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1  Inleiding

in de winter van 2009-2010 is in opdracht van de provincie Utrecht een 
oppervlaktekartering uitgevoerd in vechten (gem. Bunnik), door studenten 
van hogeschool saxion next. de verzamelde vondsten zijn in 2010-2011 
geanalyseerd door Auxilia, archeologisch projectbureau van de radboud 
Universiteit. in dit gezamenlijke rapport worden de resultaten van het project 
gepresenteerd.

1.1  Aanleiding tot het onderzoek

vechten is in archeologische kringen bekend als een van de oudste romeinse 
versterkingen in ons land: Fectio (afb. 1). een verhoging in het terrein herbergt 
de resten van een opeenvolging van forten die de periode bestrijken van de 
regering van Augustus tot het derde kwart van de 3de eeuw na chr. het vormde 
een belangrijke schakel in de limes, de grensverdediging van het romeinse rijk. 
naast de romeinse versterkingen ligt Fort vechten, dat in 1867-1870 is gebouwd 
als onderdeel van de nieuwe hollandse Waterlinie.

de provincie Utrecht wil het kruispunt 
van twee militaire linies permanent 
markeren en heeft daartoe het project 
‘kruispunt nieuwe hollandse Water-
linie-limes’ in het leven geroepen. 
een van de onderdelen daarvan is het 
zichtbaar en beleefbaar maken van het 
castellum Fectio. 

Omdat het castellum en zijn omgeving 
een wettelijk beschermd archeologisch 
monument vormen, vraagt de publieks-
ontsluiting om een zeer zorgvuldige 
benadering. Om die te waarborgen 
werkt de provincie nauw samen met de 
rijksdienst voor het cultureel erfgoed 
(rce). de aandacht gaat daarbij ook 
nadrukkelijk uit naar de conservering van de archeologische resten. de rce 
heeft vechten een plaats gegeven in haar kennisprogramma ‘hoe gaan we om 
met erfgoed?’ en onderzoekt onder meer de dichtheid, de aard en het verval van 
de metalen artefacten in de bodem, zowel in de bovengrond als in de daaronder 
gelegen bodemlagen.

Om meer gegevens te verzamelen over de aard van de in de bodem aanwezige 
sporen is in 2007 een grondradaronderzoek uitgevoerd, waarbij tal van lineaire 
structuren aan het licht zijn gekomen. in aanvulling daarop zijn grondboringen 
gezet om de geologische opbouw van de ondergrond beter in beeld te 
brengen. de met grondradar onderzochte percelen zijn steekproefsgewijs met 
metaaldetectoren afgezocht om een indruk te krijgen van de nog in de boven-
grond aanwezige metaalvondsten. in maart 2010 zijn enkele kleine proef-
putten gegraven om meer inzicht te verkrijgen in de conservering van de 
metaalvondsteninrelatietotstratigrafie,bodemsamenstelling,hydrologieen
landgebruik, en in de ruimtelijke relatie tussen metaalvondsten uit de bouwvoor 
en de onderliggende sporen en lagen. deze putten waren zo gesitueerd dat ze 
tevens enig inzicht zouden kunnen bieden in enkele bij grondradaronderzoek 
gesignaleerde structuren en in de bodemopbouw in relatie tot de vlakken en 
profielenvaneenopgravingin1946-1947.

 



Afb. 1  Situering van 
de onderzoekslocatie in 
Nederland.
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in de aan de proefopgraving voorafgaande winter is een oppervlaktekartering 
uitgevoerd door hogeschool saxion next op twee van de percelen die ook 
met grondradar zijn onderzocht (afb. 2). het ene perceel (Bnk02B 950) ligt 
ten zuiden van het jongste, deels in steen uitgevoerde castellum, het andere 
(Bnk02B 951) ten oosten daarvan. perceel 950 is langdurig als akkerland in 
gebruik; perceel 951 is de laatste decennia steeds grasland geweest, maar was in 
2009 in strijd met de gebruiksvoorschriften geploegd en met maïs beplant. dit 
bood de gelegenheid om op beide percelen oppervlaktevondsten te verzamelen. 
daaruit zou een indruk kunnen worden verkregen van de conserveringstoestand 
van het opgeploegde materiaal en van de aard en ouderdom daarvan. eventuele 
concentraties en andere patronen in de verspreiding zouden mogelijk licht 
kunnen werpen op de in de ondergrond aanwezige structuren.

het project is uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. de oppervlakte-
kartering is verricht door studenten van saxion next, die de vondsten ook 
gewassen en gedeeltelijk gesplitst hebben. de determinatie en analyse van het 
materiaal is verricht door Auxilia.

1.2  Opzet van het rapport

dit rapport bevat allereerst een verantwoording en verslag van het veldwerk 
(hoofdstuk 2). hierin komen de onderzoeksdoelen en -vragen aan bod en wordt 
de gevolgde werkwijze beschreven. het hoofdstuk is een slechts op enkele kleine 
punten aangepaste weergave van een conceptrapport van p.g. Alders, die als 
opleidingsmanager Archeologie van saxion next verantwoordelijk was voor de 
uitvoering van de kartering.1

hierna volgen een beschrijving van de bij de uitwerking van het vondstmateriaal 
gevolgde werkwijze (hoofdstuk 3), een beschrijving van de vondsten van de 
beide gekarteerde percelen (hoofdstuk 4-5) en de analyse daarvan (hoofdstuk 6). 
daarna volgen de belangrijkste conclusies (hoofdstuk 7).

1 Alders 2011.

Afb. 2  Situatiekaart 
veldkartering. In rood 
de gekarteerde percelen 
met rechtsboven perceel 
BNK02 B951 en links-
onder BNK02 B950.
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de auteurs zijn veel dank verschuldigd aan l. Wouters en M. de Jong (provincie 
Utrecht), r.s. kok (voorheen provincie Utrecht) en t. de groot en M. verschuur 
(rijksdienst voor het cultureel erfgoed) voor de begeleiding van het project en 
kritische kanttekeningen bij het concept rapport.

Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
Provincie: Utrecht 
Gemeente: Bunnik    
Plaats: Vechten
Toponiem: Castellum Fectio (Fort Vechten)
Kadastrale gegevens: BNK02B 950 en BNK02B 951
Kaartblad: 31H / 32 C
Centrumcoördinaat: 139.500 / 452.250
Projectverantwoordelijke: P.G. Alders
Bevoegde overheid: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Provincie Utrecht
Deskundige namens het bevoegd gezag: Mevr. drs. J. Schreurs en dhr. R.S. Kok
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code): 38469
Saxion Next projectcode: BNKFECTIO
Complex en ABR codering:
Periode(n): ROMTD
Geomorfologische context: (stroom)rug
NAP-hoogte maaiveld: perceel BNK02 B950: van 4,00 tot 1,50 m + NAP;

perceel BNK02 B951: ca. 1,50 m + NAP
Maximale diepte onderzoek: N.v.t., het betreft een oppervlaktekartering
Uitvoering van het veldwerk: fase 1: 14-17 december 2009; fase 2: 22-24 maart 2010
Beheer en plaats documentatie: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Utrecht
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Afb. 3  Fort Vechten 
en omgeving vanuit 
de lucht, gezien vanuit 
het zuidoosten. De 
boomgaard boven 
Fort Vechten wordt 
geflankeerd door de 
percelen 950 (links) en 
951 (rechtsonder).



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 11

2  Kartering
P.G. Alders

in opdracht van de provincie Utrecht heeft hogeschool saxion next een opper-
vlaktekartering uitgevoerd op twee percelen waarin zich de resten bevinden 
van meerdere bouwfasen van het romeinse castellum Fectio en aangrenzend 
de resten van onder meer een vicus. de oppervlaktekartering maakt deel uit van 
een uitgebreid en langlopend onderzoek naar de resten van het castellum en de 
periferie daarvan. daarnaast ontwikkelt de provincie Utrecht plannen voor de 
herinrichting van het archeologische monument.

het onderzoeksgebied met de te karteren percelen is gesitueerd ten zuiden van 
de A12, ten noorden van de Marsdijk, ten westen van Fort vechten en ten oosten 
van de spoorlijn Utrecht - geldermalsen (afb. 3). tijdens de oppervlaktekartering 
zijn twee akkers onderzocht. de meest noordoostelijke akker (kadasternr. 
Bnk02B 951) heeft een oppervlakte van ca. 2,5 ha en wordt in het zuiden 
en zuidoosten begrensd door de gracht van Fort vechten, in het noorden door 
de A12 en in het westen door de boomgaard. de tweede akker (kadasternr. 
Bnk02B 950) beslaat ca. 9 ha. dit perceel wordt aan de noordzijde begrensd 
door een boomgaard, in het oosten door de toegangsweg naar Fort vechten, in 
het zuiden door de Marsdijk en in het westen door een erf met boerderij. het 
onderzoeksgebied ligt volledig binnen het wettelijk beschermde terrein van 
castellum Fectio. het monument is bodemkundig grotendeels gesitueerd op 
een oever op beddingafzettingen en in het uiterste noorden en zuiden bestaat de 
bodem uit een restgeul (verlandingsafzettingen).

de oppervlaktekartering is door de provincie Utrecht geïnitieerd omdat er 
plannen bestaan voor herinrichting van het archeologisch monument. deze her-
inrichting moet bijdragen aan een duurzame bescherming van de in de onder-
grond aanwezige archeologische resten. een van de voorgenomen maatregelen 
bestaat uit de wijziging van de bestemming van een binnen de grenzen van het 
monument gelegen akker (perceel 950). tot op heden was dit perceel in gebruik 
voor de teelt van landbouwgewassen. Onderzocht wordt of deze bestemming 
gewijzigd kan worden naar een gebruik als grasland, dat een betere bescherming 
biedt in het kader van het behoud van het monument. Aan de oppervlakte van 
het perceel bevinden zich zeer veel overblijfselen van de romeinse materiële 
cultuur in de vorm van diverse vondstcategorieën. dit vondstmateriaal is vooral 
door mechanische bodembewerking aan de oppervlakte geraakt. voorafgaand 
aan de transformatie van het grondgebruik bestond nog de gelegenheid om dit 
vondstmateriaal door middel van een oppervlaktekartering op een systematische 
wijze te verzamelen. de resultaten van de kartering kunnen een bijdrage leveren 
aan het langlopende archeologische onderzoek naar de resten van de castella 
en de periferie daarvan. Zodra het perceel in gebruik is als grasland is het niet 
langer mogelijk om dit vondstmateriaal te verzamelen omdat de zichtbaarheid op 
de vondsten dan nihil is.

het tweede te karteren perceel (951) was al in gebruik als grasland maar is 
voorafgaand aan het teeltseizoen in 2009 per abuis geploegd en daarbij omge-
zet in bouwland waarop maïs is verbouwd. dat tijdelijke gebruik als akker 
bood een unieke gelegenheid om ook op dit deel van het monument een opper-
vlaktekartering uit te voeren en het aan de oppervlakte aanwezige vondst-
materiaal te verzamelen. nadat de maïs was geoogst, heeft de pachter, op 
instigatie van de provincie Utrecht, de akker direct weer ingezaaid met gras. 
Omdat verdichting van de grasmat de vondstzichtbaarheid aanzienlijk zou 
reduceren, moest de kartering op dit perceel dan ook zo snel mogelijk uitgevoerd 
worden. dat was de reden om de kartering in december 2009 uit te voeren, 
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ondanks het risico op weersomstandigheden die voor een oppervlaktekartering 
niet zo gunstig zijn. dat risico bleek niet denkbeeldig want vanwege winterse 
weersomstandigheden moest het veldwerk worden gestaakt. in een tweede fase, 
in maart 2010, is de oppervlaktekartering onder betere weersomstandigheden 
alsnog afgerond. in december startten de werkzaamheden op 14 december en 
moesten worden gestaakt op 17 december 2009. de tweede fase vond plaats van 
22 tot en met 24 maart 2010.

de oppervlaktekartering is uitgevoerd conform de in het werkveld geldende 
kwaliteitsnormen en het voor de oppervlaktekartering opgestelde plan van 
Aanpak. het pvA is opgesteld door W.k. van Zijverden en p.g. Alders (beiden 
saxion next). M. polak en J. Zelen van de radboud Universiteit nijmegen 
leverden een inhoudelijke bijdrage aan het pvA. het pvA is op 11 december 
2009 goedgekeurd door J. schreurs van de rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed (rce). een selectie van de vondsten die tijdens de oppervlaktekartering 
zijn verzameld en de bijbehorende documentatie worden gedeponeerd in het 
provinciaal depot voor Bodemvondsten te Utrecht. 

het veldteam bestond uit zestig eerstejaars en zeven ouderejaars studenten van 
saxion next, een studente van de radboud Universiteit nijmegen, W. Jong van 
de rce, A. van rooijen van landschap erfgoed Utrecht, de amateurarcheologen 
F. Moet, h. van Aken, J. herwijnen, M. camfferman, r. Wolfrat, t. van 
Bommel en W. Mijailovic. de projectleiding was in handen van W.k. van 
Zijverden, h. ter schegget en p.g. Alders, allen medewerkers van saxion next. 
diverse studenten van saxion next droegen na afronding van het veldwerk 
hun steentje bij aan de vondstverwerking. r.s. kok trad op als contactpersoon 
van de opdrachtgever, de provincie Utrecht. M. polak van de radboud 
Universiteit nijmegen (archeologisch projectbureau Auxilia) zorgde voor de 
wetenschappelijke vraagstelling en inhoudelijk advies.

2.1  Vooronderzoek

Al vanaf 1829 zijn er op de onderzoekslocatie overblijfselen uit de romeinse 
tijd opgegraven. tijdens diverse onderzoeken is gebleken dat zich hier in 
de ondergrond de resten bevinden van een romeinse militaire en burgerlijke 
nederzetting, te weten het castellum Fectio met bijbehorende vicus, 
havencomplex, grafvelden etc.

de bewoningsgeschiedenis van de vechtense castella wordt van oudsher 
onderverdeeld in drie perioden vanaf het begin van de jaartelling tot ca. 275 na 
Chr.HetRomeinsefortinVechtenmaaktonderdeeluitvaneenreeksfortificaties
langs de limes en is gelegen op de stroomrug van de romeinse rijn, de 
Oudwulverbroeker stroomrug, die op zijn beurt gelegen is in de kronkelwaard 
van de Master meander.

vlakbij vechten takte de rivier de vecht af van de rijn, wat vechten een goede 
keus maakte voor vestiging door zijn goede bereikbaarheid per schip. in de 1ste 
eeuw vond er een voortdurende strijd plaats tussen de inwoners en het water. 
Bij archeologisch onderzoek zijn ter plaatse van de vicus en het castellum 
aan wijzingen voor overstromingen gevonden. er wordt dan ook beweerd dat 
vechten hierdoor enkele tientallen jaren onbewoonbaar is geweest.

rond het einde van de 1ste eeuw heeft de rijn stroomopwaarts van vechten 
een nieuwe bedding gevormd, waardoor de bedding aan de noordzijde van 
de nederzetting begon dicht te slibben. hierdoor was het legerkamp steeds 
slechter per schip bereikbaar. Met houten constructies en volgestorte bekistingen 
werd de steeds verder verlande zuidoever verstevigd, totdat de bedding rond 
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200 na chr. geheel onbruikbaar was. de enige verbinding met de rijn was 
toen waarschijnlijk de watervoerende restgeul ten oosten van de nederzetting. 
tegenwoordig stroomt de rijn ongeveer 750 m meer naar het noorden.2

1829-1834 
NaaraanleidingvaneenmiddeleeuwsevermeldingvaneenRomeinsefortificatie
in vechten werd er een onderzoek gestart in het hoogst gelegen deel, waar 
verwacht werd resten van het castellum aan te treffen. in de jaren 1829-1834 
werd een archeologisch onderzoek in het gebied uitgevoerd door de ‘commissie 
tot het opsporen van romeinsche oudheden’, ingesteld door de gouverneur van 
de provincie Utrecht.

de weinige gegevens die nog voorhanden zijn van deze opgravingen, maken 
aannemelijk dat hier een groot deel van een dorp lag en een aanzienlijk grafveld. 
naar verluidt zouden er een palissade, een schip, een brug en veel waterputten 
zijn gevonden. c.J.c. reuvens richtte in 1834 zijn aandacht op vechten. Zijn 
eerste onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek naar het romeinse 
wegennet in nederland, waarbij hij de ligging van een romeinse weg ten 
noorden van het dorp vechten bevestigde. de resultaten van zijn tweede 
campagne, waarbij hij opzoek ging naar het grafveld, vielen echter tegen. 

1867-1870
toen in het najaar van 1867 werd begonnen met de bouw van het moderne Fort 
vechten, is er nagenoeg geen aandacht besteed aan de structuren die vernield 
werden bij de werkzaamheden. de enige informatiebron over toenmalig 
onderzoek is een schets van kapitein g.Z.p. Marcella met de waargenomen 
structuren. daarbij vallen op de geschetste rivierbedding in de richting noord-
zuid en houten structuren in en langs deze rivierbedding. Ook zijn er skeletten, 
asurnen, vazen, waterputten en grafstenen aangetroffen.

1892-1894
s. Muller van het provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en Westen-
schappen besloot om door middel van een opgraving de zoektocht naar de 
exacte plaats van het vermoede romeinse castellum voort te zetten. het plan 
was om door het graven van een kruisvorm van twee lange en brede sleuven de 
aanwezigheid van een legerkamp aan te tonen. er werden vele vondsten gedaan, 
onder andere een schip, maar de verwachte muren van de versterking werden 
niet aangetroffen. door deze teleurstelling is besloten het project te beëindigen. 

1914, 1920-1927
J.h. holwerda van het rijksmuseum van Oudheden was uiteindelijk degene die 
samen met zijn assistent A.e. remouchamps het castellum ontdekte. dit was 
holwerda gelukt door in duitsland bestudeerde moderne onderzoekstechnieken 
toe te passen, waar hij had geleerd om grondsporen te herkennen. tijdens het 
onderzoek is vastgesteld dat er drie perioden in de bewoning te onderscheiden 
zijn. dit deed hij door het vast stellen van de omtrek en de binnenbebouwing van 
de forten, met in het bijzonder het laatste stenen castellum. Ook stelde hij vast 
dat de versterking onder Augustus rond het begin van de jaartelling is gesticht en 
in het derde kwart van de 3de eeuw is verlaten. 

2 de hierna volgende beknopte onderzoeksgeschiedenis is in grote lijnen ontleend aan een werkstuk 
van J. Zelen, studente aan de radboud Universiteit nijmegen. een uitgebreider overzicht is te vinden 
in polak & Wynia 1991, actuelere inzichten zijn opgenomen in Zandstra & polak 2012.
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1931-1932, 1936-1939
W.c. Braat van het rijksmuseum van Oudheden richtte in de jaren 30 van 
de vorige eeuw zijn aandacht op drie zaken. Allereerst groef hij de oostelijke 
begrenzing op van wat hij beschouwde als het oudste castellum. ten oosten 
daarvan constateerde hij grote houtconstructies, die hij als aanlegplaats inter-
preteerde. ten slotte onderzocht hij de bij het castellum behorende vicus, waar-
voor hij enkele grote sleuven in het noordoosten van het terrein liet graven. 

1946-1947
na de tweede Wereldoorlog moest het land ten oosten van de castella opgehoogd 
worden, om het zo bruikbaar te maken voor agrarische doeleinden. hiervoor 
moest men het noordelijke deel van het terrein, waar de romeinse forten zich 
bevonden, afgraven. daarbij werd het gebied aan archeologisch onderzoek 
onderworpen onder leiding van A.e. van giffen van de rijksuniversiteit 
groningen. het gehele oostfront van het jongste castellum werd daarbij onder-
zocht. de chronologie van de castella bleek hieruit ingewikkelder dan voorheen 
werd gedacht.

1970, 1981-1982, 1989
toen in 1970 bekend werd dat er voor de A12 een verbreding op de planning 
stond, plus de aanleg van een tankstation en verzorgingsplaats, werd door 
W.J. van tent van de rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek de 
daarvoor bestemde grond onderzocht. daarbij trof hij onder andere de romeinse 
rijnbedding aan welke rond 200 na chr. volledig verland bleek te zijn. Ook trof 
hij paalwerk aan dat hij interpreteerde als een systematische uitbouw van de 
zuidelijke oever. Ook werd geconstateerd dat na 250 n.chr de rivier zich weer 
een weg moet hebben gebaand door deze geul.

in 1981-1982 onderzocht van tent het gebied ten westen van de castella, en 
trof hier sporen van romeinse bewoning aan. een gedeelte van het onderzochte 
gebied bleek aanvankelijk als landbouwgrond in gebruik te zijn geweest. in 1989 
en 1991 werden als gevolg van een verdere verbreding van de A12 gebieden 
ten oosten en westen van de Achterdijk onderzocht. een restgeul van de rijn, 
die vlakbij de Achterdijk werd gevonden, bleek de grens van de nederzetting te 
zijn geweest. ten westen was namelijk een overvloed aan romeinse bewonings-
sporen aanwezig, die ten oosten van de geul ontbraken. 

in 1995 en 1996 werden opnieuw opgravingen uitgevoerd in het kader van 
de snelwegverbreding. Ook hierbij zijn vele sporen van de oostelijke vicus 
gevonden.

2007
in 2007 is door adviesbureau rAAp een inventariserend veldonderzoek Overig 
uitgevoerd.3 dat betrof een gecombineerd verkennend boor- en grondradar-
onderzoek. tevens is een metaaldetectie-onderzoek uitgevoerd waarbij in raaien 
systematisch metaalvondsten zijn verzameld ten behoeve van onderzoek naar 
degradatie van metalen. tijdens dit ivO zijn veel structuren die wel werden 
verwacht, niet waargenomen, zoals de ommuring van het stenen castellum. Wel 
zijn er onder andere structuren aangetroffen die verband houden met de vicus 
ten westen van de castella. in perceel 950 zijn tijdens het radaronderzoek diverse 
lineaire structuren aangetroffen.

3 Jansen, Briels & tol in voorbereiding.



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 15

2010
in maart 2010 heeft de rijksdienst voor het cultureel erfgoed op perceel 
951 de eerste fase van een waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 
dit was primair gericht op het verkrijgen van inzicht in de conservering en 
archeologische context van de eerder verzamelde metaalvondsten. Aanvullende 
vragen betroffen de gaafheid en conservering van de archeologische resten in 
dit perceel, dat diep is afgegraven bij de bouw van Fort vechten, en de met 
grondradar in beeld gebrachte structuren.4

2.2  Doelstelling en onderzoeksvragen

tot op heden was op het terrein van castellum Fectio niet eerder een syste-
matische oppervlaktekartering uitgevoerd. een oppervlaktekartering is geschikt 
voor het opsporen van archeologische resten die door bodembewerking (ploegen) 
aan de oppervlakte terecht zijn gekomen. het inventariserend veld onderzoek in 
de vorm van een oppervlaktekartering vormt een aanvulling op het recent door 
rAAp uitgevoerde boor-, grondradar- en metaaldetectie-onderzoek.

de doelstelling van de oppervlaktekartering was om de vooraf geformuleerde 
archeologische verwachting te toetsen en inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid, 
de ruimtelijke verspreiding/dichtheid, aard en conserveringstoestand van de 
aanwezige oppervlaktevondsten in de percelen waarin zich de resten van het 
romeinse castellum Fectio en aangrenzende vicus bevinden. de archeologische 
verwachting is voorafgaand aan de oppervlaktekartering geformuleerd door 
M. polak van archeologisch projectbureau Auxilia van de radboud Universiteit 
nijmegen en opgenomen in het plan van Aanpak.

Archeologische verwachting perceel 951
de verwachting was dat in dit perceel van west naar oost de resten zouden liggen 
van:

- het badhuis van de steenbouwfase?
- binnenbebouwing van voor-Flavische castella;
- wal en gracht van het oudst bekende castellum (niet per se het alleroudste dat 

er is geweest);
- langs de rijn allerhande houten constructies die met de rivier te maken 

hebben;
- het verlengde van de via principalis (hoofdweg) van het castellum van 

periode 2-3;
- de rand van het grafveld?
- het begin van de vicus.

verwachting was dat in dit perceel nagenoeg alle sporen zijn opgeruimd door 
egalisering ten behoeve van de bouw van Fort vechten. desondanks hebben van 
giffen en Braat in dit lage terreindeel tijdens hun archeologisch onderzoek wel 
sporen aangetroffen. 

Archeologische verwachting perceel 950
in de ondergrond van dit perceel zijn in het noordelijke deel vermoedelijk sporen 
aanwezig van de periferie van de castella en meer zuidelijk en zuidwestelijk 
resten van de aangrenzende vicus. Ook kunnen hier resten van een grafveld 

4 een rapport over dit onderzoek wordt op het moment van schrijven voorbereid door de rce.
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en van een romeinse weg aanwezig zijn. van west naar oost liggen hier 
(vermoedelijk):

- resten van de vicus;
- resten van castella (noordelijk deel perceel);
- resten van een romeinse weg (verlengde van de via decumana van het 

stenen castellum).

Onderzoeksvragen
voor het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een oppervlaktekartering 
zijn in het plan van Aanpak verschillende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Wat is de aard, datering en kwaliteit (o.a. conserveringstoestand) van het 
vondstmateriaal dat zich aan de oppervlakte bevindt?

2. is er op basis van het tijdens de oppervlaktekartering verzamelde vondst-
materiaal een uitspraak te doen over de mate van aantasting en fysieke 
kwaliteit van de in de ondergrond aanwezige resten van het monument?

3. door bodembewerking is er sinds lange tijd sprake van aantasting van 
het monument door mechanische erosie. Maar ook in voorgaande eeuwen 
kunnen er activiteiten hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot aan-
tasting. levert het verzamelde vondstmateriaal nadere gegevens op over de 
mate van fysieke aantasting van het monument? Zijn er bijvoorbeeld aan 
de oppervlakte ook vondsten aanwezig uit de vroegste bouwperiode(s) van 
het castellum die zich in de dieper gelegen lagen bevinden. Wat betekent dit 
voor de fysieke kwaliteit van het monument?

4. Wat is de horizontale ruimtelijke spreiding en dichtheid van het aan de 
oppervlakte aanwezige vondstmateriaal?

5. kunnen er op basis van de oppervlaktevondsten uitspraken worden gedaan 
over de uitleg, ruimtelijke indeling, aard en gebruik van de diverse onder-
delen van castellum en vicus? is op basis van het aan de oppervlakte aan-
wezige vondstmateriaal een uitspraak te doen over de begrenzing van de in 
de ondergrond aanwezige resten? 

6. leveren in perceel 950 de aan de oppervlakte aangetroffen vondsten nadere 
informatie over de vermoedelijk in de ondergrond aanwezige, lineaire 
structuren die tijdens het eerder uitgevoerde radaronderzoek van rAAp zijn 
gedetecteerd?

7. Bestaat er ogenschijnlijk een verband tussen de, met name lineaire, met de 
grondradar gedetecteerde fenomenen (structuren?) en de vondstspreiding op 
het maaiveld?

8. Bestaat er een relatie tussen de bij de oppervlaktekartering aangetroffen 
vondsten en het eerder tijdens het metaaldetectie-onderzoek van rAAp 
aangetroffen vondstmateriaal?

9. Zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen de hoeveelheid en de ver-
sprei ding van de oppervlaktevondsten en de door rAAp tijdens het boor-
onderzoek gemeten dikte van de bouwvoor?

10. Bestaat er een relatie tussen de aan de oppervlakte aangetroffen vondsten en 
de grondsporen in de ondergrond?

het antwoord op deze vraag kan pas worden gegeven nadat er nader archeo-
logisch onderzoek is uitgevoerd naar de in de ondergrond aanwezige resten van 
castellum en vicus. Maar om dit verband later aan te kunnen tonen is het zaak om 
nu vondstmateriaal dat zich op het maaiveld bevindt te verzamelen.

Specifieke onderzoeksvragen per perceel
naast deze algemene onderzoeksvragen zijn voor beide afzonderlijke percelen 
specifiekeonderzoeksvragengeformuleerd.
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Perceel BNK02B950
11. is het vondstmateriaal in alle richtingen even dicht verspreid en is hiermee 

de vicus te begrenzen?
12. komt langs de rand van het castellum meer bouwmateriaal voor dan elders 

(als dit niet het geval is lijkt bouwmateriaal als indicator voor de aanwezig-
heid van steenbouw in de ondergrond geen stand te houden)?

13. is de chronologische samenstelling van het vondstmateriaal anders dan in 
perceel 951 (de aanwezigheid van meer Flavisch en later materiaal zou de 
erosie van perceel 951 kunnen bevestigen)?

14. verschilt het vondstmateriaal van het castellumterrein in enig opzicht van dat 
daarbuiten?

15. is er grind of schelp te vinden (en in welke mate) die duiden op de aanwezig-
heid van een weg?

16. is er verbrand bot aan het oppervlak te vinden dat op geërodeerde crematie-
graven wijst?

17. is er een vondstarme zone die wijst op een onbebouwde buffer rond de 
castella?

Perceel BNK02B951
18. dit noordoostelijke perceel is in het verleden afgegraven. kan er op basis 

van het aan de oppervlakte aanwezige vondstmateriaal een uitspraak worden 
gedaan over eventueel nog in de ondergrond aanwezige resten (mate van 
verstoring,fysiekekwaliteit)?Meerspecifiek:

19. Bevestigt het aangetroffen vondstmateriaal dat de jongere (Flavische en 
latere?) niveaus zijn afgegraven? 

20. Als er Flavisch en later materiaal aanwezig is, is dat dan ook overal in 
dezelfde mate aanwezig?

21. is er vroeg vondstmateriaal aanwezig ten oosten van wal en gracht van de 
oudste fase van het castellum?

22. Zijn er concentraties stenen bouwmateriaal die de voormalige aanwezigheid 
van een badhuis bevestigen?

23. is er grind of schelp te vinden (en in welke mate) die duiden op de aanwezig-
heid van een weg?

24. is er verbrand bot aan het oppervlak te vinden dat op geërodeerde crematie-
graven wijst?

25. is er een vondstarme zone die wijst op een onbebouwde buffer rond de 
castella?

2.3  Methodiek

Onderzoeksmethodiek
tijdens de door saxion next op de percelen 950 en 951 uitgevoerde oppervlakte-
kartering is het vondstmateriaal verzameld in vakken van 25 x 25 m. de opzet 
was om deze vakken zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de raaien en segmen-
ten van het eerder door rAAp uitgevoerde detectoronderzoek. dit moest onder-
zoek mogelijk maken naar een eventuele relatie tussen de door rAAp geborgen 
metaalvondsten en het vondstmateriaal dat tijdens de opper vlakte  kartering 
werd verzameld. de 25 x 25 m vakken zijn uitgezet vanuit een meet systeem 
dat bestond uit een raster van parallelle meetlijnen met een onder linge afstand 
van 50 m. in deze meetlijnen zijn om de 50 m piketten geplaatst om vaste meet-
punten te markeren met daarop aangegeven het desbetreffende meet punt nummer 
(afb. 4). Alle meetpunten zijn vastgelegd in het rd-net.
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vanuit de meetlijnen zijn over de te karteren percelen de vakken van 25 x 25 m 
uitgezet. deze zijn vervolgens systematisch in raaien met een onderlinge 
afstand van 2 m belopen. Omdat van de meetpunten van waaruit de vakken 
zijn uitgezet, de rd-coördinaten bekend zijn, is het mogelijk alle gekarteerde 
vakken te koppelen aan het rd-net. per perceel zijn op een A0-tekenvel met 
millimeter verdeling de meetpunten en de vakken met vaknummers aangegeven 
en in elk vak is het daaraan gerelateerde vondstnummer genoteerd. Op beide 
veld tekeningen zijn de actuele perceelsgrenzen ingetekend. daarnaast zijn 
op de tekeningen zaken vastgelegd die van invloed zijn op de kwaliteit van 
de vondstzichtbaarheid, zoals zones met veel boombladeren op het maaiveld, 
stroken grasland, oppervlakten die bedekt zijn met betonplaten, etc. Ook 
opvallende concentraties van bijvoorbeeld grind zijn op de tekeningen 
aangegeven.

Om te voorkomen dat tijdens de kartering vondstmateriaal op subjectieve wijze 
geraapt zou worden is er voor gekozen om in principe al het vondstmateriaal dat 
zich aan de oppervlakte bevond, te verzamelen (vakken zijn zo veel mogelijk 
leeggeraapt). vanwege de grote hoeveelheid grind aan het oppervlak van beide 
percelen is ervoor gekozen om alleen grindkiezels te verzamelen die groter 
waren dan ca. 2 cm. Om de objectiviteit van de kartering zoveel mogelijk te 
waarborgen zijn de studenten die het vondstmateriaal gingen verzamelen, 
vooraf niet tot in detail op de hoogte gebracht van de ligging van de diverse te 
verwachten structuren in de ondergrond. de deelnemers aan de kartering die 

Afb. 4  Vakverdeling van 
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hiervan wel op de hoogte waren, zoals de lokale amateurarcheologen, hielden 
zich vooral bezig met het achter de studenten aanlopen om materiaal te rapen 
dat was blijven liggen en/of vragen van studenten over het vondstmateriaal en 
dergelijke te beantwoorden. hun voorkennis heeft geen invloed gehad op het 
verzamelen van de bulk aan vondstmateriaal.

Alle vondsten uit één vak hebben een uniek vondstnummer gekregen dat 
gekoppeld is aan dat vak. de vondsten zijn geregistreerd op een (digitale) 
vondstenlijst.

Motivatie onderzoeksmethodiek
de keuze om tijdens de oppervlaktekartering vondsten te verzamelen in vakken 
van 25 x 25 m is gebaseerd op de volgende motieven. Uit eerder uitgevoerd 
onderzoek naar de relatie tussen vondstmateriaal dat is verzameld tijdens 
een oppervlaktekartering en uit spitvakken (direct onder de oppervlakte), is 
gebleken dat er geen correlatie bestaat tussen oppervlaktevondsten, de ter 
plaatse uit spitvakken verzamelde vondsten en de grondsporen die zich daar in 
de ondergrond bevinden.5 Uit een van deze onderzoeken blijkt verder dat, als 
grote verstoringen in later tijden achterwege zijn gebleven, er sprake is van een 
structurele oververtegenwoordiging van het jongste vondstmateriaal aan het 
oppervlak. Bij de interpretatie van de resultaten van de oppervlaktekartering 
dient hiermee rekening te worden gehouden.

de oppervlaktekartering op het terrein van castellum Fectio kan inzicht geven 
in het jongste gebruik van de vindplaats en inzicht geven in grotere verstoringen 
van het oppervlak, zoals bij perceel 951. het is zinvol een meeteenheid te creëren 
die past op te verwachten structuren die door middel van de oppervlaktekartering 
in kaart gebracht kunnen worden. individuele huisplattegronden en dergelijke 
zullen niet kunnen worden onderscheiden, wel kan gedacht worden aan het 
in kaart brengen van activiteitenzones en grotere afwijkende structuren, 
bijvoorbeeld de locatie van een badgebouw, begraafplaats en weg. verwacht 
mag worden dat structuren zijn te herkennen wanneer de te karteren eenheden 
een gelijke grootte hebben als de waarnemingsoppervlakken. het probleem van 
structuren die in een half vak vallen, maakt dat een beeld diffuus wordt maar niet 
noodzakelijkerwijs oninterpreteerbaar. dit probleem kan worden opgelost door 
de waarnemingseenheden te verkleinen. 

