzoeksthema’s en concrete onderzoeksvragen 
genoemd, onder andere op het gebied van bovengenoemde thema’s. In 
potentie kan verder onderzoek naar de vindplaatsen een bijdrage leveren aan 
de meeste van deze lacune’s.

Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten van het 
onderzoek op de ten westen van het monument gelegen vindplaats 20?
De waargenomen opeenvolging van laklagen zoals die met name in werkput 8
is waargenomen lijkt overeen te komen met die op vindplaats 20. In tegen-
stelling tot vindplaats 20 zijn er op vindplaats16 echter geen aanwijzingen 
voor een restgeul aangetroffen. Hoewel op vindplaats 16 dus wel laklagen/
vegetatiehorizonten zijn aangetroffen die mogelijk in verband kunnen worden 
gebracht met de vondstlagen op vindplaats 20, bevatte slechts één van deze 
laklagen daadwerkelijk vondstmateriaal of, meer algemeen, archeologische 
indicatoren. De datering van de sites rond werkput 13/15 en 8 (midden-bronstijd 
B) komt overeen met die van de bovenste twee vondstlagen op vindplaats 20. 
Qua aard van de vindplaats lijken de verschillende vindplaatsen vergelijkbaar 
hoewel met name op de vindplaats rond werkput 8 vooralsnog weinig sporen 
zijn aangetroffen. Opmerkelijk is dat op vindplaats 20, evenals in werkput 13 
en 15, relatief veel metaal (5 stuks) is aangetroffen, waaronder twee klompjes 
brons die mogelijk duiden op metaalbewerking ter plaatse. 

Diachroon landschapsgebruik
Wat is de (relatieve)datering van de verschillende geulen?
Er is slechts één geul aangetroffen. Deze is ontstaan in de periode midden-
bronstijd - midden-ijzertijd en uiteindelijk opgevuld geraakt ná de midden-
Romeinse tijd.

Wat is de onderlinge relatie van de verschillende geulen?
Er is slechts één geul aangetroffen.

Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en hoe 
dynamisch was het?
De midden-bronstijd nederzettingen bevinden zich op crevasseafzettingen. De 
associatie van het vondstmateriaal met een laklaag die zich over het gehele 
terrein uitstrekt wijst erop dat de bewoning plaatsvond gedurende een stabiele 
periode waarin ter plaatse geen sediment werd afgezet. 
Na de vorming van de restgeul vond er bewoning plaats gedurende de ijzertijd-
Romeinse tijd langs deze geul. Gezien het ontbreken van veen in de geul mag 
aangenomen worden dat de geul nog steeds watervoerend was ten tijde van 
de bewoning. De kleiige afzettingen waarmee de geul is opgevuld is wijzen er 
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wel op dat de opvulling plaatsvond in een vrij rustig milieu. Het feit dat nergens 
erosie van oudere vondstlagen is aangetroffen wijst hier ook op. De afzetting 
van klei in de geul ging door na het einde van de bewoning. Er zijn geen 
aanwijzingen dat ook buiten de geul nog sediment is afgezet.

Wat is de relatie tussen de geulen en de te onderscheiden bewoningsfasen ?
Na de vorming van de restgeul vond er bewoning plaats gedurende de 
ijzertijd-Romeinse tijd direct langs deze geul. De zandige afzettingen, afgezet 
gedurende de actieve fase van de geul, werden kennelijk het meest geschikt 
geacht voor bewoning.

Welke vormen van landschapsgebruik kunnen onderscheiden worden? Is er 
sprake van een ruimtelijke en chronologische differentiatie hierin?
Voor de midden-bronstijd zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen voor 
verschillende vormen van landschapsgebruik anders dan nederzettingsterrein.

De zone direct langs de restgeul werd in de ijzertijd/Romeinse tijd waarschijnlijk 
met name gebruikt voor bewoning. Het lijkt waarschijnlijk dat het achterland, 
verder van de geul af gelegen, in gebruik was als weide/akkerland. Directe 
aanwijzingen zijn hiervoor echter niet gevonden met uitzondering van een 
aantal (perceel?)greppels.

Op welke manieren werd gebruik gemaakt van de restgeulen in het 
onderzoeksgebied?
Gezien de hoeveelheid vondstmateriaal in de geulen werden deze met name 
gebruikt als afvaldump. Een aantal diepere kuilen in de randzone van de geul 
wijst er mogelijk op dat hieruit water werd geput.

Wat was de waarde van de verschillende landschappelijke elementen voor de 
bewoners van het gebied? Welke activiteiten vonden hier plaats?.
Voor de midden-bronstijd zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen voor 
verschillende vormen van landschapsgebruik anders dan de nederzetting zelf.

De zone direct langs de restgeul werd in de ijzertijd/Romeinse tijd waarschijnlijk 
gebruikt voor bewoning. De zandige afzettingen, afgezet gedurende de actieve 
fase van de geul, werden kennelijk het meest geschikt geacht voor bewoning. 
Het lijkt waarschijnlijk dat het achterland, verder van de geul af gelegen, in 
gebruik was als weide/akkerland. Directe aanwijzingen zijn hiervoor echter niet 
gevonden met uitzondering van een aantal (perceel?)greppels.

Wat zijn - per onderscheiden bewoningsfasen - de vormen van gebruik per 
landschapseenheid (geulen, crevasse, oeverwallen en komgebieden)?
Voor de midden-bronstijd zijn geen directe aanwijzingen aangetroffen voor 
verschillende vormen van landschapsgebruik anders dan de nederzetting zelf. 
De nederzetting ligt op een pakket crevasse-afzettingen.

De zone direct langs de restgeul werd in de ijzertijd/Romeinse tijd waarschijnlijk 
gebruikt voor bewoning. Het lijkt waarschijnlijk dat het achterland, verder van 
de geul af gelegen, in gebruik was als weide/akkerland. Directe aanwijzingen 
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zijn hiervoor echter niet gevonden met uitzondering van een aantal (perceel?)
greppels.

Wat is de aard en intensiteit hiervan?
De bronstijd-nederzettingen zijn, gezien de hoeveelheid vondstmateriaal in 
de vondstlaag, vrij intensief gebruikt. In de vindplaats rond werkput 8 is de 
vondstdichtheid echter wel lager dan in de vindplaats rond werkput 13/15. In 
het geval van werkput 8 is echter niet geheel duidelijk of in deze werkput de 
kern van de nederzetting is geraakt.
De zone langs de restgeul is gezien de hoeveelheid vondstmateriaal in de 
restgeul in de ijzertijd/Romeinse tijd vrij intensief bewoond geweest. De vrij 
lage spoordichtheid en het feit dat er geen structuren zijn aangetroffen wijst 
er mogelijk op dat de nederzetting de vorm had van lintbebouwing waarbij de 
eigenlijke bewoning plaatsvond in vrij ver uit elkaar gelegen woonhuizen.

Hoe vertaalt het gefaseerde bewoningsbeeld zich naar een verwachtingsmodel, 
gedifferentieerd naar landschapseenheid?
De bronstijd-bewoning bevindt zich op crevasse-afzettingen. De bewoning uit 
de ijzertijd-Romeinse tijd bevindt zich op de zandige (kronkelwaard)afzettingen 
langs een restgeul.

In hoeverre wijkt het (potentiële) beeld van de Houtense bronstijdbewoning 
af van het bekende, algemene beeld van de archeoregio Utrechts-Gelders 
rivierengebied?
Uit onderzoek in deze archeoregio is gebleken dat bronstijdbewoning met 
name te vinden is op crevasse- en oeverwalafzettingen. De aangetroffen 
bronstijdnederzettingen in Houten wijken niet af van dit beeld.

Welke specifieke activiteiten (zoals bronsproductie, deposities, akkerbouw) 
hebben er plaatsgevonden (of wat is de verwachting) en in welk deel van het 
bronstijd landschap?
Binnen de bronstijdnederzettingen zullen naar alle waarschijnlijkheid 
activiteiten hebben plaatsgevonden die horen bij een agrarische nederzetting. 
De grote hoeveelheid bot van met name rund, geit/schaap en varken wijst 
in ieder geval op veeteelt. Daarnaast werd ook jacht bedreven getuige de 
aanwezigheid van gewei- en botfragmenten van edelhert. Gewei en bot werden 
ook gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van werktuigen. Er zullen 
ongetwijfeld ook gewassen zijn verbouwd, hier zijn echter geen aanwijzingen 
voor gevonden. De vondst van een smeltstuk van brons in de nederzetting wijst 
er mogelijk op dat in de nederzetting ook bronsbewerking plaatsvond.

Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten van het 
onderzoek op de ten westen van het monument gelegen vindplaats 20?
Vindplaats 20 wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door een 
crevassegeul. Deze geul is in het onderzoeksgebied niet waargenomen. Wel 
zijn in werkput 8, 9 en 10 meerdere elkaar opvolgende laklagen aangetroffen 
in crevasseafzettingen. Slechts één van deze laklagen bevatte vondstmateriaal 
(afgezien van het ijzertijd/Romeinse tijd niveau), terwijl op vindplaats 20 twee 
midden-bronstijd en één laat-neolithische vondstlaag werden aangetroffen. 
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Mogelijk zijn deze vondstlagen wel direct gerelateerd aan de aangetroffen 
laklagen.
De midden-bronstijd fases van vindplaats 20 en de vindplaatsen rond werkput 
8 en 13/15 lijken allen te dateren in de midden-bronstijd B. Het is niet duidelijk 
of de nederzettingen daadwerkelijk naast elkaar bestaan hebben. Opvallend is 
dat vindplaats 20 evenals de werkputten 13/15 relatief veel bronzen voorwerpen 
heeft opgeleverd.