Uiteindelijk gaat het er om wat het primaire doel is van de oppervlaktekartering. 
Bij een kartering in grotere waarnemingseenheden kan een groter oppervlak 
in relatief weinig tijd worden gekarteerd. daarbij kan het tijdens de kartering 
verzamelde vondstmateriaal aanwijzingen opleveren voor de aanwezigheid van 
structuren in een groter gebied. Bijvoorbeeld de locaties van de eerder genoemde 
structuren zoals een badhuis, grafveld en een weg. van de eerste twee structuren 
mag verwacht worden dat die een aanzienlijke omvang hadden en de resten 
daarvan in principe in een grid van 50 x 50 moeten opvallen. Bij een weg met 
een relatief smalle, lineaire structuur is dit vermoedelijk lastiger maar laten de 
resten daarvan zich wellicht herkennen vanwege een afwijkende samenstelling 
van het vondstmateriaal zoals de aanwezigheid van veel grind en steen tussen 
de oppervlaktevondsten. Wanneer er wordt gekarteerd in vakken van 25 x 25 m, 
dan moet het mogelijk zijn de bovengenoemde eenheden door middel van een 
oppervlaktekarteringinbeeldtebrengen.Eenverdereverfijningvanhetbeeldis
mogelijk door middel van een detailkartering in vakken van 5 x 5 m, maar levert 
naar verwachting op dit karteringsniveau niet meer informatie op. 

5 van Beek, groenewoudt & keunen 2006; ongepubliceerd verslag over het verzamelen van 
vondsten uit omgespitte bovengrond tijdens de opgraving 1995-1996 in vechten (M. polak, rOB 
1997).
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Uitvoering oppervlaktekartering
het veldwerk is uitgevoerd in twee fasen. de eerste fase van 14 tot en met 
17 december 2009 en de tweede fase van 22 tot en met 24 maart 2010. tijdens 
de eerste fase is perceel 951 geheel gekarteerd en daarnaast een aantal vakken 
van perceel 950. vanwege de invallende winter liep de kartering ernstige 
vertraging op doordat de vondsten vastvroren aan het oppervlak van de akkers. 
daarnaast had het in de nacht van 16 op 17 december zodanig gesneeuwd dat 
het uitvoeren van een oppervlaktekartering niet langer mogelijk was en de 
karteringswerkzaamheden zijn gestaakt. van 22 tot en met 24 maart kon de 
oppervlaktekartering van perceel 950 onder zonnige weersomstandigheden 
worden afgerond.

voorafgaand aan de kartering heeft een landmeter van de rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed (rce) in de te karteren akkers het meetsysteem uitgezet. 
de opzet was dat de vakken voor de oppervlaktekartering zoveel mogelijk 
zouden aansluiten bij de raaien en segmenten van het eerder door rAAp 
uitgevoerde detectoronderzoek. Bij het ontwerpen van het meetsysteem voor 
de oppervlaktekartering bleek er echter sprake te zijn van een afwijking in 
de afstand tussen de raaien van het detectoronderzoek waardoor deze raaien 
niet overal parallel aan elkaar lopen. Om tijdens de oppervlaktekartering het 
materiaal zoveel mogelijk te verzamelen uit vakken van identieke grootte is 
er bij de oppervlaktekartering wel uitgegaan van parallelle raaien. daardoor 
kan het voorkomen dat deze raaien niet altijd samenvallen met die van het 
detectoronderzoek. van perceel 951 zijn tijdens de oppervlaktekartering in 53 
vakken de vondsten verzameld en in perceel 950 in 145 vakken. tijdens het 
veldwerk is er van elk perceel een veldtekening gemaakt waarop de meetpunten, 
vakken, vondstnummers, perceelsgrenzen en relevante waarnemingen zijn 
vastgelegd.

een meetploeg heeft vanuit het meetsysteem alle vakken uitgezet. daarbij werd 
de zuidwesthoek van elk vak gemarkeerd met een gele plantenprikker waarop 
het vaknummer was genoteerd. de vondsten zijn per vak verzameld. daarbij is 
elk vak in raaien met een onderlinge afstand van ca. 2 m afgelopen. tijdens het 
karteren van een vak zijn de hoekpunten daarvan steeds duidelijk aangegeven. 
een aantal studenten verzorgde de vondstenadministratie. de vondsten uit 
één vak hebben een uniek vondstnummer gekregen om de vondsten aan dat 
vak te relateren. de vondsten werden verzameld in emmers. Zodra een vak 
was gekarteerd, zijn de vondsten overgeheveld in plastic vondstzakken met 
daaromheen een tweede vondstzak. tussen beide zakken werd het vondstkaartje 
gestoken, zodat de kaartjes in elke vondstzak makkelijk te vinden en goed 
leesbaar waren. langs de perceelsgrenzen bevonden zich kleine oppervlakte-
eenheden met zeer gering vondstmateriaal. Om praktische redenen is dit 
samengevoegd met het vondstmateriaal van het aangrenzende 25 x 25 m vak. 
deze ‘rafelrandjes’ zijn ook aangegeven op de veldtekeningen. de geringe 
hoeveelheid materiaal die hiervan afkomstig is, zal verder van weinig invloed 
zijn op de inhoudelijke resultaten van de kartering. het onderzoek is uitgevoerd 
conform het plan van Aanpak, afgezien van de voorgenomen twee boringen in 
depercelen.DezezijnnietgezetomdaterboorprofielenvanRAAPbeschikbaar
kwamen. 

tijdens de eerste fase van het veldwerk, in december 2009, is een deel van het 
vondstmateriaal ter plaatse gewassen en gedroogd. daarvoor was door de staf 
van het nabijgelegen Fort vechten een chambre in de bomvrije kazerne van 
Fort vechten ter beschikking gesteld. Al op de tweede dag van de kartering, 
15 december, viel de vorst in. daardoor liep de kartering ernstige vertraging 
op doordat het vondstmateriaal was vastgevroren aan het oppervlak van de 
akkers. Omdat de zon scheen was tegen het eind van de morgen de toplaag 
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van de te karteren akker deels ontdooid waardoor een deel van de akker alsnog 
is gekarteerd. Omdat perceel 951 was ingezaaid met gras, was het belangrijk 
om in ieder geval de oppervlaktekartering van dit perceel af te ronden. Bij 
het verzamelen van het vondstmateriaal moest daarvoor wel gebruik gemaakt 
worden van allerlei gereedschap dat voorhanden was: meetpennen, troffels, 
schroevendraaiers en een schep. daarmee kon vondstmateriaal dat nog was 
vastgevroren aan de ondergrond, stuk voor stuk worden losgewrikt. dit leverde 
veel tijdverlies op. nadat in de nacht van 16 op 17 december het oppervlak was 
bedekt met een dik pakket sneeuw, is de oppervlaktekartering gestaakt. Op dat 
moment was de oppervlaktekartering op perceel 951 inmiddels afgerond en 
gestart met de kartering van perceel 950.

het vondstmateriaal van de eerste karteringsfase is door studenten van saxion 
next bij de vestiging van Adc Archeoprojecten in Amersfoort gewassen, 
gesorteerd en verpakt. het vondstmateriaal van de tweede karteringsfase, 
in maart 2010, is door studenten van saxion next op een opslaglocatie van 
Archeologie deventer gewassen en verpakt. voor de determinatie en analyse is 
het vondstmateriaal overgebarcht naar Auxilia in nijmegen.

Vondstzichtbaarheid en vondstdichtheden
de vondstdichtheid in de diverse gekarteerde vakken varieerde. de hoeveelheid 
vondsten die in een bepaalde zone is aangetroffen, kan een aanwijzing vormen 
voor de aan- of afwezigheid van archeologische resten in de ondergrond, maar 
dit is prematuur. de aanwezigheid van veel vondstmateriaal kan betekenen dat 
zich ter plaatse archeologische resten in de ondergrond vinden, maar het kan 
echter ook een indicatie vormen voor de mate van aantasting van eventueel 
aanwezige resten, bijvoorbeeld doordat bij latere grondbewerking vondsten aan 
de oppervlakte zijn geraakt en bij die grondbewerking de archeologische resten 
zijn aangetast. en tegenovergesteld kan een lage vondstdichtheid beteken dat ter 
plaatse geen resten in de ondergrond aanwezig zijn of dat aanwezige resten niet 
of nauwelijks zijn aangetast en dus beter bewaard zijn gebleven dan in een zone 
met veel vondstmateriaal aan de oppervlakte. slechts aanvullend onderzoek kan 
hierdefinitiefuitsluitselovergeven.

perceel 950 was voorafgaand aan de kartering in gebruik als maïsakker. na de 
oogst is de akker niet meer bewerkt, waardoor de maïsstoppels nog aanwezig 
waren. dat de akker na de oogst niet was geploegd of geëgd, had een enigszins 
negatieve invloed op de vondstzichtbaarheid. het noordelijke deel van perceel 
950 bestond uit grasland (afb. 5). deze zone grenst aan een boomgaard 
in het naastgelegen perceel. het gras moet voorkomen dat onbevoegden 
vondstmateriaal meenemen dat ter plaatse in grote hoeveelheden aan de 
oppervlakte ligt. vanwege het gras was de vondstzichtbaarheid slecht. Maar 
omdat de grasmat niet geheel was verdicht, zijn de daar gesitueerde vakken wel 
gekarteerd. Op het oppervlak van het zuidelijke deel van deze akker bevonden 
zich veel boombladeren in een zone parallel aan de Marsdijk. deze bladeren 
waren afkomstig van een rij bomen langs de Marsdijk. de vondstzichtbaarheid 
in dat deel van het perceel was daardoor slecht. naar het noorden toe nam de 
bladerdichtheid geleidelijk af en de vondstzichtbaarheid toe. 

perceel 951 was in zijn geheel recentelijk ingezaaid met gras dat tijdens de 
kartering al aan het ontkiemen was. dit had een negatieve invloed op de 
vondstzichtbaarheid, die daardoor matig tot slecht was. Ook bevonden zich 
veel bladeren op het oppervlak langs de zuidelijke perceelsgrens; daar was de 
vondstzichtbaarheid slecht. het verzamelen van vondsten werd op twee plaatsen 
verhinderd door de aanwezigheid van ijs. dergelijke omstandigheden zijn van 
invloed op de hoeveelheid materiaal die kon worden verzameld en dus ook op 
een kwantitatieve interpretatie van het vondstmateriaal. 
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Op perceel 950 was in een aantal vakken de vondstdichtheid opvallend groot. 
het aangetroffen materiaal bestaat voornamelijk uit scherven aardewerk, 
natuursteen en bouwmateriaal zoals fragmenten baksteen e.d. in dit perceel 
bevonden zich in vak 14 en 90 opvallende concentraties grindkiezels. in vak 
90 betrof dat een baan grind langs het betonnen fundament van een voormalige 
bunker uit de tweede Wereldoorlog. het is mogelijk dat dit grind te maken heeft 
met de bouw van deze bunker. in vak 14, dat is gesitueerd tegen de zuidelijke 
perceelsgrens, bevond zich eveneens een grindconcentratie. in het zuidwestelijke 
deel van het perceel bevond zich een betonnen plateau dat diende voor de opslag 
van kuilgras e.d. het plateau is gesitueerd in de vakken 49, 50, 66 en 67. door 
een administratieve vergissing zijn de vondsten van de vakken 35, 36 en 37 
samengevoegd en hebben deze één vondstnummer gekregen (157). 

Aan de zuidzijde van perceel 951 bevond zich in de vakken 5 en 13 een laagte 
met een concentratie vondstmateriaal. het betreft hier vermoedelijk een recent 
gegraven afwateringsgeul. de geul had een oriëntatie van noordoost naar 
zuidwest.
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3  Determinatie en analyse van de vondsten

Naafloopvandekarteringwasmaarbijbenaderingbekendhoeveelvondsten
er waren verzameld, omdat van perceel 950 maar een klein deel van het vondst-
materiaal was gewassen, gesplitst en gewogen. Op basis van de gegevens van 
perceel 951 werd het totaal aantal vondsten geschat op ruim 150.000 en het totale 
gewicht op ruim 5.000 kilo.

Omdat de kosten van de integrale determinatie van al die vondsten niet in 
verhouding zouden staan tot de te verwachten informatiewaarde, werd al op 
voor hand besloten tot een beperktere aanpak, waarbij niet al het materiaal zou 
worden gedetermineerd. later moest worden besloten om slechts een selectie 
van de vakken van perceel 950 in de uitwerking te betrekken.

perceel 951 heeft 28.591 voorwerpen opgeleverd, met een gezamenlijk gewicht 
van 1.072 kg. voor perceel 950 kan alleen een schatting worden gegeven, die is 
gebaseerd op een extrapolatie van de aantallen van de onderzochte vakken: ruim 
111.000 voorwerpen met een gezamenlijk gewicht van ruim 3.000 kg (vgl. tabel 
17). Zowel de aantallen vondsten als hun totaal gewicht waren dus mogelijk 
enigszins overschat.

dit hoofdstuk bevat een korte schets van de gevolgde werkwijze en een verant-
woording van de toegepaste selectie.

3.1  Werkwijze

in het aan de opdrachtgever voorgelegde plan van Aanpak voor de uitwerking 
was de volgende werkwijze voorgesteld:

- determineren van alle randfragmenten van het aardewerk;
- determineren van alle overige dateerbare fragmenten aardewerk;
- tellen en wegen van de niet-gedetermineerde fragmenten aardewerk;
- hoeken van fragmenten baksteen tellen en wegen;
- registreren van opmerkelijke fragmenten baksteen (bijv. misbaksels, stukken 

met stempels, rekenkenmerken, telstrepen en andere eigenaardigheden);
- tellen en wegen van de overige fragmenten baksteen;
- in enkele grote groepen tellen en wegen van het natuursteen;
- tellen en wegen van botfragmenten, registreren van verbrande fragmenten;
- tellen en wegen van glas, metaal en metaalslakken;
- alle informatie invoeren in een database.

deze aanpak leek voldoende gegevens te zullen opleveren om de meeste 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. de voorgestelde werkwijze is per 
materiaalgroep als volgt toegepast:

- van het aardewerk zijn alle randfragmenten en overige diagnostische 
fragmenten (waar mogelijk) op type gedetermineerd. de resterende wand- 
en bodemfragmenten zijn alleen geteld, gewogen en ingedeeld in een 
aardewerkgroep (gladwandig, ruwwandig enz.). deze werkwijze is toegepast 
op de romeinse en enkele vroegmiddeleeuwse fragmenten. het jongere 
materiaal is alleen geteld.

- het keramische bouwmateriaal is waar mogelijk op vorm (tegula, later, 
imbrex, enz.) gedetermineerd. Alle fragmenten zijn geteld en gewogen, 
hoeken zijn apart geteld en bijzonderheden zijn geregistreerd.. 

- het natuursteen is geteld en gewogen. hierbij zijn de stukken ingedeeld in 
enkele hoofdgroepen (tufsteen, leisteen, tefriet, enz.). van een steekproef 
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van vakken van perceel 951 zijn de kiezels en keien individueel gewogen en 
opgemeten. Artefacten zijn apart bestudeerd.

- Bot is alleen geteld en gewogen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
verbrand en onverbrand materiaal.

- glas is geteld en gewogen. herkenbare fragmenten zijn ingedeeld in groepen 
(servies, vensterglas, enz.) en waar mogelijk op type gedetermineerd.

- Metalen voorwerpen en slakken zijn geteld, gewogen en waar mogelijk op 
type gedetermineerd.

Baksteen en natuursteen zijn ingevoerd in Microsoft excel, de overige 
vondstgroepen in limesdet versie 3.0. de vondstgegevens zijn in Mapinfo 
gekoppeld aan de gevectoriseerde verzamelvakken, waarna verspreidingskaarten 
konden worden gemaakt.

3.2  Selectie

Bij de uitwerking werd gestart met de vondsten van perceel 951, omdat deze al 
gewassen, gesplitst, geteld en gewogen waren. de voorgestelde werkwijze bleek 
meer tijd te kosten dan beschikbaar was, zodat een beperking noodzakelijk was. 
die is niet gezocht in de werkwijze zelf, maar in de inperking van het aantal 
vakken waarvan de vondsten werden bekeken.

Perceel 951
perceel 951 omvatte ongeveer een derde van het aantal vakken van 950, en 
daarom werd hiervoor een derde van de beschikbare tijd gereserveerd. halver-
wege werd duidelijk dat dit niet voldoende zou zijn. Omdat al op voorhand 
rekening was gehouden met deze mogelijkheid, werden aanvankelijk de 
vondsten van elk tweede vak bekeken, in een verspringend patroon. Op die 
manier zou ook bij een sterke onderschatting van de voor de vondstverwerking 
benodigde tijd een gelijkmatige verspreidingsbeeld ontstaan.

toen duidelijk werd dat er onvoldoende tijd was om alle vondsten van alle 
vakken te verwerken, werd besloten om het aardewerk van alle vakken te 
bekijken, maar voor de overige vondstgroepen de aanpak te beperken tot elk 
tweede vak. Uiteindelijk konden dankzij de inzet van de enthousiaste stagiare 
e.W. noorda toch nog de overige vondsten van de resterende vakken worden 
verwerkt. Zij voerde bovendien een experiment uit met het grind en de rolkeien 
(zie onder).

Perceel 950
van perceel 950 was slechts van een beperkt aantal vakken het materiaal 
gesplitst, geteld en gewogen, zodat het werkelijke aantal vondsten ongewis was. 
Ook hier werd aanvankelijk alleen het materiaal van elk tweede vak bekeken. Al 
snel bleek echter dat de vondstverwerking zelfs met deze beperking niet binnen 
de beschikbare tijd zou kunnen worden voltooid. de oorzaak was deels van 
organisatorische aard: het bijeenzoeken en splitsen van de vondsten kostte extra 
tijd. Maar belangrijker was een inhoudelijk verschil: perceel 950 bleek per vak 
meer vondsten te hebben opgeleverd dan perceel 951: gemiddeld 258 tegen 154 
voorwerpen.

Uiteindelijk is het baksteen en natuursteen verwerkt van elk achtste vak, en het 
aardewerk en het overige vondstmateriaal van elk tweede vak. de sterke reductie 
van de verwerking van het baksteen werd ingegeven door de sterke fragmentatie; 
de informatiewaarde bleek daardoor zeer gering. deze beperkte aanpak was 
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alleen mogelijk dankzij de grote inspanningen van stagiaire e.W. noorda bij het 
splitsen van het vondstmateriaal.

Grind en rolkeien: een experiment
een van de onderzoeksvragen was gericht op het opsporen van het tracé 
van wegen. in dat verband leek het de moeite waard om te bezien of in het 
aangetroffen door rivieren verplaatste steenmateriaal (grind en rolkeien) een 
meertoppige verdeling van grootte of gewicht waarneembaar zou zijn. in dat 
geval zou sprake kunnen zijn van een verschillend gebruik, bijvoorbeeld voor 
plaveisel en als funderingsmateriaal.

voor een deel van de collectie is elk stuk steen groter dan 1 cm apart opgemeten 
en gewogen. daarbij werd zowel de langste zijde opgemeten als de kortste. elk 
object is apart gewogen en ingedeeld in een categorie afgerond (door water en 
erosie) of hoekig (groevemateriaal). deze methode vergde veel tijd en is alleen 
toegepast op het vondstmateriaal van perceel 951. Op grond van de resultaten 
(zie paragraaf 6.5.1) is besloten om het experiment niet voort te zetten met het 
materiaal van het andere perceel.

Deponering
in overeenstemming met het plan van Aanpak wordt slechts een selectie van 
het vondstmateriaal gedeponeerd in het depot voor Bodemvondsten van de 
provincie Utrecht. daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd:

- aardewerk: alle randfragmenten en dateerbare overige fragmenten;
- baksteen: alle hoeken en opvallende fragmenten;
- natuursteen: alle artefacten en een representatieve selectie (steensoort) van 

de rest;
- al het botmateriaal, glas en alle slakken.
- metaal wordt niet aangeleverd, omdat de conserveringstoestand van 

de vondsten zeer slecht was en geen van de aangetroffen voorwerpen 
behoudens waardig was.

deze selectie is toegepast op alle vakken waarvan het materiaal is verwerkt. 
van tien vakken, verdeeld over het terrein, wordt het vondstmateriaal integraal 
bewaard.
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Afb. 6  Perceel 951: 
verhouding tussen 
kruiken en kruik-
amforen, ruwwan dige 
waar en amforen op 
basis van het aantal 
scherven.

Afb. 7  Perceel 951: 
verhouding tussen de 
overige aardewerk-
groepen op basis van 
het aantal scherven.
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4  Het vondstmateriaal van het oostelijke perceel (951)

de kartering van perceel 951 heeft in totaal 28.591 objecten opgeleverd, waarvan 
het merendeel bestaat uit stukken baksteen, aardewerk en natuursteen (tabel 1).

4.1  Aardewerk

Op perceel 951 zijn ruim zevenduizend aardewerkfragmenten gevonden die 
ingedeeld zijn in de conventionele categorieën (tabel 2). de grootste groep wordt 
gevormd door de (gladwandige) kruiken, en een niet onaanzienlijk deel van het 
spectrum bestaat uit ruwwandig aardewerk. daarnaast is er een relatief groot 
aandeel amforen; in gewicht uitgedrukt is deze groep zelfs de grootste. het is 
daarnaast opvallend dat een bij een kartering goed zichtbare aardewerksoort als 
terra sigillata maar weinig fragmenten telt.

4.1.1  Terra sigillata
Op perceel 951 zijn in totaal 193 fragmenten terra sigillata gevonden. het 
vormenspectrum bestaat uit bakjes, versierde en onversierde kommen, borden en 
schotels (tabel 3). de vondsten worden hieronder per productioregio besproken: 
italië en lyon (Arretijns), Zuid-, Midden- en Oost-gallië.6

6 voor sigillata uit italië en lyon worden hier doorgaans de onzuivere termen ‘Arretina’ en 
‘Arretijnse sigillata’ gebruikt. de gangbare aanduiding ‘Oost-gallisch’ is evenmin zuiver, omdat 
onder deze noemer bijvoorbeeld ook sinzig (germania inferior) en rheinzabern (germania superior)
worden geschaard.

Tabel 1  Perceel 951: 
overzicht van de 
vondsten.

Tabel 2  Perceel 951: 
overzicht van het 
aardewerk.

vondstgroep aantal gram
aardewerk 7.128 85.636
bouwmateriaal 16.091 616.817
natuursteen 4.366 351.144
ijzer 101 3.907
brons 0 0
slak 102 5.862
glas 63 452
bot 714 8.467
schelp 14 45
hout/houtskool 12 11
totaal 28.591 1.072.341

materiaal scherven % gram %
terra sigillata 193 2,7 750 0,9
dunwandig 13 0,2 23 0,0
gebronsd 2 0,0 6 0,0
Belgische waar 101 1,4 1.081 1,3
geverfd 267 3,7 1.344 1,6
gladwandig 10 0,1 76 0,1
kruiken en kruikamforen 2.735 38,4 20.790 24,3
transportamforen 1.064 14,9 32.312 37,7
dikwandig 198 2,8 6.859 8,0
ruwwandig 2.082 29,2 17.259 20,2
Low Lands ware 6 0,1 182 0,2
handgevormd 285 4,0 3.543 4,1
laat- en postmiddeleeuws 172 2,4 1.411 1,6
totaal 7.128 100,0 85.636 100,0
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Arretijnse terra sigillata
Zesentwintig fragmenten zijn ondergebracht bij de Arretijnse sigillata. Acht 
daarvan behoren tot servies ib en ic: het bord conspectus 12 (afb. 8 a-b en 10 a) 
en het bakje conspectus 14. deze worden rond het begin van de jaar telling 
gedateerd7 en behoren tot de oudste vondsten. drie fragmenten behoren tot 
servies ii: het bord conspectus 18 en het bakje conspectus 22. hoewel deze niet 
zo vroeg zijn als de fragmenten van servies i, moeten ook deze gedateerd worden 
in de Augusteïsche en vroeg-tiberische periode.8 een randfragment van een 
bakje conspectus 31 stamt uit dezelfde tijd.9 daarnaast zijn veertien fragmenten 
Arretina herkend die niet op type gedetermineerd konden worden.

Zuid-Gallische terra sigillata
de grootste groep sigillata van dit perceel is afkomstig uit Zuid-gallië. Bij 
de 95 fragmenten gaat het voornamelijk om bakjes dragendorff 27 en borden 
dragendorff 15/17 en 18. Zeven fragmenten behoren tot versierde kommen 
dragendorff 29 en 37, waarvan er vier nog noemenswaardige resten van 
versiering hadden (afb. 9).

7 ettlinger et al. 1990, 72-73 en 76-77.
8 ettlinger et al. 1990, 82-83 en 90-91.
9 ettlinger et al. 1990, 106-107.

a

b

c

d e

f

Afb. 8  Perceel 951: fijne waar. a-b: Conspectus 12. c: Dragendorff 36. d: Holwerda 25. e: 
Hermet 9. f: Niederbieber 53a. Schaal 1:2.
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Zeker de helft van de scherven zal uit de voor-Flavische tijd dateren. dit geldt in 
elk geval voor de fragmenten hofheim 8 en de meeste fragmenten dragendorff 
15/17(r), 24/25 en 29. het enige stuk dat met zekerheid na 70 na chr. kan 
worden gedateerd, is een fragment dragendorff 37.

Midden- en Oost-Gallische terra sigillata
Met 61 scherven is bijna een derde deel van de sigillata van Midden- of Oost-
gallische herkomst. Zoals gebruikelijk behoren de meeste fragmenten tot borden 

Tabel 3  Perceel 951: 
overzicht van de terra 
sigillata.

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Arretijns bakje 0 3 1 4 0 14
 bord 0 5 2 7 0 25
 Conspectus 12 0 1 0 1 0 1
 Conspectus 12.1 1 0 0 1 7 12
 Conspectus 12.3 1 0 0 1 3 6
 Conspectus 12.4 2 0 0 2 12 15
 Conspectus 14.2 2 0 1 3 7 11
 Conspectus 18 0 1 0 1 0 6
 Conspectus 18.2 1 0 0 1 4 2
 Conspectus 22 1 0 0 1 4 1
 Conspectus 31 1 0 0 1 6 2
 onbekend 0 3 0 3 0 3
Arretijns of Zuid-Gallisch bakje 0 3 0 3 0 1

onbekend 0 1 0 1 0 1
Zuid-Galllisch bakje 1 12 2 15 2 34
 bord 1 17 6 24 1 117
 Dragendorff 15/17 5 1 0 6 13 7
 Dragendorff 15/17R 0 3 0 3 0 23
 Dragendorff 18 4 0 0 4 14 13
 Dragendorff 24/25 2 2 0 4 10 5
 Dragendorff 27 8 7 0 15 38 44
 Dragendorff 29 2 4 0 6 9 16
 Dragendorff 33 0 1 0 1 0 11
 Dragendorff 37 0 1 0 1 0 6
 Hofheim 8 2 0 0 2 10 2
 onbekend 0 13 1 14 0 21
Midden- of Oost-Gallisch bakje 0 1 0 1 0 1

Dragendorff 18/31 0 2 0 2 0 14
 onbekend 0 2 0 2 0 7
Oost-Gallisch bakje 0 7 2 9 0 37
 bord 0 5 6 11 0 96
 Curle 11 1 0 0 1 5 7
 Dragendorff 18/31 5 0 0 5 19 24
 Dragendorff 18/31R 2 0 0 2 6 15
 Dragendorff 27 4 0 0 4 10 28
 Dragendorff 33 1 0 0 1 3 4
 Dragendorff 37 0 3 0 3 0 18
 Dragendorff 45 1 1 0 2 4 24
 kom 0 1 0 1 0 8
 onbekend 0 16 0 16 0 36
 schotel 0 0 1 1 0 2
onbekend bakje 0 1 0 1 0 2
 bord 1 0 0 1 1 1
 Dragendorff 27 0 2 0 2 0 14
 Dragendorff 36 1 0 0 1 7 10
 onbekend 0 2 0 2 0 3
totaal  50 121 22 193 195 750
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dragendorff 18/31 en bakjes dragendorff 27 en 33. de enige late vorm is de 
wrijfschaal dragendorff 45.

Op een bodemfragment van een bakje was nog een restant aanwezig van een 
pottenbakkersstempel met de tekst sa[biiin], van sabienus (?) uit Blickweiler of 
la Madeleine. dit kan gedateerd worden rond het midden van de 2de eeuw.10

4.1.2  Dunwandig en gebronsd aardewerk
dunwandig aardewerk is een betrekkelijk kleine, vroeg-romeinse groep be-
staande uit bakjes en bekers. hoewel een veldkartering geen gunstige omstandig-
heden biedt voor dit kleine en lichte aardewerk, zijn toch enkele dun wandige 
fragmenten gevonden (tabel 4). Zeven behoren tot de eenvoudige bakjes haltern 
40A en 40B, en één is van een ‘rillenbecher’ haltern 43A. Ze worden alle in de 
Augusteïsch-tiberische periode gedateerd, omdat ze voorkomen op vindplaatsen 
zoals dangstetten, Oberaden, rödgen en haltern, maar niet in jongere context.

het vormenspectrum van het gebronsde aardewerk bestaat vooral uit bekers. 
de kartering heeft twee fragmenten gebronsd aardewerk opgeleverd, die beide 
behoren tot bekers. een van beide was versierd met uitgedrukte noppen als de 
beker stuart 301.

10 hartley & dickinson 2011, sabienus 2a (130-160 na chr.).

type rand wand bodem scherven rand% gram
beker 0 1 1 2 0 4
Haltern 40 0 0 2 2 0 5
Haltern 40? 0 0 1 1 0 2
Haltern 40A 2 0 0 2 11 3
Haltern 40B 2 0 0 2 16 3
Haltern 43A 0 1 0 1 0 2
onbekend 0 3 0 3 0 4
totaal 4 5 4 13 27 23

Tabel 4  Perceel 951: 
overzicht van het 
dunwandige aardewerk.

034-217

036-208

039-204a

039-204b

061-223

048-232

Afb. 9  Perceel 951: 
versierde terra sigillata. 
Schaal 1:1.
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4.1.3  Belgische waar
de Belgische waar, die terra rubra, terra nigra, gallo-Belgische bekers en 
kurkurnen omvat, is beperkt vertegenwoordigd (tabel 5). de grootste groep 
binnen deze categorie wordt gevormd door de kurkurnen, van terra rubra zijn 
slechts twee scherven gevonden.

Gallo-Belgische bekers
er zijn vier randfragmenten aangetroffen van gallo-Belgische bekers holwerda 
3-11, en verscheidene wandfragmenten die in deze zelfde vormfamilie thuis-
horen. de bekers komen voornamelijk voor in de 1ste eeuw. van de fragmenten 
die versierd waren, droeg het merendeel een zogenaamde ‘wafelversiering’; 
één fragment was versierd met uitgedrukte noppen. eén wandfragment had een 
dermate sterke knik dat het alleen kan behoren tot een gordelbeker holwerda 9, 
die in de Augusteïsch-tiberische tijd gedateerd wordt.

Terra rubra en terra nigra
slechts twee fragmenten kunnen aangemerkt worden als terra rubra. het gaat 
om een verder ondetermineerbaar bordfragment en een schotel van het type 
holwerda 77a (afb. 10 b).11 

Op perceel 951 zijn 26 fragmenten terra nigra gevonden. het gaat hier om 
onderanderetweerandfragmentenvaneenflesHolwerda25(afb.8d).Deze
vorm komt voor in haltern (type 89) en is ook talrijk in hofheim (type 120).12 
daarnaast zijn twee wandfragmenten aangetroffen van parelurnen holwerda 28, 
die dateren van de claudische tijd tot in de 2de eeuw.13 Fragmenten van borden 
holwerda 81 horen thuis in de claudische tot Flavische periode.14

11 de vorm komt voor in haltern (type 72) en een kleinere variant in hofheim (type 43). loeschcke 
1909, 262-265; ritterling 1912, 271-272.
12 loeschcke 1909, 291-292; ritterling 1912, 348-349. het gaat bij deze fragmenten niet om de 
variant die door holwerda in de latere 1ste of 2de eeuw gedateerd wordt (holwerda 1941, 31-35).
13 holwerda 1941, 41-42.
14 holwerda 1941, 69-72.

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Gallo-Belgische bekers Holwerda 3-11 4 12 5 21 29 109

Holwerda 9 0 1 0 1 0 6
terra rubra Holwerda 77a 1 0 0 1 5 19
 bord 0 0 1 1 0 23
terra nigra Holwerda 25 2 0 0 2 30 9
 Holwerda 28 0 2 0 2 0 22
 Holwerda 81 3 1 0 4 19 37
 beker 0 2 1 3 0 16
 bord 0 0 6 6 0 81
 onbekend 0 9 0 9 0 43
kurkurnen Haltern 58 3 0 0 3 14 26
 Holwerda 75 1 0 0 1 4 16
 Holwerda 94 6 0 0 6 27 79
 Holwerda 94a 2 0 0 2 8 19
 Holwerda 94c 5 0 0 5 26 104
 Holwerda 94d 1 0 0 1 2 9

Holwerda 94e 2 0 0 2 11 39
deksel 1 0 0 1 3 18
onbekend 0 26 4 30 0 406

totaal  31 53 17 101 178 1.081

Tabel 5  Perceel 951: 
overzicht van de 
Belgische waar.
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Kurkurnen
drie gedraaide randen zijn ondergebracht bij het type haltern 58; twee hadden 
nog resten van pek op de rand. het merendeel van de kurkurnen is handgevormd 
en is ondergebracht bij het type holwerda 94. holwerda dateerde de 94a en 94c 
in de Augusteïsche tijd en de 94d van tiberius tot en met nero; de 94e loopt door 
tot in de tweede helft van de 1ste eeuw.15

4.1.4  Geverfd aardewerk
de geverfde waar bestaat uit tafelwaar, voornamelijk bekers en borden (tabel 6). 
de vroegste stukken zijn de campaanse pompejaans-rode borden en de geverfde 
bakjes uit lyon. het regionale geverfde aardewerk is ingedeeld in de technieken 
a-d overeenkomstig de indeling van Brunsting.16 de zogenaamde ‘rot bemalte 
Ware’ verschijnt relatief laat en wordt aan het slot van deze paragraaf behandeld.

Vroege geverfde waar
de vroegste fragmenten zijn van pompejaans-rode borden en deksels, die 
afkomstig zijn uit campanië en rond het begin van de jaartelling worden 
gedateerd.17 tevens aanwezig zijn geverfde bekers uit lyon. een daarvan had 
barbotine versering op de buitenzijde. dergelijke bekers worden in de voor-
claudische periode gedateerd.18

vroeg is ook een rand van een relatief weinig voorkomend versierd bakje 
hermet 9 (afb. 8 e). het fragment is uitgevoerd in een licht-oranje baksel met 
een gevlekte bruinrode deklaag. het stuk is versierd met punten in barbotine. van 
enckevort dateert deze bakjes in de tiberische en vroeg-claudische periode.19

Techniek a
de meeste geverfde fragmenten, 113 stuks, zijn uitgevoerd in techniek a. het 
gaat vooral om scherven van bekers. Op bijna de helft van de bekers in deze 
techniek is geen versiering aangetroffen, wat deels te verklaren is door de 
fragmentarische aard van deze aardewerkcategorie. Op het merendeel van de 
bekers die wel versiering hadden, zijn resten aangetroffen van zand- en klei-
bestrooing; slechts enkele hadden kerfbandversiering, deuken, schubben of 
andere vormen van barbotine versiering.

Anders dan de bekers in techniek a, die gedateerd worden in de 1ste en het begin 
van de 2de eeuw, stammen de borden met een oranje deklaag uit een latere tijd. 

15 holwerda 1941, 76-77.
16 Brunsting 1937, 70-72.
17 Wynia 1979, 425.
18 greene 1979, 17.
19 van enckevort 2009.

a

b

Afb. 10  Perceel 951: schotels van fijne waar. a: Conspectus 12. b: Holwerda 77a. Schaal 1:3.
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ten minste acht fragmenten konden toegewezen worden aan het type Brusting 
17a (stuart 10), dat in de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw gedateerd 
moet worden.20 Op dit perceel zijn daarnaast vier fragmenten gevonden van 
olielampjes in deze techniek.

Techniek b
techniek b is met 98 fragmenten iets minder goed vertegenwoordigd. het gaat 
ook hier vooral om bekers. de oudste stukken zijn van bekers stuart 1, daterend 
van de claudische tijd tot in de vroege 2de eeuw, en van bakjes stuart 16 uit de 
claudisch-neronische tijd.21 Jonger zijn de stuart 2, van de Flavische tijd tot het 
eind van de 2de eeuw, de stuart 4 uit de 2de eeuw22 en de niederbieber 32 uit de 
late 2de en 3de eeuw.23 een derde deel van de stukken in techniek b had geen of 
geen resten van versiering. van de fragmenten die wel versierd waren, was het 

20 Brunsting en Oelmann typeren deze vorm als 2de-eeuws (Brunsting 1937, 84; Oelmann 1914, 45), 
maar deze borden komen later ook nog voor (hiddink 2011, 96-97; vanvinckenroye 1991, 40-41).
21 stuart 1977a, 21-22 en 30-31.
22 stuart 1977a, 22-24.
23 hiddink 2011, 94-95.

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Pompejaans-rood Oberaden 21 2 0 0 2 8 37

Oberaden 21-22 0 10 0 10 0 57
 Oberaden 21-23 0 3 0 3 0 10
 Oberaden 23 2 2 0 4 8 39
 onbekend 0 2 0 2 0 5
Lyonner waar beker 0 4 0 4 0 7
techniek a Stuart 1 3 0 0 3 15 6
 Stuart 2 1 1 0 2 10 12
 Stuart 7 2 0 0 2 32 31
 Stuart 16 2 0 0 2 7 4
 Brunsting 17a 8 0 0 8 51 105
 beker 1 66 11 78 10 339
 bord 0 12 1 13 0 100
 olielamp 1 3 0 4 0 18
 onbekend 0 1 0 1 0 14
techniek a/b Stuart 1 1 0 0 1 12 5
techniek b Stuart 1 1 0 0 1 14 8
 Stuart 2 1 1 0 2 8 5
 Stuart 4 1 0 0 1 10 2
 Stuart 16 1 0 0 1 6 4
 Niederbieber 32 1 0 0 1 7 3
 beker 0 79 10 89 0 353
 bord 0 3 0 3 0 14
techniek c Stuart 2 1 0 0 1 2 1
 Niederbieber 32 2 0 0 2 16 6
 beker 0 13 2 15 0 58
 onbekend 0 1 0 1 0 2
techniek d Niederbieber 33 0 1 0 1 0 2
 beker 0 2 0 2 0 4
rot bemalt Niederbieber 53a 1 0 0 1 6 25
overig Hermet 9 1 0 0 1 5 1
 bakje 1 0 0 1 11 22
 olielamp 0 0 1 1 0 8
onbekend bord 1 1 1 3 4 33
 olielamp 0 1 0 1 0 4
totaal  35 206 26 267 242 1.344

Tabel 6  Perceel 951: 
overzicht van het 
geverfde aardewerk.
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merendeel bestrooid of voorzien van kerfbandversiering. slechts één fragment 
was versierd met barbotine. drie fragmenten waren van geverfde borden.

Techniek c
slechts negentien scherven waren uitgevoerd in techniek c. eén rand was van een 
stuart 2 en twee waren van een niederbieber 32. van de versierde fragmenten 
hadden er vijf kerfbandversiering, drie fragmenten waren bestrooid en één 
fragment was van een deukbeker. 

Techniek d en ‘rot bemalte Ware’
het aardewerk uitgevoerd in techniek d (‘Qualitätsware’ of metaalglanswaar) 
is minimaal vertegenwoordigd. het gaat om drie wandfragmenten, van onder 
andere een deukbeker en een niederbieber 33 uit de 3de en de 4de eeuw.24

eén fragment was van een ‘rot bemalt’ bord niederbieber 53a (afb. 8 e), dat in 
dit castellum uit de late 2de en 3de eeuw in groten getale gevonden is.25

4.1.5  Gladwandig aardewerk
de groep gladwandig aardewerk omvat slechts tien fragmenten (tabel 7), vooral 
van zogenaamde honingpotten van het type stuart 146, die dateren van de 
Augusteïsche tot in de 3de eeuw.26 daarnaast is er een randfragment van een 
kelkbakje stuart 145.

24 haalebos 1990, 142 (type 2060).
25 Oelmann 1914, 54. Op de afbeelding bij Oelmann (taf. iii) is type 53a de variant met naar binnen 
gebogen wand, in de bijbehorende tekst is dit type 53b.
26 haalebos 1990, 162.

a

b

c

d

e

Afb. 11  Perceel 951: 
kruiken en kruik-
amforen. a: Haltern 
45. b: Friedberg 25. c: 
Haltern 50. d: Hofheim 
50/51. e: Stuart 110A. 
Schaal 1:2.
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4.1.6  Kruiken en kruikamforen
de meeste van de aangetroffen aardewerkfragmenten behoren tot kruiken 
en kleine kruikamforen (tabel 8). Op perceel 951 zijn enkele vroege stukken 
gevonden, van overwegend Augusteïsche typen als de haltern 45/stuart 103 
(afb. 11 a), en haltern 47, 50 (afb. 11 c) en 52. kruiken van het type Friedberg 
25d (afb. 11 b) zijn iets jonger en moeten voornamelijk geplaatst worden in de 
tiberische periode.27

de meeste kruikscherven behoren tot het type hofheim 50/51 (afb. 11 d). dit is 
een van de meest voorkomende kruiken in het rijngebied van de periode van 
claudius tot en met de Flavisch tijd. Andere Flavische en vroege 2de-eeuwse 
typen, de stuart 107 en 109,28 zijn slechts met enkele fragmenten vertegen-
woordigd. 

27 simon 1976, 179-181. Zie voor deze vroege typen en hun problematiek ook Zandstra & polak 
2012, 150-155.
28Stuart1977a,40-44.StriktgenomenvallendetypenStuart105-109geheelbinnendedefinitievan
hofheim 50 en 51. stuart onderscheidde ze daarvan op grond van de positie van grootste diameter ten 
opzichte van de buikhoogte, zonder zich te realiseren dat ritterling (1912, 278) niet over buikhoogte 

type rand wand bodem scherven rand% gram
bord 1 0 0 1 2 4
Stuart 145 1 0 0 1 13 13
Stuart 146 8 0 0 8 77 59
totaal 10 0 0 10 92 76

Tabel 7  Perceel 951: 
overzicht van het 
gladwandige aardewerk.

type rand wand bodem scherven rand% gram
Haltern 45 2 0 0 2 26 19
Haltern 47 3 0 0 3 52 32
Haltern 50 1 0 0 1 18 23
Haltern 51 1 0 0 1 15 10
Haltern 52 1 0 0 1 33 24
Friedberg 25D 2 0 0 2 20 18
Hofheim 50/51 25 0 0 25 464 319
Hofheim 58 1 0 0 1 8 17
Stuart 107 1 0 0 1 13 10
Stuart 109 2 0 0 2 44 17
Stuart 110A 10 0 0 10 364 151
Stuart 110B 3 0 0 3 152 78
Stuart 129A 3 0 0 3 37 31
Stuart 129B 1 0 0 1 10 7
Stuart 130 2 0 0 2 33 16
Stuart 131 8 0 0 8 97 121
Brunsting 6 1 0 0 1 30 24
Niederbieber 62 8 0 0 8 142 85
overig 1 0 0 1 13 14
tweedelig oor 0 49 0 49 0 579
driedelig oor 0 46 0 46 0 780
vierdelig oor 0 10 0 10 0 360
vijfdelig oor 0 4 0 4 0 70
zesdelig oor 0 1 0 1 0 58
meerdelig oor 0 1 0 1 0 17
onbekend oor 0 1 0 1 0 6
onbekend 1 2.448 98 2.547 1 17.904
totaal 77 2.560 98 2.735 1.572 20.790

Tabel 8  Perceel 951: 
overzicht van de kruiken 
en kruikamforen.
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de stuart 110A (afb. 11 e) en 110B, te dateren van hadrianus tot de late 2de 
eeuw,29 zijn met dertien fragmenten tamelijk goed vertegenwoordigd, hoewel de 
aantallen veel kleiner zijn dan die van de 1ste-eeuwse kruiken. 

Acht randfragmenten behoren tot jongere kruiktypen. een hiervan is van een 
Brunsting 6 en acht behoren tot de niederbieber 62 die beide dateren van het 
eind van de 2de tot in de eerste helft van de 3de eeuw.30

4.1.7  Transportamforen
Op perceel 951 is een grote variëteit aan transportamforen gevonden (tabel 9), 
containers die vooral gebruikt werden voor het vervoer van (luxe) vloeistoffen 
zoals olijfolie, vissaus en wijn. Ze komen deels uit het Middellandse-Zeegebied, 
deels uit noordelijker streken.

Mediterrane amforen
Ongeveer de helft van de mediterrane amforen is afkomstig uit de productie-
plaatsen aan de guadalquivir in Baetica (Andalusië, Zuid-spanje). hier werden 
grote aantallen olijfolieamforen geproduceerd. deze bolvormige containers 
werden naar vrijwel alle regio’s van het romeinse rijk vervoerd. de kartering 
op perceel 951 heeft één laat-Augusteïsch tot tiberisch oorfragment opgeleverd 
(haltern 71), zeker twee voor-Flavische randen (afb. 12 a) en één Antonijnse 
rand (afb. 12 b) van een dressel 20.31 daarnaast zijn cilindrische amforen gevon-
den van het type haltern 70 (afb. 12 c). deze komen uit dezelfde regio als de 
olijfolieamforen, maar werden gebruikt voor het vervoer van defrutum of sapa.32

een andere belangrijke productieregio is het Zuid-spaanse kustgebied, eveneens 
in de provincie Baetica. hier werden voornamelijk amforen gemaakt die bedoeld 
waren voor het vervoer van vissaus. de vroegste variant is een dressel 7 (afb. 
12 d), die voorkomt in de vroegste contexten in het noordelijke romeinse grens-
gebied, zoals nijmegen-hunerberg, neuss en de legerkampen aan de lippe. 
de dressel 8 (afb. 12 f) is eveneens Augusteïsch-tiberisch, maar is nog niet 
herkend in contexten ouder dan Oberaden.33 een uitzonderlijk type is de dressel 
12 (afb. 12 e). het vechtense exemplaar is sterk verweerd en vervaardigd in een 
zacht, zandig, rossig-geel tot lichtrood baksel met witte inclusies dat overeen 
lijkt te komen met de productie in Algeciras nabij gibraltar.34 deze vorm is 
herkend op vindplaatsen en in scheepswrakken uit de (pre-)Augusteïsche tijd35 

spreekt, maar over de totale hoogte. vgl. stuart 1977b, 45 en 49, waar hofheim 50 en 51 als 
afzonderlijke typen worden opgevoerd en type 105 en 107 achterwege blijven.
29 stuart 1977a, 44-45; vgl. haalebos 1990, 159. 
30 Brunsting 1937, 96-97; Oelmann 1914, 60.
31 Ook de zeer vroege varianten (vroeg- tot midden-Augusteïsch), Oberaden 83, zijn in vechten 
gevonden (van der Werff 2004, 292-293, nr. 1-3).
32 Defrutum en sapa (wijnmost) lijken de primaire inhoud te zijn, maar de amforen konden ook 
gebruikt zijn om (zwarte) olijven in te bewaren. Zo is er een titulus pictus uit Mainz-Weisenau die 
olivae nigrae ex defructum vermeldt, maar er zijn amforen haltern 70 waar defructum excellens op 
staat. daarnaast is er een (weliswaar controversiële) inscriptie die verwijst naar muria (vissaus). 
de variëteit aan inscripties lijkt erop te wijzen dat de haltern 70 functioneerde als container voor 
meerdere inhouden. Zie ook Martin-kilcher 1994a, 387; carreras 2011, 208.
33 van der Werff heeft in zijn artikel over vechten twee varianten van de dressel 7-11 opgenomen 
(van der Werff 2004, 296-297, nr. 12 en 13). hoewel ze beiden gelijkenis vertonen met de dressel 7 
(met bijna verticale bandvormige rand), zijn het in werkelijkheid randvormen die thuishoren bij de 
dressel 9 (met een meer trechtervormige overhangende bandvormige rand). deze beginnen diep in 
de 1ste eeuw v.chr. en lopen door tot in de tiberisch periode. voor de datering zie Martin-kilcher 
2003, Abb. 7.
34 peacock & Williams 1986, 113-114 (class 14).
35 Martin-kilcher 2003, 73.
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a

b

c

d

e

f

g

Afb. 12  Perceel 951: amforen uit Baetica. a: Dressel 20 (Tiberisch-Claudisch). b: Dressel 20 (Antonijns). 
c: Haltern 70. d: Dressel 7. e: Dressel 12. f: Dressel 8. g: Beltràn IIA. Schaal 1:2.
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en is sporadisch gevonden in Augusteïsche contexten in neuss36 en op het 
kops plateau te nijmegen. de Beltràn iiA (afb. 12 g) is een veel voorkomende 

36 carreras & gonzález in voorbereiding.

herkomst type rand wand bodem scherven rand% gram
Baetica (Guadalquivir) Haltern 70 2 1 0 3 18 111
 Haltern 71 0 1 0 1 0 133

Dressel 20 0 14 0 14 0 1.055
 Dressel 20 (Tib.-Nero) 2 0 0 2 26 165
 Dressel 20 (Antonijns) 1 0 0 1 10 67

amfoor (cilindrisch) 0 29 0 29 0 582
amfoor (bolvormig) 0 275 0 275 0 10.685

 onbekend 0 167 0 167 0 2.338
Baetica (kustgebied) Dressel 12 1 0 0 1 5 31
 Dressel 7 1 0 0 1 13 66
 Dressel 8 2 0 0 2 25 102
 Dressel 7-11 0 5 1 6 0 641
 Beltràn IIA 1 0 0 1 10 76
 onbekend 0 115 0 115 0 5.719
Hispania Tarraconensis onbekend 0 3 0 3 0 138
Lyon Lyon 2 0 1 0 1 0 40
 Lyon 3 0 5 0 5 0 431
 Lyon 3B 3 0 0 3 29 186
 onbekend 0 103 0 103 0 2.451
Gallia Narbonensis Gauloise 3/4 1 0 0 1 8 21
 Gauloise 4 2 0 0 2 40 92
 Dressel 9 similis 3 2 0 5 47 455
 Haltern 70 similis 0 1 0 1 0 66
 standamfoor 0 1 0 1 0 52
 operculum (deksel) 4 0 0 4 33 15
 onbekend 0 104 1 105 0 2.020
Rhônevallei Dressel 2-4 1 0 0 1 10 113
 Onbekend 0 1 0 1 0 22
Marseille Dressel 2-4 0 2 0 2 0 137
 onbekend 0 5 0 5 0 83
Italië onbekend 0 3 0 3 0 124
Etrurië onbekend 0 4 0 4 0 81
Campanië onbekend 0 9 0 9 0 192
Calabrië onbekend 0 2 0 2 0 27
Eolische eilanden Richborough 527 1 0 0 1 8 32
Africa Proconsularis onbekend 0 2 0 2 0 31
O. Middellandse-Zeegebied onbekend 0 5 0 5 0 73
Oost-Egeïsch Camulodunum 184 0 1 0 1 0 8

Camulodunum 184? 0 31 0 31 0 528
Dressel 2-5 1 2 0 3 13 49
Dressel 2-5? 0 22 0 22 0 496

Levant Camulodunum 189 1 1 0 2 10 22
regionaal Gauloise 1 similis 4 0 0 4 47 99
 Gauloise 9? 1 0 0 1 10 22
 Niederbieber 74/75 1 0 0 1 14 56

onbekend 0 74 2 76 0 1.601
Rijnland onbekend 0 20 0 20 0 439
Scheldevallei Scheldevallei 3 2 0 0 2 20 67
 onbekend 0 11 1 12 0 202
Maasland Mosane I 1 0 0 1 12 18
onbekend onbekend 0 1 0 1 0 52
totaal  36 1.023 5 1.064 408 32.312

Tabel 9  Perceel 951: 
overzicht van de 
transportamforen.
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midden-romeinse vissausamfoor, daterend van de Flavische periode tot het 
midden van de 2de eeuw.37 Amforen uit hispania tarraconensis (catalonië), 
voornamelijk gebruikt voor het transport van wijn, zijn met drie fragmenten 
ondervertegenwoordigd; desondanks is zowel het beige als het rossige baksel 
aanwezig.

lyonner amforen zijn op de meeste vroege vindplaatsen goed vertegenwoordigd. 
Ook op 951 vormen containers uit deze regio een kleine 11% van het mediterrane 
spectrum. een beperkt deel hiervan wordt gevormd door wijnamforen van het 
type lyon 2 (dressel 2-4), waarvan in vechten in ieder geval één schouder-
fragment gevonden is. daarnaast zijn er vijf oren gevonden van lyonner vis-
saus amforen van het type lyon 3 (dressel 9 similis). de drie randen van deze 
amforen behoren tot het type lyon 3B (afb. 13 a-b), die dateren uit de tweede 
helft van de 1ste eeuw.38

ruim 12% van de fragmenten is elders in zuidelijk gallië gemaakt. het betreft 
in de eerste plaats kopieën van de spaanse vissausamfoor (dressel 9 similis) 
(afb. 13 c), die gezien de randvorm gelijktijdig is met de lyon 3B, en defrutum-
amforen (haltern 70 similis) die thuishoren in de periode tiberius-nero.39 
in de tweede plaats zijn er wijnamforen uit dit gebied gevonden, waaronder 
een randfragment van een dressel 2-4 uit de rhônevallei (afb. 13 e) en een 
oorfragment en de aanzet van een oor van hetzelfde type uit de omgeving van 
Marseille. Fragmenten van deze vormen zijn voor-Flavisch.40 daarnaast zijn 
er standamforen van de typen gauloise 3/4 en 4 (afb. 13 d) gevonden, die 
beide gebruikt werden voor het vervoer van wijn. de gauloise 4 vond pas na 
het midden van de 1ste eeuw zijn plaats op de markt en wordt nog gevonden 
in contexten uit de 3de eeuw.41 de gauloise 3/4, een overgangsvorm, dateert 
waarschijnlijk uit een iets eerdere tijd. 

het grootste deel van de italische amforen, voornamelijk gebruikt voor wijn, 
zal behoren tot de dressel 2-4. er zijn echter geen diagnostische fragmenten 
gevonden die dit kunnen bevestigen. er zijn baksels aanwezig uit etrurië, 
cam panië en calabrië. een bijzondere amfoor is de richborough 527 (afb. 
13 f). een productieplaats van dit type is lipari, een van de eolische eilanden, 
ten noorden van sicilië.42 het vechtense fragment is zeer klein en bestaat uit 
een groenig-beige baksel, met enkele inclusies, waaronder vulkanisch glas. 
liparische amforen werden waarschijnlijk gebruikt voor het transport van aluin 
(kaliumaluminiumsulfaat). plinius zegt dat aluin gebruikt werd bij het verven 
van textiel en beschrijft ook enkele medische toepassingen.43 Amforen van dit 
type dateren van van het tweede kwart van de 1ste tot de 3de of 4de eeuw.44

tussen de karteringsvondsten zijn twee fragmenten herkend van noord-
Afrikaanse amforen. het betreft fragmenten die ingedeeld moeten worden bij 
tomber en dore’s ‘north African (lime-rich) amphorae 1’.45 de wandfragmenten 
hebben een bruinrode kern en een bruinpaarse buitenkant en zijn verzadigd met 
talrijke kalksteen inclusies; één is bedekt met een beige sliblaag. Beide baksels 

37 Martin-kilcher 2003, Abb. 7
38 desbat 2003, 47. in de opgraving van 1946-1947 zijn zowel exemplaren van de lyon 3A 
(vindonissa 577) als de lyon 3B (vindonissa 579) gevonden (van der Werff 2004, 297-298, nr. 15-16 
en 17-18).
39 Martin-kilcher 1994a, 391.
40 Martin-kilcher 1994a, 342.
41 Martin-kilcher 1994a, 360-364; laubenheimer 1985, 390-392. een van de randen is kelkvormig 
en komt overeen met Oelmanns type 76, een late variant van de gauloise 4 (Oelmann 1914, 64-65).
42 Borgard & cavalier 2003, 98.
43 plinius, historia naturalis XXXv, 52.
44 schimmer 2009, 63.
45 tomber & dore 1998, 101.
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a

b

c

d

e

f

g

h

Afb. 13  Perceel 951: amforen uit Gallië, Italië en het Midden-Oosten. a-b: Lyon 3B. c: Dressel 9 
similis. d: Gauloise 4. e: Dressel 2-4 (Rhône). f: Richborough 527. g: Dressel 2-5 (Egeïsch). 

h: Camulodunum 189. Schaal 1:2.
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zijn afkomstig uit de romeinse provincie Africa proconsularis (tunesië en West-
libië).46

de kartering heeft een groot aantal baksels uit het oostelijke Middellandse-
Zeegebied opgeleverd. de meeste fragmenten behoren tot de voor-Flavische 
typen camulodunum 184 en de dressel 2-5 (afb. 13 g), die voornamelijk 
vervaardigd zijn in het Oost-egeïsche kustgebied (Asia Minor). drie fragmenten, 
vermoedelijk van een camulodunum 184, waren vervaardigd in peacocks 
‘fabric 1’, waarvan aangenomen wordt dat het op rhodos thuishoort.47 daarnaast 
is er een rand- en wandfragment gevonden van een dadelamfoor camulodunum 
189 (‘carrot amphora’, afb. 13 h) uit de levant (israël/palestina, libanon), die 
van het einde van de Augusteïsch periode tot het eind van de 2de eeuw wordt 
gedateerd.48

46 van der Werff (2004) beschrijft een bodemfragment van een amfoor in Afrikaans baksel, door hem 
al dan niet terecht getypeerd als een vindonissa 592. Binnen de bakselindeling van tomber en dore 
moet dit fragment gerekend worden tot de ‘north African (lime-poor) amphorae 2’ (tomber & dore 
1998, 102).
47 peacock 1977, 266-267.
48 vipard 1995, 59-61; carreras & Williams 2002, 140-141.

a

b

c

d

e

f

Afb. 14  Perceel 951: regionale amforen. a-b: Gauloise 1 similis. c: Mosane I. d: Niederbieber 74/75. 
a-f: Scheldevallei 3. Schaal 1:2.



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio42

Regionale amforen
een moeilijk te duiden groep wordt gevormd door de regionaal geproduceerde 
amforen. dit is aardewerk dat iets grover is afgewerkt en ruwer is dan de glad-
wandige kruiken, maar waarvan de omvang in de buurt komt van de mediterrane 
transportamforen. de meeste scherven zijn niet beter te cate goriseren dan als 
‘regionaal’, maar enkele vormen en baksels zijn typerend genoeg om toe te 
wijzenaaneenspecifiekgebied.

VierrandenzijnbijgebrekaaneenbeteretypologiegeclassificeerdalsGauloise
1 similis (afb. 14 a-b). vermoedelijk werden deze vanaf de claudische periode 
geproduceerd.49

de overige typen dateren uit later tijd. de niederbieber 74/75 (afb. 14 c) dateert 
van het begin van de 2de tot in de eerste helft van de 3de eeuw,50 de Mosane 
i (afb. 14 d) van het midden van de 2de tot het midden van de 3de eeuw.51 de 
scheldevalleiamfoor, groep 3 (afb. 14 f), hoort in hetzelfde tijdvak thuis.

4.1.8  Dikwandige waar
hoewel dolia en wrijfschalen gemaakt zijn uit zwaar en robuust aardewerk, zijn 
ze onder het materiaal van perceel 951 met ongeveer 2,5 % van het aardewerk 
zwak vertegenwoordigd (tabel 10).

Dolia
Op perceel 951 zijn zes randfragmenten gevonden van dolia stuart 147. van drie 
van deze fragmenten kon de diameter van de buitenkant van de rand berekend 

49MogelijkbetreftheteenvandeamforendievallenonderhettypeHofheim77.Dezeclassificatie
is echter niet bruikbaar, door verwarring met andere standamforen. Wat de vorm betreft is er 
eveneens gelijkenis met hatert type 8025, dat voorkomt in een rood baksel met witte engobe. 
het hatertse exemplaar is door hanut al dan niet terecht omgedoopt tot scheldevalleiamfoor. de 
exemplaren uit vechten zijn bruinbeige, maar het kan goed dezelfde vormtraditie betreffen. er 
is echter reden om aan te nemen dat het een wijdverspreide vorm betreft die in meerdere regio’s 
geproduceerd werd. exemplaren van de hatert 8025 zijn ook geproduceerd in verulamium in 
groot-Brittannië. hier is gebruikt gemaakt van de benaming gauloise 1. haalebos noemt één 
exemplaar uit Woerden dat dateert na 90. het exemplaar uit verulamium is Flavisch. ten minster vier 
randfragmenten zijn aangetroffen in ‘lager 7’ (29-43 na chr.) te neuss. ritterling 1912, 305-306; 
haalebos 1990, 174; symonds 2003, 51-53.
50 Baudoux et al. 1998, 25-26. 
51 hanut 2001, 25.

a

b

Afb. 15  Perceel 951: wrijfschalen. a: Vanvinckenroye 342-346. b: Vanvinckenroye 347. Schaal 1:2.



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 43

worden: 40, 45 en 50 cm. van de andere drie was alleen de binnenkant van de 
rand bewaard gebleven.

Wrijfschalen
Wrijfschalen zijn in grote aantallen bewaard gebleven. er zijn 46 randen geteld, 
waarvan drie behoren tot Augusteïsch-tiberische modellen als de Oberaden 72 
met opstaande rand en een variant van de haltern 60.52

het merendeel van de wrijfschalen moet worden ingedeeld bij de stuart 149, 
die wordt gedateerd vanaf de claudische tijd.53 vier fragmenten hadden een 
afwijkende vorm. een daarvan is een vanvinckenroye 342-346 (afb. 15 a),54 een 
vorm die voornamelijk voorkomt vanaf de claudische tijd tot het begin van de 
2de eeuw.55 de drie randfragmenten vanvinckenroye 347 (afb. 15 b) dateren 
ruwweg uit dezelfde tijd.56

Wrijfschalen met opstaande rand Brunsting 37 in een gladwandig baksel zijn 
volgens Willems te dateren in de late 2de en de 3de eeuw.57 in vak 40 is tevens 
een gladwandige stuart 149 gevonden.

4.1.9  Ruwwandig aardewerk
in aantallen scherven uitgedrukt is het ruwwandige aardewerk de op een na 
best vertegenwoordigde categorie (tabel 11). tot de vroege ruwwandige typen 
behoren bekers stuart 204 uit de claudische tot Flavische tijd58 en oorpotten 
stuart 213A die dateren van de claudische periode tot in het eerste kwart van de 
2de eeuw.59 de stuart 210, die op dit perceel 21 keer herkend is, dateert van de 
tijd van tiberius tot in de tweede helft van de 2de eeuw.60

52 het exemplaar in kwestie vertoont gelijkenis met loeschcke 1909, Abb. 33, 14b.
53 stuart 1977a, 66-67. stukken met een ver uitstekende tuit zijn ouder, maar waren onder zijn 
nijmeegse vondsten niet vertegenwoordigd.
54 het fragment is vervaardigd in een roodbruin baksel met witte kalksteen en rode chamotte. Op 
het oog zijn eveneens zwarte, witte en doorzichtige kwartskorrels zichtbaar. het betreft vermoedelijk 
Willems’ groep ‘grof gemagerde wrijfschalen’, waarvan de productieregio nog niet duidelijk is 
(Willems 2005, 46-47).
55 vanvinckenroye 1991, 72-73.
56 eén fragment is vervaardigd in een grijs baksel met enkele witte en rode kwartskorrels en is 
afkomstig uit de Maasvallei; een tweede fragment, uit hetzelfde productiegebied, is gelig bruin met 
kleine witte en rode kwartskorrels; het derde fragment is vervaardigd in een zeer hard, rozepaars 
baksel met een grijsbeige buitenkant. de inclusies bestaan uit zwarte en witte kwartskorrels. Ook hier 
gaat het mogelijk om een ‘grof gemagerde wrijfschaal’ (Willems 2005, 30-34, 46-47).
57 Willems 2005, 44-45.
58 stuart 1977a, 75.
59 stuart 1977a, 80.
60Stuart1977a,77-78.StukkenvandittypekomenalvoorinVelsen1(Bosman1997,233,metfig.
6.50, 12 en 13).

type rand wand bodem scherven rand% gram
Oberaden 72 2 0 0 2 14 110
Haltern 60 1 0 0 1 3 46
Vanvinckenroye 342-346 1 0 0 1 5 54
Vanvinckenroye 347 3 0 0 3 26 252
Stuart 149 31 0 0 31 182 1.737
Brunsting 37 8 0 0 8 75 369
wrijfschaal 0 39 10 49 0 1.491
Stuart 147 6 0 0 6 24 578
dolium 0 96 1 97 0 2.222
totaal 52 135 11 198 329 6.859

Tabel 10  Perceel 951: 
overzicht van het dik-
wandige aardewerk.
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er zijn twee fragmenten herkend van potten Brunsting 4, die met verf 
gedecoreerd zijn. een vechtens exemplaar met een afgeplatte rand en een sterk 
geaccentueerde schouder was versierd met bruinoranje verf, vermoedelijk 
bestaande uit een patroon van opvolgende cirkels (afb. 16 b). deze potten komen 
volgens Brunsting voor vanaf de Flavisch periode.61

de grootste groep ruwwandige waar wordt gevormd door potten met een deksel-
geul van het type niederbieber 89, met 51 fragmenten. het hartvormige rand-
profielraaktehalverwegede2deeeuwinzwang62 en ontwikkelde zich in de 
4deen5deeeuwtoteensikkelvormigrandprofiel.63 potten van het type stuart 
201A, die vanaf de Augusteïsche periode tot in de 5de eeuw voorkwamen,64 zijn 
vertegen woordigd met 39 fragmenten. Ook ruwwandige deksels niederbieber 
120 kunnen niet scherp gedateerd worden.

61 Brunsting 1937, 144-145. haalebos schakelt deze vorm gelijk met gezichtsurnen zoals de 
niederbieber 90 (haalebos 1990, 167-168).
62 Oelmann 1914, 72; hiddink 2011, 148-149.
63 deze worden getypeerd als Alzei 27. thijssen 2011, 173-174; Brulet, vilvorder & delage 2010, 
416-419.
64 stuart 1977a, 72.

groep type rand wand bodem scherven rand% gram
bekers, potten, kommen Stuart 201A 39 0 0 39 239 344

Stuart 201B 3 0 0 3 20 44
Stuart 202 8 0 0 8 47 79
Stuart 202/210 2 0 0 2 6 34
Stuart 204 3 0 0 3 21 8
Stuart 210 21 0 0 21 140 337
Stuart 213A 10 0 0 10 75 51
Brunsting 4 1 0 0 1 10 13
Brunsting 4b 1 0 0 1 11 15
Niederbieber 87 6 1 0 7 45 36
Niederbieber 89 50 1 0 51 347 932
Niederbieber 103 1 0 0 1 7 9
Niederbieber 104 22 0 0 22 115 368
Niederbieber 106 1 0 0 1 8 14
kom 0 1 37 38 0 549
pot 2 1 31 34 24 963

deksels Niederbieber 120 0 6 0 6 0 247
Niederbieber 120a 34 0 0 34 215 392
Niederbieber 120b 3 0 0 3 19 34

borden Stuart 215/216 6 0 0 6 29 72
Stuart 217 2 0 0 2 9 27
Stuart 218 17 0 0 17 103 245
Niederbieber 111 2 0 0 2 8 31
Niederbieber 112 1 0 0 1 9 55
bord 2 1 1 4 12 74

kruiken en kannen Stuart 214B 1 0 0 1 30 18
Niederbieber 96 1 1 0 2 8 36
kruik 3 6 0 9 123 212
kruik of kan 1 0 0 1 8 4
tweedelig oor 0 1 0 1 0 19

dolium Stuart 147 2 0 0 2 14 37
Batavian Grey ware groep 3 1 0 0 1 8 18
onbekend onbekend 2 1.738 8 1.748 13 11.942
totaal  248 1.757 77 2.082 1.723 17.259

Tabel 11  Perceel 951: 
overzicht van het ruw-
wandige aardewerk.
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Op perceel 951 zijn dertig randen van borden gevonden. het merendeel bestaat 
uitbordenmetongeprofileerderandStuart218,diedaterenvanafdeFlavische
periode.65 Borden stuart 215/216 dateren van de tijd van claudius tot in de 2de 
eeuw, en de stuart 217 is vermoedelijk voornamelijk te dateren in de late 2de 
en de 3de eeuw.66 Borden niederbieber 111 en 112 komen voor vanaf de tweede 
helft van de 2de eeuw tot in de 3de eeuw.67

de groep ruwwandige kruiken en kannen is op dit perceel zeer klein, het gaat 
maar om enkele fragmenten. hiervan is de stuart 214B het oudst, deze dateert 
volgens haalebos vanaf de Flavische periode tot in de eerste helft van de 2de 
eeuw.68 de niederbieber 96 begint volgens Brunsting (type 17a) ook in de 
Flavische periode, hoort volgens holwerda thuis rond het midden van de 2de 
eeuw, maar loopt zeker langer door.69

Eencurieusobjectisdebovenkantvaneenfles(afb.16a).Dezehadgeenoor
en oogt romeins. het bruinoranje baksel met grijze kern is zeer ruw. er zijn veel 
bruine en grijze inclusies zichtbaar en het oppervlak lijkt enigs zins gesmookt te 
zijn. in de gebruikelijke literatuur zijn geen vergelijkbare exemplaren gevonden.