Fysieke kwaliteit en degradatieprocessen
In hoeverre is het landschap uit de Bronstijd, ijzertijd Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen nog intact?
Het bronstijdlandschap is in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied 
geërodeerd door een geul die ontstaan is tussen de midden-bronstijd en de 
midden-ijzertijd. Buiten deze geul is het bronstijdniveau afdekt door latere 
sedimenten en daardoor nog intact.

Sinds de Romeinse tijd is binnen het onderzoeksgebied, met uitzondering van de 
restgeul, geen nieuw sediment afgezet noch hebben latere processen erosie tot 
gevolg gehad. De aantasting van het landschap uit de ijzertijd/Romeinse tijd lijkt 
daardoor beperkt gebleven.

Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten (cultuurlagen, 
sporen/structuren) per onderscheiden bewoningsfase en hoe is deze tot stand 
gekomen?
Het bronstijdniveau is in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied 
geërodeerd door een geul die ontstaan is tussen de midden-bronstijd en de 
midden-ijzertijd. Buiten deze geul is het bronstijdniveau afdekt door latere 
sedimenten en daardoor nog intact. Slechts enkele latere greppels, met name uit 
de Romeinse tijd, zijn door het bronstijd-vondstniveau in gegraven.

De ijzertijd-Romeinse tijd niveaus zijn in de geul afgedekt door latere 
sedimenten en daardoor goed bewaard gebleven. Deze vondstlagen zijn buiten 
de geul te vervolgen tot zij direct buiten de geul worden afgesneden door de 
recente bouwvoor. Aangenomen mag worden dat de vondstlaag buiten de geul 
is opgenomen in de bouwvoor. Directe aanwijzingen voor het ‘aftoppen’ van de 
sedimenten zijn niet aangetroffen. Wel zijn de meeste aangetroffen paalgaten 
vrij ondiep.

Wat is de mate van conservering van de onverkoolde/onverbrande organische 
resten (macroresten, dierlijk en menselijk botmateriaal, evt. aanwezige houten 
of leren artefacten) per onderscheiden landschapseenheid en (cultuur) laag?
Op beide bronstijd-vindplaatsen is het bot goed geconserveerd, zowel in de 
sporen als in de vondstlaag zelf. Ander onverbrand organisch materiaal is hier 
niet aangetroffen. Er zijn vier monsters onderzocht op de aanwezigheid van 
botanische macroresten, drie uit sporen en één uit de vondstlaag. De monsters 
bevatten geen of nauwelijks macroresten.

Voor de ijzertijd/Romeinse tijd geldt dat botmateriaal zowel buiten de geul (in 
sporen) als in de geul goed bewaard is gebleven. Voor het gedeelte van de 
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geul en diepere sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken geldt dat
het botmateriaal zeer goed bewaard is gebleven. Hout is in deze omstandig-
heden redelijk bewaard gebleven. Andere organische materialen zijn niet aan-
getroffen. Er zijn elf monsters bekeken op de aanwezigheid van botanische 
macroresten; negen daarvan zijn genomen uit spoorvullingen, twee uit vondst-
lagen in de restgeul. De conservering van de macroresten is sterk afhankelijk 
van de context. De resten uit monsters genomen uit sporen aangetroffen op 
de kronkelwaardafzettingen, dus buiten de restgeul, zijn slecht tot matig 
geconserveerd. De resten uit monsters uit sporen die zijn aangetroffen in de 
randzone van de restgeul zijn in de helft van de gevallen goed geconserveerd. 
Resten uit beide monsters uit vondstlagen in de geul zijn goed geconserveerd. 
Daarbij bevatten de sporen op de kronkelwaardafzettingen buiten de restgeul 
vrijwel alleen verkoolde resten, terwijl de monsters uit de (randzone van) 
restgeul ook onverkoolde resten bevatten. Slechte conservatie wil overigens niet 
zeggen dat deze monsters niet geschikt zouden zijn voor verdere analyse; van 
de vier slecht geconserveerde monsters zijn er twee wel degelijk geschikt voor 
analyse.

Wat is de conservering van de van het organisch en anorganisch vondstmateriaal 
in de geulen enerzijds en de oever- en komzones anderzijds?
Voor de ijzertijd/Romeinse tijd geldt dat botmateriaal zowel buiten de geul 
(in sporen) als in de geul goed bewaard is gebleven. Voor het gedeelte van de 
geul en diepere sporen die tot onder de grondwaterspiegel reiken geldt dat het 
botmateriaal zeer goed bewaard is gebleven. Hout is in deze omstandigheden 
redelijk bewaard gebleven. Andere organische materialen zijn niet aange-
troffen. De conservering van botanische  macroresten is sterk afhankelijk 
van de context. De resten uit monsters genomen uit sporen aangetroffen op 
de kronkelwaardafzettingen, dus buiten de restgeul, zijn slecht tot matig 
geconserveerd. De resten uit monsters uit sporen die zijn aangetroffen in de 
randzone van de restgeul zijn in de helft van de gevallen goed geconserveerd. 
Resten uit beide monsters uit vondstlagen in de geul zijn goed geconserveerd. 
Daarbij bevatten de sporen op de kronkelwaardafzettingen buiten de restgeul 
vrijwel alleen verkoolde resten, terwijl de monsters uit de (randzone van) 
restgeul ook onverkoolde resten bevatten. 

Voor anorganische materialen (aardewerk, metaal) geldt hetzelfde; materiaal 
dieper uit de geul is zeer goed geconserveerd, materiaal daarbuiten goed. 
Slechts het materiaal uit de recente bouwvoor is matig geconserveerd; dit geldt 
met name voor het metaal.

Wat is de NAP-hoogte van de waargenomen oxidatie-/reductiegrens in de 
profielen.
De hoogte van de oxidatie-reductiegrens bleek sterk afhankelijk van lokale 
omstandigheden, maar varieerde over het algemeen van 0,50 tot 1,00 meter+ 
NAP.
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Welke formatieprocessen zijn van invloed geweest op het bodemarchief en 
wanneer?
Het vondstmateriaal in de bronstijdvondstlagen bevond zich op of vlak onder 
het toenmalige oppervlak. Dit heeft ongetwijfeld tot gevolg gehad dat ten tijde 
van de bewoning door betreding het vondstmateriaal verder is gefragmenteerd. 
Na verlating van de nederzetting zou het terrein mogelijk be-akkerd kunnen 
zijn wat verdere fragmentatie tot gevolg gehad zou kunnen hebben. Ook 
weersinvloeden (in het bijzonder vorst) zou dit tot gevolg kunnen hebben. Het 
feit dat de fragmentatiegraad vrij gering was zou erop kunnen wijzen dat de 
vondstlaag vrij snel na verlating van de nederzetting afgedekt is door nieuw 
sediment.

Het vondstmateriaal in de restgeul is door regelmatige sedimentatie 
vermoedelijk vrij snel na depositie afgedekt. Van betreding zal in de geul 
in ieder geval weinig sprake zijn geweest. Buiten de geul is de vondstlaag 
vermoedelijk opgenomen in de recente bouwvoor. Door eeuwenlange 
blootstelling aan weersinvloeden, beploeging en dergelijke is het oorspronkelijk 
aanwezige vondstmateriaal waarschijnlijk grotendeels verdwenen.

Is er invloed waarneembaar van de ophoging met zand op:
-  zichtbaarheid van grondsporen?
Zonder vergelijking met een niet opgehoogd terrein is het moeilijk hier 
uitspraken over te doen.
Over het algemeen waren de grondsporen echter duidelijk waarneembaar. Daar 
waar het vlak blauw gekleurd was door reductie (een gevolg van de ophoging) 
was het contrast tussen spoor en omgeving wellicht iets verminderd.

- fysieke kwaliteit van (met name) organische materialen?
Zonder vergelijking met een niet opgehoogd terrein is het moeilijk hier 
uitspraken over te doen. De kwaliteit van het vondstmateriaal is echter dusdanig 
goed dat een eventuele negatieve invloed van de ophoging niet waarschijnlijk 
lijkt.

-  gaafheid van laagopbouw (met name ook in de venige profielen)?
Zonder vergelijking met een niet opgehoogd terrein is het moeilijk hier 
uitspraken over te doen. Er zijn tot dusver echter geen aanwijzingen gevonden 
voor aantasting van de laagopbouw. Venige lagen zijn overigens niet 
aangetroffen.

Hoe verhouden de resultaten van het onderzoek zich tot de resultaten van het 
onderzoek op de ten westen van het monument gelegen vindplaats 20?
Wat betreft de fysieke kwaliteit en eventueel optredende degradatieprocessen 
lijken er geen opvallende verschillen tussen de vindplaatsen binnen het 
onderzoeksgebied en vindplaats 20.
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 9Waardering en advies

De waardering van het onderzoeksterrein wordt conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA) uitgevoerd.156 Hierbij wordt per vindplaats 
gescoord op beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.