Op perceel 951 is één fragment gevonden van een pot in Batavian grey ware, 
een rand van groep 3. Aardewerk in dit baksel en van deze vorm hoort ruwweg 
thuis in de periode 70-200 na chr.70

4.1.10  Low Lands Ware
Blauwgrijze low lands ware is op perceel 951 beperkt vertegenwoordigd (tabel 
12). het betreft fragmenten van potten,71 drie bodemfragmenten behoren tot de 
grote potten holwerda 140-142 die dateren uit de 2de eeuw.72

65 stuart 1977a, 84.
66 stuart 1977a, 82-84.
67 Oelmann 1914, 78; hiddink 2011, 160-161; haalebos 1990, 170.
68 haalebos 1990, 169.
69 Brunsting 1937, 153; holwerda 1923, 129, met afb. 95, 280-281; Oelmann 1914, 74-75; haalebos 
1990, 171 (type 6355).
70 collins, van enckevort & hendriks 2009, 177.
71 scheldevallei-amforen, afkomstig uit hetzelfde gebied, zijn vanwege hun vorm ingedeeld bij de 
transportamforen.
72 holwerda 1923, 124.

a

b

Afb. 16  Perceel 951: ruwwandig aardwerk. a: fles van onbekend type. b: Brunsting 4. Schaal 1:2.

type rand wand bodem scherven rand% gram
Holwerda 140/142 0 0 2 2 0 137
onbekend 0 3 0 3 0 29
kurkurnvorm 1 0 0 1 4 16
totaal 1 3 2 6 4 182

Tabel 12  Perceel 951: 
overzicht van de Low 
Lands ware.
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4.1.11  Handgevormd aardewerk
Ongeveer twee derde van de fragmenten handgevormde waar op perceel 
951 bestaat uit plantaardig gemagerde inheems-romeinse scherven (tabel 
13). Bij de rest bestond de magering voor het merendeel uit kwarts (22%) 
en potgruis (10%). hiermee is het spectrum vrijwel identiek aan dat van de 
vondsten op perceel 950. het vormenspectrum, zover dat herkenbaar is bij 
karteringsvondsten, dateert uit de 1ste en mogelijk 2de eeuw.73

4.1.12  Overige keramische objecten
in vak 38 is een fragment van een theatermasker gevonden (afb. 17). deze 
maskers zijn terracotta gezichten die te relateren zijn aan romeinse theater-
producties als komedies en tragedies. 
Aangenomen wordt dat het decoratieve 
objecten zijn, omdat ze te zwaar zijn om 
te gebruiken bij een toneelvoorstelling.

het vechtense fragment is zeer klein. 
het betreft een deel van het oog, met 
hierboven of hieronder een deel van 
de wenkbrauw of het jukbeen. dit 
maskerfragment is vervaardigd in een 
beigewit baksel met enkele kleine bruine 
inclusies.

verder zijn enkele keramische kogels gevonden (tabel 14). de meeste zijn ovaal 
en slechts enkele centimeters groot, het juiste formaat voor een slingerkogel; de 
twee volledige exemplaren wegen 22 en 29 gram. Formaat en gewicht komen 
overeen met die van keramische slingerkogels die in Alphen aan den rijn en ’t 
goy bij houten gevonden zijn.74

de kartering heeft ook enkele fragmenten opgeleverd van werpkogels. geen 
van de objecten was compleet, maar op basis van de ronding is een minimum 
omvang berekend. elders zijn ook ronde keramisch werpkogels gevonden.75 
kogels van 7-9 cm diameter wegen 400-600 gram.

73 taayke 1996-1997, 182.
74 Zie bijv. Wassink 1986, 197-198 (Alphen aan den rijn); de keijzer 1996, 18-20 (houten).
75 polak, van doesburg & van kempen 2004, 56-57; polak, kloosterman & niemeijer 2004, 160.

magering type rand wand bodem scherven rand% gram
plantaardig Taayke GE4 2 0 0 2 13 25
 Taayke GE5 1 0 0 1 10 7
 Taayke GW5 2 0 0 2 6 30
 Taayke GE5-6 1 0 0 1 8 12
 Taayke GW5-6 5 0 0 5 28 63
 Taayke GW6-7 1 0 0 1 6 8
 deksel 1 0 0 1 5 5
 kom/schaal 1 0 0 1 4 9
 onbekend 2 167 2 171 10 1.926
mineraal onbekend 0 59 3 62 0 879
potgruis onbekend 0 28 0 28 0 473
onbekend onbekend 0 10 0 10 0 106
totaal  16 264 5 285 90 3.543

Tabel 13  Perceel 951: 
overzicht van het hand-
gevormde aarde werk.

Afb. 17  Fragment van 
een theatermasker van 
witte klei. Schaal 1:1.
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4.1.13  Na-Romeins aardewerk
het na-romeinse aardewerk is niet in detail onderzocht. de 172 scherven die bij 
dit onderzoek geteld zijn, bestonden voornamelijk uit middeleeuws steengoed, 
rood-bakkend geglazuurd aardewerk uit de nieuwe tijd en (sub-)recent 
porselein. er zijn drie fragmenten herkend van tabakspijpen in witte pijpaarde.

4.2  Metaal

van perceel 951 zijn 101 metaalfragmenten verwerkt, uitsluitend van ijzer. het 
materiaal verkeerde in zeer slechte staat en van slechts enkele fragmenten kon de 
vorm worden vastgesteld. Onder de herkenbare vormen bevinden zich achttien 
spijkers van uiteenlopende grootte, daarnaast is mogelijk een fragment gevonden 
van een mes, waarschijnlijk van (sub)recente ouderdom. daarnaast zijn 
aanwijzingen gevonden voor metaalbewerking in de vorm van 9 bronsslakken 
(273 gr) en 93 ijzerslakken (5.589 gr), waarschijnlijk allemaal smeedslakken.

4.3  Keramisch bouwmateriaal en aanverwante materialen

Op dit perceel zijn 16.091 fragmenten keramisch bouwmateriaal gevonden, die 
samen 617 kg wegen (tabel 15). Bijna 68% van deze fragmenten, 39% van het 
gewicht, bestond uit verder onherkenbaar romeinse baksteen. Bij 15% van de 
fragmenten, 31% van het gewicht, kon alleen vastgesteld worden dat het om een 
platte vorm ging, bijvoorbeeld een stuk van een tegula of later. Bij 57 fragmenten 
betrof het recente baksteen of mortel.

Romeinsetegulaezijndoorhunspecifiekevormmeteenflensrelatiefgemakke-
lijk te herkennen. Ze zijn met 429 fragmenten vertegenwoordigd; op basis van 
het gewicht vormen ze de grootste herkenbare groep. de 316 imbrex-fragmenten 
nemen 4,6% van het gewicht in en de 65 lateres 3,7%. huttenleem is vertegen-
woordigd met 932 kleine fragmenten, die samen 3,2% van het gewicht van het 
romeinse materiaal vormen.

er zijn op dit perceel ook minder frequente vormen herkend. de grootste groep 
bestaat uit wandbekledingstegels. van zestien fragmenten kon met enige zeker-
heid vastgesteld worden dat het om tubuli ging. dit zijn holle rechthoekige 
buizen die gebruikt werden in gebouwen met muurverwarming. daarnaast zijn 
er vier fragmenten herkend van ronde hypocausttegels. dit soort tegels werden 
gebruikt bij vloerverwarming.

Op perceel 951 zijn verscheidene stukken romeinse specie gevonden. een deel 
hiervan was gemengd met natuursteen (mortel) en een deel met baksteengruis 
(cocciopesto of opus signinum). deze laatste groep werd voornamelijk gebruikt 

type aantal gewicht formaat
theatermasker 1 23
slingerkogel 1 13 onvolledig

1 22 ø 31 x 39 mm
1 29 ø 32 x 41 mm

werpkogel 1 46 onvolledig ø > 7 cm 
1 101 onvolledig ø > 8 cm
1 116 onvolledig ø > 8 cm

totaal 9 370  

Tabel 14  Perceel 951: 
overige keramische 
objecten.
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om muren en vloeren waterdicht te maken. deze specie met bijmenging van 
baksteengruis komen overeen met morteltype A van Woerden-hoochwoert.76

Op zestien fragmenten zijn resten gevonden van pleisterwerk. eén fragment had 
een witte deklaag, bij de andere fragmenten is het onduidelijk wat de kleur van 
het pleisterwerk was. een fragment uit vak 40 vormde de overgang van een wand 
naar een vloer of plafond.

het keramische bouwmateriaal is sterk gefragmenteerd. Zo weegt het 
gemiddelde fragment slechts iets meer dan 38 gr en konden onder de 16.091 
fragmenten slechts 103 hoekstukken herkend worden, waarvan twintig recent.

Op perceel 951 zijn restanten aangetroffen van vijftien baksteenstempels (afb. 
18). Ondanks hun vaak zeer fragmentaire staat konden twaalf stempels worden 
geïdentificeerd.TweezijnafkomstigvandeLegioIMinerviaAntoniniana.Dit
legioen lag vanaf 83 na chr. in Bonn. de erenaam Antoniniana is lang in verband 
gebracht met caracalla (211-217) of elagabalus (218-222), maar haalebos hield 
het voor mogelijk dat ze al door septimius severus (193-211) is verleend.77

Zeker zes stempels vermelden de exercitus germanicus inferior, en nog eens 
twee een vexillatio (detachement) daarvan. Aangenomen wordt dat soldaten van 
het neder-germaanse leger al rond het midden van de 2de eeuw op de holdeurn 
dakpannen vervaardigden met de naam van de exercitus germanicus inferior. 
stempels zonder vermelding van ‘vexillatio’ zouden mogelijk pas vanaf het 
laatste kwart van deze eeuw dateren.78 daarmee stamt de meerderheid van de 
aan ge troffen baksteenstempels dus uit de late 2de of 3de eeuw. Opmerkelijk 

76DefragmentenkomenovereenmetdestukkenafgebeeldbijBlom&Vos2008,221-233,fig.9.1,
9.10b, 9.19 en 9.20 (comm. l. laken).
77 haalebos, Franzen et al. 2000, 41-42 en 123.
78 haalebos 1977, 178.

datering type fragmenten % gram % hoeken %
Romeins imbrex 316 2,0 27.848 4,5  
 imbrex? 3 0,0 218 0,0  
 tegula 429 2,7 55.764 9,0 18 17,5
 tegula? 56 0,3 3.420 0,6 3 2,9
 later 65 0,4 22.711 3,7 44 42,7
 later? 23 0,1 8.350 1,4 3 2,9
 hypocausttegel 4 0,0 1.266 0,2 1 1,0
 tubulus 9 0,1 624 0,1  
 tubulus? 7 0,0 232 0,0  
 wandbekledingstegel 92 0,6 5.551 0,9 1 1,0
 wandbekledingstegel met opus signinum 3 0,0 136 0,0  
 plat 2.534 15,7 195.176 31,6 6 5,8
 plat met cocciopesto 18 0,1 890 0,1  
 muurklos 5 0,0 122 0,0  
 baksteen (onbepaald) 10.936 68,0 237.991 38,6 7 6,8

cocciopesto/opus signinum 244 1,5 6.146 1,0  
 mortel 330 2,1 14.026 2,3  
 huttenleem 932 5,8 19.377 3,1  
 onbekend met opus signinum 11 0,1 214 0,0  
 pleisterwerk 16 0,1 774 0,1  
 pleisterwerk? 1 0,0 35 0,0  
modern baksteen 49 0,3 13.817 2,2 20 19,4
 beton 6 0,0 2.110 0,3  
 cement 1 0,0 10 0,0  
 gresbuis 1 0,0 9 0,0  
totaal  16.091 100,0 616.817 100,0 103 100,0

Tabel 15  Perceel 
951: keramisch bouw-
materiaal en aan-
verwante materialen.
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Afb. 18  Perceel 951: stempels op baksteen. Schaal 1:2.



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio50

is ten slotte een stempel van een civiele pannenbakkerij, dat in de 1ste eeuw 
thuishoort.

1. restant van een rechthoekig retrograde stempel [leg]imaninreliëfletters
binnen een getand kader, op een fragment van een tegula. legio i Minervia 
Antoniniana: deze variant niet bij holwerda & Braat. identiek met Brunsting 
1940-1944, afb. 53, 2 (valkenburg). vondstnr. 031-213

2. restant van een rechthoekig retrograde stempel [leg]imaninreliëfletters,op
een fragment van een imbrex of tegula. legio i Minervia Antoniniana: holwerda 
& Braat 1946, pl. 33, 3. vondstnr. 023-219.

3. restant van een rechthoekig stempel [exge]rinf (?) in dunne holle letters, op 
een fragment van een tegula. exercitus germanicus inferior, mogelijk holwerda 
& Braat 1946, pl. 28, 1c. vondstnr. 023-219.

4. restant van een rechthoekig retrograde stempel exg[erinf] in dunne reliëf-
letters, op een fragment van een imbrex. exercitus germanicus inferior: 
holwerda & Braat 1946, pl. 29, 42. vondstnr. 036-208

5. restant van een rechthoekig stempel [exge]rinf in holle letters, op een 
fragment van een imbrex. exercitus germanicus inferior: deze variant niet bij 
holwerda & Braat. identiek met Brunsting 1948-1953, afb. 52, 16 (valkenburg); 
Ozinga et al. 1989, 145, afb. 95, nr. 24 (Utrecht). vondstnr. 020-222.

6. restant van een rechthoekig stempel [---]nf in holle letters, op een fragment 
van een imbrex. Ongetwijfeld exercitus germanicus inferior, niet nader 
gedetermineerd. vondstnr. 031-213.

7. restant van een rechthoekig retrograde stempel [giir]infrinreliëfletters
binnen een lijst, op een fragment van een imbrex. exercitus germanicus inferior: 
holwerda & Braat 1946, pl. 29, 37. identiek met nr. 8. vondstnr. 010-247.

8. restant van een rechthoekig retrograde stempel giir[infr]inreliëfletters
binnen een dunne lijst, op een fragment van een imbrex. exercitus germanicus 
inferior: holwerda & Braat 1946, pl. 29, 37. identiek met nr. 7. vondstnr. 033-
215.

9. restant van een rond stempel [vex]ex.g[er.f]inreliëfletters,opeenfragment
van een later of tegula. vexillatio exercitus germanici: holwerda & Braat 1946, 
pl. 31, 8b. vondstnr. 013-243.

10. restant van een rond stempel, vermoedelijk [vex].ex.g[er.f en een centrale 
f]inreliëflettersopeenfragmentvaneentegula.VexillatioExercitusGermanici:
vermoedelijk holwerda & Braat 1946, pl. 31, 9a. vondstnr. 020-222.

11. restant van een rechthoekig stempel [---]nf?inreliëfletters,opeenfragment
van een imbrex of tegula. Mogelijk exercitus germanicus inferior, niet nader 
gedetermineerd. vondstnr. 014-242

12. restant van een stempel zonder kader [sn]s in holle letters, op een klein 
frag ment baksteen. het stempel is afkomstig van een zogenaamde civiele 
baksteen producent, die mogelijk aan de bovenloop van de Moezel heeft 
gewerkt. stempels met deze tekst zijn tot dusver alleen bekend van tegulae en 
zijn aangetroffen in keulen, in villae in het Moezelgebied en bij keulen, en in 
Xanten. volgens schmitz dateert het van rond het midden of uit de tweede helft 
van de 1ste eeuw.79 vondstnr. 043-236.

79Schmitz2010,705-707(variantB).DeidentificatievanhetVechtensestempelistedankenaan
d. schmitz.
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13.Restantvaneenrechthoekigstempelmetonleesbaretekstinreliëfletters,op
eenfragmentvaneenimbrex.Nietgeïdentificeerd.Vondstnr.019-216.

14.Smallerandvaneenrechthoekigstempelmetreliëfletters,opeenfragment
vaneenlateroftegula.Nietgeïdentificeerd.Vondstnr.028-210

15.Restantvaneenrechthoekigstempelmetrestenvaneenoftweereliëfletters,
opeenfragmentvaneenlateroftegula.Nietgeïdentificeerd.Vondstnr.042-200.

4.4  Natuursteen

perceel 951 heeft ruim 350 kilo natuursteen opgeleverd (tabel 16). het 
gemiddelde gewicht van de fragmenten was ca. 80 gram. het grootste deel van 
het natuursteen gevonden op perceel 951 bestaat uit kiezels en rolkeien. deze 
zijn steekproefsgewijs opgemeten en gewogen. voor de resultaten hiervan zie 
paragraaf 6.5.1.

daarnaast bestaat een klein derde deel van de vondsten uit tufsteen. enkele 
brokken tuf zijn bekapt, waaruit blijkt dat deze fragmenten gebruikt zijn als 
bouwsteen. een opvallend fragment is een stuk moeilijk te duiden natuursteen 
met glimmers (vermoedelijk een soort zandsteen). het betreft mogelijk een 
architectuurelement, vermoedelijk een deel van een lijst of de schuine hoek van 
een wijaltaar.

4.5  Botmateriaal

er zijn op het oostelijke perceel 714 botfragmenten gevonden, met inbegrip 
van een stuk gewei. er zijn geen aanwijzingen dat er menselijk bot aanwezig is. 
slechts vijf fragmenten bot waren verbrand. verder zijn veertien fragmenten van 
schelpen gevonden.

4.6  Glas

Op perceel 951 zijn 63 glasfragmenten geteld en gewogen, waarvan 31 modern. 
Zes scherven kunnen ingedeeld worden onder serviesgoed, waaronder één 
wandfragment van een ribkom isings 3. Zes fragmenten waren plat en aan één 
zijdemat,enkunnengeïdentificeerdwordenalsvensterglas.

steensoort fragmenten % gram % gem. gewicht
basalt 1 0,0 6 0,0 6,0
tefriet 46 1,1 16.260 4,6 353,5
tufsteen 1.302 29,8 67.404 19,2 51,8
kalksteen 93 2,1 8.647 2,5 93,0
leisteen 82 1,9 2.404 0,7 29,3
zandsteen 7 0,2 4.211 1,2 601,6
breuksteen 32 0,7 33.693 9,6 1.052,9
grind/rolkei 2.789 63,9 211.983 60,4 76,0
steenkool 5 0,1 101 0,0 20,2
vuursteen 2 0,0 19 0,0 9,5
onbekend 7 0,2 6.416 1,8 916,6
totaal 4.366 100,0 351.144 100,0 80,4

Tabel 16  Perceel 951: 
natuursteen.
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Afb. 19  Perceel 950: 
verhouding tussen 
kruiken en kruik-
amforen, ruwwandige 
waar en amforen op 
basis van het aantal 
scherven.

Afb. 20  Perceel 950: 
verhouding tussen de 
overige aardewerk-
groepen op basis van 
het aantal scherven.
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5  Het vondstmateriaal van het zuidelijke perceel (950)

van perceel 950 zijn in totaal 28.324 objecten bestudeerd, waarvan het 
merendeel bestaat uit stukken aardewerk, baksteen en natuursteen. Baksteen 
en natuursteen is alleen verwerkt van elk achtste vak, aardewerk en overige 
vondsten van elk tweede vak (vgl. paragraaf 3.2). extrapolatie van de gegevens 
van deze selectie naar alle vakken leidt tot een geschat totaal van ruim 111.000 
objecten met een gecombineerd gewicht van ruim 3.000 kilo (tabel 17).

5.1  Aardewerk

Meer de helft van de aardewerkfragmenten van perceel 950 is van ruwwandige 
waar (tabel 18). Ook de kruiken en kleine kruikamforen zijn goed vertegen-
woordigd, hoewel minder nadrukkelijk dan op perceel 951. de amforen spelen 
op dit perceel met 3% van de scherven en 11% van het gewicht een bescheiden 
rol. Opvallend is dat de terra sigillata met een kleine 3% niet erg talrijk is, net als 
op perceel 951.

5.1.1  Terra sigillata
Op perceel 950 zijn in totaal 594 fragmenten terra sigillata gevonden. het 
vormenspectrum bestaat uit bakjes, versierde en onversierde kommen, borden en 
schotels (tabel 19). de vondsten worden per productioregio besproken.

 verwerkt  geschat totaal
vondstgroep aantal gram % verwerkt aantal gram
aardewerk 18.011 172.011 50 36.022 344.022
bouwmateriaal 6.640 205.988 12,5 53.120 1.647.904
natuursteen 2.493 129.222 12,5 19.944 1.033.776
ijzer 461 12.254 50 922 24.508
brons 2 12 50 4 24
slak 92 3.013 50 184 6.026
glas 309 1.260 50 618 2.520
bot 277 2.825 50 554 5.650
schelp 9 10 50 18 20
hout/houtskool 30 45 50 60 90
totaal 28.324 526.640 111.446 3.064.540

Tabel 17  Perceel 950: 
overzicht van de ver-
werkte vondsten en 
raming van het totaal 
aantal verzamelde 
vondsten.

materiaal scherven % gram %
terra sigillata 594 3,3 2.952 1,7
dunwandig 2 0,0 2 0,0
gebronsd 1 0,0 9 0,0
Belgische waar 39 0,2 368 0,2
geverfd 930 5,2 3.975 2,3
gladwandig 26 0,1 267 0,2
kruiken en kruikamforen 5.034 27,9 35.932 20,9
transportamforen 556 3,1 19.390 11,3
dikwandig 394 2,2 14.370 8,4
ruwwandig 9.515 52,8 84.325 49,0
Low Lands ware 87 0,5 2.870 1,7
handgevormd 143 0,8 1.781 1,0
vroegmiddeleeuws 8 0,0 94 0,1
laat- en postmiddeleeuws 682 3,8 5.676 3,3
totaal 18.011 100,0 172.011 100,0

Tabel 18  Perceel 950: 
overzicht van het aarde-
werk.
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Arretijnse terra sigillata
slechts vier fragmenten behoren tot de Arretijnse sigillata. het gaat allereerst om 
een bakje conspectus 14 dat rond het begin van de jaartelling wordt gedateerd.80 
de twee fragmenten conspectus 22 zijn Augusteïsch tot vroeg-tiberisch.81 een 
wandfragment kon niet nader getypeerd worden.

Zuid- en Midden-Gallische terra sigillata
Bijna 5% van de fragmenten op dit perceel is afkomstig uit Zuid-gallië. van de 
vijf fragmenten van versierde vormen hadden twee scherven dragendorff 37 nog 
noemenswaardige resten van versiering, te dateren rond het einde van de 1ste 
eeuw (afb. 22).

terra sigillata uit Midden-gallië komt weinig voor in vechten. de baksels van 
twee bord fragmenten die niet nader gedetermineerd konden worden, vertoonden 
een sterke verwantschap met referentiescherven uit lezoux. verder is er een 
fragment versierde Midden-gallische sigillata (afb. 22).

Oost-Gallische terra sigillata
Maar liefst 511 van de 594 fragmenten (86%) zijn van Oost-gallische terra 
sigillata. het gaat hier om het gebruikelijke spectrum van borden, kommen, 
bakjes en wrijfschalen. een van de kommen moet in de laat-romeinse tijd 
gedateerd worden. het betreft een in de Argonne gemaakte chenet 320 met een 
dikke ovale rand (afb. 21 b).

het versierde type dragendorff 37 is vertegenwoordigd met 31 fragmenten, 
waarvan er zestien nog enigszins waarneembare resten van versiering vertonen 
(afb. 22). eén daarvan stamt uit het eerste kwart van de 2de eeuw, de rest 
bestrijkt de periode van ca. 125-225 na chr.

5.1.2  Dunwandig en gebronsd aardewerk
het dunwandige aardewerk is, net als de meeste vroege vormen, op dit perceel 
nauwelijks vertegenwoordigd. het gaat om één Augusteïsche bakje haltern 40A 
en mogelijk een randje van een ‘rillenbecher’ haltern 43. verder is hier één 
gebronsde wandscherf gevonden.

80 ettlinger et al. 1990, 72-73 en 76-77
81 ettlinger et al. 1990, 82-83 en 90-91

a

b

Afb. 21  Perceel 950: terra sigillata. a: Curle 15. b: Chenet 320. Schaal 1:2.
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5.1.3  Belgische waar
Ook de Belgische waar, die terra rubra, terra nigra, gallo-Belgische bekers en 
kurkurnen omvat, is weinig talrijk. het gaat om slechts 39 fragmenten (tabel 20).

van gallo-Belgische bekers zijn maar enkele scherven gevonden. eén enkel 
fragment was van een bord van witte terra rubra met standring. terra nigra is 

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Arretijns Conspectus 14 0 1 0 1 0 9
 Conspectus 22 1 0 0 1 5 1
 Conspectus 22.1 1 0 0 1 1 2
 onbekend 0 1 0 1 0 1
Zuid-Gallisch bakje 0 4 2 6 0 10
 bord 0 5 1 6 0 31
 Dragendorff 15/17 1 1 0 2 8 9
 Dragendorff 18 1 0 0 1 5 14
 Dragendorff 24/25 1 0 0 1 3 1
 Dragendorff 29 1 0 0 1 3 2
 Dragendorff 37 0 4 1 5 0 49
 Hofheim 9? 1 0 0 1 9 3
 onbekend 0 5 0 5 0 7
Midden-Gallisch bord 0 0 2 2 0 25

Dragendorff 37 0 1 0 1 0 9
Midden- of Oost-Gallisch bakje 0 3 0 3 0 4
Oost-Gallisch bakje 1 45 11 57 3 156
 bord 1 91 14 106 3 761
 Curle 11 1 0 0 1 10 4
 Curle 15 1 0 0 1 3 3
 Dragendorff 18/31 33 3 1 37 147 263
 Dragendorff 18/31R 2 6 4 12 8 263
 Dragendorff 27 6 2 0 8 29 17
 Dragendorff 31 0 1 0 1 0 19
 Dragendorff 31R 0 1 0 1 0 34
 Dragendorff 33 4 3 0 7 22 41
 Dragendorff 35 1 0 0 1 5 3
 Dragendorff 36 1 1 0 2 3 5
 Dragendorff 36R 1 0 0 1 4 14
 Dragendorff 37 2 29 0 31 10 182
 Dragendorff 38 1 0 0 1 1 7
 Dragendorff 43 0 1 0 1 0 4
 Dragendorff 44 1 0 0 1 6 7
 Dragendorff 45 3 3 0 6 24 50
 Dragendorff 45? 1 0 0 1 3 5
 Chenet 320 1 0 0 1 8 19
 kom 0 6 0 6 0 30
 onbekend 1 207 3 211 2 422
 overig 0 1 0 1 0 1
 wrijfschaal 0 15 1 16 0 207
onbekend bakje 0 2 1 3 0 18
 bord 0 9 3 12 0 140
 Curle 15 1 0 0 1 4 12
 Dragendorff 18/31 2 0 0 2 9 8
 Dragendorff 18/31R 2 0 0 2 10 12
 Dragendorff 27 1 0 0 1 7 2
 Dragendorff 35 1 0 0 1 8 4
 kom 0 1 0 1 0 11
 onbekend 0 21 1 22 0 51
totaal  76 473 45 594 363 2.952

Tabel 19  Perceel 950: 
overzicht van de terra 
sigillata.
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Afb. 22  Perceel 950: versierde terra sigillata. Schaal 1:1.
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talrijker, hoewel ook hier het aantal fragmenten beperkt is. net als op het andere 
perceel zijn hier fragmenten gevonden van een parelurn holwerda 28, die dateert 
van de claudische tijd tot in de 2de eeuw,82 en van borden holwerda 81 uit de 
claudische tot Flavische periode.83 kommen van het type holwerda 55c komen 
voor vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw.84

Anders dan op perceel 951 behoren de meeste kurkurnranden hier tot het 
gedraaide type haltern 58. potten van het type 94f worden door holwerda 
gedateerd in de 2de eeuw.85

5.1.4  Geverfd aardewerk
de geverfde waar bestaat uit tafelwaar, voornamelijk bekers en borden (tabel 21).

Pompejaans-rood
Ook op perceel 950 zijn tien fragmenten gevonden van pompejaans-rode borden. 
vier borden en een deksel zijn Augusteïsch en afkomstig uit campanië, 86 de 
andere helft is jonger en elders vervaardigd.

Techniek a
iets minder dan een kwart van de fragmenten is vervaardigd in techniek a. 
Meer dan de behoort tot bekers. het merendeel van de bekers was bestrooid (23 
fragmenten), een klein aantal had kerfbandversiering (6) en nog minder barbotine 
of schubben (4). Met 84 fragmenten vormen de borden een grote groep binnen 
de in techniek a geverfde stukken. Borden van het type Brunsting 17a (stuart 10) 
worden in de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw gedateerd.87

Techniek b
Ongeveer twee derde van de fragmenten is vervaardigd in techniek b. verreweg 
de meeste scherven behoren tot bekers, waaronder de relatief vroege stuart 1, 
daterend van de claudische tijd tot in de vroege 2de eeuw, en de iets jongere 

82 holwerda 1941, 41-42.
83 holwerda 1941, 69-72.
84 haalebos 1990, 152.
85 holwerda 1941, 77.
86 Wynia 1979, 425.
87 Brunsting en Oelmann typeren deze vorm als 2de-eeuws (Brunsting 1937, 84; Oelmann 1914, 45), 
maar deze borden komen later ook nog voor (hiddink 2011, 96-97; vanvinckenroye 1991, 40-41).

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Gallo-Belgische bekers beker 1 2 0 3 13 17
terra rubra bord 0 0 1 1 0 11
terra nigra bord 0 1 0 1 0 7
 fles 0 0 1 1 0 15
 Holwerda 28 0 1 0 1 0 15
 Holwerda 55c 5 0 0 5 39 54
 Holwerda 81 3 0 0 3 11 21

onbekend 0 7 2 9 0 36
kurkurnen Haltern 58 5 0 0 5 27 50
 Holwerda 75 1 0 0 1 3 11
 Holwerda 94 2 0 0 2 15 49
 Holwerda 94f 1 0 0 1 7 11
 onbekend 3 2 1 6 12 71
totaal  21 13 5 39 127 368

Tabel 20  Perceel 
950: overzicht van de 
Belgische waar.
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stuart 2, te dateren van de Flavische tijd tot het eind van de 2de eeuw.88 vroeg 
is ook de stuart 16 uit de claudisch-neronische tijd.89 het midden-romeinse 
vormenspectrum op dit perceel bestaat uit de niederbieber 30, overwegend 
daterend van het tweede kwart van de 2de tot in de 3de eeuw,90 de niederbieber 
31 uit het einde van 2de eeuw91 en de niederbieber 32 uit de late 2de en 
3de eeuw.92 van de 394 versierde fragmenten zijn er 269 bestrooid, 123 met 
kerfbandversiering, twee gedeukt, waaronder één van een bestrooide deukbeker, 

88 stuart 1977a, 22-23.
89 stuart 1977a, 21-22, 30-31.
90 Oelmann 1914, 38; stuart 1977a, 23-24.
91 Oelmann 1914, 39.
92 hiddink 2011, 94-95.

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Pompejaans-rood Oberaden 21 4 0 0 4 11 37

Oberaden 23 0 1 0 1 0 3
bord 0 3 1 4 0 34
onbekend 0 1 0 1 0 2

techniek a Stuart 1 2 0 0 2 11 4
Stuart 2 5 0 0 5 27 16
Stuart 4 1 0 0 1 8 4
Stuart 11 1 0 0 1 7 4
Stuart 16 1 1 1 3 6 7
Stuart 147 1 0 0 1 8 12
Brunsting 6b 1 0 0 1 3 3
Brunsting 17a 20 3 7 30 81 286
beker 0 92 14 106 0 298
bord 1 48 5 54 5 348
deksel? 1 0 0 1 4 7
olielamp 0 1 0 1 0 1
tweedelig oor 0 2 0 2 0 19
onbekend 0 3 1 4 0 28

techniek a/b Brunsting 17a 3 0 0 3 15 28
beker 0 2 0 2 0 4

techniek b Stuart 1 1 0 0 1 3 1
Stuart 2 10 1 0 11 73 30
Stuart 16 1 0 1 2 4 7
Brunsting 17a 5 1 1 7 20 63
Niederbieber 30 5 0 0 5 37 12
Niederbieber 31 1 0 0 1 7 1
Niederbieber 32 11 2 0 13 64 36
beker 0 487 65 552 0 2.158
bord 0 5 0 5 0 34
tweedelig oor 0 1 0 1 0 6

techniek c Brunsting 17a 1 0 0 1 6 11
Niederbieber 30 1 0 0 1 7 5
Niederbieber 32 11 1 0 12 70 61
beker 0 62 6 68 0 259

techniek c/d Brunsting 17a 1 0 0 1 5 50
beker 0 1 0 1 0 1

techniek d Niederbieber 33 1 1 0 2 2 2
beker 0 11 0 11 0 17

rot bemalt bord 0 1 1 2 0 17
pot 1 0 0 1 11 23
onbekend 0 5 0 5 0 36

totaal  91 736 103 930 495 3.975

Tabel 21  Perceel 950: 
overzicht van het ge-
verfde aardewerk.
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en vijf met barbotine. het bord Brunsting 17a hoort thuis in de 2de eeuw en de 
eerste helft van de 3de eeuw. 

Techniek c
het aantal fragmenten in techniek c is kleiner dan dat in de twee voorgaande 
technieken, maar het gaat nog altijd om 82 scherven. eén hiervan was een 
randfragment van een bord Brunsting 17a. de rest betrof bekers, waarbij alleen 
de typen niederbieber 30 en 32 te onderscheiden waren. Binnen deze techniek 
is de kerfbandversiering met elf fragmenten beter vertegenwoordigd dan 
bestrooiing met vier fragmenten.

Techniek d en ‘rot bemalte Ware’
het aardewerk uitgevoerd in techniek d (‘Qualitätsware’ of metaalglanswaar) is 
op dit perceel beter vertegenwoordigd dan op het voorgaande. het betreft dertien 
fragmenten, waaronder twee van een niederbieber 33 uit de 3de en 4de eeuw, 
waarvan één exemplaar versierd was met kerfbanden.93 

Acht fragmenten waren ‘rot bemalt’, maar geen daarvan kon aan een type 
toegewezen worden. in twee gevallen betrof het een bord en in één geval een pot.

5.1.5  Gladwandig aardewerk
de groep gladwandig aardewerk telt slechts enkele fragmenten (tabel 22), 
voornamelijk van zogenaamde honingpotten stuart 146, die dateren van de 
Augusteïsche periode tot in de 3de eeuw.94 daarnaast zijn er zeven fragmenten 
van kelkbakjes stuart 145 en twee fragmenten van gladwandige dolia.