9.1 Vindplaats 8/16/17

waarden criteria scores

beleving schoonheid n.v.t.

herinneringswaarde n.v.t.

fysieke kwaliteit gaafheid 3

conservering 3
inhoudelijke 

kwaliteit
zeldzaamheid 2

informatiewaarde 3

ensemblewaarde 3

representativiteit -

De belevingswaarde, met als criteria schoonheid en herinneringswaarde, is niet 
van toepassing op vindplaats 8/16/17. De vindplaats is niet als zodanig zichtbaar 
aan	het	oppervlak	en	kan	niet	in	relatie	worden	gebracht	met	een	specifieke	
historische gebeurtenis.

Op fysieke kwaliteit scoort de vindplaats hoog. Latere afzettingen hebben 
de vondstlaag en de sporen daaronder beschermd tegen latere verstorende 
invloeden. Sporen van dergelijke verstoringen zijn dan ook niet aangetroffen. 
Mogelijk dat buiten werkput 8 een deel van de vindplaats is geërodeerd 
door de vorming van de latere kronkelwaardafzettingen die aan de uiterst 
oostelijke zijde van werkput 8 al zichtbaar waren. De conservering van de 
vindplaats is ook hoog te scoren; het vondstmateriaal, inclusief bot, is redelijk 
tot goed bewaard gebleven. Het aardewerk verbrokkeld wel vaak tijdens het 
verzamelen, maar dit is meer inherent aan het soort aardewerk dan aan de 
conserveringsomstandigheden ter plaatse.

Op inhoudelijke kwaliteit scoort vindplaats 8/16/17 midden tot hoog. Op 
zeldzaamheid scoort de vindplaats midden. Hoewel in de regio Houten-Zuid 
en het Kromme Rijngebied nederzettingen uit de midden-bronstijd nauwelijks 
bekend zijn, zijn in het Utrechts en Gelders rivierengebied juist vrij veel van 
dergelijke vindplaatsen bekend. Aangezien onderzoek naar midden-bronstijd 156  Kwaliteitsnorm Nederlandse 

 Archeologie 3.1

Tabel 9.1: Scoretabel waar-

dering vindplaats 8/16/17.157
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nederzettingen in de regio nog maar in beperkte mate is uitgevoerd scoort de 
vindplaats op informatiewaarde hoog. Hierbij wordt er voorlopig van uitgegaan 
dat in de werkputten 8/16/17 slechts de randzone van de nederzetting is 
aangesneden. Op ensemblewaarde scoort de vindplaats hoog gezien de 
aanwezigheid van ten minste twee min of meer gelijktijdige vindplaatsen 
(vindplaats VleuGel 20 en vindplaats 13/15) en een oudere vindplaats (VleuGel 
20). De representativiteit is pas van belang als de vindplaats in de toekomst 
beschermd kan worden. Dit is in het geval van vindplaats 8 onwaarschijnlijk.

Vindplaats 8/16/17 scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit hoog en 
kan daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt.

9.2 Vindplaats 13/15

waarden criteria Scores

beleving schoonheid n.v.t.

herinneringswaarde n.v.t.

fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 3
inhoudelijke 

kwaliteit
zeldzaamheid 3

informatiewaarde 3

ensemblewaarde 3

representativiteit -

De belevingswaarde, met als criteria schoonheid en herinneringswaarde, is niet 
van toepassing op vindplaats 13/15. De vindplaats is niet als zodanig zichtbaar 
aan	het	oppervlak	en	kan	niet	in	relatie	worden	gebracht	met	een	specifieke	
historische gebeurtenis.

Op fysieke kwaliteit scoort de vindplaats hoog. Latere afzettingen hebben 
de vondstlaag en de sporen daaronder beschermd tegen latere verstorende 
invloeden. Sporen van dergelijke verstoringen zijn dan ook niet aangetroffen. 
Wel zijn enkele greppels uit de Romeinse tijd door de bronstijdvondstlaag heen 
gegraven. De verstoring ten gevolg hiervan is echter beperkt. De conservering 
van de vindplaats is ook hoog te scoren; het vondstmateriaal, inclusief bot, 
is redelijk tot goed bewaard gebleven. Het aardewerk verbrokkeld wel vaak 
tijdens het verzamelen, maar dit is meer inherent aan het soort aardewerk dan 
aan de conserveringsomstandigheden ter plaatse.

Op inhoudelijke kwaliteit scoort vindplaats 13/15 midden tot hoog. Op 
zeldzaamheid scoort de vindplaats midden. Hoewel in de regio Houten-Zuid 
en het Kromme Rijngebied nederzettingen uit de midden-bronstijd nauwelijks 
bekend zijn, zijn in het Utrechts en Gelders rivierengebied juist vrij veel van 
dergelijke vindplaatsen bekend. Aangezien onderzoek naar midden-bronstijd 
nederzettingen in de regio nog maar in beperkte mate is uitgevoerd scoort de 

Tabel 9.2: Scoretabel waar-

dering vindplaats 13/15.158

157  Waarbij 1 de laagste waarde 
  weergeeft en 3 de hoogste 
  waarde.
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vindplaats op informatiewaarde hoog. De kans op sporen van metaalbewerking, 
een zeldzaamheid voor deze periode, verhoogt de potentiële informatie nog 
verder. Op ensemblewaarde scoort de vindplaats hoog gezien de aanwezigheid 
van tenminste twee min of meer gelijktijdige vindplaatsen (vindplaats VleuGel 
20 en vindplaats 8) en een oudere vindplaats (VleuGel 20). De representativiteit 
is pas van belang als de vindplaats in de toekomst beschermd kan worden. Dit is 
in het geval van vindplaats 13/15 onwaarschijnlijk.

Vindplaats 13/15 scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit hoog en kan 
daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt.

9.3 IJzertijd/Romeinse tijd

waarden criteria scores

beleving schoonheid n.v.t.

herinneringswaarde n.v.t.

fysieke kwaliteit gaafheid 2

conservering 2
inhoudelijke 

kwaliteit
zeldzaamheid 1

informatiewaarde 2

ensemblewaarde 3

representativiteit -

De belevingswaarde, met als criteria schoonheid en herinneringswaarde, is niet 
van toepassing op de vindplaats. De vindplaats is niet als zodanig zichtbaar 
aan	het	oppervlak	en	kan	niet	in	relatie	worden	gebracht	met	een	specifieke	
historische gebeurtenis.

Op gaafheid scoort de vindplaats laag tot midden. Buiten de restgeul is de 
vondstlaag vermoedelijk geheel opgenomen in de recente bouwvoor. De 
geringe diepte van met name de aangetroffen paalkuilen wijst erop dat ook 
deze zijn aangetast door latere activiteiten. De gaafheid binnen deze zone 
van de vindplaats is laag tot midden gescoord. De vondstlagen en sporen in 
de restgeul zijn door latere afzettingen beschermd tegen latere invloeden en 
zijn dan ook intact gebleven. Deze zone scoort hoog op gaafheid. Ook voor 
conservering valt deze tweedeling te maken, buiten de geul scoort de vindplaats 
midden, in de restgeul hoog. Gemiddeld scoort de vindplaats op zowel gaafheid 
als conservering, en dus voor de fysieke kwaliteit in zijn geheel, midden.

Op zeldzaamheid scoort de vindplaats laag; in de omgeving zijn nederzettings-
terreinen uit de ijzertijd/Romeinse tijd geen zeldzaamheid. Slechts weinig van 
deze vindplaatsen zijn echter intensief onderzocht, daardoor scoort de vind-
plaats op informatiewaarde midden. Door de aanwezigheid van vindplaatsen 
uit dezelfde periode in de omgeving kan de vindplaats Houten Hofstad in een
breder kader worden geplaatst. Daarom scoort de vindplaats op ensemble-
waarde hoog.

158  Waarbij 1 de laagste waarde 
  weergeeft en 3 de hoogste 
  waarde.

Tabel 9.3: Scoretabel waar-

dering vindplaats 8.159
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De vindplaats scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit midden en kan 
daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt.

9.4 Advies

9.4.1 Vindplaats 8/16/17

Vindplaats 8/16/17 scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit hoog en 
kan daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt. Op grond van deze 
waardering luidt het advies om de vindplaats zo mogelijk in de bouwplannen 
in te passen en op deze wijze de vindplaats in situ te bewaren. Mocht dit niet 
mogelijk blijken, dan dient de vindplaats in haar geheel door middel van een 
opgraving onderzocht te worden waarbij een ruime marge rond de uiterste 
vondstverspreiding in acht wordt genomen.

9.4.2 Vindplaats 13/15

Vindplaats 13/15 scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit hoog en 
kan daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt. Op grond van deze 
waardering luidt het advies om de vindplaats zo mogelijk in de bouwplannen 
in te passen en op deze wijze de vindplaats in situ te bewaren. Mocht dit niet 
mogelijk blijken, dan dient de vindplaats in haar geheel door middel van een 
opgraving onderzocht te worden waarbij een ruime marge rond de uiterste 
vondstverspreiding in acht wordt genomen.

9.4.3 IJzertijd/Romeinse tijd

De vindplaats scoort op zowel inhoudelijke als fysieke kwaliteit midden en 
kan daarmee als behoudenswaardig worden aangemerkt. Op grond van deze 
waardering luidt het advies om de vindplaats door middel van een opgraving te 
onderzoeken voor zover deze door de bouwactiviteiten bedreigd wordt. Deze 
opgraving dient in ieder geval de zandige kronkelwaardafzettingen langs de 
restgeul te beslaan.  Juist op deze afzettingen, gelegen langs de westkant van 
de restgeul over de gehele lengte van het onderzoeksgebied, zijn de meeste 
sporen aangetroffen. Ook de restgeul zal (deels) bij het onderzoek betrokken 
moeten worden.

159  Waarbij 1 de laagste waarde 
  weergeeft en 3 de hoogste 
  waarde.
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Afb. 1.1:   Ligging van de onderzoekslocatie

Afb. 2.1:   Globale ligging van de terrassenkruising
Afb. 2.2:   Doorsnede door de stroomgordel van een meanderende rivier (natuur-
  lijke situatie) met bijbehorende terminologie
Afb. 2.3:   Blokdiagram van een meanderende laaglandrivier
Afb. 2.4:   Vindplaatsen over geomorfogenetische kaart Houten-Zuid, schaal  
  1:20.000.
Afb. 2.5 a-f:  Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in en rond het onderzoeks-
  gebied.

Afb. 4.1:   Wateroverlast in werkput 11

Afb. 5.1:   Foto genomen vanaf het oostelijke deel van het onderzoeksgebied 
  kijkende in westelijke richting
Afb.	5.2:		 	 Overzichtsfoto	van	het	zuidprofiel	van	werkput	13	op	de	overgang	van	
  klastische, scheef gelaagde beddingafzettingen naar parallel gelaagde, 
  zandrijke kleiige crevasse-afzettingen)
Afb. 5.3:   Overzichtsfoto van het oostelijke deel van proefsleuf 12. Vlakbij de kraan 
  is een donkere restgeulvulling te onderscheiden en rechts op de foto is 
  de naar het oosten wegduikende scheve gelaagdheid in zandige  
  beddingafzettingen te zien.
Afb. 5.4:   Detail opname van de overgang van de kleiige restgeulvulling in proef-
  sleuf 12 naar meer scheef gelaagde en zandige beddingafzettingen 
  (vanaf de rechter jalon). Het onderste gedeelte van de restgeulvulling 
  bevat veel groene fosfaatvlekken en diverse houtskoolspikkels, sugge-
  rerend dat in het verleden veel bot- en fosfaatrijk afval in de geul is 
  gedumpt
Afb.	5.5	a,b,c:	Detailopname	van	de	zuidelijke	profielwand	ter	plekke	van	proefsleuf
  12 (9a) en 13 (9b en c). Duidelijk zichtbaar is de scheve gelaagdheid van 
  kleinschalige kronkelwaardafzettingen. Roestvlekken tonen aan dat de
	 	 grondwaterstand	gefluctueerd	heeft	in	de	fijnzandige	afzettingen.	
  In de dieper liggende grovere zandpakketten komt geen of nauwelijks 
  roest voor. De kleinschalige kronkelwaardafzettingen worden afgedekt 
  door een dun pakket uiterst siltige tot matig zandige, niet gelaagde, 
  oeverwalafzettingen. De top is blauw gekleurd vanwege anaërobe 
  reductieprocessen na afdekking door een ophooglaag
Afb. 5.6:   Overzichtsfoto van de verdiepte put 7 genomen ten zuidoosten van de 
  put kijkende in noordwestelijke richting. Op de voorgrond is een smalle, 
  ondiepe kronkelwaardgeul zichtbaar en op de achtergrond (deels in de 
  schaduw) de donkergekleurde afzettingen van de diepere en bredere 
  restgeul. In de top van beide restgeulafzettingen bevindt zich een 
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   donkergrijze laklaag, waaronder zich een ijzerrijke oxidatie/reductie  
   zone bevindt
Afb. 5.7:    Detailfoto van een met vondstmateriaal (IJZT-VROM) gevulde 
   nevengeul in put 7
Afb. 5.8:    Overgang van de gelaagde beddingafzettingen naar de crevasse-
   afzettingen ter plekke van put 13. Goed zichtbaar is de scherpe 
   begrenzing tussen de gelaagde beddingafzettingen enerzijds en de 
   crevasse-afzettingen met daarin twee laklagen anderzijds. De 
   begrenzing tussen deze twee eenheden is daarnaast goed zichtbaar 
   in het naar beneden duiken van de gereduceerde zone (geen roest-
   vlekken) in de richting van de destijds hogere en drogere crevasse-
   afzettingen. 
   Het ontbreken van de donkergrijze laklagen in de gelaagde 
   beddingafzettingen links op de foto duidt op een jongere afzet-
   tingsfase. Deze jongere afzetting dekte in het verleden de top van 
   de oudere crevasse-afzettingen af. In verband met het ploegen en 
   het aftoppen van het sediment in het (sub)recente verleden, is dit 
	 	 	niet	meer	zichtbaar	in	het	profiel.
Afb.	5.9:		 	 	Verdiept	profiel	in	het	uiterste	westen	van	put	9.	Zichtbaar	zijn	ten-
   minste vier fasen van zandige crevasse-afzettingen, een pakket kom-
   klei en een laag rietveen, gescheiden door laklagen. In totaal kun-
   nen 6 laklagen onderscheiden worden, waarbij laklaag 6 corres-
   pondeert met het landoppervlak uit de midden-bronstijd.
Afb. 5.10:   Vier laklagen in het westelijke deel van put 8, waarbij de bovenste 
   laklaag (op 1,3-1,4 m + NAP) correspondeert met het landoppervlak 
   uit de midden-bronstijd.
Afb. 5.11:   Schematische weergave van een doorsnede van het zandlichaam van
   de Houten stroomgordel en van de naastgelegen crevasseafzet-
   tingen. Aangegeven staan de verschillende fasen van activiteit van 
   de Houten stroomgordel ter plekke van het onderzoeksgebied. 
   Daarnaast is er met de blauwe contour aangegeven waar de belang-
   rijkste laklagen zich bevinden en bijbehorende (relatieve) date-
   ringen.

Afb. 6.1:    Vondstverspreiding midden-bronstijd werkput 8/16/17.
Afb. 6.2:    Vondstlaag wp 15.
Afb. 6.3:    Vondstverspreiding midden-bronstijd werkput 13/15.

Afb.  7.1:    Duikende vondstlaag wp 12.
Afb.  7.2a-f:  Vondstverspreiding in de restgeul – werkputten 7, 10 t/m 13.
Afb. 7.3:    Procentuele verdeling van het op een draaischijf vervaardigde  
   Romeinse aardewerk uit Houten Hofstad, volgens de verschillende  
   aardewerksoorten.
Afb.  7.4:    Fragment van een versierde sigillata-kom uit Lezoux.
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Bijlage 1 Geologische en archeologische tijdvakken

Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)

Vroege Dryas
(koud)

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
Pleniglaciaal

3
Midden-

Weichselien
(Pleniglaciaal)

Vroeg-
Pleniglaciaal 4

5a
5b
5c

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

5d
Eemien

(warme periode) 5e Eem
Formatie

Formatie
van

Kreftenheye

Formatie
van Drente

Saalien (ijstijd) 6

Holsteinien
(warme periode)

Elsterien (ijstijd)

Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van

Boxtel

Cromerien
(warme periode)

Pre-Cromerien

Formatie
van

Sterksel

Formatie
van

Beegden

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000

75.000

115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
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Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen
Vb1 Romeinse tijd

IJzertijd

Subatlanticum
koeler

vochtiger

Va

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
haagbeuk

veel cultuurplanten
rogge, boekweit,

korenbloem

IVb Bronstijd

Subboreaal
koeler
droger IVa

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
beuk>1% invloed

landbouw
(granen) Neolithicum

Atlanticum
warm

vochtig
III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt

linde een grote rol

Boreaal
warmer II

den overheerst
hazelaar, eik, iep,

linde, es

Mesolithicum

Preboreaal
warmer I

eerst berk en later
den overheersend

Late Dryas LW III parklandschap

Allerød LW II dennen- en
berkenbossen

Vroege Dryas open
parklandschap

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
LW I open vegetatie met

kruiden en
berkenbomen

Laat-Paleolithicum

Midden-
Weichselien

(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en

perioden met een
toendra

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Eemien
(warme periode) loofbos

Midden-Paleolithicum

Saalien (ijstijd)

Vroeg-Paleolithicum

2650

5000

8000

9000

10.150

10.800

11.800

12.000

13.000

0

815

3755

7020

8240

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

1950

75.000

115.000

130.000

300.000

35.000

8800

5300

4900

2000

800

12
0
450

1500

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

et al
et al et al et al
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Bijlage 2 Uitsnede van de riviersystemenkaart van de Rijn-Maas 
               delta (naar Berendsen & Stouthamer 2001)

Legenda
geomorfologie 
Eenheid

kronkelwaard

oeverwal

restgeul

ouderdom (jaren BP)

kom

1950 AD - 2650

2651 - 4020

4021 - 5788

5789 - 7600

0 140 280 420 56070
Meters
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Bijlage 3 Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland

Legenda
Actueel Hoogtebestand Nederland
Hoogte in cm + NAP

500

 0

0 150 300 450 600 75075
Meters
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Bronstijd
De monsters uit de Bronstijd bevatten geen of nauwelijks macroresten. In twee 
monsters (303 en 765) zijn verkoolde resten aangetroffen, maar de aantallen 
zijn laag en de resten slecht geconserveerd. Onverkoolde resten zijn aanwezig in 
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gemineraliseerde vorm, maar de aantallen zijn eveneens laag. Gemineraliseerde 
resten zijn bovendien vaak niet goed tot op soort te determineren. In de 
monsters 663 en 765 zijn enkele onverkoolde resten (met endosperm) van 
subrecente ouderdom aanwezig, die mogelijk door bioturbatie in de sporen 
terecht gekomen. Analyse van de bronstijdmonsters zal vermoedelijk weinig 
opleveren en wordt daarom niet aangeraden.