5.1.6  Kruiken en kruikamforen
Op perceel 950 is een klein aantal vroege stukken gevonden, waaronder 
overwegend Augusteïsche typen als de haltern 47 en 51 (tabel 23). kruiken van 
het type Friedberg 25 zijn iets jonger en moeten voornamelijk geplaatst worden 
in de tiberische periode95. een zesde deel van de op type determineerbare 
kruiken behoort tot de op perceel 951 dominante hofheim 50/51 uit de 
claudische tot en met Flavische tijd.96 Andere Flavisch en vroege 2de-eeuwse 
typen, de stuart 108 en stuart 109,97 zijn slechts met enkele fragmenten 
vertegenwoordigd. van de stuart 112, te dateren vanaf de Augusteïsche periode 
tot in de eerste helft van de 2de eeuw, is één fragment gevonden.98 kruiken 

93 haalebos 1990, 142 (type 2060).
94 haalebos 1990, 162.
95 simon 1976, 179-181. Zie voor deze vroege typen en hun problematiek ook Zandstra & polak 
2012, 150-155.
96 ritterling 1912, 278-280.
97Stuart1977a,42-44.StriktgenomenvallendetypenStuart105-109geheelbinnendedefinitie
van hofheim 50 en 51.
98 stuart 1977a, 45-46.

type rand wand bodem scherven rand% gram
Stuart 145 4 2 1 7 36 99
Stuart 146 13 0 0 13 97 113
Stuart 147 2 0 0 2 18 42
bakje 1 0 0 1 11 2
beker 1 1 0 2 3 5
bord 1 0 0 1 5 6
totaal 22 3 1 26 170 267

Tabel 22  Perceel 950: 
overzicht van het glad-
wandige aardewerk.
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die te dateren zijn van de tijd van hadrianus tot in het laatste kwart van de 
2de eeuw, de stuart 110A en 110B,99 vormen eveneens een zesde deel van het 
kruikenspectrum.

de grootste groep kruiken is relatief jong en telt iets meer dan een kwart van de 
determineerbare vondsten in deze groep. de niederbieber 62 (afb. 23 a) is met 
27 fragmenten de grootste vertegenwoordiger en dateert vanaf het einde van de 
2de tot in de eerste helft van de 3de eeuw. de niederbieber 61, die in dezelfde 
tijd thuishoort, is vertegenwoordigd met drie fragmenten.100

Eenopmerkelijkfragmentiseenoorlozeflessenhalsmetnaarbuitenstaande,
enigszinsdriehoekigerand(afb.23b).Deflesisvervaardigdineenzacht
geligbeige baksel, waarin enkele donkere en oranje inclusies te zien zijn. er 
kon voor dit fragment in de gebruikelijke literatuur geen equivalent gevonden 
worden. 

een van de jongste kruiken is de niederbieber 70. deze is onder andere 
vertegenwoordigd in niederbieber, holzhausen en Zugmantel. een ander 
jong stuk is een laat-romeinse kruikamfoor met een bandvormige rand en 
een tweeledig oor dat net onder en tegen de rand bevestigd is (afb 23 c). het 
fragment is vervaardigd in een rood baksel met zwarte inclusies. het is mogelijk 

99 stuart 1977a, 44-45; vgl. haalebos 1990, 159.
100Oelmann1914,60.Vijffragmenten,hoewelstriktgenomengedefinieerdalsNiederbieber62,
vertonen een sterke gelijkenis met de Brunsting 5c. Afgaande op zijn datering kunnen deze stammen 
uit de tweede helft van de 2de eeuw ( Brunsting 1937, 96).

type rand wand bodem scherven rand% gram
Haltern 47 3 0 0 3 34 30
Haltern 51 2 0 0 2 15 33
Friedberg 25 1 0 0 1 13 10
Hofheim 50/51 19 1 0 20 299 242
Stuart 108 3 0 0 3 40 18
Stuart 109 4 0 0 4 76 31
Stuart 110A 7 0 0 7 138 58
Stuart 110B 15 0 0 15 362 168
Stuart 112 1 0 0 1 18 7
Stuart 123 1 0 0 1 10 6
Stuart 129A 20 1 0 21 301 250
Stuart 130 1 0 0 1 20 6
Stuart 130/131 1 0 0 1 10 4
Stuart 131 14 0 0 14 189 189
Brunsting 6 2 0 0 2 23 14
Brunsting 11 1 0 0 1 30 4
Niederbieber 61 3 0 0 3 54 37
Niederbieber 62 27 0 0 27 484 253
Niederbieber 64 2 0 0 2 27 10
Niederbieber 66 1 0 0 1 6 10
Niederbieber 70 0 1 0 1 0 17
kruik (laat-Romeins) 1 0 0 1 18 50
type onbekend 9 4.576 152 4.737 189 31.990
eendelig oor 0 2 0 2 0 22
tweedelig oor 0 98 0 98 0 1.552
driedelig oor 0 50 0 50 0 715
vierdelig oor 0 5 0 5 0 105
vijfdelig oor 0 1 0 1 0 24
onbekend oor 0 9 0 9 0 77
totaal 138 4.744 152 5.034 2.356 35.932

Tabel 23  Perceel 950: 
overzicht van kruiken en 
kruikamforen.
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dat de scherf behoort tot de ‘rot gestrichene’ of ‘marmorierte Ware’, maar het is 
moeilijk om met zekerheid te zeggen of de kruik een deklaag had.101

5.1.7  Transportamforen
Op perceel 950 is een minder grote variëteit aan amforen gevonden dan op 
perceel 951 (tabel 24). desondanks zijn er containers gevonden voor het 
transport van olijfolie, vissaus, wijn en dadels.

Mediterrane amforen
de grootste groep amforen komt uit de guadalquivir-vallei in Zuid-spanje, 
samen vormen deze een kleine 74% van het mediterrane spectrum. verreweg de 
grootste groep wordt gevormd door de bolvormige olijfoliecontainers. tussen 
de randen van dit soort amforen is een Antonijnse dressel 20 herkend en maar 
liefst drie fragmenten van de 3de-eeuwse variant van dit type (afb. 24 a). Ook 
de haltern 70 is vertegenwoordigd, met één rand- en zes oorfragmenten. geen 
daarvan leende zich voor een exacte datering, maar amforen van dit type en 
baksel horen thuis in de Augusteïsche tot Flavische periode.

vissausamforen uit het Zuid-spaanse kustgebied zijn ondervertegenwoordigd. 
het betreft slechts 12 wandfragmenten, een oor van een dressel 7-11 en een oor 
van een Beltràn ii.

lyonner containers zijn met een kleine 4% evenzeer ondervertegenwoordigd als 
de Zuid-spaanse vissausamforen. tussen de vondsten van dit perceel is een rand 
gevonden van een lyon 3B (afb. 24 b) die dateert uit de tweede helft van de 1ste 
eeuw.102

Amforen uit gallië vormen met 12% de op één na grootste groep. eén fragment 
is van een tweedelig oor van een dressel 2-4 in een baksel dat overeenkomt met 
dat van de meeste Zuid-gallische standamforen. deze kunnen volgens Martin-
kilcher dateren vanaf de Augusteïsch periode tot het begin van de 2de eeuw.103 
een randfragment van een haltern 70 similis in een rhônevallei-baksel dateert 
uit de tiberisch-neronische periode.104 het jongste gallische amfoortype is de 
gauloise 5. door haar hoge hals en afgeplatte rand is deze standamfoor zeer 
goed herkenbaar; het type wordt gedateerd vanaf het midden van de 1ste tot het 
midden van de 2de eeuw.105

101 pers. comm. J.r.A.M. thijssen.
102 desbat 2003, 47. 
103 Martin-kilcher 1994a, 342. 
104 Martin-kilcher 1994a, 391.
105 Martin-kilcher 1994a, 364.

a

b c

Afb. 23  Perceel 950: kruiken. a: Niederbieber 62. b: gladwandige fles. 
c: laat-Romeinse kruikamfoor. Schaal 1:2.
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Ook de italische amforen vormen maar een marginaal deel van het spectrum van 
perceel 950. er zijn fragmenten aanwezig uit etrurië, campanië en calabrië, die 
vermoedelijk behoren tot de dressel 2-4. Opvallend genoeg behoorden de enige 
diagnostische fragmenten niet tot dit type; beide fragmenten, waarschijnlijk 
van één exemplaar, behoorden tot het nog deels republikeinse type dressel 1B 

categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
Baetica (Guadalquivir) Haltern 70 1 6 0 7 6 513
 Dressel 20 0 13 1 14 0 2.054
 Dressel 20 (Antonijns) 1 0 0 1 17 102
 Dressel 20 (3de eeuw) 3 0 0 3 41 216
 amfoor (cilindrisch) 0 5 0 5 0 98
 amfoor (bolvormig) 0 122 0 122 0 5.876
 onbekend 0 162 0 162 0 3.828
Baetica (kustgebied) Dressel 7-11 0 1 0 1 0 237
 Beltràn II 0 1 0 1 0 88
 onbekend 0 12 0 12 0 589
Lyon Lyon 3 0 1 0 1 0 63
 Lyon 3B 1 0 0 1 25 195
 onbekend 0 14 0 14 0 311
Gallia Narbonensis Dressel 2-4 0 1 0 1 0 26
 Dressel 9 similis 0 1 0 1 0 73

Gauloise ? 0 0 2 2 0 92
Gauloise 5 1 0 0 1 8 14
onbekend 0 43 0 43 0 867

Rhônevallei Haltern 70 similis 1 0 0 1 10 80
Italië onbekend 0 1 0 1 0 58
Etrurië Dressel 1B 2 0 0 2 21 81
 onbekend 0 4 0 4 13 123
Campanië onbekend 0 2 0 2 0 27
Calabrië onbekend 0 4 0 4 0 175
O. Middellandse-Zeegebied onbekend 0 4 0 4 0 87
Oost-Egeïsch Camulodunum 184? 0 8 0 8 0 96

Dressel 2-5 1 0 0 1 9 12
 Dressel 2-5? 0 2 0 2 0 62
Levant Camulodunum 189 0 1 0 1 0 10
regionaal Gauloise 1 similis 1 0 0 1 17 40
 Niederbieber 67 1 0 0 1 9 9
 Niederbieber 74/75 1 0 0 1 12 26
 operculum (deksel) 1 0 0 1 6 7
 onbekend 0 40 0 40 0 985
Rijnland Gauloise 1 similis 1 0 0 1 13 28
 Stuart 24 (techniek a) 0 1 0 1 0 12
 onbekend 0 24 0 24 0 824
Eifel-/Moezelgebied Mosellane 2 1 0 0 1 20 64
 Niederbieber 68 1 0 0 1 8 15
Maasland Gauloise 15 1 0 0 1 11 31
 Mosane ? 0 9 0 9 0 201
 Mosane I 1 0 0 1 8 20
 Niederbieber 68 1 0 0 1 8 18
 Niederbieber 74/75 1 0 0 1 10 18
 onbekend 0 9 0 9 0 282
Scheldevallei Scheldevallei 1 1 0 0 1 5 10
 Scheldevallei 2 2 0 0 2 15 44
 Gauloise 13 0 1 0 1 0 63

onbekend 0 30 0 30 0 468
onbekend onbekend 0 6 0 6 0 172
totaal  25 528 3 556 292 19.390

Tabel 24  Perceel 950: 
overzicht van de trans-
portamforen.
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(afb. 24 c). het stuk, afkomstig uit etrurië, is enigszins afwijkend, omdat 
amforen van dit type gewoonlijk groter zijn, zowel in wanddikte als rand-
diameter. de productie van deze italische wijnamfoor is vrij abrupt gestopt 
rond 10 v.chr, maar de vorm komt sporadisch voor in jongere contexten.106 de 
randvorm van deze dressel 1B komt overeen met die van twee exemplaren die 
gevonden zijn in het overwegend tiberische velsen 1.107

het percentage oostelijk mediterrane amforen is eveneens gering. het betreft 
fragmenten van de voor-Flavische camulodunum 184 en de Oost-egeïsche 
dressel 2-5. verder is een geribbelde wand gevonden van de levantijnse 
camulodunum 189.

Regionale amforen
perceel 950 heeft een grote variëteit aan regionale amforen opgeleverd. naast 
een randfragment van een gauloise 1 similis (afb. 25 a) zijn ook hier de typen 
niederbieber 67, 68 (afb. 25 e) en 74/75 (afb. 25 d) vertegenwoordigd. vormen 
zoals niederbieber 68 en 74/75 lijken een wijdverspreid productiegebied 

106 deze datering is gebaseerd op een consulaire inscriptie gedateerd in 13 v.chr. en wordt 
bevestigd door de afwezigheid van het amfoortype in la longarina, Ostia (ca. 5 na chr.), waar 
alleen nog maar amforen zijn gevonden van het type dressel 2-4 (sealey 1985, 25-26; goudswaard 
1991, 34). het amfoortype komt in het noordwestelijke rijngebied voor in de vroegste militaire 
contexten, waaronder nijmegen (hunerberg, kops plateau), neuss, Oberaden, rödgen en haltern. 
er zijn enkele post-Augusteïsche contexten, waaronder colchester en velsen 1; de eerste heeft een 
aanzienlijke voor-romeinse component, velsen vermoedelijk niet. hieruit kunnen twee conclusies 
worden getrokken: 1) de dressel 1 werd, in zeer beperkte hoeveelheden, tot in de laat-Augusteïsch-
tiberische periode geproduceerd, of 2) op deze vindplaats is een oude amfoor gevonden, wellicht 
hergebruikt of met een vele jaren oude wijn.
107 goudswaard 1991, afb. 101.

a

b

c

Afb. 24  Perceel 950: transportamforen. a: Dressel 20 (3de-eeuws). 
b: Lyon 3B. c: Dressel 1B. Schaal 1:2.
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gehad te hebben, met ovens in het rijngebied, de Maasvallei108 en zelfs groot-
Brittannië.109 voor deze amforen geldt, zoals voor de meeste regionale amforen, 
dat er weinig standaardisering is in randvorm. de niederbieber 74/75 is 
geproduceerd in het rijn- en Moezelgebied en dateert van het midden van de 2de 
tot in de 3de eeuw.110 exemplaren van de niederbieber 68 uit tongeren dateren 
uit het tweede kwart en het midden van de 3de eeuw, daarnaast is de amfoor 
gevonden in niederbieber, Zugmantel, stockstadt en holsterhausen.111

een opvallend wandfragment is afkomstig van een stuart 24.112 dit is een kleine 
puntamfoor met een geribbelde wand. de bovenkant is verdikt en de rand is 
opstaand,meteenenigszinsrechthoekigprofiel.Opdeverdiktebuikzittentwee
kleine oren, die vergelijkbaar zijn met de oortjes die aangetroffen worden op 
geverfdefirmalampen.113 het betreft hier een regionale kopie van een levantijnse 
camulodunum 189. het baksel heeft een witbeige kleur en een bruinoranje 
deklaag (Brunstings techniek a). het vechtense exemplaar zal dezelfde herkomst 

108 hanut relateert het type Mosane iv aan de niederbieber 74 (hanut 2001, 26). daarnaast hebben 
de karteringsvondsten één exemplaar opgeleverd van een niederbieber 68 in een Maaslands baksel.
109 grew & seeley 2005.
110 Baudoux et al. 1998, 19-26.
111 Oelmann 1914, 60. hiddink gaat uit van een begindatum rond 150/175, maar het is niet duidelijk 
waarom (hiddink 2011, 184). Bij de opgraving van 1946-1947 is één niederbieber 68 van onbekende 
herkomst gevonden (van der Werff 2004, 295, 300, nr. 21).
112 stuart verwarde zijn nijmeegse exemplaar met de oorspronkelijke ‘carrot amphorae’ in een 
baksel uit het Midden-Oosten, waardoor zijn datering onbetrouwbaar is. het door hem beschreven 
exemplaar is wel degelijk een rijnlandse kopie (stuart 1977a, 43).
113Stuartbeeldtenkeleenbodemaf(Stuart1977a,fig.38,4).Deverderebeschrijvingisgebaseerd
op een ongepubliceerd exemplaar uit nijmegen. de vorm komt overeen met vipards type Bb (vipard 
1995, 52-53).

Afb. 25  Perceel 950: regionale amforen. a: Gauloise 1 similis. b: Mosellane 2. c: Gauloise 13. 
d: Niederbieber 74/75. e: Niederbieber 68. f: Gauloise 15. Schaal 1:2.
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hebben als de geverfde bekers: het rijnland, wellicht zelfs keulen. een 
exemplaar van dit type in dit baksel is afkomstig uit de Flavische legerplaats te 
nijmegen.

een opmerkelijk Maaslands fragment is een rand van een gauloise 15 (afb. 25 f), 
ook wel de ‘small funnel-mouthed vessel’ van peacock en Williams. deze naar 
verhouding kleine puntamforen hebben een kelkvomige rand, soms met en soms 
zonder diepe groef in de zijkant. er zijn werkplaatsen voor dit type bekend in 
Amay en clavier-vervoz, beide in de provincie luik (België). de gauloise 15 
wordt over het algemeen alleen gevonden in de omgeving van tongeren en 
dateert van het midden van de 1ste tot het midden van de 2de eeuw.114 

Ook scheldevallei-amforen zijn vertegenwoordigd in het aardewerkspectrum 
van perceel 950. de vroegste behoort tot groep 1 en dateert vanaf het eind van de 
1ste eeuw, de fragmenten van groep 2 vanaf het midden van de 2de eeuw.115 een 
opmerkelijk oorfragment behoort tot het type gauloise 13 (afb. 25 c). dit is een 
bolvormige amfoor waarvan de vorm enige gelijkenis vertoont met de dressel 
20. het vechtense oor is versierd met twee rijen ingedrukte punten en het baksel 
is oranjerood met kleine bruine en grijze geronde kwartskorrels. Baudoux et al. 
wijzen op productieplaatsen te cambrai en Bourlon in noord-Frankrijk in het 
zuidelijke deel van de scheldevallei. Ook van deze stukken lijkt de verspreiding 
zich te concentreren in een relatief klein gebied in de schelde- en Maasvallei. in 
Bavay zijn amforen van dit type gevonden in contexten uit de tweede helft van 
de 3de eeuw. productie van dit type lijkt door te gaan tot in het begin van de 5de 
eeuw.116

voor het type Mosellane 2, waartoe een vechtense rand behoort (afb. 25 b), is 
een 3de-eeuwse datering waarschijnlijk.117 het baksel is bruinbeige met een 
rossig gele kern, met een grove magering bestaande uit geronde doorzichtige, 
lichtbruine en lichtgrijze kwarts.

5.1.8  Dikwandig aardewerk
dolia en wrijfschalen zijn ondanks hun robuustheid in het materiaal van perceel 
950 met ongeveer 2,2 % van het aardewerk zwak vertegenwoordigd (tabel 25).

Dolia
Op perceel 950 zijn veertien randfragmenten van dolia stuart 147 gevonden. Bij 
dertien kon de diameter van de buitenkant van de rand bepaald worden, variërend 
van 20-50 cm.

114 Baudoux et al. 1998, 36-39; peacock & Williams 1986, 216 (class 64).
115 van der Werff, thoen & van dierendonck 1997, 6.
116 Baudoux et al. 1998, 26-36; laubenheimer 2005.
117Hanut2001,fig.4,1.DevormisgevondensamenmetterrasigillatauitTrier,Rheinzabernende
Argonne en met metaalglansaardewerk (techniek d).

type rand wand bodem scherven rand% gram
Vanvinckenroye 342-346 11 0 0 11 70 659
Vanvinckenroye 347 3 0 0 3 15 88
Stuart 149 57 2 0 59 288 2.271
Brunsting 37 38 10 0 48 223 2.433
Vanvinckenroye 352-353 2 0 0 2 10 57
wrijfschaal 5 53 14 72 12 3.722
Stuart 147 14 0 0 14 47 626
dolium 0 183 2 185 0 4.514
totaal 130 248 16 394 665 14.370

Tabel 25  Perceel 950: 
overzicht van het dik-
wandige aardewerk.
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Wrijfschalen
Wrijfschalen zijn beter vertegenwoordigd. geen van de bewaarde randen behoort 
tot een vroeg type. de vroegste varianten zijn de vanvinckenroye 342-346 en de 
vanvinckenroye 347, die beide voorkomen vanaf de claudische tijd tot in het 
begin van de 2de eeuw.118

de meeste wrijfschalen moeten ingedeeld worden bij het type stuart 149, dat 
opkomt in de claudische tijd.119 Bijna even talrijk is de Brunsting 37, die dateert 
vanaf het midden van de 2de eeuw.120

twee fragmenten hebben een opstaande lijst boven op de rand, en zijn in te delen 
bij het type vanvinckenroye 352-353. Met een datering in de 3de eeuw is dit het 
jongste type wrijfschaal in vechten.

5.1.9  Ruwwandig aardewerk
de ruwwandige waar vormt verreweg de grootse aardewerkgroep en omvat de 
meeste vormen die op een vindplaats met een lange bewoningsgeschiedenis 
verwacht kunnen worden (tabel 26). 

de vroegste ruwwandige stukken zijn bekers stuart 204 uit de claudische tot 
Flavische tijd,121 oorpotten stuart 213A die dateren van de claudische periode 
tot in het eerste kwart van de 2de eeuw,122 kommen stuart 210 die dateren van 
de claudische periode tot in het eerste kwart van de 2de eeuw123 en potten stuart 
202, te dateren aan het einde van de 1ste en in de 2de eeuw.124 niet nauwkeurig 
te dateren zijn de potten stuart 201A, die voorkwamen van de Augusteïsche tijd 
tot in de 5de eeuw,125 en deksels niederbieber 120.

net als op perceel 951 zijn fragmenten herkend van met verf gedecoreerd 
potten Brunsting 4, die vanaf de Flavisch periode te dateren zijn.126 een andere 
versierde ruwwandige pot is een gezichtsurn stuart 205, waarop een deel van een 
gelaat te zien is, rondom het oog. in nijmegen stammen de meeste exemplaren 
uit de Flavische legerplaats, maar er zijn ook exemplaren die uit latere tijd 
dateren, tot in de 4de eeuw.127

rond het midden van de 2de eeuw verschenen er nieuwe vormen in Beneden-
germanië. een aanzienlijk deel hiervan zijn kommen met een van binnen 
verdikte rand niederbieber 104/stuart 211, te dateren van het midden van de 2de 
tot in de 4de eeuw.128 kleinere groepen zijn de niederbieber 103, die voorkomt 
vanaf het midden van de 2de eeuw129 en de niederbieber 105, uit de 2de tot 4de 
eeuw.130

118 vanvinckenroye 1991, 72-73.
119 stuart 1977a, 66-67. stukken met een ver uitstekende tuit zijn ouder, maar waren onder zijn 
nijmeegse vondsten niet vertegenwoordigd.
120 Brunsting 1937, 110-112; hiddink 2011, 210-211.
121 stuart 1977a, 75.
122 stuart 1977a, 80.
123 stuart 1977a, 77-78. stukken van dit type komen al voor in velsen 1 (Bosman 1997, 233, met 
fig.6.50,12en13).
124 stuart 1977a, 73-74.
125 stuart 1977a, 72.
126 Brunsting 1937, 144-145. haalebos schakelt deze vorm gelijk met gezichtsurnen zoals de 
niederbieber 90 (haalebos 1990, 167-168).
127 stuart 1977b, 76 (de aan het slot van de bespreking van type 205 vermelde datering 70-105 geldt 
zoals zo vaak alleen voor stukken uit de nijmeegse castra). Zie ook niederbieber 90-91 (Oelmann 
1914, 72-74).
128 stuart 1977a, 79.
129 Oelmann 1914, 76.
130 Oelmann 1914, 77.

Tabel 26  Perceel 950: 
overzicht van het ruw-
wandige aardewerk.
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categorie type rand wand bodem scherven rand% gram
potten en kommen Stuart 201A 146 0 0 146 868 1.209

Stuart 201B 17 0 0 17 112 201
Stuart 202 6 0 0 6 26 51
Stuart 202/210 17 0 0 17 91 143
Stuart 204 4 1 0 5 24 21
Stuart 205 0 1 0 1 0 10
Stuart 210 37 2 0 39 222 637
Stuart 213A 7 0 0 7 38 44
Brunsting 4 3 4 0 7 16 49
Brunsting 6 1 0 0 1 5 11
Niederbieber 87 38 0 0 38 279 285
Niederbieber 89 325 8 0 333 2.292 5.394
Niederbieber 103 3 0 0 3 17 35
Niederbieber 104 154 0 0 154 776 2.411
Niederbieber 105 2 0 0 2 12 25
Niederbieber 105? 1 0 0 1 5 8
Niederbieber 106 2 0 0 2 11 22
Alzei 27 9 0 0 9 65 106
Alzei 33 18 0 0 18 122 368
Trier III 44a 1 0 0 1 10 10
Trier III 46b 1 0 0 1 6 7
kom 5 0 0 5 24 24
pot 31 1 0 32 181 407

deksels Niederbieber 120 0 22 0 22 0 621
Niederbieber 120a 99 38 0 137 541 1.174
Niederbieber 120b 7 44 0 51 38 351

borden Stuart 215/216 14 0 0 14 75 169
Stuart 217 20 1 0 21 91 312
Stuart 218 45 0 0 45 217 484
Niederbieber 110 6 0 0 6 35 60
Niederbieber 111 52 0 0 52 243 643
Niederbieber 112 4 0 0 4 18 61
Niederbieber 112b 1 0 0 1 4 20
Niederbieber 113 1 0 0 1 7 19
Alzei 34 1 0 0 1 3 5
bord 9 0 0 9 57 152

kruiken en kannen Stuart 214 1 0 0 1 20 5
Niederbieber 96 11 0 0 11 105 130
Niederbieber 97 3 0 0 3 31 36
Niederbieber 98 2 0 0 2 21 8
kruik 2 0 0 2 32 18
onbekend oor 0 2 0 2 0 15
eendelig oor 0 2 0 2 0 32
tweedelig oor 0 15 0 15 0 259
driedelig oor 0 1 0 1 0 11

bekers beker 2 0 0 2 22 28
beker? 1 0 0 1 10 5

kurkurnachtig pot 2 0 0 2 8 24
Batavian Grey ware groep 2 2 0 0 2 20 25

groep 3 3 0 0 3 18 65
groep 4 1 0 0 1 5 12
groep 5 1 0 0 1 4 21
groep 6 2 0 0 2 20 57

onbekend overig 1 0 0 1 7 19
onbekend 7 8.010 235 8252 45 68.006

totaal  1.128 8.152 235 9.515 6.899 84.325
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de grootste groep ruwwandige waar op dit perceel wordt gevormd door potten 
met een dekselgeul van het type niederbieber 89. deze vorm met hartvormig 
randprofielkwamhalverwegede2deeeuwop131 en ontwikkelde zich in de 4de 
en5deeeuwtoteenpotmeteensikkelvormigrandprofiel.132 hoewel het omslag-
punt tussen midden- en laat-romeinse vormen moeilijk te bepalen is, kan op 
basisvanhetbakselenderandprofielenvastgesteldwordendateendeelvande
pottenmethartvormigrandprofiel(afb.26a-c)uitde4deeeuwstamt.133 negen 
fragmenten kunnen ingedeeld worden bij Alzei 27 (afb. 26 d). deze heeft een 
sikkelrand en dateert uit de 4de, 5de en mogelijk zelfs 6de eeuw (afb. 26 e).

Behalve de Alzei 27 zijn er nog enkele andere laat-romeinse aardewerkvormen 
herkend. de grootste groep, met 18 randfragmenten, wordt gevormd door de 
Alzei 33 (afb. 26 f-i). Willems betoogt dat deze vorm in de 4de eeuw in zwang 
raakt en karakteristiek is voor de 5de eeuw.134 een ander laat fragmentje is een 
rand van een oorpot; het lijkt overeen te komen met een type dat gevonden is 
in de kaiserthermen in trier, Umbaukeramik type 46a (afb. 26 j), dat eveneens 
thuishoort in de 5de eeuw.135

een van de best vertegenwoordigde borden van perceel 950 is de stuart 218, 
die dateert vanaf de Flavische periode.136 Borden stuart 215/216 dateren van 
de tijd van claudius tot in de 2de eeuw, de niederbieber 110 (afb. 27 a) vanaf 
het tweede kwart van de 2de eeuw137 en borden stuart 217 vanaf het eind van 
de 2de tot in de 3de eeuw.138 de grootste groep wordt gevormd door het type 
niederbieber 111, daterend van de tweede helft van de 2de eeuw tot in de 3de 
eeuw. de niederbieber 112 en 113 horen in hetzelfde tijdvak thuis.139

Op perceel 950 is één fragment gevonden van een kan stuart 214, die volgens 
haalebos van de Flavische periode tot in de eerste helft van de 2de eeuw 
dateert.140 de meeste fragmenten uit de groep ruwwandige kruiken en kannen 
behoren tot het type niederbieber 96, te dateren van de Flavische periode tot in 
de 3de eeuw.141 slechts enkele fragmenten behoren tot de niederbieber 97 uit de 
late 2de en 3de eeuw142 en de niederbieber 98 uit ongeveer dezelfde tijd.143 

Op het zuidelijke perceel 950 zijn negen randfragmenten van Batavian grey 
ware aangetroffen. twee fragmenten behoren tot groep 2, die voornamelijk in 
de late 1ste en vroege 2de eeuw thuishoort.144 groep 3 wordt ondergebracht in 
de periode 70-200 na chr.,145 groep 4 in de late 2de en eventueel vroege 3de 
eeuw146, groep 5 dateert van het 2de kwart van de 2de tot in de 3de eeuw147 en 
groep 6 uit de tweede helft van de 2de en de 3de eeuw (afb. 27 b).148

131 Oelmann 1914, 72; hiddink 2011, 148-149; 
132 deze wordt getypeerd als Alzei 27. thijssen 2011, 173-174; Brulet, vilvorder & delage 2010, 
416-419.
133 pers. comm. J.r.A.M. thijssen.
134 Willems 1981, 169-170. 
135 hussong & cüppers 1972, 81-82.
136 stuart 1977a, 84.
137 Oelmann 1914, 77-78.
138 stuart 1977a, 82-84.
139 Oelmann 1914, 78; hiddink 2011, 160-161; haalebos 1990, 170.
140 haalebos 1990, 169.
141 Brunsting 1937, 153; Oelmann 1914, 74-75.
142 haalebos 1990, 170.
143 Brunsting 1937, 151.
144 collins, van enckevort & hendriks 2009, 176 (productie tot het eind van de 2de eeuw).
145 collins, van enckevort & hendriks 2009, 177.
146 Ook bekend als type Willems t2. collins, van enckevort & hendriks 2009, 179-180.
147 collins, van enckevort & hendriks 2009, 181.
148 collins, van enckevort & hendriks 2009, 181.
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a

b

c

d e

f

g

h

i j

Afb. 26  Perceel 950: ruwwandige potten. a-c: Niederbieber 89. d-e: Alzei 27. f-i: Alzei 33. j: Trier 
Umbaukeramik 46a. Schaal 1:2.
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5.1.10  Low Lands ware
Blauwgrijze low lands ware werd gemaakt in West-België en/of Zuidwest-
nederland en omvat voornamelijk potten.149 er zijn twee vormen herkend: 
vijftig randfragmenten van potten holwerda 140-142 van zeer variërende 
grootte (diameters van 16-38 cm) en zes randen van potten holwerda 133-136. 
holwerda dateerde ze in de 2de eeuw.150 enkele fragmenten in dit baksel hebben 
een naar binnen geslagen rand die doet denken aan die van kurkurnen.

5.1.11  Handgevormd aardewerk
het handgevormde aardewerk is in groepen ingedeeld op basis van de primaire 
magering. in het geval van perceel 950 hebben de meeste fragmenten, ca. 60% 
een plantaardige magering. de rest is gemagerd met mineralen of potgruis. het 
spectrum op basis van de magering is vrijwel gelijk aan dat van perceel 950. het 
vormenspectrum, zover dat herkenbaar is bij karteringsvondsten, dateert uit de 
1ste en mogelijk 2de eeuw.151

5.1.12  Na-Romeins aardewerk

Merovingisch en Karolingisch vondstmateriaal
Baksels uit de Merovingische periode vertonen sterke overeenkomsten met 
laat-romeinse baksels. het is mogelijk dat een deel van het bij het romeinse 
ruwwandige en handgevormde aardewerk ondergebrachte materiaal thuishoort in 

149 scheldevallei-amforen, afkomstig uit hetzelfde gebied, zijn vanwege hun vorm ingedeeld bij de 
transportamforen.
150 holwerda 1923, 124.
151 taayke 1996-1997, 182.

a

b

Afb. 27  Perceel 950: ruwwandig aardewerk. a: Niederbieber 110. b: Batavian 
Grey ware groep 6. Schaal 1:2.

type rand wand bodem scherven rand% gram
Holwerda 133-136 6 0 0 6 39 46
Holwerda 140-142 50 2 0 52 333 2.018
pot 0 1 3 4 0 166
urn 1 0 0 1 3 14
onbekend 0 19 5 24 0 626
totaal 57 22 8 87 375 2.870

Tabel 27  Perceel 950: 
overzicht van de Low 
Lands ware.
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de vroege Middeleeuwen. enkele stukken zijn toegewezen aan de Merovingische 
periode. het betreft potten met een omgeslagen rand en een dekselgeul (afb. 
28 a-b).152 Bijzonder is een versierde pot, mogelijk zogenaamd Ubbergs 
aardewerk (afb. 28 c), dat geproduceerd werd in de omgeving van nijmegen.153 
het fragment is bruinoranje met enkele witte inclusies en is versierd met een 
radstempel met diagonale arcering. verhoeven dateert soortgelijke potten uit 
dommelen rond 700 na chr.154 de ‘Merovingian biconical pots’ uit driel-
Oldenhof die door Willems zijn afgebeeld, zijn eveneens vergelijkbaar, maar 
schijnbaar niet uitgevoerd in roodbakkende klei.155 

enkele fragmenten behoren toe aan Badorf-potten met radstempelversiering, die 
gedateerd worden in de karolingische periode, 750-900 na chr. (afb. 28 d).

Middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk
Fragmenten middeleeuws steengoed, roodbakkend geglazuurd aardewerk uit 
de nieuwe tijd en (sub-)recent porselein zijn niet in detail onderzocht. de 681 
scherven zijn alleen geteld en gewogen. er zijn 27 fragmenten herkend van 
tabakspijpen van witte pijpaarde.

152 pers. comm. J.r.A.M. thijssen.
153 pers. comm. J.r.A.M. thijssen.
154 verhoeven 1993, afb. 2.
155Willems1981,171,177,fig.47.

magering type rand wand bodem scherven rand% gram
plantaardig Taayke GW5 1 0 0 1 3 15
 Taayke GE5-6 1 0 0 1 4 10
 Taayke GE7 1 0 0 1 6 8
 kom/schaal 1 0 0 1 9 25
 onbekend 1 80 3 84 6 1.013
mineraal pot 1 0 0 1 5 27
 onbekend 2 38 2 42 12 530
potgruis onbekend 0 9 0 9 0 120
onbekend onbekend 0 3 0 3 0 33
totaal  8 130 5 143 45 1.781

Tabel 28  Perceel 950: 
overzicht het hand-
gevormde aardewerk.

a b

c d

Afb. 28  Perceel 950: vroegmiddeleeuws aardewerk. a-b: potten met omgeslagen rand. c: Ubbergs 
aardewerk? d: Badorf-aardewerk. Schaal 1:2.
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5.2  Metaal

van perceel 950 zijn 463 metaalfragmenten verwerkt, twee van brons, de rest 
van ijzer. de conserveringstoestand is zeer slecht en weinig van de objecten 
konden nader gedetermineerd worden. de grootste groep objecten wordt 
gevormd door de ijzeren spijkers, hiervan zijn er 51 herkend; een kleine ronde 
kop was mogelijk van een schoenspijker of een siernagel voor bijvoorbeeld 
een meubelstuk. het meeste herkenbare ijzer bestond uit subrecent en recent 
materiaal,waaronderhoefijzers,bouten,betonstaalenmogelijkonderdelenvan
oorlogsmaterieel. de stukjes brons waren te klein voor nadere determinatie.

het perceel heeft bijna honderd brokken metaalslak opgeleverd met een 
gezamenlijk gewicht van ruim 3 kg. drie zijn bronsslakken, de rest wordt 
gevormd door ijzerslakken. het gemiddelde gewicht bedraagt 33,5 gram, maar 
de helft is niet zwaarder dan 25 gram; de twee zwaarste stukken wegen 121 en 
138 gram. gezien de gewichtsverdeling betreft het uitsluitend smeedslakken, 
geen haardslak.

5.3  Keramisch bouwmateriaal en aanverwante materialen

van het zuidelijke perceel zijn ruim zesduizend fragmenten keramisch 
bouwmateriaal en aanverwante materialen nader onderzocht. deze collectie 
woog samen ruim 200 kg. de fragmenten waaraan de vorm nog kon worden 
afgelezen, bijvoorbeeld tegula, later, imbrex, vormen slechts 3,5% van het 
romeinse keramische bouwmateriaal. Omdat deze aan een vorm toewijsbare 
stukken relatief groot zijn, maken ze ruim 16% uit van het totale gewicht van 
deze materiaalgroep.

de grootste groep herkenbaar materiaal gevormd door de tegulae, met 91 
fragmenten. Op de tweede plaats komen de imbrices met 83 fragmenten. 
Omdat de imbrex een gebogen vorm heeft en aan de onderkant doorgaans veel 
ruwer is dan aan de bovenkant, zijn ze in een sterk gefragmenteerde collectie 
verhoudingsgewijsgoedherkenbaar.Tegelszonderflens,delateres,zijnmet35
fragmenten zeker niet ondervertegenwoordigd.

de andere categorieën zijn minder talrijk. Zo zijn er maar 13 stukken 
wandbekledingstegel herkend. Opvallend in vergelijking met perceel 951 is het 
nagenoeg ontbreken van huttenleem.