IJzertijd/Romeinse tijd
De monsters 117, 180, 240, 257, 283, 386, 528 en 683 bevatten redelijk veel 
(voornamelijk verkoolde) resten van cultuurgewassen. Analyse van deze 
monsters levert informatie op over de voedingsgewoonten van de toenmalige 
bewoners. Een aantal van deze monsters bevat ook verkoolde resten van 
wilde planten, waarvan vermoed wordt dat ze tot de akkeronkruidvegetatie 
hebben behoord. Deze resten leveren mogelijk informatie op over de 
milieuomstandigheden op de akkers.
Een aantal monsters is rijk aan onverkoolde zaden van wilde planten (240, 
283, 365, 386, 388 en 528). Op het eerste gezicht kan gezegd worden dat deze 
vooral afkomstig zijn van oever/water- en ruigtevegetaties. Zaden van echte 
akkeronkruiden zijn zo op het eerste gezicht nauwelijks in onverkoolde vorm 
aanwezig. 
De monsters 180, 240, 257, 283, 365, 386, 388, 528 en 683 zijn geschikt voor 
analyse (analyse: Ja in tabel). De monsters 64 en 117 bevatten wel enkele 
verkoolde resten oa van cultuurgewassen, maar ze zijn slecht geconserveerd. Ik 
verwacht niet veel meer uit een eventuele analyse, vandaar de analyse:? in de 
tabel. 

Bijlage 4  Inventarisatie macroresten uit algemene monsters 
   van de vindplaats Houten-Hofstad
  (drs. L. van Beurden – BIAX Consult)
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Bijlage 5 BegrippenlijstBegrippenlijst 
 
 
Afkortingen 
 
AHN    Actueel Hoogtebestand Nederland 
ARCHIS   ARCHeologisch Informatie Systeem 
BAAC  Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en 

Cultuurhistorie 
IKAW    Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO    Inventariserend veldonderzoek  
NAP    Normaal Amsterdams Peil 
PvE    Programma van Eisen 
RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten 
AMK Archeologische Monumentenkaart. Deze kaart is een 

gedigitaliseerd bestand van alle behoudenswaardige 
archeologische terreinen in Nederland.   

 
Verklarende woordenlijst 
 
A-horizont donkergekleurde uitspoelingshorizont waarin humus door 

bodemdieren, planten,schimmels en bacteriën is omgezet en 
gemengd met de eventuele minerale delen 

AC profiel Bodemprofiel waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen 
is op het ongeroerde moedermateriaal (C-horizont). 

Afzetting Neerslag of bezinking van materiaal. 
Alluviaal   door rivieren of beken gevormd 
anastomoserende rivier: (vlechtende) rivier die bestaat uit een stelsel van meerdere 

ondiepe waterlopen die zich herhaaldelijk splitsen en 
samenvoegen. Deze term wordt gebruikt naast dalvormende en 
meanderende rivieren  

Antropogeen Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen 
gemaakt/veroorzaakt). 

Archeologie Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie 
van de materiële nalatenschap inzicht te verwerven in alle 
facetten van menselijke samenlevingen in het verleden. 

archeologisch monument Aard, omvang en kwaliteit van deze vindplaatsen 
rechtvaardigen blijvend behoud uit wetenschappelijke en/of 
cultuurhistorische overwegingen. Al naar gelang de betekenis 
die aan deze aspecten wordt toegekend, verdienen deze 
vindplaatsen te worden geplaatst op het beschermings-
programma van Rijk, provincie of gemeente. Uit dien hoofde 
dient daarom te worden gestreefd naar een ongestoord behoud 
van de daarin aanwezige archeologische sporen. 
Werkzaamheden gericht op het behoud zijn uiteraard 
toegestaan. 

BP  Before Present, gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond 
van het meten van de hoeveelheid radio-actieve koolstof in 
organisch materiaal (de C14- of14C-methode) worden 
gewoonlijk opgegeven in jaren voor heden (=1950); jaarringen-
onderzoek heeft vastgesteld dat deze dateringen af kunnen 
wijken van de werkelijke ouderdom. 
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C-horizont Weinig (C1) of niet (C2) door bodemprocessen veranderd 
sediment of eventueel verweerd vast gesteente volgend op vast 
gesteente. Om te worden geclassificeerd als C-horizont dient 
het om soortgelijk materiaal te gaan als hetgeen waarin de A- 
en B-horizonten zijn ontwikkeld 

Debiet Het aantal m3water dat op een bepaald punt in een rivier per 
seconde passeert. 

Differentiële klink Het in ongelijke mate inklinken van zand, klei en veen. 
Erosie Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak 

aantasten en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk 
plaats door wind, ijs en stromend water 

Fosfaat Chemisch element dat in ruime mate voorkomt in het residu van 
dierlijke en/of menselijke afvalstoffen (uitwerpselen); in geval 
van een zeer hoge concentratie, in combinatie met aardewerk, 
houtskool e.d. en een dikke 'vuile' bruine of zwarte laag, wordt 
gesproken van een 'oude woongrond'. 

Holoceen jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 8800 jaar 
v. Chr. tot heden) 

Horizont een qua kleur, textuur en wordingsgeschiedenis homogene 
bodemlaag met karakteristieke eigenschappen 

Inklinken  daling van het maaiveld onder eigen gewicht of oxidatie van 
venig materiaal 

Inventariserend  
veldonderzoek  het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 

archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als 
aanvulling op en toetsing van de archeologische verwachting, 
gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in 
het veld 

Kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water 
blijft staan en klei kan bezinken. 

Komgronden Gronden achter de oeverwallen, waar na overstroming zware 
klei is afgezet 

Kronkelwaard Deel van een stroomgebied omgeven - en grotendeels 
opgebouwd - door een meander 

Nederzetting (-sterrein) Woonplaats; de aard en samenstelling van het in het veld 
aangetroffen sporen en materiaal wordt geïnterpreteerd als 
resten van bewoning in het verleden. 

Oeverafzetting Rug langs een rivier, bestaande uit overwegend kleiafzettingen. 
Oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij 

het buiten de oevers treden van de stroom het grovere 
materiaal het eerst bezinkt. 

Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. 
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen 
van gematigd warm tot zeer koud. Na de laatste IJstijd begint 
het Holoceen (ca. 8800 v. Chr.) 

Sediment Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse 
gesteentefragmentjes (zoals zand of klei) en eventueel delen 
van organismen. 

Stratigrafie Opeenvolging van lagen in de ondergrond (niet alleen in de 
bodem) 

Stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en 
kronkelwaardafzettingen, al dan niet met restgeul(en). 

Stroomrug Niet meer functionerende, dichtgeslibde rivierloop met 
bijbehorende oeverwallen welke als geheel door differentiële 
klink als een rug zichtbaar is. 
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Terp Door de mens opgeworpen woon- en vluchtheuvel. 
Verwachtingskaart Kaart waarop gebieden staan aangegeven met een zekere 

archeologische verwachting; deze verwachting is gebaseerd op 
een wetenschappelijk model (gebaseerd op kennis over 
lokatiekeuze, fysische geografie, statistische relaties, etc.). 

Vindplaats Een ruimtelijk begrensd gebied, waarbinnen zich 
archeologische informatie bevindt. 
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Bijlage 6  Houten Hofstad IV, Plan van Aanpak Archeozoölogie; 
 Suggesties en aanbevelingen voor het archeozoölogisch 
 onderzoek  (drs. L. de Vries).

Houten Hofstad IV, Plan van Aanpak Archeozoölogie; 
Suggesties en aanbevelingen voor het archeozoölogisch onderzoek. 

Lisette de Vries 
16 juni 2009 

Locatie: Hofstad IV, gemeente Houten (Utrecht). 
ARCHIS-Meldingsnummer: 30694. 
ARCHIS-Onderzoeksnummer: 25204. 
Monumentnummer: 3523 (CMA 39A-016). 
BAAC-rapport: A-08.0333. 
Opdrachtgever: BAAC bv ‘s-Hertogenbosch (Alfred Ter Wal) 

Inleiding 

Het botmateriaal is verzameld tijdens een proefsleuvenonderzoek in de periode september-
november 2008. Vondsten zijn zoveel mogelijk per spoor en laag verzameld. Daar waar een 
Bronstijd-vondstlaag aanwezig was (in put 8 en put 15) zijn de vlakvondsten met de troffel 
verzameld in vakken van twee bij twee meter. Monsters ten behoeve van paleo-ecologisch 
onderzoek zijn genomen uit kansrijke sporen, de vondstlagen uit de restgeul en de Midden 
Bronstijd-vondstlagen.1 Hoewel er gezeefd is (2 mm fractie), heeft dit vrijwel geen 
botmateriaal opgeleverd. 
Er valt een onderverdeling in het materiaal te maken in twee verschillende periodes en drie 
verschillende sites of bewoningsgebieden. Dit impliceert dat het archeozoölogisch onderzoek 
uit drie delen zal bestaan en het uiteindelijke onderzoeksrapport drie verschillende verhalen 
bevat over de archeozoölogie van de locatie Houten Hofstad IV. 
Binnen het onderzoeksgebied zijn op twee locaties sporen en vondsten uit de Midden-
Bronstijd (1550-1100 BC) aangetroffen: vindplaats 8 en vindplaats 13/15. Op vindplaats 8 
zijn in totaal 249 botfragmenten opgegraven. Vindplaats 13/15 heeft 1612 botfragmenten 
opgeleverd. Het meeste botmateriaal uit beide Bronstijd vindplaatsen is verzameld als vak- of 
vlakvondst en was niet te koppelen aan een duidelijk spoor. 
Het overige botmateriaal is afkomstig uit de periode Late IJzertijd - Romeinse tijd (eerste 
eeuw na Chr.) en is over de gehele lengte van het onderzoeksgebied aangetroffen. Deze 
sporen en vondsten lijken geassocieerd te zijn met een restgeul en de daaraan grenzende 
kronkelwaardafzettingen. Gezien de hoeveelheid vondstmateriaal in de geulen werden deze 
met name gebruikt als afvaldump.2
Het grootste deel van het botmateriaal (2115 fragmenten bot) is afkomstig uit de restgeul. Een 
klein deel van het bot is aangetroffen in sporen. In totaal zijn 2527 fragmenten bot verzameld. 
Daarnaast zijn 18 schelpfragmenten gevonden, afkomstig uit sporen. 
De totale hoeveelheid botmateriaal uit het proefsleuvenonderzoek van Houten Hofstad IV 
bedraagt ruim 4000 fragmenten botmateriaal (ongeveer 14 materiaaldozen vol). 

Vraagstellingen 

In het Programma van Eisen zijn een aantal vraagstellingen geformuleerd die van toepassing 
zijn op het archeozoölogisch onderzoek, of waar het archeozoölogisch onderzoek een bijdrage 
in de beantwoording van de vragen kan leveren.3

                                                
1 Ter Wal 2009. 
2 Ter Wal 2009. 
3 Leijnse, Zwaneveld en Isarin 2008. 
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Hieronder volgen de vraagstellingen die van belang zijn bij het onderzoek aan het dierlijk 
botmateriaal: 

• Welke ambachtelijke activiteiten vonden er tijdens de bewoningsfasen plaats? Is er 
sprake van een ruimtelijke differentiatie hierin? 

• Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en de afvaldumps in de restgeulen? 
• Welke lacunes kunnen (in potentie) opgevuld worden op het gebied van: huisplaats en 

erf; landinrichting en infrastructuur; vormen van begravings- en andere rituele 
handelingen; voedseleconomie (verbouwde gewassen/veeteelt)? 

• Wat is het beeld van het landschap per onderscheiden bewoningsfase en hoe 
dynamisch was het?  

• Wat was de waarde van de verschillende landschappelijke elementen voor de 
bewoners van dit gebied? Welke activiteiten vonden hier plaats? 

• Wat is de mate van conservering van de onverkoolde/onverbrande organische resten 
(macroresten, dierlijk en menselijk botmateriaal, evt. aanwezige houten of leren 
artefacten) per onderscheiden landschapseenheid en (cultuur) laag? 

• Wat is de conservering van de van het organisch en anorganisch vondstmateriaal in de 
geulen enerzijds en de oever- en komzones anderzijds? 

Aan de hand van de quickscan kunnen hier nog een aantal specifiekere onderzoeksvragen aan 
toegevoegd worden. 

• Welke dieren werden er op Houten Hofstad IV gehouden (gesplitst naar periode)? 
• Welke dieren werden er gegeten? Werd er gejaagd en op welke dieren? 
• Wat was de rol van vis en gevogelte in de voedseleconomie? Zijn er aanwijzingen dat 

er lokaal vis werd gevangen? 
• Zijn er aanwijzingen voor het fokken van dieren, met name paarden? Waar kwam het 

vee vandaan (als het niet lokaal werd gefokt)? Zijn er aanwijzingen voor hoornloze 
runderrassen? 

• Wat was de rol van het paard? Is het dier gegeten? Het eten van paard was bij de 
Romeinen niet gebruikelijk. Op het eten van paard rustte binnen de Romeinse militaire 
wereld een soort taboe. Buiten deze Romeinse wereld, ten noorden van de limes, zijn 
voor verschillende archeologische vindplaatsen aanwijzingen aangetroffen dat paard 
werd gegeten in de Romeinse tijd. Houten lag ten zuiden van de limes, waar de 
invloed van de Romeinse wereld groter was dan ten noorden van deze grens. 

• Kan er iets gezegd worden over het formaat van de runderen en de paarden? En wat 
zegt dit over het gebruik van de dieren? 

Daarnaast is het sterk aan te raden gebruik te maken van de onderzoeksvragen uit de NOaA. 
De volgende passages uit de NOaA zijn specifiek van toepassing op het botmateriaal van 
Houten Hofstad IV: 

‘Het combineren van de relatieve frequentie van landbouwhuisdieren en het patroon van 
slachtleeftijden biedt mogelijkheden om de functie van deze dieren en hun belang binnen het 
agrarische systeem vast te stellen (bijv. vlees, melk, wol, tractie, mest). In het geval van het 
rund, dat bijna overal het meest voorkomende dier is, zouden zulke gegevens de indicator 
kunnen zijn voor een primair op akkerbouw dan wel op veeteelt gerichte economie.’ 
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‘De grootte van de landbouwhuisdieren is een relevante archeozoölogische indicator voor de 
mate waarin de inheemse agrarische bedrijfsvoering was verweven met de Romeinse 
economie. Daarmee is het tegelijk een indicator voor de mate van romanisering. Voor paarden 
lijkt er een relatie te bestaan tussen de grootte van het dier en de aard van de nederzetting en 
de regio; voor runderen lijkt het beeld er in het rivierengebied anders uit te zien dan in andere 
delen van Romeins Nederland. Voor andere diersoorten hebben we hier geheel geen inzicht 
in. Vanwege de grote bevolkingsdichtheid in het Bataafse gebied (met name door de 
aanwezigheid van legerbases) zal de vraag naar voedsel hier sterk hebben verhoogd. Door 
aanvoer van dieren op de hoef uit het achterland en mogelijk ook uit de gebieden ten noorden 
van de rijksgrens werd mogelijk in die behoefte voorzien. Gegeven het feit dat dieren uit 
verschillende regio’s en typen nederzettingen in grootte verschillen, biedt vergelijkend 
metrisch onderzoek – niet alleen gericht op het vaststellen van schofthoogtes – mogelijkheden 
om hier meer zicht op te krijgen. Het al of niet voorkomen van hoornloze schedels van 
runderen kan een aanwijzing zijn voor import uit het kustgebied. Voor het rivierengebied 
bestaat de indruk dat runderen – de belangrijkste vleesleveranciers – vooral op latere leeftijd 
werden geslacht. Het is dan ook zeer de vraag of vlees een belangrijke rol speelde in de 
dagelijkse voeding.’4

‘Er moet meer aandacht worden besteed aan de manier van slachten van dieren om te kunnen 
vaststellen of er op dat gebied sprake is van culturele verschillen tussen inheemse en 
Romeinse nederzettingen. Bijvoorbeeld: traditionele (inheemse) methoden van slachten 
versus nieuwe en meer gestandaardiseerde technieken, eventueel in relatie tot 
conserveringstechnieken.’5

Conservering 

De ondergrond van klei heeft een gunstige invloed gehad op de conservering van het 
botmateriaal. Het Bronstijd botmateriaal is matig tot redelijk geconserveerd. Er is vrijwel 
geen verbrand bot aangetroffen (op een paar stukjes na). Een aantal van de lange beenderen 
waren compleet en meetbaar. 
Het botmateriaal uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd was over het algemeen goed tot zeer goed 
geconserveerd. Voor het gedeelte van de geul en diepere sporen die tot onder de 
grondwaterspiegel reiken geldt dat het botmateriaal zeer goed bewaard is gebleven. Hier 
waren relatief veel complete, meetbare botten aanwezig, wat goede mogelijkheden biedt voor 
leeftijdsbepalingen en reconstructies van schofthoogtes. Verbrand bot is vrijwel niet 
aangetroffen. 

Quickscan 

Ten behoeve van deze rapportage is een quickscan uitgevoerd op het botmateriaal van Houten 
Hofstad IV. 
Hierbij is het materiaal onderzocht op de mogelijkheden voor archeozoölogisch onderzoek, de 
kwaliteit, en is een voorlopig overzicht gemaakt van de diersoorten die vertegenwoordigd zijn 
in het botmateriaal. Uitvoerig archeozoölogisch onderzoek met behulp van een zoölogische 
vergelijkingscollectie is nodig om dit overzicht aan te vullen en te specificeren. Het hieronder 
geschetste faunaspectrum is niet volledig. 