Mortel en aanverwante producten zijn slecht vertegenwoordigd. Zo zijn slechts 
zeven mortelfragmenten geteld (met grindbijmenging) en vier fragmenten 
cocciopesto of opus signinum (met bijmenging van baksteengruis). verder is een 
pleisterfragment aangetroffen met een gele deklaag.156

het romeinse keramische bouwmateriaal is sterk gefragmenteerd. de 
fragmenten wegen gemiddeld slechts 29 gram. Onder de ruim zesduizend 
fragmenten romeins baksteen zijn nauwelijks zestig hoeken geteld.

Op perceel 950 zijn restanten aangetroffen van acht baksteenstempels (afb. 29). 
Ondanks hun vaak zeer fragmentaire staat konden vijf stempels worden 
geïdentificeerd.VierstempelsvermeldendeExercitusGermanicusinferior,en
een vijfde een vexillatio (detachement) daarvan.

156 in het niet integraal verwerkte vak 141 is nog een fragment met groene borstelstreken opgeraapt.
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1. restant van een rechthoekig stempel exger[infi?] in holle letters, op een klein 
fragment baksteen. exercitus germanicus inferior: mogelijk holwerda & Braat 
1946, pl. 28, 6. vondstnr. 157/098.

2. restant van een rechthoekig stempel [ex]ge[rinf]metreliëflettersineen
getand kader, op een klein fragment baksteen. exercitus germanicus inferior: 
holwerda & Braat 1946, pl. 28, 17a. vondstnr. 27/028.

3. restant van een rond stempel [e]xge[rinf] in holle letters, op een fragment van 
een imbrex. exercitus germanicus inferior: holwerda & Braat 1946, pl. 29, 34. 
vondstnr. 155/106.

4. restant van een rechthoekig stempel ex[gerinf] in holle letters, op een 
fragment van een later of tegula. exercitus germanicus inferior: deze variant niet 
bij holwerda & Braat. Waarschijnlijk identiek met Ozinga et al. 1989, 145, afb. 
95, 35a. vondstnr. 111/042

5. restant van een rechthoekig stempel vex[excnf]inreliëfletters,opeen
fragment van een later of tegula. vexillatio exercitus germanici: holwerda & 
Braat 1946, pl. 31, 16. vondstnr. 161/025.

6. restant van een rond stempel met uitgewiste letters, op een fragment van een 
later of tegula. vanwege de ronde vorm vermoedelijk een stempel van (evt. een 
vexillatio van) de exercitus germanicus inferior. vondstnr. 077/040.

7. restant van een rechthoekig stempel d[---]?inreliëfletters,opeenfragment
vaneenimbrex.Nietgeïdentificeerd,mogelijkd[iilciis] zoals vier – niet 
identieke – stempels uit vechten, de enige vindplaats van stempels met deze 
tekst. vondstnr. 097/067.

8.Restantvaneenrechthoekigstempelmetonleesbaretekstinreliëfletters(?),
opeenfragmentvaneenlateroftegula.Nietgeïdentificeerd.Vondstnr.147/055.

datering type fragmenten % gram % hoeken %
Romeins imbrex 83 1,3 9.099 4,4 5 4,4

tegula 91 1,4 12.315 6,0 14 12,4
later 35 0,5 5.241 2,5 36 31,9
later? 5 0,1 3.223 1,6 1 0,9
hypocausttegel? 1 0,0 433 0,2 4 3,5
wandbekledingstegel 13 0,2 520 0,3  
plat 954 14,4 69.741 33,9  
baksteen (onbepaald) 5.369 80,9 87.279 42,4 1 0,9
cocciopesto/opus signinum 4 0,1 113 0,1  
mortel 7 0,1 246 0,1  
huttenleem 2 0,0 98 0,0  
pleisterwerk 1 0,0 28 0,0  

modern baksteen 46 0,7 14.057 6,8 51 45,1
beton 8 0,1 1.455 0,7  
cement 13 0,2 1.547 0,8 0,0
gresbuis 5 0,1 462 0,2  
tegel 2 0,0 24 0,0 1 0,9

onbekend rioleringsbuis 1 0,0 107 0,1  
totaal 6.640 100,0 205.988 100,0 113 100,0

Tabel 29  Perceel 
950: keramisch bouw-
materiaal en aan-
verwante materialen.
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5.4  Natuursteen

Op perceel 950 zijn bijna 2.500 stukken natuursteen gevonden, met een 
gezamenlijk gewicht van bijna 130 kg (tabel 30). het gemiddelde gewicht 
bedraagt ca. 52 gram.

de grootste groep wordt gevormd door grind en rolkeien, gevolgd door tufsteen 
en leisteen. enkele van de fragmenten lei bevatten nog een (deel van een) 
spijkergat, dat aangeeft dat het gebruikt is als dakbedekking. van tefriet werden 
maalstenen gemaakt, maar de 21 fragmenten van deze steensoort zijn niet als 
zodanig herkenbaar.

de collectie bevat verder onder meer zeven stukjes steenkool. hoewel steenkool 
bekend is uit romeinse context, is het gezien de nabijheid van Fort vechten zeer 
de vraag of het niet van recenter datum is. datzelfde geldt voor het leisteen. 

5.5  Botmateriaal

van perceel 950 zijn 277 botfragmenten verwerkt, die geen van alle waren 
verbrand. Menselijk botresten zijn niet herkend. twee van de botten waren zeker 
modern, het betrof hier een mergpijp (soepbot).

Op dit perceel zijn verder negen schelpen gevonden: kokkels, geen mosselen of 
oesters. 

1 2 3 4

5 6 7 8

Afb. 29  Perceel 950: stempels op baksteen. Schaal 1:2.
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5.6  Glas

Op perceel 950 zijn 309 glasfragmenten geteld, slechts de helft hiervan is 
Romeins.Derestbetreftonderanderemodernvensterglas,wijn-enbierflessen,
(wijn)glazen en veiligheidsglas.

van de romeinse fragmenten was de helft herkenbaar als serviesgoed, 
waarondertweebekerfragmenten,vierstukkenvanflessenendrietweedelige
oren.EnkeleschervenbehoordentotrechthoekigeflessenIsings50entenminste
vijf fragmenten tot ribkommen isings 3.

er zijn vier stukken van kralen verzameld: twee kleine van glad blauw glas en 
twee blauwe meloenkralen.

Maar liefst 44 fragmenten waren afkomstig van vensterglas. Onder deze 
fragmenten zijn geen hoeken herkend, wel zes randen. Als de lengtes van 
deze randscherven opgeteld worden, blijkt net iets meer dan tien strekkende 
centimeter bewaard te zijn gebleven.

steensoort fragmenten % gram % gem. gewicht
tefriet 21 0,8 2.485 1,9 118,3
tufsteen 155 6,2 6.221 4,8 40,1
kalksteen? 2 0,1 626 0,5 313,0
leisteen 102 4,1 1.171 0,9 11,5
zandsteen? 1 0,0 32 0,0 32,0
grind/rolkei 2.204 88,4 118.622 91,8 53,8
steenkool 7 0,3 60 0,0 8,6
vuursteen 1 0,0 5 0,0 5,0
totaal 2.493 100,0 129.222 100,0 51,8

Tabel 30  Perceel 950: 
natuursteen.
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Marsdijk
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Afb. 30  Verstoringen 
uit de Eerste (licht) 
en Tweede (donker) 
Wereld oorlog. Ter 
oriëntatie is het 
castellum van periode 
III toegevoegd. Schaal 
1:500.
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6  Analyse van het vondstmateriaal

de in het voorgaande hoofdstuk behandelde vondsten zijn onderworpen aan 
een chronologische en ruimtelijke analyse, gericht op de beantwoording 
van de in paragraaf 2.2 geformuleerde onderzoeksvragen. in dit hoofdstuk 
worden de resultaten van de analyse besproken. de beantwoording van de 
onderzoeksvragen volgt in hoofdstuk 7.

6.1  Opmerkingen vooraf

6.1.1  Gebruiksgeschiedenis van de percelen
het oostelijke perceel 951 en het zuidelijke perceel 950 hebben een verschillende 
recente gebruiksgeschiedenis, die zonder twijfel van invloed is geweest op de 
aard, de conserveringstoestand en de hoeveelheid van de vondsten die van het 
oppervlak zijn opgeraapt.

het zuidelijke perceel is nogal beschadigd geraakt in de eerste en tweede 
Wereldoorlog (afb. 30).157 in de eerste Wereldoorlog is een loopgraaf aangelegd 
die grotendeels de noordrand van perceel 950 volgt. in de tweede Wereldoorlog 
zijn overal loopgraven en groepsnesten ingegraven. de laatste decennia is het 
perceel steeds als akker in gebruik geweest en keer op keer geploegd.

het oostelijke perceel 951 is diep afgegraven bij de bouw van Fort vechten in 
1867-1870, waarbij de romeinse niveaus grotendeels zijn verdwenen; alleen 
diep ingegraven sporen zijn bewaard gebleven. in 1946-1947 is het perceel 
opgehoogd met grond die is afgegraven van de oostrand van het hooggelegen 
terrein dat de resten van verschillende opeenvolgende militaire versterkingen 
bevat. de graafwerkzaamheden zijn archeologisch begeleid onder supervisie van 
A.e. van giffen.

Bij de recente uitwerking van deze campagne - die parallel liep met die van de 
karteringsvondsten - is geleidelijk duidelijk geworden dat een deel van het in 
het afgegraven blok aanwezige vondstmateriaal niet verzameld is, maar met de 
omringende grond is uitgespreid over het laaggelegen terrein - perceel 951.158 
van ongeveer een derde van het afgegraven blok zijn de vondsten en sporen 
ongedocumenteerd weggegraven. Onder de uit de rest van het terrein geborgen 
vondsten zijn groepen als baksteen, natuursteen en botmateriaal maar bescheiden 
vertegenwoordigd.

dit perceel is de laatste decennia als grasland in gebruik geweest en daardoor 
niet intensief bewerkt. het in de bovengrond aanwezige vondstmateriaal is 
daardoor minder vaak omgewoeld en minder aan de elementen blootgesteld 
geweest dan dat van het zuidelijke perceel 950.

6.1.2  Kartering en kwantificering
Bij de veldkartering zijn de vondsten verzameld in vakken van 25 x 25 m. de 
vakken langs de randen van de percelen waren vaak kleiner. voor de beoordeling 
van de verspreiding van het vondstmateriaal zijn de waarden van de randvakken 
vermenigvuldigd met het quotiënt van het standaardoppervlak van 625 m2 en hun 
werkelijke oppervlak. Zo zijn bijvoorbeeld de aantallen vondsten uit een vak van 
125 m2 vermenigvuldigd met 5 (625:125).

157 vgl. kloosterman & polak 2007, in het bijzonder afb. 3 en de luchtfoto op p. 35.
158 Zandstra & polak 2012.
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Afb. 31  Verspreiding 
van aardewerk, uit-
gedrukt in aantal 
scherven (links) en 
gewicht (rechts). Schaal 
1:1000.

Afb. 32  Verspreiding 
van keramisch bouw-
materiaal, uitgedrukt 
in aantal fragmenten 
(links) en gewicht 
(rechts). Schaal 1:1000.

Afb. 33  Verspreiding 
van natuursteen, uit-
gedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts). Schaal 
1:1000.
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150 tot 200 (6)
100 tot 150 (15)
50 tot 100 (26)
1 tot 50 (11)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

16.000 tot 25.000 (6)
12.000 tot 16.000 (7)
8.000 tot 12.000 (12)
4.000 tot 8.000 (29)

1 tot 4.000 (12)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

400 tot 500 (13)
300 tot 400 (17)
200 tot 300 (21)
100 tot 200 (33)

1 tot 100 (33)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

4.000 tot 5.000 (14)
3.000 tot 4.000 (19)
2.000 tot 3.000 (24)
1.000 tot 2.000 (32)

1 tot 1.000 (28)
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voornoemde correctie is alleen relevant voor de beoordeling van de verspreiding 
van individuele vondstgroepen, bijvoorbeeld keramisch bouwmateriaal (afb. 32). 
Bij de vergelijking van verhoudingen tussen verschillende vondstgroepen, bij-
voorbeeld tussen terra sigillata uit verschillende productiegebieden (afb. 39) 
speelt dit geen rol.

Op sommige delen van de belopen percelen was de vondstzichtbaarheid slechter 
dan op andere (vgl. afb. 5). Omdat niet te schatten was hoe groot de invloed 
was van bijvoorbeeld het inzaaien met gras of de aanwezigheid van bladeren of 
sneeuw, kon hiervoor geen kwantitatieve correctie worden toegepast.

6.2  Hoeveelheden

in hoofdstuk 4 en 5 is al gebleken dat de aantallen vondsten per perceel sterk 
uiteenlopen (tabel 31). de absolute hoeveelheden van de beide percelen zijn 
moeilijk met elkaar te vergelijken. het zuidelijke perceel is immers drie maal zo 
groot als het oostelijke, maar van het zuidelijke perceel is maar een deel van het 
verzamelde materiaal onderzocht: baksteen en natuursteen uit een achtste van de 
vakken en de rest uit de helft van de vakken. in de kolom ‘zuid omgerekend’ van 
tabel 31 zijn de waarden van het zuidelijke perceel zo omgerekend dat ze met die 
van 951 vergelijkbaar zijn.159 

Als de waarden van het oostelijke perceel worden afgezet tegen de aangepaste 
waarden van het zuidelijke perceel, valt op dat aardewerk in het zuiden 
duidelijk talrijker is, zowel in aantal scherven als in gewicht. Bij het keramische 
bouwmateriaal ontlopen de waarden elkaar niet veel; op het oostelijke perceel is 
het aantal fragmenten kleiner, maar het gewicht hoger. Bij het natuursteen doet 
zich ongeveer hetzelfde voor, met dien verstande dat het aantal op het zuidelijke 
perceel duidelijk hoger ligt; dit komt voornamelijk door een hoger percentage 
grind en rolkeien. van de overige vondstgroepen zijn de aantallen doorgaans te 
klein om veel waarde te hechten aan een vergelijking, maar bij het botmateriaal 
is het verschil tussen beide percelen opvallend.

voor de zeven grootste vondstgroepen worden hier telkens twee verspreidings-
kaarten gepresenteerd, waarin achtereenvolgens het totaal aantal voorwerpen per 
vak en hun totale gewicht worden weergegeven.

Aardewerk is op het zuidelijke perceel duidelijk talrijker, en binnen de percelen 
allerminst gelijkmatig gespreid (afb. 31). Op het oostelijke perceel bevindt het 

159 de waarden van perceel 950 zijn vermenigvuldigd met acht (baksteen en natuursteen) of twee 
(overige) en vervolgens gedeeld door drie (perceel 950 is driemaal zo groot als 951).

oost (951) zuid (950)             zuid omgerekend
vondstgroep aantal gram aantal gram aantal gram
aardewerk 7.128 85.636 18.011 172.011 12.007 114.674
bouwmateriaal 16.091 616.817 6.640 205.988 17.707 549.301
natuursteen 4.366 351.144 2.493 129.222 6.648 344.592
ijzer 101 3.907 461 12.254 307 8.169
brons 0 0 2 12 1 8
slak 102 5.862 92 3.013 61 2.009
glas 63 452 309 1.260 206 840
bot 714 8.467 277 2.825 185 1.883
schelp 14 45 9 10 6 7
hout/houtskool 12 11 30 45 20 30
totaal 28.591 1.072.341 28.324 526.640 37.149 1.021.513

Tabel 31  Overzicht 
van de vondsten van de 
beide percelen.
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meeste zich in het centrum, op perceel 950 heeft het noordelijke deel duidelijk 
meer opgeleverd dan het zuidelijke.

Bij het keramische bouwmateriaal is de verdeling veel minder uitgesproken 
(afb. 32). Op perceel 951 heeft de westhelft meer opgeleverd dan de oosthelft. 
de verspreiding over perceel 950 is niet goed te beoordelen, omdat hier maar 
weinig vakken zijn geanalyseerd.

de verspreiding van natuursteen illustreert de grotere aantallen grind en rolkeien 
op het zuidelijke perceel (afb. 33). Op het oostelijke perceel is het meeste 
gevonden rond het centrum, op perceel 950 lijkt de noordoosthoek het meeste te 
hebben opgeleverd.

de verspreiding van het glas (afb. 34) heeft veel weg van die van het aarde-
werk. hierbij moet wel worden bedacht dat ruim de helft van het glas modern 
is. Zo komt het zwaartepunt van het glasgewicht in het oosten van het zuidelijke 
perceel voor een aanzienlijk deel voor rekening van de restanten van wijn- en 
bierflessen.

het botmateriaal laat een sterk afwijkend patroon zien (afb. 35). Zowel in 
aantallen als in gewicht is het op het oostelijke perceel veel beter vertegen-
woordigd dan op het zuidelijke. Zelfs als alle vakken van het zuidelijke perceel 

Afb. 35  Verspreiding 
van botmateriaal, 
uit gedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts). Schaal 
1:1000.

Afb. 34  Verspreiding 
van glas, uitgedrukt in 
aantal scherven (links) 
en gewicht (rechts). 
Schaal 1:1000.

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

10 tot 21 (11)
6 tot 10 (9)
4 tot 6 (14)
2 tot 4 (26)
0 tot 2 (24)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

25 tot 130 (24)
15 tot 25 (13)
10 tot 15 (12)
5 tot 10 (14)
1 tot 5 (21)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

20 tot 55 (14)
10 tot 20 (21)
5 tot 10 (15)
2 tot 5 (31)
1 tot 2 (14)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

200 tot 600 (17)
100 tot 200 (21)
50 tot 100 (16)
25 tot 50 (20)
1 tot 25 (21)
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verwerkt zouden zijn, zou het nog minder bot hebben opgeleverd dan het 
oostelijke. de oorzaak is waarschijnlijk een optelsom van twee factoren. in 
de eerste plaats is in 1946-1947 nauwelijks bot verzameld, zodat een groot 
deel achtergebleven en over het oostelijke perceel verspreid moet zijn. in de 
tweede plaats is het zuidelijke perceel langdurig bemest en geploegd, wat de 
conservering van botmateriaal ongunstig zal hebben beïnvloed.

het metaal - bijna uitsluitend ijzer - laat eveneens een groot verschil zien tussen 
de beide percelen (afb. 36). de enige plausibele verklaring voor het praktisch 
ontbreken van brons wordt gevormd door illegale metaaldetectie. dit zal elk 
archeologisch relevant patroon verstoord hebben. Omdat in 1946-1947 maar 
weinig metaal is geborgen, is er geen andere aannemelijke verklaring voor 
de schaarste aan metaal op het oostelijke perceel. het is verder niet zo dat het 
metaal op het zuidelijke perceel wordt gedomineerd door recente voorwerpen.

de metaalslakken laten een geheel ander beeld zien dan de metalen voorwerpen 
(afb. 37). Op een aanzienlijk deel van het zuidelijk perceel ontbreken metaal-
slakken, terwijl ze op de westhelft van het oostelijke perceel een opvallende 
concentratie vertonen, al gaat het alles bijeen maar om 6 kg. in 1946-1947 zijn 
ze niet verzameld, en de opgraving heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor 

Afb. 36  Verspreiding 
van metaal, uitgedrukt 
in aantal fragmenten 
(links) en gewicht 
(rechts). Schaal 1:1000.

Afb. 37  Verspreiding 
van metaalslakken, 
uitgedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts). Schaal 
1:1000.
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10 tot 40 (18)
6 tot 10 (13)
4 tot 6 (15)
2 tot 4 (22)
1 tot 2 (25)
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250 tot 2.000 (15)
120 tot 250 (22)
80 tot 120 (14)
40 tot 80 (17)
0 tot 40 (25)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951
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8 tot 14 (6)
6 tot 8 (2)
4 tot 6 (11)
2 tot 4 (21)
1 tot 2 (18)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951
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180 tot 1.040 (15)
120 tot 180 (7)
60 tot 120 (11)
30 tot 60 (10)
0 tot 30 (15)
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metaalbewerking in deze hoek. de meeste gebouwen die er zijn aangetroffen, 
lijken een woonfunctie te hebben gehad.

voor alle materiaalgroepen geldt dat de twee zuidelijkste rijen van het 
zuidelijke perceel 950 weinig of geen vondsten hebben opgeleverd. dit zal 
wel een afspiegeling zijn van de slechte vondstzichtbaarheid aan deze kant 
van het terrein. voor de noordrand, waar gras was ingezaaid, is dit wat minder 
uitgesproken.

6.3  Fragmentatie en determineerbaarheid

de vondsten van de beide percelen verschillen nogal in de mate van fragmen-
tatie, en mede daardoor ook in determineerbaarheid. dit komt goed tot uit druk-
king in het gemiddelde fragmentgewicht van het romeinse aardewerk en bak-
steen (tabel 32). de aardewerkscherven van het oostelijke perceel 951 wegen 
gemiddeld 25% meer dan die van het zuidelijke perceel, en de baksteen fragmen-
ten 24% meer. deze cijfers vormen een duidelijke indicatie dat de fragmen ten 
van het oostelijke perceel groter zijn dan die van het zuidelijke.

dezelfde conclusie kan worden getrokken uit het gemiddelde bewaarde rand-
percentage van de randscherven van het aardewerk. Op het oostelijke perceel 
bedraagt dit 9,1 en op het zuidelijke 6,8. Met andere woorden: op het oostelijke 
perceel zijn de randen gemiddeld in ongeveer elf scherven gebroken, op het 
zuidelijke in vijftien scherven. de karteringsvondsten zijn daarmee sterker 
gefragmenteerd dan de vondsten die zijn gedaan bij opgravingen in de oostelijke 
vicus in 1995-1996 en bij restauratie werkzaamheden op Fort vechten in 2010. 
de romeinse scherven uit de vicus wogen gemiddeld 31,4 gram, die op Fort 
vechten 42,3 gram. de gemiddelde randpercentages bedroegen er respectievelijk 
15,3 en 21,6.160

de mate van determineerbaarheid van het materiaal verschilt eveneens voor 
beide percelen (tabel 33). Wat het aardewerk betreft ontlopen de waarden 
elkaar nauwelijks, ondanks het geschetste verschil in fragmentatie. Wel ligt de 
determineerbaarheid duidelijk lager dan bij het aardewerk van de oostvicus en 
Fort vechten, waar ongeveer 23% determineerbaar bleek.161

het keramische bouwmateriaal laat een groter verschil zien. Op het oostelijke 
perceel 951 konden duidelijk meer fragmenten aan een vorm worden toegewezen 
dan op het zuidelijke perceel. het verschil is wat groter dan men op grond van 
het verschil in gemiddeld fragmentgewicht van 24% zou verwachten. kennelijk 
is er wel een verband tussen beide variabelen, maar is dit niet lineair. het ziet 
ernaar uit dat de determineerbaarheid van keramisch bouwmateriaal sneller 
afneemt dan het gemiddelde fragmentgewicht.

een vergelijking van objectieve - meetbare - gegevens van het romeinse 
aardewerk en baksteen van beide percelen brengt een duidelijk verschil aan het 
licht. het materiaal van het zuidelijke perceel 950 is sterker gefragmenteerd en 

160 van den Berg & polak 2011, 30-31, tabel 17-18.
161 van den Berg & polak 2011, 29.

 aardewerk baksteen
perceel fragmenten gram gem. gewicht fragmenten gram gem. gewicht

950 18.011 172.011 9,6 6.640 205.988 31,0
951 7.128 85.636 12,0 16.091 616.817 38,3

totaal 25.139 257.647 10,2 22.731 822.805 36,2

Tabel 32  Fragmentatie 
van Romeins aardewerk 
en baksteen op beide 
percelen.
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deels minder goed determineerbaar dan dat van het oostelijke perceel 951. deze 
objectieve conclusie wordt gesteund door meer subjectieve waarnemingen. de 
aardewerkscherven en baksteenfragmenten van het zuidelijke perceel zijn over 
het algemeen sterker verweerd en afgerond dan die van het oostelijke perceel.

het is aannemelijk dat het verschil in fragmentatie en determineerbaarheid 
is terug te voeren op de gebruiksgeschiedenis van beide percelen. Op het 
oostelijke perceel is in 1946-1947 grond opgebracht die was afgegraven van 
het naastgelegen hoge terrein. deze grond bevatte veel vondsten die nog niet 
eerder aan het opppervlak hadden gelegen. het perceel is de laatste decennia 
als grasland in gebruik geweest en daardoor niet intensief bewerkt. het in de 
bovengrond belande vondstmateriaal is daardoor minder vaak omgewoeld en 
minder aan de elementen blootgesteld geweest dan dat van het zuidelijke perceel 
950, dat steeds als akker in gebruik is geweest en keer op keer geploegd.

6.4  Chronologie

een chronologische analyse kan alleen worden gebaseerd op het aardewerk, in 
het bijzonder op het romeinse aardewerk. in deze paragraaf wordt een overzicht 
gegeven van de chronologische samenstelling van het verzamelde aardewerk. Bij 
elke behandelde periode wordt ook gekeken naar de verdeling van het materiaal 
over de beide percelen.

6.4.1  Vroeg-Romeins
het oudste materiaal dat bij de kartering is opgeraapt, stamt uit de tijd van 
Augustus. dit geldt in elk geval voor het merendeel van de Arretijnse sigillata en 
het dunwandige aardewerk. Andere groepen, zoals sommige kurkurnvarianten, 
pompejaans-rode borden , geverfde bakjes uit lyon, kruiken en kruikamforen als 
haltern 45, 47 en 50 en Friedberg 25, en wrijfschalen Oberaden 72 en haltern 60 
kunnen ook tiberisch zijn, maar zeker een deel van deze stukken zal uit de tijd 
van Augustus dateren.

het amforenspectrum wijkt enigszins af van wat men op grond van andere 
vroeg-romeinse contexten zou verwachten. Overwegend republikeinse 
amfoorvormen als de dressel 1 en 6 zijn ondervertegenwoordigd of ontbreken, 
terwijl ze wel deel uitmaken van de spectra van haltern en Anreppen. vroeg-
romeinse amforen die Augusteïsch kunnen zijn maar een langere levensduur 
hebben gehad, zoals de dressel 2-4/5, dressel 7 en camulodunum 184, komen 
volop voor. de afwijking in het amforenspectrum doet zich dus vooral voor in 
de Augusteïsch periode en beperkt zich tot de wijnamforen uit de duurste regio’s 
(italië). gegeven de datering van het andere materiaal zal deze afwijking eerder 
te maken met de aard van de bezetting dan een chronologische oorzaak hebben.

het vroeg-romeinse aardewerk is voornamelijk aangetroffen op het oostelijke 
perceel 951, in het bijzonder op de westelijke helft (afb. 38).162 Op het zuidelijke 

162 in afb. 38 zijn weergegeven: Arretijnse sigillata, dunwandig aardewerk, pompejaans-rood 
aardewerk, kurkurnen haltern 58, wrijfschalen haltern 60 en Oberaden 72 en enkele vroege typen 
van kruiken en kruikamforen.

Tabel 33  Determineer-
baar heid van Romeins 
aardewerk en baksteen 
op beide percelen.

 aardewerk baksteen
perceel fragmenten determineerbaar % fragmenten determineerbaar %

950 18.011 2.046 11,4 6.640 317 4,8
951 7.128 796 11,2 16.091 1.012 6,3

totaal 25.139 2.842 11,3 22.731 1.329 5,8
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perceel is het duidelijk zeldzamer, en is het alleen op de noordelijke helft 
gevonden. de verspreiding van het handgevormde aardewerk (vgl. afb. 7 en 20) 
doet vermoeden dat ook dit materiaal overwegend uit de vroeg-romeinse tijd 
dateert.

de dominantie van het vroege materiaal op het oostelijke perceel is waarschijn-
lijk het gevolg van de afgraving in 1946-1947, die tot in de oudste niveaus van 
Fectio reikte. Omdat de volgorde waarin perceel 951 met de afgegraven grond is 
opgehoogd, niet goed kan worden gereconstrueerd, is niet duidelijk waarom het 
vroege materiaal zich concentreert in de westelijke helft.

dat alleen de noordhelft van het zuidelijke perceel 950 vroeg-romeinse 
vondsten heeft opgeleverd, doet vermoeden dat de bewoning in deze tijd tot dit 
gedeelte beperkt is geweest en zich niet tot aan de Marsdijk heeft uitgestrekt. 
er is geen reden om te veronderstellen dat de oudste bewoning zich over het 
gehele perceel uitstrekte, maar alleen in de noordelijke helft is aangeploegd. 
de ‘witte vlek’ in de noordelijke helft zal wel het gevolg zijn van de slechte 
vondstzichtbaarheid in deze zone, waar gras was ingezaaid (afb. 5).

6.4.2  Midden-Romeins
de voor de 1ste eeuw kenmerkende Zuid-gallische sigillata is beter vertegen-
woordigd dan de Arretijnse en maakt ca. 15% uit van het gehele sigillata-

Afb. 38  Verspreiding 
van vroeg-Romeins 
aardewerk. Ter 
oriëntatie is het 
castellum van periode 
III toegevoegd. Schaal 
1:500.

Marsdijk
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5 tot 5 (1)
4 tot 5 (6)
3 tot 4 (5)
2 tot 3 (13)
1 tot 2 (18)
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spectrum. verreweg de meeste sigillata stamt echter uit Oost-gallië. Bijna drie-
kwart van de sigillata dateert van na de Flavische tijd. dit lijkt te betekenen dat 
het aardewerkspectrum een zwaartepunt kent in de 2de en 3de eeuw.

Bij het geverfde aardewerk is hetzelfde patroon herkenbaar. Zo zijn vroege 
vormen als campaanse pompejaans-rode borden en deksels, bekers stuart 1 
en bakjes stuart 16 veel minder talrijk dan bijvoorbeeld bekers stuart 2 en 
niederbieber 32, en is het aantal oranje geverfde borden Brunsting 17a opvallend 
groot. daarmee is 2de- en 3de-eeuws materiaal beter vertegenwoordigd.

Onder het ruwwandige aardewerk domineren de fragmenten van potten 
nieder bieber 89, kommen niederbieber 104 en borden niederbieber 111, die 
voornamelijk van na het midden van de 2de eeuw dateren. Bij de kruiken daar-
entegen is de 1ste-eeuwse hofheim 50/51 in verhouding tot de latere stuart 110 
en niederbieber 62 goed vertegenwoordigd.

de productie van Oost-gallische sigllata en ruwwandige vormen als de 
niederbieber 89 en 111 loopt door in de 3de eeuw. er zijn echter maar weinig 
vormen gevonden die exclusief in de 3de eeuw kunnen worden gedateerd. 
hiertoe behoren onder meer kruiken niederbieber 62 en wrijfschalen 
vanvinckenroye 352-353. Metaalglanswaar (geverfde techniek d) is echter maar 
zeer beperkt voorhanden. de collectie telt wel vier late amforen: drie randen 
Dressel20meteen3de-eeuwsrandprofieleneensterkafwijkendversierd
oorfragment van een gauloise 13 uit de zuidelijke scheldevallei.

Afb. 39  Verspreiding 
van de terra sigillata. 
Ter oriëntatie is het 
castellum van periode 
III toegevoegd. Schaal 
1:500.
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de verspreiding van de terra sigillata (afb. 39) doet vermoeden dat de voor de 
vroeg-romeinse tijd geconstateerde situatie voor de hele 1ste eeuw geldt. net 
als de Augusteïsch-tiberische Arretijnse sigillata komt de Zuid-gallische waar 
voornamelijk voor op het oostelijke perceel, en is het op het zuidelijke perceel 
alleen op de noordhelft opgeraapt.

Andere aardewerkgroepen manen echter tot voorzichtigheid. Zo zijn de 1ste-
eeuwse kruiken hofheim 50/51 met 32% van de kruikranden weliswaar de 
dominante kruikvorm op het oostelijke perceel 951, maar zijn ze met 14% van 
de randen toch nog ruim vertegenwoordigd op het zuidelijke perceel. voor de 
1ste-eeuwse geverfde bekers in techniek a konden exact dezelfde aandelen 
worden vastgesteld. Bij de amforen is hetzelfde fenomeen zichtbaar. Op het 
oostelijke perceel wordt het spectrum gedomineerd door 1ste-eeuwse vormen als 
de haltern 70, dressel 2-4/5, varianten van de dressel 7/11 en lyonner importen. 
deze vormen zijn wel aanwezig op perceel 950, maar in veel beperktere mate.

de verspreiding van de Oost-gallische sigillata laat zien dat 2de- en 3de-eeuws 
materiaal domineert op het zuidelijke perceel, hoewel de sigillata uit deze 
regio zeker niet ontbreekt op perceel 951. de kruiken en kleine kruikamforen 
weerspiegelen grotendeels het sigillataspectrum. Op het zuidelijke perceel zijn 
de Flavische tot 3de-eeuwse stuart 129A en de in de late 2de eeuw in omloop 
gekomen niederbieber 62 de meest voorkomende vormen, hoewel ze ook op het 
oostelijke perceel niet helemaal afwezig zijn.

de amforen laten in grote lijnen hetzelfde beeld zien. Op het zuidelijke 
perceel zijn de jongere stukken beter vertegenwoordigd, met onder andere één 
Antonijnseendrie3de-eeuwseDressel20randen.Daarnaastisereenflinke
component regionale waar met late typen als de niederbieber 67, 68 en 74/75, 
Mosane i en Mosellane 2. Op het oostelijke perceel zijn er naast een ruime 1ste-
eeuwse component toch ook enkele latere fragmenten, waaronder een Antonijnse 
dressel 20 en regionale amforen zoals een gauloise 14, Mosane i en een 
scheldevallei-amfoor van groep 3.

Bij de ruwwandige waar zijn de verhoudingen minder uitgesproken. de voor 
de 2de en 3de eeuw typerende niederbieber 89 en 104 nemen op het zuidelijke 
perceel 42% van de randfragmenten voor hun rekening, maar hebben op het 
oostelijke perceel toch nog altijd een aandeel van 29%. het is goed mogelijk 
dat dit afwijkende beeld wordt veroorzaakt doordat ruwwandig aardewerk 
in de 1ste eeuw zeldzamer was dan in latere tijd (vgl. afb. 6 en 19), omdat 
handgevormd aardewerk en kurkurnen nog een belangrijke rol speelden bij de 

Afb. 40  Verspreiding 
van aardewerk uit de 
1ste eeuw (links) en 
uit de 2de en 3de eeuw 
(rechts). Schaal 1:1000.
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12 tot 15 (17)
9 tot 12 (8)
6 tot 9 (19)
3 tot 6 (24)
1 tot 3 (31)
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22 tot 30 (19)
16 tot 22 (17)
10 tot 16 (12)
4 tot 10 (26)
1 tot 4 (30)
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voedselbereiding.163 het relatief hoge percentage jonge ruwwandige vormen op 
het oostelijke perceel is dan een gevolg van het kleinere aandeel van ruwwandige 
waar in het 1ste-eeuwse aardewerkassortiment.