                                                
4 Paragraaf 3.9 Hoofdstuk 18. Enckevort, de Groot, Hiddink, Vos 2005. 
5 Paragraaf 2.4 Hoofdstuk 10. Cavallo, Esser, Lauwerier, Prummel, Smits, Zeiler 2006. 
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Het voorlopige beeld van de fauna in het botmateriaal uit beide Bronstijd sites wordt gevormd 
door: rund, paard, schaap en/of geit, varken en edelhert. Ook juveniele runderen waren in het 
botmateriaal vertegenwoordigd. Van edelhert zijn naast fragmenten gewei ook andere 
skeletelementen aangetroffen. 
In het botmateriaal uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd waren de volgende diersoorten 
aanwezig: rund, paard, schaap en/of geit, varken, hond en edelhert. Daarnaast zaten er 
schelpen tussen het materiaal en één vogelbotje. Juveniele runderen waren in het materiaal 
vertegenwoordigd, evenals juveniele varkens. Van edelhert waren fragmenten gewei en 
andere skeletelementen aanwezig.  
Daarnaast waren er fragmenten bot die meteen de aandacht trokken door hun compleetheid, 
bijzondere kenmerken of pathologieën. Hieronder worden enkele bijzondere of opvallende 
botten genoemd die in het vervolgonderzoek zeker nader bestudeerd zouden moeten worden. 
In opgravingssleuf 13 (vlak 4, vondstnummer 775 en 395) zijn tijdens het veldonderzoek de 
complete schedel inclusief onderkaak en de complete onderpoten van een paard gevonden. De 
rest van het dier ontbrak. Het gaat hier om een volwassen dier, waarschijnlijk een merrie. Van 
dit dier is het mogelijk om de schofthoogte te berekenen en een leeftijd te bepalen. 
Zowel uit opgravingsput 12 (vlak 2, spoor 122) als uit put 7 (vlak 4, vondstnummer 718) 
komt een middenhandsbeen van een paard, dat een pathologie vertoont. Het gaat hier om een 
botwoekering aan het uiteinde van het bot (exostose), die waarschijnlijk wordt veroorzaakt 
door een ontsteking. Bij paarden wordt dit vaak veroorzaakt door overbelasting van de poten 
en wordt dan ‘spat’ genoemd. Deze dieren zullen kreupel hebben gelopen. 
Zowel in het botmateriaal uit de Bronstijd, als uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd zijn 
fragmenten edelhertgewei gevonden met duidelijke bewerkingssporen. Uit de Romeinse 
periode komt een pijpbeen van een middelgroot zoogdier, wat aan de ene zijde aangepunt is 
en aan de andere zijde een kleine doorboring of oog heeft. Dit artefact is mogelijk gebruikt als 
priem of guts. 
Uit opgravingsput 10 (vondstnummer 284) komt het partiële skelet van een hond. Tussen het 
botmateriaal uit put 12 (volgnummer 215) bevond zich een menselijk dijbeenfragment. In het 
opgegraven materiaal is overigens meer los menselijk bot teruggevonden.6
Of er hoornloze runderen in Houten Hofstad hebben rondgelopen moet verder onderzoek 
uitwijzen, maar er zijn zeker runderrassen mét hoorns geweest, zoals uit het botmateriaal 
blijkt. 

Aanbevelingen 

Bij Houten Hofstad IV gaat het om goed geconserveerd, interessant botmateriaal dat zeker 
een antwoord kan leveren op een aantal van bovengenoemde onderzoeksvragen. Botten van 
paard komen opvallend vaak voor, wat doet veronderstellen dat paarden hier misschien gefokt 
kunnen zijn. Om dit te kunnen onderbouwen is het nodig veel botmateriaal te onderzoeken, 
zodat zoveel mogelijk leeftijdsgegevens verzameld kunnen worden en schofthoogtes berekend 
kunnen worden.7
Voor beide Bronstijd vindplaatsen geldt het advies alle botten te onderzoeken. Voor het 
botmateriaal uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd is het raadzaam minstens de helft van 
het bot te onderzoeken. Wil een archeozoölogisch onderzoek zinvol zijn, dan is het nodig 
meer dan 1000 botfragmenten te bekijken. Naarmate botmateriaal slechter is geconserveerd, 
zal er meer materiaal onderzocht moeten worden om tot een goed archeozoölogisch verhaal te 
kunnen komen, immers een deel van de botten zal te klein of beschadigd zijn om (tot op de 
diersoort) te kunnen determineren. 
                                                
6 Mondelinge mededeling A. Ter Wal. 
7 Hier zijn complete pijpbeenderen voor nodig en complete onderkaken. 
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Een suggestie zou kunnen zijn, om voor de uitwerking van het eventuele archeologische 
vervolgonderzoek extra financiële middelen uit te trekken, zodat bij de uitwerking van het 
dierlijk botmateriaal ook het botmateriaal uit het proefsleuvenonderzoek meegenomen kan 
worden. 
Binnen de locatie Houten Hofstad IV bevindt zich een wettelijk beschermd archeologisch 
monument, terrein 16.8 Gezien het belang van de vindplaats en de status als (voormalig) 
monument valt aan te bevelen extra nadruk en belang te hechten aan een goede uitwerking 
van het botmateriaal. Bij het definitief onderzoek valt aan te raden in een vroeg stadium 
contact op te nemen met een specialist, zodat er voldoende geschikte monsters genomen 
kunnen worden en het botmateriaal dusdanig verzameld wordt dat alle archeozoölogische 
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. 
Bij het vervolgonderzoek is het aan te raden zeefmonsters te nemen op kansrijke plekken 
(bijvoorbeeld onderin de geul, waar de conserveringsomstandigheden optimaal zijn) ten 
behoeve van archeozoölogisch onderzoek. Alleen op deze manier kan er een compleet beeld 
van de voedseleconomie geschetst worden, waarbij duidelijk is wat de rol van vis en 
gevogelte was op het menu. Zonder zeefmonsters zullen de kleine botjes van vis en vogel 
ondergerepresenteerd zijn in het vondstmateriaal, zeker bij het troffelen in kleigrond wordt 
deze botcategorie snel over het hoofd gezien. 

Vergelijking met andere vindplaatsen 

Over Houten zijn al eerder archeozoölogische onderzoeken verschenen. Deze lenen zich 
buitengewoon goed om te vergelijken met de locatie Houten Hofstad IV. Samen leveren deze 
onderzoeken een beeld van een complete regio in een specifieke periode. Eén van de 
belangrijkste vragen hierbij is ‘in welke mate komen de vindplaatsen overeen of zijn er 
verschillen en hoe zijn die te verklaren?’. Zijn er aanwijzingen voor onderlinge contacten 
tussen de verschillende nederzettingen? Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het fokken 
van dieren (paarden of ander vee) op de ene plek en gebruik of consumptie van die dieren in 
een andere nederzetting. 
Nabijgelegen vindplaatsen waar archeozoölogisch onderzoek heeft plaatsgevonden zijn onder 
andere Houten-Loerik terrein 8A en Houten-Loerik terrein 21. Op beide vindplaatsen is 
botmateriaal uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen, op terrein 21 is ook 
materiaal uit de IJzertijd gevonden.9
Het rapport over Houten-Loerik terrein 8A meldt: ‘Het grote aandeel paard in het botspectrum 
doet veronderstellen dat er in de inheemse nederzetting paarden werden gefokt. Mogelijk 
werden de paarden gefokt om ze te kunnen verkopen aan de bewoners van een Romeinse villa 
in de omgeving (bijvoorbeeld bij Houten-Molenzoom of Houten-Burgemeester Wallerweg) of 
aan de Romeinse militairen in een van de forten langs de Rijn. Paard werd gebruikt als rij- en 
lastdier en mogelijk werd paard ook gegeten, want op diverse botten van paard zijn snij- en 
haksporen aangetroffen.’10

Op de locaties Houten-Loeriker Hofstede (monument 39A-022) en Houten terrein 9 zijn 
vondsten uit de Midden IJzertijd en de Late Middeleeuwen gedaan. Het botmateriaal is 
beschreven in respectievelijk een waardering en een rapport.11

Andere vergelijkbare (inheems) Romeinse vindplaatsen in de omgeving zijn Houten-Doornkade 
en Houten-Tiellandt. Aan het begin van de jaren '80 vond onderzoek plaats op het 
industrieterrein Doornkade, ten noorden van Houten, waar bewoningssporen uit de late IJzertijd 
                                                
8 Ter Wal 2009. 
9 Laarman 1998; de Vries & Laarman 2000. 
10 De Vries & Laarman 2000. 
11 Van Dijk 2002; Esser & van Dijk 2004. 
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en de Romeinse periode (midden 1e eeuw AD - eerste helft 2e eeuw AD) zijn aangetroffen. De 
bewoningssporen betroffen boerderijplattegronden, spiekers, waterputten, greppels en kuilen12.  
Houten-Tiellandt is opgegraven door de ROB in de periode 1985-1987. Hier zijn 
bewoningssporen aangetroffen vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen.13 Het 
botmateriaal uit Houten-Tiellandt is onderzocht door Laarman.14

Mogelijk vormt het onderzoek bij Wijk bij Duurstede – De Horden ook een interessante basis 
voor een vergelijking. 
Bovenstaand overzicht is niet compleet en dient uitgebreid te worden bij het nadere 
archeozoölogisch onderzoek.15
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Bijlage 12 Alle Sporenkaart midden-bronstijd
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Bijlage 13  Polleninventarisatie van monsters afkomstig van 
                  Houten Hofstad IV (drs. M. van Waijjen – BIAX Consult)