Al met al zou men met enige overdrijving kunnen zeggen dat de verspreidings-
kaart van 1ste-eeuws aardewerk het spiegelbeeld vormt van die van het materiaal 
uit de 2de en 3de eeuw (afb. 40). de prominente aanwezigheid van 1ste-eeuws 
materiaal op het oostelijke perceel is gemakkelijker te verklaren dan de schaarste 
aan jonger aardewerk. doordat in 1946-1947 de oostrand van het perceel tot 
op de oudste niveaus is afgegraven, is het niet vreemd dat er met de afgegraven 
grond nogal wat 1ste-eeuws aardewerk in de bovengrond van 951 is beland. 
Aardewerk uit de late 2de en 3de eeuw is bij die gelegenheid ook maar weinig 
gevonden.164

dat 1ste-eeuws materiaal op het zuidelijke perceel betrekkelijk dun gezaaid is 
en vooral op de noordelijke helft is opgeraapt, lijkt te betekenen dat de oudere 
niveaus hier relatief ongeschonden zijn en dat zich onder de zuidelijke helft 
overwegend jonge sporen bevinden.

6.4.3  Laat-Romeins
in haar analyse van muntvondsten uit vechten ging tijmann ervan uit dat de 
romeinse troepen na de germaanse invallen van 274/275 na chr. het legerkamp 
definitiefverlatenhebben.De22laat-Romeinsemuntendiedaterenuitdetijd
van diocletianus (284-305) tot honorius (395-423), waren in haar ogen geen 
afdoende bewijs voor militaire continuïteit in Fectio.165

de meeste categorieën karteringsvondsten geven geen aanleiding om te denken 
aan activiteiten na het derde kwart van de 3de eeuw. Met de ruwwandige waar 
is het echter anders gesteld.166 hoewel het bij de niederbieber 89 lastig is om 
zonder gedegen bakselonderzoek onderscheid te maken tussen midden- en 
laat-romeinse exemplaren, kunnen sommige scherven toch op grond van het 
randprofielinde4deenzelfs5deeeuwwordengeplaatst.Daarnaastzijnenkele

163 in Zwammerdam maakt ruwwandig aardewerk in periode i-iii achtereenvolgens 20, 25 en 35 
procent uit van het aardewerkspectrum (afgeleid uit haalebos 1977, bijlagen).
164 Zandstra & polak 2012, 245.
165 tijmann 1996, 148.
166Deidentificatievanlaat-Romeinseenvroegmiddeleeuwsestukkenismedetedankenaandezeer
gewaardeerde inbreng van J.r.A.M. thijssen.

Afb. 41  Verspreiding 
van laat-Romeins 
(links) en laat- en 
postmiddeleeuws aarde-
werk. Ter oriëntatie 
is het castellum van 
periode III toegevoegd. 
Schaal 1:1000.
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late uitvoeringen van deze vorm herkend; deze worden aangeduid als Alzei 27 
en dateren uit de 5de en zelfs 6de eeuw. een duidelijk vertegenwoordiger van de 
5de eeuw is verder de Alzei 33. er zijn maar liefst achttien randfragmenten van 
deze vorm herkend, terwijl maar de helft van het aardewerk van het zuidelijke 
perceel is onderzocht. voor laat-romeinse begrippen is dit een substantiële 
hoeveelheid. van het overige materiaal horen de sigillatakom chenet 320 en de 
kruik met bandvormige lip (mogelijk ‘rot gestrichen’ of ‘marmoriert’) in de laat-
romeinse tijd.

de karteringsvondsten leveren daarmee voldoende grond om te denken aan een 
laat-romeinse militaire post. Bij het geringe aantal munten uit deze tijd moet 
worden bedacht dat de door tijmann bestudeerde munten afkomstig zijn uit 
collecties die zijn aangelegd toen de metaaldetector nog niet bestond.

de laat-romeinse vondsten zijn alleen herkend op perceel 950, waarbij de 
grootste concentratie zich aan de oostzijde bevindt (afb. 41 links), buiten de 
muren van het midden-romeinse stenen castellum. Maar omdat slechts een 
kleine strook binnen de castellummuren gekarteerd is en daar bovendien gras 
was ingezaaid, kan niet uitgesloten worden dat de laat-romeinse bewoning 
(deels) plaatsvond in het verlaten stenen fort.

6.4.4  Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Op het oostelijke perceel 951 is een bescheiden hoeveelheid aardewerk uit 
de vroege Middeleeuwen opgeraapt. Zeven van de acht scherven stammen 
uit dezelfde omgeving als de meeste laat-romeinse fragmenten. Omdat 
Merovingische baksels soms sterk op laat-romeinse lijken, is de vroegmiddel-
eeuwse component misschien groter dan nu wordt gedacht. de scherven zouden 
in de bodem kunnen zijn geraakt bij de sloop van de resten van het stenen 
castellum, nadat karel Martel het terrein in het jaar 723 had overgedragen aan 
Willibrord.167

de ruim achthonderd scherven aardewerk uit de late Middeleeuwen en nieuwe 
tijd zijn vanwege de beperkte beschikbare tijd niet verder geanalyseerd. veruit 
de grootste hoeveelheden zijn aangetroffen op het zuidelijke perceel, overwegend 
op de noordelijke helft (afb. 41 rechts). Bij gebrek aan detailinformatie over het 
materiaal kan dit patroon vooralsnog niet nader worden geïnterpreteerd.

6.5  Enkele afzonderlijke vondstgroepen

6.5.1  Grind en rolkeien
Bij de kartering zijn duizenden stukken natuursteen gevonden, die allemaal 
van elders zijn aangevoerd. Bijna driekwart van het steenmateriaal, zowel in 
aantal als in gewicht, bestaat uit grind en rolkeien. deze onzuivere begrippen 
worden hier gebruikt voor geërodeerd gesteente dat door rivieren verplaatst 
is. strikt genomen wordt de benaming grind gebruikt voor de fractie van 2-63 
mm, van 63-200 spreekt men van stenen en van 200-630 mm van keien.168 het 
kan uiteenlopend gesteente betreffen, zoals kalksteen, kwarts, vuursteen en 
zandsteen.

grind werd in de romeinse tijd vooral gebruikt als plaveisel en voor de aan-
maak van beton. keien werden toegepast als funderingsmateriaal, maar ook 

167  Muler & Bouwman 1920, 25-26, nr. 35; dekker 1983, 31 en 75-77.
168 nen 5104.
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als projectielen.169 in beginsel zou het uiteenlopende gebruiksdoel van de 
verschillende fracties te herkennen kunnen zijn in de grootteverdeling van het 
gesteente; deze zou dan meertoppig zijn. Onder de karteringsvondsten zouden 
dan mogelijk concentraties van plaveisel of funderingsmateriaal opgespoord 
kunnen worden.

Op voorhand moeten hierbij nog wel twee kanttekeningen worden gemaakt. in 
de eerste plaats is niet aan het materiaal af te lezen wanneer het is gebruikt, en 
werd grind ook in latere tijden volop toegepast; van een van twee opvallende 
grindconcentraties op het zuidelijke perceel wordt aangenomen dat deze 
samenhangt met de resten van een bunker. in de tweede plaats zijn vanwege 
de grote hoeveelheid grind kiezels tot en met ca. 2 cm groot doorgaans niet 
verzameld.

stagiaire e.W. noorda heeft van het oostelijke perceel alle kiezels en keien 
opgemeten, geteld en gewogen, bijna drieduizend stuks. van elk stuk is de 
grootste en de kleinste afmeting vastgelegd, en ook of het afgerond of hoekig 
was.Vandegrootsteafmetingisdeverdelingweergegevenineengrafiek(afb.
42). de piek ligt bij 3 cm, wat goed kan zijn veroorzaakt doordat de kleinste 
kiezels vaak niet zijn opgeraapt. de verdeling kan nauwelijks anders worden 
bestempeld dan als eentoppig, hoewel de waarden in het bereik van 10-20 cm 
niethelemaalgeleidelijkaflopen.Deafwijkingenzijnechtertekleinomte
spreken van een meertoppige verdeling. er bleek nauwelijks verschil te bestaan 
tussen de verdeling van de hoekige en de afgeronde stenen, met dien verstande 
dat er minder hoekige dan afgeronde stenen waren in het bereik van 1-3 cm.

van ongeveer twee derde van de opgeraapte kiezels is de grootste afmeting 4 cm 
of kleiner, en van ruim een kwart 5-8 cm. de grotere stukken zijn nagenoeg 
allemaal sterk langwerpig, zodat het onwaarschijnlijk is dat ze als projectiel 
hebben gediend. slechts bij elf kiezels werden aangehechte mortelresten 

169 Zo zijn in Alphen aan den rijn in een van de castellumgrachten naast tientallen aarden 
werpkogels ook veel vuistgrote brokken natuursteen gevonden (polak, kloosterman & niemeijer 
2004, 46).
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opgemerkt die wijzen op verwerking in mortel. dit geldt overigens verder voor 
nog slechts acht stukken natuursteen.

Al met al moet worden geconcludeerd dat de afmetingen van de opgemeten 
stenen een - waarschijnlijk natuurlijke - scheve verdeling vertoont die het niet 
mogelijk maakt onderscheid te maken tussen enerzijds plaveisel en anderszijds 
projectielen en funderingsmateriaal. van projectielen lijkt in het geheel geen 
sprake te zijn. de grotere keien kunnen goed gediend hebben voor het leggen 
van funderingen, los ingebed in klei; deze toepassing is uit romeinse context 
genoegzaam bekend. de overgrote meerderheid van het grind kan goed als 
plaveisel hebben gediend, al zijn in 1946-1947 ook ‘kiezelfunderingen’ aan-
getroffen.170

Aan de verspreidingskaart valt af te lezen dat de meeste vakken op het zuidelijke 
perceel grote aantallen kiezels en rolkeien hebben opgeleverd (afb. 43). Op het 
oostelijke perceel zijn de hoge waarden geconcentreerd in een reeks vakken 
langs de centrale oost-west-as. Op het eerste gezicht zou men hierin een spoor 
kunnen zien van het oostwaartse verlengde van de via principalis van het stenen 
castellum, maar dit is onjuist: de oostpoort lag zuidelijker. Ook voor andere 
vondstgroepen geldt dat deze reeks vakken hoge waarden opleveren (vgl. afb. 31, 

170 Zandstra & polak 2012, 89-91, gebouw g5a en g5c. de grootte van de aangetroffen kiezels is 
onbekend.

Afb. 43  Verspreiding 
van grind en rolkeien. 
Schaal 1:1000.

Marsdijk

A 12 (E 35)

950

250 tot 1.500 (15)
150 tot 250 (17)
100 tot 150 (15)
50 tot 100 (15)
0 tot 50 (10)

13
9.

30
0

13
9.

80
0

451.850

452.500

951

N



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 91

32 en 35), zodat het waarschijnlijk eerder terug te voeren is op het uitspreiden 
van nog vondstrijke grond bij de afgraving in 1946-1947.

6.5.2  Bouwmateriaal
in de vroeg-romeinse tijd werden zowel de verdedigingswerken als de 
gebouwen van romeinse forten opgetrokken uit hout. Wanden van gebouwen 
bestonden uit met leem besmeerd vlechtwerk; bij een brand of het verbranden 
van sloopresten raakte de leem gebakken en kon zo de tand des tijds doorstaan. 
daken moeten aanvankelijk met riet of houten dakspanen gedekt zijn geweest, 
want voor-Flavische dakpannen zijn in onze streken uitermate schaars.

in de Flavische tijd kwam er een lokale of regionale fabricage van baksteen en 
dakpannen op gang. het ziet ernaar uit dat in deze tijd de in de kleinere kampen 
gelegen cohortes auxiliariae (hulptroepen bestaande uit infanterie) in hun eigen 
behoefte aan keramisch bouwmateriaal voorzagen, door productie ter plaatse of 
op centrale punten als de tegularia transrhenana of het Ziegelei-Areal in Xanten. 

stenen bouwinscripties uit de tijd van trajanus uit valkenburg en leiden-
roomburg zouden erop kunnen wijzen dat in de vroege 2de eeuw de eerste 
stenen gebouwen verrezen in de castella. voor de ommuring, torens en poorten 
is dat in ons land pas gedocumenteerd vanaf het jaar 160. Ook na deze tijd moet 
echter nog rekening worden gehouden met houtbouw voor een deel van de 
binnenbebouwing.

in de militaire vici rond de castella zullen de ontwikkelingen zeker niet sneller 
zijn gegaan. steenbouw zal daar hooguit sporadisch zijn voorgekomen. Buiten de 
ommuring van de castella kwamen wel stenen badgebouwen voor; uit de Meern, 
Zwammerdam en Alphen aan den rijn zijn daar goede voorbeelden van bekend.

Zware steenbouw werd in ons land vaak gefundeerd op houten heipalen, die 
werden afgedekt door een pakket in klei gevatte breuksteen. daarop werden 
muren opgetrokken die bestonden uit een schil van tufsteen rond een betonnen 
kern. gebouwen konden ook een houten opbouw hebben op een stenen sokkel.

Baksteen kende verschillende toepassingen. daken werden gedekt met 
tegulae en imbrices. Andere vormen van baksteen werden vooral toegepast in 
badgebouwen en verwarmde delen van woningen: hypocausttegels, grote lateres 
voor de zwevende vloeren daarboven, en tubuli of met muurklossen bevestigde 
wandbekledingstegels voor de muren. vloeren, bassins en ondermuren konden 
met watervaste specie worden bestreken. Wanden van zowel houten als stenen 
gebouwen konden verder nog met muurschilderingen worden afgewerkt.

deze korte en onvolledige opsomming geeft een indruk van de gebruikte bouw-
materialen en de tijd waarin ze werden toegepast. van de meeste materialen zijn 
bij de oppervlaktekartering wel resten teruggevonden, in sterk uiteenlopende 
hoeveelheden. van hout viel dat natuurlijk niet te verwachten.

huttenleem is alleen aangetroffen op het oostelijke perceel 951, met uitzondering 
van twee brokjes in een vak op het andere perceel. de belangrijkste verklaring 
hiervoor zal zijn dat in 1946-1947 dikke brandpakketten zijn aangesneden, 
waarin grote hoeveelheden huttenleem opgenomen moeten zijn geweest. hiervan 
is destijds nauwelijks iets verzameld, zodat het meeste uitgespreid moet zijn over 
perceel 951. de bijna duizend opgeraapte fragmenten zijn vermoedelijk maar een 
flauweafschaduwingvanwaternogindebodemligt.

in tufsteen - gidsfossiel voor romeinse steenbouw - is een enorm verschil 
waarneembaar tussen beide percelen (afb. 44). in aantal en gewicht is de 
opbrengst van het oostelijke perceel een veelvoud van die van het zuidelijke, 
ook wanneer rekening wordt gehouden met het aantal geanalyseerde vakken en 



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio92

het verschil in oppervlak. in 1946-1947 is gebleken dat de muur, poort en torens 
van het stenen castellum tot op de heipalen waren uitgebroken, zodat er geen 
tufsteen meer aanwezig was in het oorspronkelijke constructieve verband. vooral 
onderin de gracht van het stenen castellum lag echter veel tufsteen, dat daar bij 
de sloop in zal zijn beland. ten oosten van de gracht zijn funderingen van enkele 
stenen gebouwen waargenomen, waarbij ook geen sprake meer was van opgaand 
muurwerk van tufsteen.171

Omdat bij het graafwerk nauwelijks natuursteen is verzameld, zal verreweg 
het meeste zijn uitgespreid over perceel 951. dit zal het verschil tussen beide 
percelen zeker wel voor een belangrijk deel verklaren. Want omdat het zuidelijke 
front van het stenen castellum zich integraal onder het zuidelijke perceel bevindt, 
is ook daar een grote hoeveelheid tufsteen in de ondergrond te verwachten. 
en hoewel de zone in kwestie met gras was ingezaaid en een slechte vondst-
zicht baarheid bood, lijkt de bescheiden hoeveelheid tufsteen van dit perceel te 
impliceren dat het niet tot op grote diepte is verstoord.

Baksteen is op beide percelen in grote hoeveelheden opgeraapt. vanwege het 
verschil in fragmentatie (paragraaf 6.3) is het beter bij deze vondstgroep naar het 
gewicht te kijken. Bij de beoordeling daarvan moet worden bedacht dat van het 
zuidelijke perceel maar 18 vakken zijn verwerkt, en van het oostelijke perceel 
alle 48.

Aan dakpannen (imbrices en tegulae) is op het zuidelijke perceel ruim 21 kg 
gevonden, en op het oostelijke 87 kg. de verspreidingskaart laat zien dat dit 
verschil niet louter een afspiegeling is van het aantal bewerkte vakken (afb. 32). 
Aan baksteen dat gerelateerd is aan gebouwen (lateres, hypocausttegels, 
tubuli e.d.) heeft het oostelijke perceel met 39 kg veel meer opgeleverd 
dan het zuidelijke met 9 kg, ook na omrekening van de laatstgenoemde 
waarde. Muurklossen zijn beperkt zijn tot 951, waar ook wandtegels beter 
vertegenwoordigd zijn. Op het zuidelijke perceel zijn de lateres naar verhouding 
wat talrijker.

171 Zie voor dit alles Zandstra & polak 2012, vooral paragraaf 5.1.6 en 5.2.6.

Afb. 44  Verspreiding 
van tufsteen, uitgedrukt 
in aantal fragmenten 
(links) en gewicht 
(rechts). Schaal 1:1000.
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6.6  Relatie tot bekende en vermoede structuren

in vechten zijn al sinds de eerste helft van de 19de eeuw opgravingen uitgevoerd 
die heel wat kennis hebben opgeleverd over de structuren die hier in de bodem 
aanwezig zijn (afb. 45). in 1991 is een overzicht verschenen van het onderzoek 
dat tot dan toe was verricht, en bij de uitwerking van het onderzoek van 1946-
1947 is dit geactualiseerd.172

in 2007 zijn enkele percelen op en rond het hoogstgelegen deel van het terrein 
met grondradar onderzocht, waaronder de percelen 950 en 951.173 in de uit 
de meetgegevens gegenereerde kaarten zijn op enkele tientallen plaatsen 
afwijkingen geconstateerd die doen vermoeden dat hier structuren in de 
ondergrond aanwezig zijn (afb. 46-47). deze kunnen antropogeen of natuurlijk 
van aard zijn, en romeins of van jongere of oudere datum. Zonder aanvullend 
gravend onderzoek is over de aard en ouderdom geen uitsluitsel te geven. in 
beginsel kunnen de bij de oppervlaktekartering verzamelde vondsten echter 
behulpzaam zijn bij de interpretatie.

172 polak & Wynia 1991; Zandstra & polak 2012.
173 Jansen, Briels & tol in voorbereiding. dank zij de bereidwillige medewerking van de auteurs 
kon voor de interpretatie van karteringsvondsten worden geput uit dit nog ongepubliceerde rapport.
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6.6.1  Het zuidelijke perceel 950
in het noordelijke deel van dit perceel bevinden zich de verdedigingswerken 
van het stenen castellum, dat waarschijnlijk in de late 2de eeuw is gebouwd. de 
muur en gracht bevinden zich onder de vakken 157, 140-147 en 164 (afb. 46). 
Onder de vakken 158-163 en een deel van de aangrenzende vakken mag de 
binnenbebouwing van dit castellum worden verwacht. Uit het onderzoek van 
1946-1947 is duidelijk geworden dat de jongere niveaus van de nederzetting 
volop materiaal uit voorafgaande fasen bevatten,174 zodat het geen verbazing 
hoeft te wekken als zich in deze vakken oudere vondsten aan het oppervlak 
bevinden.

ten westen van het stenen castellum zijn in 1920-1927 sporen gevonden die 
- niet erg overtuigend - zijn geïnterpreteerd als de gracht van een castellum uit de 
tijd van Augustus. het veronderstelde zuid- en oostwaartse tracé van deze gracht 
zou het zuidelijke perceel vanaf de vakken 137/154 oostwaarts doorsnijden. Bij 
de bouw van de stal ten westen van de vakken 99/116/133 zijn in 1981-1982 
greppels, kuilen en waterputten aangetroffen die werden geïnterpreteerd als de 
resten van een deel van de militaire vicus. deze zou zich oostwaarts tot in het 
zuidelijke perceel kunnen voortzetten.

in de grondradarbeelden is geen spoor te vinden van de muur en gracht van het 
stenen castellum, hoewel dat wel te verwachten viel. Zowel stenen funderingen 
als relatief vochtige grachtvullingen zijn met geofysische methoden immers 
vaak goed te herkennen. in de bij de kartering verzamelde vondsten tekenen de 
verdedigings werken zich evenmin af. hoewel slechts van een achtste van de 
vakken op dit perceel het bouwmateriaal en natuursteen zijn bekeken, zijn de 

174 Zandstra & polak 2012, 247-248.
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waarden van deze vondstgroepen aan deze kant van het perceel niet stelselmatig 
hoger dan zuidelijker (afb. 32-33).

de uitwerking van het onderzoek van 1946-1947 heeft duidelijk gemaakt dat de 
stenen muur, poort en torens aan de oostzijde van het castellum tot op de houten 
heipalen gesloopt waren. de uitbraaksleuf was deels wel weer met puin gevuld. 
het meeste bouwmateriaal bevond zich echter onderin de bijbehorende gracht, 
meer dan twee meter onder het maaiveld.175 Als de situatie aan de zuidzijde 
vergelijkbaar was en het terrein hier niet diep verploegd is, dan valt hier ook 
maar weinig bouwmateriaal aan het oppervlak te verwachten. het zou tevens 
verklaren waarom de verdedigingswerken niet zichtbaar zijn op de grondradar-
beelden.

de noordelijke helft van het perceel heeft in tegenstelling tot de zuidelijke enig 
vroeg-romeins aardewerk opgeleverd (afb. 38). dit kan theoretisch afkomstig 
zijn uit de gracht van een Augusteïsch castellum, maar het is aannemelijker 
dat het net als de 1ste-eeuwse Zuid-gallische terra sigillata (afb. 39) om een 
algemenere opspit van materiaal uit oudere sporen gaat. Zoals eerder opgemerkt 
is dit in 1946-1947 goed gedocumenteerd aan de oostzijde. de beperkte versprei-
ding zou wel kunnen betekenen dat de bewoning - militair of civiel - zich in de 
1ste eeuw niet totaan de Marsdijk heeft uitgestrekt.

in de grondradarbeelden zijn onder het blok waarvan de hoeken worden gevormd 
door de vakken 116 en 169, lijnen herkend die deels haaks op elkaar staan en 
deels een verschillende oriëntatie hebben. Zulke lijnen zijn ook direct ten westen 
van de gekarteerde zone herkend, maar ze strekken zich niet uit ten zuiden en 
westen van vak 120. de lijnen zouden verband kunnen houden met de westelijke 
vicus. het is niet zo dat de karteringsvondsten in deze zone onveranderlijk 
hogere waarden opleveren. de enige vondstgroepen met hogere waarden zijn 
glasenmetaal(afb.34en36),endatzijnbijuitstekgroepenmeteenflinkena-
romeinse component. het is dus niet zo dat de karteringsvondsten bevestigen 
dat hier een deel van de westelijke vicus is gelegen, en dat deze zich niet verder 
oostwaarts uitstrekt.

ten zuiden van het stenen castellum zijn in de grondradarbeelden verschillende 
afwijkingen herkend, die deels onbegrepen grillige of gebogen vormen hebben. 
enkele langgerekte afwijkingen zijn opgevat als recente verstoringen. een 
langgerekte rechte afwijking die min of meer vanuit de zuidpoort naar het 
zuidoosten loopt, zou het verlengde van de via decumana kunnen zijn, de 
uitvalsweg naar het zuiden. in paragraaf 6.5.1 is uiteengezet dat de verspreiding 
van grind en rolkeien in dit perceel geen uitsluitsel geeft over de aanwezigheid 
van een wegtracé.

de verspreidingskaarten van dit perceel laten geen concentraties zien die met 
de resterende afwijkingen in de grondradarmetingen in verband te brengen zijn. 
Zeker een deel zou kunnen samenhangen met de loopgraven en stellingen uit de 
tweede Wereldoorlog. het opvallendste kenmerk van de verspreidingskaarten 
is misschien wel de grote dichtheid van 2de- en 3de eeuwse vondsten op de 
zuidhelft van het perceel (afb. 39 en 40). deze doet vermoeden dat deze zone 
in dit tijdvak volop werd gebruikt. Omdat ze zich buiten het stenen castellum 
bevindt, ligt het voor de hand om te denken aan civiele bewoning. er kan 
goed sprake zijn van een militaire vicus die zich in elk geval in deze periode 
ononderbroken uitstrekte langs de west-, zuid- en oostkant van de versterkingen. 
een deel van de uit de grondradarbeelden afgeleide structuren zou hiermee 
verband kunnen houden.

175 Zandstra & polak 2012, 67.
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langs de zuidrand van het perceel is in de grondradargegevens een langgerekte 
afwijking te zien die mogelijk de rand aangeeft van een geul ter plaatse van 
de Marsdijk, die door booronderzoek is aangetoond. deze geul zou in de 
romeinse tijd nog een depressie kunnen hebben gevormd en met afval gedicht 
kunnen zijn. in de zuidelijke rijen karteringsvakken zijn geen grote aantallen 
vondsten gedaan, maar hier was de vondstzichtbaarheid zeer slecht door grote 
hoeveelheden afgevallen boombladeren.

6.6.2  Het oostelijke perceel 951
in paragraaf 6.1.1 is al melding gemaakt van de afgraving van dit perceel bij de 
bouw van Fort vechten en de ophoging ervan in 1946-1947. in 1936-1937 zijn 
bovendien diagonaal door het perceel enkele lange en deels brede opgravings-
sleuven aangelegd, van zuidwest naar noordoost (afb. 47). het onderzoek 
was gericht op het opsporen van civiele bewoning ten oosten van de eerder 
gelokaliseerde romeinse versterkingen. 

in 1867-1870 is het perceel waarschijnlijk ander half tot twee meter diep afge-
graven. in 1946-1947 is er weer ca. 25 cm grond opgebracht, afkomstig van een 
strook van 140 x 30 m van het in het westen aangrenzende hoge terrein.176 pas 
in een late fase van de uitwerking van het archeologisch onderzoek waarmee de 
afgraving gepaard ging, is duidelijk geworden dat daarbij lang niet al het in de 
grond aanwezige archeologische materiaal geborgen is.

een blok van ca. 60 x 30 m is praktisch zonder archeologische begeleiding 
weggegraven en over perceel 951 uitgespreid. van nog eens 50 x 30 m is 
de bovenste meter grond verwijderd zonder dat er vondsten uit verzameld 
zijn. verder is er nauwelijks baksteen, natuursteen en bot geborgen. Al het 
achtergebleven materiaal belandde in de bovengrond van perceel 951. het 
beneemt vermoedelijk al het zicht op wat er nog aan sporen in de ondergrond 
aanwezig is.

176 Zandstra & polak 2012, 34 en 263-264.
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het valt te verwachten dat er zeker nog diep reikende sporen aanwezig zijn. 
dat geldt in de allereerste plaats voor de rijnbedding, die zich nog onder de 
noordelijkste rijen vakken (45-71) zal uitstrekken en rijk aan vondstmateriaal 
zal zijn. Onder de vakken 11-12 tot 37-38 bevinden zich resten van de 
verdedigingswerken van twee opeenvolgende versterkingen, en in elk geval een 
van de grachten was ook rijk aan vondsten. direct ten oosten hiervan, onder 
de vakken 12-13 en 21-22, zijn houten structuren aangetroffen. ten oosten 
daarvan zijn in twee lange proefsleuven geen grondsporen meer gezien, maar 
dit hoeft niet te betekenen dat op het hele oostelijke deel van het perceel niets te 
verwachten valt.177

het grondradaronderzoek heeft op dit perceel tal van afwijkingen aan het 
licht gebracht. ter plaatse van de rijn volgen deze min of meer de oeverlijn, 
en zullen ze wel te maken hebben met de oever zelf of met in de geleidelijk 
verlande bedding aangebrachte houten structuren. Op de zuidelijke helft van 
het perceel verlopen ze voornamelijk van zuidoost naar noordwest. een van de 
afwijkingen valt samen met buitenste van de genoemde grachten. de betekenis 
van de overige is onzeker, en de karteringsvondsten dragen niets bij aan de 
interpretatie, omdat ze voor het merendeel afkomstig zullen zijn van de afgraving 
in 1946-1947. de opgeraapte vondsten vormen dus vooral een aanvulling op het 
materiaal dat in die jaren is verzameld.

177 Zie voor dit alles Zandstra & polak 2012.



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio98



Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 99

7  Conclusies

in dit hoofdstuk worden allereerst de onderzoeksvragen uit paragraaf 2.2 
beantwoord. vragen die nauw verband met elkaar houden, worden daarbij 
gecombineerd. daarna worden enkele algemene conclusies geformuleerd.

voor perceel 950 geldt dat de conclusies niet gebaseerd zijn op al het verzamelde 
materiaal. Baksteen en natuursteen zijn van slechts een op de acht vakken 
verwerkt, en de overige vondstgroepen van elk tweede vak.

Bij de beantwoording van vragen over de castella moet worden bedacht dat we 
alleen goed geïnformeerd zijn over de ligging van het jongste, stenen castellum 
(periode iii). van de in hout uitgevoerde directe voorganger daarvan (periode ii) 
wordt aangenomen dat hij op dezelfde plaats was gelegen, maar dit is alleen aan 
de oostzijde overtuigend vastgesteld. van de oudere versterkingen (periode i) 
zijn maar kleine delen aangetroffen, zodat de omvang en situering daarvan vaak 
nog onduidelijk zijn.178

7.1  Beantwoording onderzoeksvragen

7.1.1  Algemene onderzoeksvragen
1. Wat is de aard, datering en kwaliteit (o.a. conserveringstoestand) van het 

vondstmateriaal dat zich aan de oppervlakte bevindt?

de aangetroffen voorwerpen zijn ingedeeld in tien vondstgroepen (tabel 34). 
Aardewerk, keramisch bouwmateriaal en natuursteen vormen de overgrote 
meerder heid van het vondstmateriaal. in paragraaf 6.2 wordt een overzicht 
geboden van de hoeveelheden van de verschillende vondstgroepen en van hun 
verspreiding. de aard van de vondsten wordt in detail besproken in de hoofd-
stukken 4 en 5.

veruit de meeste vondsten stammen uit de romeinse tijd. de oudste stukken 
dateren uit de tijd van Augustus. Materiaal uit de 1ste eeuw is minder goed 
vertegenwoordigd dan vondsten uit de 2de en 3de eeuw. het zuidelijke perceel 
blijkt verrassend genoeg een kleine component laat-romeins materiaal te hebben 
opge leverd. Omdat aardewerk uit deze tijd soms lastig is te onderscheiden 
van ouder materiaal, kan het aandeel in werkelijkheid wat groter zijn. het 
laat-romeinse materiaal wordt gevolgd door een kleine hoeveelheid vroeg-

178 Zie voor deze kwestie uitgebreid Zandstra & polak 2012.

oost (951) zuid (950)
vondstgroep aantal gram aantal gram
aardewerk 7.128 85.636 18.011 172.011
bouwmateriaal 16.091 616.817 6.640 205.988
natuursteen 4.366 351.144 2.493 129.222
ijzer 101 3.907 461 12.254
brons 0 0 2 12
slak 102 5.862 92 3.013
glas 63 452 309 1.260
bot 714 8.467 277 2.825
schelp 14 45 9 10
hout/houtskool 12 11 30 45
totaal 28.591 1.072.341 28.324 526.640

Tabel 34  Overzicht 
van de vondsten van de 
beide percelen.
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middeleeuwse vondsten, mogelijk uit de tijd waarin het castellum is gesloopt. de 
late Middeleeuwen en nieuwe tijd zijn aanmerkelijk beter vertegenwoordigd, 
maar de vondsten uit deze periode zijn niet nader onderzocht. in paragraaf 6.4 is 
een uitgebreider overzicht te vinden van de chronologie van het vondstmateriaal. 
voor details wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 5.

de kwaliteit van het vondstmateriaal wordt hieronder besproken in verband met 
de vragen 2 en 3.

2. Is er op basis van het tijdens de oppervlaktekartering verzamelde vondst-
materiaal een uitspraak te doen over de mate van aantasting en fysieke 
kwaliteit van de in de ondergrond aanwezige resten van het monument?

3. Door bodembewerking is er sinds lange tijd sprake van aantasting van 
het monument door mechanische erosie. Maar ook in voorgaande eeuwen 
kunnen er activiteiten hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot aan-
tasting. Levert het verzamelde vondstmateriaal nadere gegevens op over de 
mate van fysieke aantasting van het monument? Zijn er bijvoorbeeld aan de 
oppervlakte ook vondsten aanwezig uit de vroegste bouwperiode(s) van het 
castellum die zich in de dieper gelegen lagen bevinden. Wat betekent dit voor 
de fysieke kwaliteit van het monument?

het oostelijke en zuidelijke perceel hebben een verschillende recente gebruiks-
geschiedenis (vgl. paragraaf 6.1.1). het oostelijke perceel is in 1867-1870 diep 
afgegraven en vervolgens in 1946-1947 opgehoogd met grond afkomstig van 
de rand van het aan de westkant aangrenzende hoge terrein. de laatste decennia 
is het overwegend als grasland in gebruik geweest en daardoor niet intensief 
geploegd. het zuidelijke perceel heeft in de twee wereldoorlogen te lijden gehad 
van de aanleg van loopgraven en stellingen. het is langdurig in gebruik geweest 
als akkerland en daardoor keer op keer geploegd.

de verschillen in gebruik komen op twee manieren tot uitdrukking. het ooste-
lijke perceel heeft relatief veel 1ste-eeuws materiaal opgeleverd, dat over wegend 
afkomstig zal zijn van de afgraving van de terreinrand in 1946-1947. die werk-
zaam heden zijn wel archeologisch begeleid, maar van delen van het terrein zijn 
geen vondsten verzameld, en van sommige vondstgroepen zoals botten, baksteen 
en natuursteen is zo goed als niets geborgen.

het materiaal van het zuidelijke perceel is sterker gefragmenteerd en verweerd 
(vgl. paragraaf 6.3), wat bij het keramisch bouwmateriaal leidt tot een duidelijk 
slechtere determineerbaarheid; op het aardewerk heeft het schijnbaar geen 
invloed. de slechtere staat van het materiaal zal verband houden met het inten-
sieve agrarische gebruik. de schaarste aan 1ste-eeuwse vondsten op dit perceel 
lijkt deels te kunnen worden verklaard doordat het niet tot op grote diepte is 
verstoord. de geringe aantallen fragmenten huttenleem en tufsteen wijzen hier 
ook op.

Al met al is over de aantasting van het oostelijke perceel op grond van de 
kartering weinig te zeggen. de aangetroffen vondsten zullen grotendeels in 1946-
1947 zijn opgebracht, uit een aangrenzend terreindeel. het zuidelijke perceel lijkt 
niet diep verstoord te zijn, maar het materiaal uit de bouwvoor verkeert in matige 
tot slechte staat.

4. Wat is de horizontale ruimtelijke spreiding en dichtheid van het aan de 
oppervlakte aanwezige vondstmateriaal?

in absolute aantallen en gewicht heeft het zuidelijke perceel de grootste 
hoeveelheid materiaal opgeleverd (tabel 17), maar het telt ook bijna driemaal 
zoveel verzamelvakken als het oostelijke perceel. van het zuidelijke perceel is 
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echter maar de helft van de vakken verwerkt, en voor baksteen en natuursteen 
slechts een op de acht vakken.