 

Polleninventarisatie van monsters afkomstig van Houten Hofstad IV 
(drs. M. van Waijjen – BIAX Consult) 

1. Inleiding 
 
In het kader van paleobotanisch onderzoek zijn uit 8 pollenbakken in totaal 13 
submonsters genomen voor (inventariserend) pollenonderzoek. Deze pollenmonsters 
zijn bereid volgens de standaardmethode van Erdtman. Om een indruk te krijgen van 
de pollenconcentratie is aan elk monster een vaste hoeveelheid sporen (twee tabletten 
met ca. 20. 848 sporen per tablet) van een wolfsklauwsoort (Lycopodium) toegevoegd. 
De bereiding is uitgevoerd onder leiding van M. Hagen van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Zie bijlage 2 voor profieltekeningen met de locatie van de bemonsterde 
pollenbakken.  
 De pollenmonsters zijn geïnventariseerd om uit te zoeken welke monsters voor 
analyse in aanmerking komen. Daarbij is gekeken naar de rijkdom van het materiaal en 
naar de aantasting van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensamenstelling 
van elk monster, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid van pollen van 
cultuurgewassen en aan andere indicatoren die op menselijke activiteiten wijzen. Bij de 
inventarisatie, die is uitgevoerd door M. van Waijjen, is gebruik gemaakt van een 
doorvallend-lichtmicroscoop bij een vergroting van 10x40. De administratieve gegevens 
van de pollenmonsters staan in tabel 1. 
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Tabel 1 Houten Hofstad IV, administratieve gegevens van de pollenmonsters. 

vondst laag diepte van top   aantal BIAX   
nummer nummer van pollenbak gram pillen nummer opmerkingen 
WP 12 Zuidprofiel (IJZ/ROM) 

V 244 124 8-9 cm 9,3 2 BX6271 lange pollenbak 
V 244 239 24-25 cm 8,8 2 BX6272 vondstlaag 
V 244 242 44-45 cm 8,8 2 BX6273 lange pollenbak 

WP 13 Zuidprofiel (BRONS) 
V 371 265 NOG 
V 371 268 16-17 cm 9,3 2 BX6274 
V 371 263 NOG 
V 372 263 
V 372 4444 12-13 cm 9,1 2 BX6275 
V 373 4444 
V 373 266 NOG 

WP 13 Zuidprofiel (verderop) (IJZ/ROM) 
V 366 273 NOG 
V 367 275 12-13 cm 9 2 BX6276 
V 368 275 
V 368 274 NOG 
V 369 274 lange pollenbak 
V 369 278 19-20 cm 8,7 2 BX6277 lange pollenbak 
V 369 277 40-41 cm 8,5 2 BX6278 lange pollenbak 

WP 08 Noordprofiel (BRONS) 
V 766 vulling 1 sloot 
V 766 vulling 2 17-18 cm 8,9 2 BX6279 laklaag 
V 766 vulling 3 
V 767 vulling 2 
V 767 vulling 3 NOG ? 
V 767 vulling 4 laklaag 
V 768 vulling 4 5-6 cm 8,7 2 BX6280 laklaag 
V 768 vulling 5 NOG ? 
V 768 vulling 6 20-21 cm 8,9 2 BX6281 laklaag 

WP 07 (IJZ/ROM) 
V 1044 vulling 1 6-7 cm 6,3 2 BX6282 do.gr.br. klei/leem 
V 1044 vulling 2 13-14 cm 5,7 2 BX6283 gr.br. leem 

V 1044 vulling 3         
do.gr. klei (2cm 
dik) 

 

2. Resultaten: 
 
De resultaten zijn samengevat in bijlage 1. 
 

‐ WP 12 Zuidprofiel, V244 (BX6271, BX6272, BX6273). De drie monsters uit deze 
pollenbak zijn nogal pollenarm. De preparaten bevatten veel 
houtskoolfragmenten en (toegevoegde) Lycopodium-sporen. De conservering 
neemt hoger in de pollenbak af. Het bovenste monster (BX6271) is te arm voor 
verdere analyse. De pollenspectra van de drie monsters verschillen onderling 
maar vertonen ook duidelijke overeenkomsten: stuifmeel van soorten uit de 
groep ‘grassen en algemene kruiden’ overheerst, het percentage boompollen en 
antropogene indicatoren is laag. 
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‐ WP 13 Zuidprofiel, V371 (BX6274) en V372 (BX6275). De twee monsters die uit dit 
profiel zijn geïnventariseerd, blijken vrijwel pollenloos en zeer slecht 
geconserveerd. De preparaten bevatten bijna alleen houtskoolfragmenten en 
(toegevoegde) Lycopodium-sporen. Het lijkt niet hoopvol om uit andere lagen 
uit dit profiel (zie tabel 1 en bijlage 1) nog extra monsters te bekijken.  

‐ WP 13 Zuidprofiel (verderop), V367 (BX6276) en V369 (BX6277 en BX6278). De drie 
pollenmonsters uit dit profiel zijn arm maar telbaar. De monsters uit laag 275 
(uit V367) en laag 278 (uit V369) bevatten diverse antropogene indicatoren. De 
aanwezigheid van pollen van haagbeuk (Carpinus) in het bovenste monster (laag 
275) wijst op een (post) Romeinse ouderdom. Opvallend is de vondst van een ei 
van een (menselijke?) darmparasiet in BX6277 uit laag 275. Het aandeel 
boompollen in deze monsters is laag, dat van graslandplanten/algemene kruiden 
hoog. Verder komen vooral moeras-/oeverplanten en groenwieren voor. De 
pollenspectra van onderzochte lagen vertonen verschillen en het is zinvol en 
interessant om ook de twee nog niet bemonsterde lagen 273 (uit V366) en 274 
(uit V368) alsnog te inventariseren (zie tabel 1 en bijlage 1). 

‐ WP 08 Noordprofiel, V766 (BX6279) en V768 (BX6280 en BX6281). De drie 
monsters uit dit profiel zijn weer bijna pollenloos, slecht geconserveerd en 
ontelbaar. De preparaten laten weer vooral houtskoolfragmenten en 
(toegevoegde) Lycopodium-sporen zien. Alleen in het onderste monster (vulling 
6) komen varensporen meer dan sporadisch voor. Extra inventarisatie van vulling 
3 (uit V767) en vulling 5 (uit V768) is vrijwel zeker verloren moeite. 

‐ WP 07, V1044 (BX6282, BX6283). De vulling van deze pollenbak bleek tijdens de 
bemonstering opeens veel minder uitgedroogd dan die in alle voorgaande 
monsterbakken. Het bovenste van de twee geïnventariseerde monsters (BX6282) 
is arm en (net) telbaar. Het monster eronder is pollen- en soortenrijker en goed 
telbaar. 

 

3. Onderzoeksadvies 
 
De monsters zijn over het algemeen relatief pollenarm. De monsters die daarnaast een 
slechte conservering hebben zijn niet telbaar. De overige monsters komen in 
aanmerking voor verdere analyse, namelijk: 

‐ 2 monsters uit WP 12 Zuidprofiel - IJZ/ROM (BX6272 en BX6273); 
‐ 2 monsters uit WP 07 - IJZ/ROM (BX6282 en BX6283); 
‐ 3 (plus waarschijnlijk 2 aanvullende) monsters uit WP 13 Zuidprofiel (verderop) - 

IJZ/ROM (BX6276, BX6277 en BX6278). 
Aan de hand van volledige analyse van deze 9 monsters kunnen uitspraken worden 
gedaan over veranderingen in vegetaties en/of landgebruik in het verleden. 
 Als om budgettaire redenen analyse van al deze monster onmogelijk is en een keuze 
gemaakt moet worden, levert volledige analyse van alle 5 monsters uit WP 13 
Zuidprofiel (verderop) waarschijnlijk de meeste informatie op. Er is echter waarschijnlijk 
voldoende verschil in de pollenspectra van de verschillende profielen om ook verschillen 
in voormalige vegetatie in beeld te brengen. 
 Helaas blijken alle telbare monsters een IJZ/ROM datering te hebben en zijn geen van 
de monsters met een BRONS datering telbaar. 
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Bijlage 1 Houten Hofstad IV, uitvergrotingen van de tekeningen van de bemonsterde profielen met de locaties van de pollenbakken. 

 
WERKPUT 12 ZUIDPROFIEL (pollenbak V244) 
 

 
 

 

WERKPUT 13 ZUIDPROFIEL (pollenbakken V371, V372 en V373) 
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WERKPUT 13 ZUIDPROFIEL - verderop (pollenbakken V366, V367, V368 en V369) 
 

   
bodem geul -1.10 NAPveen op -1.20 NAP 
 

 

WERKPUT 08 NOORDPROFIEL (pollenbakken V766, V767 en V768) 

  
 
 
 
 
 
WERKPUT 07 (pollenbak V1044) 
(S 416) uit werkput 7 
Tekening? 
Beschrijving: 0-9 cm li. br. lemig (BX6282) 
 9-23 cm gr. br. leem (BX6283) 
 23-30 cm do. gr. klei  
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