Aardewerk en glas zijn op het zuidelijke perceel talrijker dan op het oostelijke, 
waarschijnlijk grotendeels doordat het in 1946-1947 verhoudingsgewijs zorg-
vuldig is verzameld. Bij het botmateriaal is het omgekeerde het geval, deels 
omdat dit in 1946-1947 juist nauwelijks is verzameld, deels door de ongunstige 
conserveringsomstandigheden op het zuidelijke perceel.

Bij het keramische bouwmateriaal laat het zuidelijke perceel de grootste aan-
tallen zien, maar het oostelijke perceel het grootste gewicht (tabel 31, voor het 
zuidelijke perceel zie kolom ‘zuid omgerekend’), doordat het materiaal hier 
minder sterk gefragmenteerd is (tabel 32). Baksteen is in 1946-1947 nauwelijks 
verzameld, wat de goede vertegenwoordiging op het oostelijke perceel verklaart. 
hoewel dat ook geldt voor natuursteen, komt dit niet duidelijk tot uitdrukking 
in de verspreiding. de verklaring daarvan is waarschijnlijk dat het natuursteen 
wordt gedomineerd door grind en rolkeien, die op het zuidelijke perceel in grote 
hoeveelheden voorhanden waren.

Op het oostelijke perceel bevinden de grootste dichtheden zich bij de meeste 
vondstgroepen doorgaans langs de oost-west-as en soms aan de westzijde. de 
oudste vondsten lijken in het zuidwestelijke kwadrant het talrijkst te zijn. Omdat 
niet in detail bekend is in welke volgorde dit perceel in 1946-1947 is opgehoogd, 
is hieraan geen inhoudelijke interpretatie te verbinden.

Op het zuidelijke perceel zijn de meeste vondsten gedaan in de noordelijke 
helft, en dan vooral het noordoostelijke kwadrant. glas en metaal laten ook hoge 
waarden zien op de andere delen, waarbij zeker in een deel van de gevallen 
sprake is van (sub-)recent materiaal.

dichtheid en verspreiding zijn vooral besproken in de paragrafen 6.2, 6.4 en 6.5.

5. Kunnen er op basis van de oppervlaktevondsten uitspraken worden gedaan 
over de uitleg, ruimtelijke indeling, aard en gebruik van de diverse onder-
delen van castellum en vicus? Is op basis van het aan de oppervlakte aan-
wezige vondstmateriaal een uitspraak te doen over de begrenzing van de in 
de ondergrond aanwezige resten?

de karteringsvondsten bieden maar weinig aanknopingspunten voor de inter-
pretatie van in de ondergrond aanwezige sporen. Zelfs de best bekende en 
theoretisch best herkenbare structuur - de muur van het stenen castellum - is er 
niet in terug te vinden. in het algemeen is het zo dat het aangetroffen materiaal 
de aard en begrenzing van de bekende structuren niet bevestigd heeft.

daar staat tegenover dat de kartering een belangrijke onbekende component van 
Fectio aan het licht heeft gebracht, in de vorm van laat-romeins aardewerk. dit 
is vooral opgeraapt in het noordoostelijke kwadrant van het zuidelijke perceel, 
wat niet per se betekent dat de activiteiten in deze periode tot die zone beperkt 
zijn geweest. Waardevol is verder de constatering dat op de zuidelijke helft van 
het zuidelijke perceel volop materiaal uit de 2de en 3de eeuw is gevonden, dat 
wijst op activiteiten - mogelijk civiele bewoning - in deze zone.

6. Leveren in perceel 950 de aan de oppervlakte aangetroffen vondsten nadere 
informatie over de vermoedelijk in de ondergrond aanwezige, lineaire 
structuren die tijdens het eerder uitgevoerde radaronderzoek van RAAP zijn 
gedetecteerd?

7. Bestaat er ogenschijnlijk een verband tussen de, met name lineaire, met de 
grondradar gedetecteerde fenomenen (structuren?) en de vondstspreiding op 
het maaiveld?
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hogere en lagere dichtheden in de verspreiding van de karteringsvondsten vallen 
niet samen met de in de grondradarbeelden herkende afwijkingen. Ze leveren 
geen bevestiging van de veronderstelling dat de meest westelijke afwijkingen 
in perceel 950 deel uitmaken van een westelijke vicus en evenmin van de 
veronderstelling dat zich hier de zuidelijke uitvalsweg van het stenen castellum 
bevindt. de afwijkingen in het zuidelijke deel van dit perceel kunnen deels 
samenhangen met civiele bewoning in de 2de en 3de eeuw, maar kunnen deels 
ook veroorzaakt zijn door verstoringen uit vooral de tweede Wereldoorlog.

8. Bestaat er een relatie tussen de bij de oppervlaktekartering aangetroffen 
vondsten en het eerder tijdens het metaaldetectie-onderzoek van RAAP 
aangetroffen vondstmateriaal?

de gegevens van het metaaldetectie-onderzoek kunnen alleen goed worden 
vergeleken met de verspreidingskaart van het metaal (afb. 36). de karterings-
vondsten betreffen nagenoeg uitsluitend ijzer. rAAp trof op het oostelijke 
perceel relatief grote aantallen ijzeren voorwerpen aan, vooral op het zuidelijke 
deel. Bij de kartering zijn op het hele perceel slechts 101 stukken ijzer gevonden, 
dat is 1,5 per vak van 25 x 25 m.

Op het zuidelijke perceel kwamen bij het metaaldetectie-onderzoek betrekkelijk 
grote aantallen ijzeren voorwerpen voor langs de noordrand en ter hoogte van de 
vakken 31, 65-66 en 77-81; de vakken 100-115 leverden kleinere aantallen op 
(vgl. afb. 4).179 dit patroon komt bepaald niet overeen met dat van het opgeraapte 
metaal (afb. 36). daarbij moet worden aangetekend dat langs de noordrand de 
vondstzichtbaarheid slecht was. verder ging het metaaldetectie-onderzoek vooraf 
aan de oppervlakte kartering, zodat ter plaatse van de raaien al veel ijzer was 
‘weggepiept’; tussen beide campagnes is echter ruim een jaar verstreken, waarin 
de bodem minstens één maal is geploegd.

9. Zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen de hoeveelheid en de 
verspreiding van de oppervlaktevondsten en de door RAAP tijdens het 
booronderzoek gemeten dikte van de bouwvoor?

het zuidelijke perceel is min of meer van noord naar zuid doorkruist met twee 
boorraaien, die dicht bij het oostelijke en westelijke uiteinde van het perceel 
zijn gesitueerd. in beide boorraaien is de bouwvoor over bijna de gehele afstand 
even dik; alleen in de oostelijke raai neemt de dikte vlakbij de Marsdijk wat af. 
verschillen in aantallen vondsten hangen lijken dus niet samen te hangen met 
wisselingen in de dikte van de bouwvoor.

10. Bestaat er een relatie tussen de aan de oppervlakte aangetroffen vondsten en 
de grondsporen in de ondergrond?

deze vraag is moeilijk te beantwoorden. de vondsten van het oostelijke perceel 
lijken voor het overgrote deel geen relatie te hebben met de sporen in de 
ondergrond, omdat ze in 1946-1947 met afgegraven grond zijn opgebracht. voor 
de beantwoording van deze vraag blijft daarom alleen het zuidelijke perceel 
over, en de enige duidelijke bekende structuren zijn daar de muur en gracht 
van het stenen castellum. in paragraaf 6.6.1 is uiteengezet dat de stenen muur 
waarschijnlijk tot op de houten heipalen is gesloopt, waardoor het begrijpelijk is 
dat hier geen grote hoeveelheden tufsteen zijn opgeraapt.

7.1.2  Onderzoeksvragen met betrekking tot het zuidelijke perceel 950
11. Is het vondstmateriaal in alle richtingen even dicht verspreid en is hiermee 

de vicus te begrenzen?

179 kleine aantallen: 0-20 per 12 strekkende meter; grote aantallen: 21-48 per 12 strekkende meter.
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een eventuele oostelijke begrenzing van de westelijke vicus zou zich kunnen 
aftekenen doordat oostwaarts de hoeveelheid vondsten zou afnemen. voor 
aardewerk en glas is dit zeker niet het geval. integendeel, de aanzienlijke 
hoeveelheden aardewerk uit de 2de en 3de eeuw op dit perceel doen vermoeden 
dat de gehele zone buiten het stenen castellum en zijn directe voorganger 
intensief gebruikt werden. het is goed voorstelbaar dat zich hier ook een 
deel van de vicus bevond, en dat er sprake is van een ononderbroken civiele 
bewoning die zich van het westen via het zuiden naar het oosten uitstrekte.

12. Komt langs de rand van het castellum meer bouwmateriaal voor dan elders 
(als dit niet het geval is lijkt bouwmateriaal als indicator voor de aanwezig-
heid van steenbouw in de ondergrond geen stand te houden)?

Bouwmateriaal is van slechts een achtste van de vakken op dit perceel onder-
zocht, wat noopt tot enige terughoudendheid bij het trekken van conclusies. 
daarbij komt nog dat het beeld van het natuursteen gedomineerd wordt door 
grind en rolkeien, die met steenbouw niet per se iets uit te staan hebben. even 
goed lijkt er geen sprake te zijn van grotere dichtheden van bouwmateriaal langs 
de rand van het stenen castellum, in de noordelijkste rijen van het perceel, al kan 
de aanwezigheid van gras de zichtbaarheid negatief beïnvloed hebben.

de bescheiden hoeveelheid bouwmateriaal hangt vermoedelijk samen met de 
grondige sloop van muur, poort en torens (vgl. paragraaf 6.6.1). daarmee is 
nog niet meteen gezegd dat bouwmateriaal geen goede indicator is voor de 
aanwezigheid van steenbouw in de ondergrond. het is denkbaar dat op grotere 
afstand van substantiële steenbouw de hoeveelheid bouwmateriaal aan het 
maaiveld verder afneemt. daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat ook 
in de vicus gebouwen van steen of op een steensokkel kunnen hebben gestaan.180

13. Is de chronologische samenstelling van het vondstmateriaal anders dan in 
perceel 951 (de aanwezigheid van meer Flavisch en later materiaal zou de 
erosie van perceel 951 kunnen bevestigen)?

het oostelijke perceel heeft veel minder 1ste-eeuwse vondsten opgeleverd, maar 
daarentegen wel stukken uit de laat-romeinse tijd en vroege Middeleeuwen. het 
eerste wijst er - met andere indicatoren - op dat het perceel niet diep is verstoord. 
de betekenis van het tweede verschil is moeilijker te duiden. de laat-romeinse 
activiteiten zouden ruimtelijk beperkt kunnen zijn geweest, waardoor op het 
andere perceel geen materiaal uit deze tijd zou hoeven voorkomen. voor de 
vroeg middeleeuwse component geldt dat in 1946-1947 in elk geval één scherf 
van Badorf-aardewerk is aangetroffen. er is op zich geen goede reden waarom 
vondsten die mogelijk gerelateerd zijn aan de sloop van het stenen castellum, 
niet aan alle kanten te verwachten zouden zijn. de hoeveelheden zijn echter 
gering, zodat ook de trefkans klein is.

14. Verschilt het vondstmateriaal van het castellumterrein in enig opzicht van 
dat daarbuiten?

dit punt is deels al bij vraag 12 aan de orde gekomen. Als onder ‘castellum-
terrein’ het stenen castellum wordt verstaan, dan moet worden geconstateerd dat 
vondsten uit de late 2de en 3de eeuw - de vermoedelijke gebruiksfase van dit 
kamp - zowel binnen als buiten het terrein volop zijn aangetroffen.

de begrenzing van de oudere versterkingen is vaak zelfs niet bij benadering 
bekend. de verspreiding van het 1ste-eeuwse vondstmateriaal op dit perceel doet 
vermoeden dat ze zich in elk geval niet tot aan de Marsdijk hebben uitgestrekt.

180 in 1995-1996 is in een greppel in de oostvicus tweeduizend kilo tufsteen gevonden, deels in de 
vorm van grote bouwstenen (hessing et al. 1997, 39, met afb. 25).
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15. Is er grind of schelp te vinden (en in welke mate) die duiden op de aanwezig-
heid van een weg?

Op grond van onderzoek van de verharding van de ‘limesweg’ die de verschillen-
de West-nederlandse castella met elkaar verbonden heeft, valt zeker niet uit te 
sluiten dat ook in vechten schelpen als wegverharding zijn gebruikt.181 er zijn 
echter zo weinig schelpen verzameld, dat de kartering deze mogelijkheid niet 
bevestigt.

grind is in overvloed aangetroffen, in een fractie die uitstekend als weg-
verharding kan zijn gebruikt. de vondstomstandigheden laten echter geen goede 
conclusie toe. de kleinste kiezels zijn vaak niet opgeraapt, grind is bijna overal 
in grote hoeveelheden gevonden, en een deel lijkt van (sub-)recente ouderdom te 
zijn.

16. Is er verbrand bot aan het oppervlak te vinden dat op geërodeerde 
crematiegraven wijst?

de 277 botfragmenten van dit perceel waren onverbrand, en geen daarvan lijkt 
afkomstig te zijn van een mens. er is daarmee niets dat wijst op de aanwezigheid 
van graven.

17. Is er een vondstarme zone die wijst op een onbebouwde buffer rond de 
castella?

nee, het tegendeel is het geval. Zie vraag 11.

7.1.3  Onderzoeksvragen met betrekking tot het oostelijke perceel 951
18. Dit noordoostelijke perceel is in het verleden afgegraven. Kan er op basis 

van het aan de oppervlakte aanwezige vondstmateriaal een uitspraak 
worden gedaan over eventueel nog in de ondergrond aanwezige resten (mate 
van verstoring, fysieke kwaliteit)?

Bij de bouw van Fort vechten in 1867-1870 is dit perceel waarschijnlijk ander-
half tot twee meter diep afgegraven. in 1946-1947 is er weer ca. 25 cm grond 
opgebracht. daarbij is zoveel nog in die grond aanwezig vondstmateriaal 
uitgespreid over het perceel, dat het vermoedelijk al het zicht beneemt op wat er 
nog aan sporen in de ondergrond aanwezig is.

19. Bevestigt het aangetroffen vondstmateriaal dat de jongere (Flavische en 
latere?) niveaus zijn afgegraven?

20. Als er Flavisch en later materiaal aanwezig is, is dat dan ook overal in 
dezelfde mate aanwezig?

voor-Flavisch materiaal is op dit perceel zeker veel beter vertegenwoordigd 
dan op het zuidelijke perceel. dat wil nog niet zeggen dat Flavisch en jonger 
materiaal ontbreekt. Bij de uitwerking van het onderzoek van 1946-1947 is 
gebleken dat ongeveer driekwart van het toen verzamelde vondstmateriaal uit 
de voor-Flavische tijd stamde. in zoverre zijn de bij de kartering verzamelde 
vondsten een goede afspiegeling van wat zich hier in het verleden heeft 
opgehoopt.

Omdat de vondsten van dit perceel vooral afkomstig zijn van de afgraving in 
1946-1947, vormt het geconstateerde patroon geen afspiegeling van de afgraving 
van de jongere niveaus bij de bouw van Fort vechten.

21. Is er vroeg vondstmateriaal aanwezig ten oosten van wal en gracht van de 
oudste fase van het castellum?

181 luksen-iJtsma 2010, vooral p. 58.
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Met ‘wal en gracht van de oudste fase van het castellum’ wordt gedoeld op de 
verdedigingswerken onder de vakken 11-12 tot 37-38. daarvan wordt sinds kort 
echter aangenomen dat ze van na de Batavenopstand dateren.182

de meeste vroege vondsten, waaronder de Arretijnse terra sigillata, dunwandige 
waar, pompejaans-rode borden en handgevormde waar, bevinden zich in 
het zuidwestelijke kwadrant. dit betekent dat er ten oosten van de bedoelde 
verdedigingswerken relatief weinig vroeg materiaal is aangetroffen. gegeven de 
geschiedenis van het perceel heeft dat echter geen relevantie.

22. Zijn er concentraties stenen bouwmateriaal die de voormalige aanwezigheid 
van een badhuis bevestigen?

een van de stenen funderingen die in 1946-1947 direct ten oosten van het stenen 
castellum zijn aangetroffen, is weleens toegeschreven aan een badhuis. een 
dergelijk gebouw wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van waterbassins en 
verwarmde vloeren en wanden. Opus signinum, hypocausttegels en tubuli zijn 
daarvan de tastbare resten. van al deze categorieën heeft het oostelijke perceel 
het meeste opgeleverd. in verhouding tot dakbedekking is aan hypocausta 
gerelateerde baksteen er ook iets beter vertegenwoordigd, maar groot zijn de 
verschillen niet. de grootste concentraties komen overeen met die van keramisch 
bouwmateriaal als geheel. Met opus signinum is het anders gesteld, daarvan is op 
het zuidelijke perceel zo goed als niets opgeraapt.

het voert te ver om uit de grotere hoeveelheden opus signinum, hypocausttegels 
en tubuli op het oostelijke perceel te concluderen dat zich hier een badhuis 
heeft bevonden. verwarmde vertrekken zijn namelijk niet voorbehouden aan 
badhuizen, maar kunnen ook in woningen worden verwacht, zeker in die 
vanhogeofficieren.Enopussigininumwerdzekernietalleentoegepastin
bassins van badhuizen, maar bijvoorbeeld ook in vloeren van vertrekken. deze 
materialen kunnen in beginsel afkomstig zijn uit de stenen gebouwen die zich 
buiten de oostpoort van het jongste castellum hebben bevonden, maar er is 
geen goede reden om een daarvan als een badhuis te beschouwen. het is echter 
ook goed voorstelbaar dat het sloopresten zijn van andere gebouwen, die bij 
de afbraak van het castellum in de bovengrond of in de vulling van de jongste 
gracht zijn beland, en vandaaruit in 1946-1947 uitgespreid over perceel 951.

23. Is er grind of schelp te vinden (en in welke mate) die duiden op de 
aanwezigheid van een weg?

Zie voor schelpen vraag 15. er is volop grind opgeraapt, dat gezien de fractie 
goed als plaveisel kan hebben gediend, al zijn in 1946-1947 ook funderingen 
opgetekend die uit kiezels zouden hebben bestaan. de concentratie langs de 
oost-west-as van het perceel heeft niets te maken met de uitvalsweg uit het 
stenen castellum. de poort lag zuidelijker en de ontstaansgeschiedenis van de 
bovengrond laat een dergelijk inhoudelijk verband ook niet toe.

24. Is er verbrand bot aan het oppervlak te vinden dat op geërodeerde 
crematiegraven wijst?

van de 714 botfragmenten waren er slechts vijf verbrand, en geen daarvan 
lijkt afkomstig te zijn van een mens. het merendeel van dit botmateriaal moet 
afkomstig zijn van de afgraving in 1946-1947, waarbij tevens vijf brandlagen 
zijn geconstateerd. Alleen die brandpakketten kunnen al verantwoordelijk zijn 
voor het verbrande bot. er is geen reden om te veronderstellen dat zich hier 
graven hebben bevonden.

182 Zandstra & polak 2012,254-255.
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25. Is er een vondstarme zone die wijst op een onbebouwde buffer rond de 
castella?

de wijze waarop de bovengrond op dit perceel tot stand is gekomen, laat geen 
antwoord toe op deze vraag. dat in de oostelijke helft van het perceel in twee 
proefsleuven geen sporen zijn gevonden, hoeft niet te betekenen dat ze er niet 
zijn geweest. het perceel is diep afgegraven bij de bouw van Fort vechten (zie 
vraag 18).

7.2  Algemene conclusies

de oppervlaktekartering van twee percelen waarin resten van de romeinse 
militaire nederzetting Fectio verborgen liggen, heeft zowel teleurstellende als 
bevredigende resultaten opgeleverd. teleurstellend is de constatering dat de 
vondsten op het oostelijke perceel hoogstwaarschijnlijk nauwelijks gerelateerd 
zijn aan de in de ondergrond aanwezige sporen, omdat ze voor het merendeel 
afkomstig zullen zijn uit opgebrachte grond.

Uitermate bevredigend is de constatering dat Fectio een niet te verwaarlozen 
laat-romeinse component heeft gehad, en dat ook de uit historische bronnen te 
beredeneren sloop kort na 723 vermoedelijk nog in het vondstmateriaal is terug 
te vinden. verder is nu aannemelijk geworden dat het terrein ten zuiden van het 
stenen castellum in de 2de en 3de eeuw volop gebruikt is en plaats heeft geboden 
aan een deel van de militaire vicus. tegenover de sombere conclusie dat de 
vondsten van het zuidelijke perceel in slechte conditie verkeren - wat vooral bij 
het baksteen leidt tot een slechte determineerbaarheid en het onverbrande bot 
mogelijk sterk heeft aangetast - staat de opwekkende conclusie dat het perceel 
niet diep verstoord lijkt te zijn. dit lijkt strijdig met de ruim honderdduizend 
voorwerpen die hier naar schatting zijn opgeraapt, maar het gezamenlijke 
gewicht van drieduizend kilo - waarvan bijna 90% baksteen en natuursteen - is 
voor een oppervlak van ongeveer negen hectare niet verontrustend groot.

de oppervlaktekartering heeft al met al een duidelijke kenniswinst opgeleverd. 
daarmee was wel een aanzienlijke investering gemoeid. niet alleen de feitelijke 
kartering was arbeidsintensief, maar ook de verwerking van het vondstmateriaal. 
nadat alle vondsten al waren gewassen en naar schatting een vijfde gesplitst en 
per categorie geteld en gewogen, kon in ongeveer zestig mensdagen toch maar 
een derde van het materiaal worden verwerkt.

de kenniswinst in aanmerking genomen zou het aan te bevelen zijn om de 
gehele vind plaats op deze wijze te belopen. dit zou niet alleen nieuwe gegevens 
over de andere percelen opleveren, maar ook een breder kader scheppen voor 
de interpretatie van de gegevens van de percelen 950 en 951. de wens om de 
kartering uit te breiden stuit echter op praktische bezwaren, want het grootste 
deel van het neder zettingsterrein is bebouwd (Fort vechten) of met gras bedekt 
en daardoor niet geschikt voor een oppervlaktekartering (afb. 3). Akker percelen 
bevinden zich alleen op enkele plaatsen buiten het wettelijk beschermde 
monument, maar deze kunnen nog wel in de periferie van de nederzetting zijn 
gelegen. Op die percelen is vermoedelijk waardevolle informatie te winnen over 
de begrenzing van de vindplaats.

de analyse van de in 2009-2010 opgeraapte vondsten heeft geen argumenten 
opgeleverd om bij een volgende gelegenheid een andere aanpak te kiezen. 
de vakken zijn groot genoeg om een excessieve administratieve last tijdens 
het veldwerk of de vondstverwerking te vermijden. Anderzijds lijken ze klein 
genoeg om archeologisch relevante verspreidingspatronen aan het licht te 
brengen. Op de kartering door studenten Archeologie van hogeschool saxion 
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next valt niets aan te merken, en in het kader van een veldpracticum is een 
dergelijke arbeidsintensieve verkenning goed te realiseren. het knelpunt van een 
uitbreiding van de opper vlaktekartering wordt gevormd door de verwerking en 
analyse van de vondsten.

Als de vondstgroepen worden gesplitst door mensen met onvoldoende kennis, 
ontstaat er teveel ‘ruis’ door verkeerd gecategoriseerde vondsten. Waar de ver-
dere verwerking van de meeste vondstgroepen met goede begeleiding aan 
studen ten zou kunnen worden toevertrouwd, vraagt de determinatie van aarde-
werk om een goede kennis van dit materiaal. Aardewerk bleek bij de opper-
vlakte  vondsten van 2009-2010 de enige dateerbare categorie te zijn, en daar mee 
de enige bron voor de beantwoording van verscheidene onderzoeks vragen. de 
kwaliteit van de aardewerkdeterminaties luistert daarom nauw. de hoeveelheid 
aardewerkfragmenten vergt daardoor wel een aanzienlijke investering.

de voor de analyse en rapportage van de vondsten van 2009-2010 beschikbare 
tijd was niet toereikend om systematisch na te gaan of een selec tievere aanpak 
van het vondstmateriaal een acceptabel resultaat zou hebben opgeleverd. Bij 
wijze van eerste impressie is onderzocht hoe de verspreidingskaarten van 
uitsluitend de randfragmenten van het aardewerk zich verhouden tot die van alle 
fragmenten (afb. 48-49). de conclusie van deze vergelijking mag duidelijk zijn: 

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

400 tot 500 (13)
300 tot 400 (17)
200 tot 300 (21)
100 tot 200 (33)

1 tot 100 (33)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

40 tot 120 (12)
30 tot 40 (11)
20 tot 30 (24)
10 tot 20 (35)
0 tot 10 (29)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

4.000 tot 5.000 (14)
3.000 tot 4.000 (19)
2.000 tot 3.000 (24)
1.000 tot 2.000 (32)

1 tot 1.000 (28)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

600 tot 1.800 (15)
450 tot 600 (13)
300 tot 450 (23)
150 tot 300 (37)

0 tot 150 (23)

Afb. 48  Verspreiding 
van alle fragmenten 
(links) en alleen 
randfragmenten van 
aardewerk (rechts), 
uitgedrukt in aantal 
fragmenten. Schaal 
1:1000.

Afb. 49  Verspreiding 
van alle fragmenten 
(links) en alleen 
randfragmenten van 
aardewerk (rechts), 
uitgedrukt in gewicht. 
Schaal 1:1000.
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de twee datasets leveren een sterk gelijkend verspreidings patroon op. enkele 
perifere vakken vallen af doordat ze geen randscherven bevatten.

het buiten beschouwing laten van de wand- en bodemscherven zou bij de dataset 
van 2009-2010 een sterke reductie van het aardewerkvolume betekenen, tot 10% 
van het aantal scherven. Alvorens lichtvaardig wordt besloten om voortaan bij 
de uitwerking van aardewerkcomplexen alleen nog maar naar randscherven te 
kijken, moeten in elk geval twee kanttekeningen worden gemaakt:

- dat de verspreidingskaarten hier sterk op elkaar lijken zal niet in de laatste 
plaats te danken zijn aan de omstandig heid dat de kartering erg veel 
vondsten heeft opgeleverd, waardoor de karterings vakken gemiddeld 21 
randscherven bevatten. Bij een minder rijke opbrengst kan het verspreidings-
patroon wel grote veranderingen ondergaan.

- de conclusie dat het beeld niet noemenswaardig verandert als alleen de 
randscherven worden bekeken, is slechts gebaseerd op een vluchtige 
vergelijking en geldt alleen voor de ruimtelijke verspreiding van het 
aardewerk. een blik op de tabellen in de hoofdstukken 4 en 5 maakt 
duidelijk dat verscheidene voor de chronologie relevante aarde werk  typen 
wegvallen als de wand- en bodemfragmenten buiten beschouwing blijven. 
de informatiewaarde van het aardewerk als geheel neemt dus zeker af.
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 oost (951) zuid (950) totaal
vondstgroep aantal gram aantal gram aantal gram
aardewerk 7.128 85.636 39.626 370.997 46.754 456.633
bouwmateriaal 16.091 616.817 72.485 1.696.175 88.576 2.312.992
natuursteen 4.366 351.144 23.337 947.582 27.703 1.298.726
ijzer + brons 101 3.907 1.137 27.149 1.238 31.056
slak 102 5.862 149 6.157 251 12.019
glas 63 452 631 2.620 694 3.072
bot 714 8.467 643 7.407 1.357 15.874
schelp 14 45 14 45
hout/houtskool 12 11 12 11
totaal 28.591 1.072.341 138.008 3.058.087 166.599 4.130.428

Tabel 35  Aantallen en 
gewicht van de vondsten 
die op beide percelen 
zijn verzameld.

 geschat uiteindelijk
vondstgroep aantal gram aantal gram
aardewerk 36.022 344.022 39.626 370.997
bouwmateriaal 53.120 1.647.904 72.485 1.696.175
natuursteen 19.944 1.033.776 23.337 947.582
ijzer + brons 926 24.532 1.137 27.149
slak 184 6.026 149 6.157
glas 618 2.520 631 2.620
bot 554 5.650 643 7.407
schelp 18 20
hout/houtskool 60 90
totaal 111.446 3.064.540 138.008 3.058.087

 oost (951) zuid (950) zuid (omgerekend)
vondstgroep aantal gram aantal gram aantal gram
aardewerk 7.128 85.636 39.626 370.997 13.209 123.666
bouwmateriaal 16.091 616.817 72.485 1.696.175 24.162 565.392
natuursteen 4.366 351.144 23.337 947.582 7.779 315.861
ijzer + brons 101 3.907 1.137 27.149 379 9.050
slak 102 5.862 149 6.157 50 2.052
glas 63 452 631 2.620 210 873
bot 714 8.467 643 7.407 214 2.469
schelp 14 45
hout/houtskool 12 11
totaal 28.591 1.072.341 138.008 3.058.087 46.003 1.019.362

Tabel 37  Overzicht van 
de vondsten van beide 
percelen.

Tabel 36  Perceel 950: 
overzicht van de ge-
schatte en uiteindelijk 
vast  gestelde aantallen 
vondsten.
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Postscriptum
M. Polak en L.C.M. Verlinden

Zoals in hoofdstuk 3 is uiteengezet, konden niet alle bij de kartering verzamelde 
vondstenbinnenhetovereengekomenfinanciëlekaderwordengeanalyseerd.
van het zuidelijke perceel (950) kon maar van een achtste van de vakken 
van het bouwmateriaal worden verwerkt en van de helft van de vakken het 
overige vondstmateriaal. dank zij de grote en zeer gewaardeerde inspanningen 
van s.e.M. Bartels (saxion) en l.c.M. verlinden (radboud Universiteit), 
die een deel van een stage bij Auxilia aan dit project hebben besteed, is het 
niet verwerkte vondstmateriaal alsnog geteld en gewogen. het aardewerk is 
bovendien doorgekeken, om te zien of het op een of andere wijze afweek van wat 
eerder was gezien.

Hoeveelheden

Alles bijeen blijken minstens 166.599 voorwerpen te zijn verzameld, met 
een gezamenlijk gewicht van ruim 4.100 kilo (tabel 35).1 het totale aantal 
voorwerpen overtreft daarmee de eerste schatting van 150.000 stuks, maar het 
totale gewicht blijft achter bij de geraamde 5.000 kg.

de op een extrapolatie van het verwerkte materiaal gebaseerde raming van het 
vondstmateriaal van het zuidelijke perceel (tabel 17) kan nu worden vergeleken 
metdedefinitievecijfers(tabel36).Deuiteindelijkeaantallenovertreffenbijna
onverander lijk de geraamde, alleen het aantal slakken en het gewicht van het 
natuursteen blijven achter bij de verwachting.2

in paragraaf 6.2 zijn de hoeveelheden vondsten van beide percelen met elkaar 
vergeleken, waarbij het verschil in gekarteerd oppervlak is verdisconteerd (tabel 
31). de vergelijking is nu opnieuw uitgevoerd, eveneens met een verrekening 
van het verschil in oppervlak (tabel 37).3

Aan het beeld is in essentie niets veranderd, al zijn de verschillen hier en daar 
nog wat uitgesprokener geworden. het aardewerk is in het zuiden talrijker, 
zowel in aantal scherven als in gewicht. Bij het keramische bouwmateriaal 
en het natuursteen zijn de aantallen op het zuidelijke perceel groter, maar het 
gewicht is er kleiner. Bij het baksteen is dit verschil toe te schrijven aan de sterke 
fragmentatie in het zuiden, bij het natuursteen door het grotere aandeel grind 
en rolkeien. Bij de overige categorieën zijn de verhoudingen ongewijzigd: op 
het oostelijke perceel zijn meer slakken en botten aangetroffen, maar minder 
fragmenten glas en metaal.

1  de werkelijke aantallen liggen nog wat hoger, maar van een klein deel van de vondsten op het 
zuidelijke perceel (950) zijn de kaartjes bij het wassen en drogen weggewaaid, waardoor ze niet meer 
aan vakken toewijsbaar waren. de vondsten in kwestie zijn verder niet verwerkt.
2 Deverwaarloosbaarkleinecategorieënschelpenhout/houtskoolzijnnunietgekwantificeerd.
3  de berekening is nu eenvoudig: de waarden van perceel 950 zijn gedeeld door drie (perceel 950 is 
driemaal zo groot als 951).
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Afb. 50  Verspreiding 
van aardewerk, uit-
gedrukt in aantal 
scherven (links) en 
gewicht (rechts).  
Schaal 1:1000.

Afb. 51  Verspreiding 
van keramisch bouw-
materiaal, uitgedrukt 
in aantal fragmenten 
(links) en gewicht 
(rechts). Schaal 1:1000.

Afb. 52  Verspreiding 
van natuursteen, uit-
gedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts).  
Schaal 1:1000.

Marsdijk

A 12 (E 35)

Marsdijk

951

950

800 - 6.500 (24)
600 - 800 (19)
400 - 600 (32)
200 - 400 (50)

1 - 200 (37)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

22.500 - 60.000 (28)
17.500 - 22.500 (19)
12.500 - 17.500 (27)
7.500 - 12.500 (54)

1 - 7.500 (45)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

200 - 2.200 (48)
150 - 200 (16)
100 - 150 (35)
50 - 100 (46)
1 - 50 (32)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

16.000 - 25.000 (21)
12.000 - 16.000 (15)
8.000 - 12.000 (32)
4.000 - 8.000 (54)

1 - 4.000 (56)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

400 - 1.100 (36)
300 - 400 (25)
200 - 300 (33)
100 - 200 (48)

1 - 100 (42)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

4.000 - 11.000 (35)
3.000 - 4.000 (28)
2.000 - 3.000 (31)
1.000 - 2.000 (50)

1 - 1.000 (40)



 Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 117

Verspreiding

de verspreidingskaarten van de afzonderlijke vondstgroepen (afb. 31-37) zijn 
opnieuw gemaakt (afb. 50-56).4 daarbij zijn de klassegrenzen gehandhaafd, 
al kan de bovengrens van de rijkste klasse zijn verhoogd door de toegevoegde 
vondsten van het zuidelijke perceel.

Bij het aardewerk is het zuidelijke perceel nu bijna helemaal ingevuld en 
komen de eerder gesignaleerde patronen nog duidelijker tot uiting (afb. 50). 
het aardewerk is sterk geconcentreerd op de noordelijke helft van dit perceel. 
de verschillen tussen beide percelen in aantal en gewicht worden nog sterker 
benadrukt, doordat er op het zuidelijke perceel respectievelijk 21 en 16 vakken 
zijn bijgekomen waarvan de maxima die van de eerdere analyse overschrijden.

de verspreiding van het keramische bouwmateriaal op het zuidelijke perceel 
kan nu goed worden beoordeeld (afb. 51). het zuidwestelijke deel van dit 
perceel blijkt veel minder rijk bedeeld te zijn dan de noordoosthoek, zowel in 
aantal als in gewicht. het is verleidelijk om hier een samenhang te zien met de 
ligging van de gracht van het jongste castellum. de in 1946-1947 aangesneden 
oostgracht bleek onderin “geheel gevuld met puinresten”.5 de gelijkenis met 
het verspreidingsbeeld van het aardewerk noopt echter tot voorzichtigheid. in 
vergelijking met het oostelijke perceel domineert het zuidelijke perceel sterker 
in aantal dan in gewicht. dit onderstreept de eerder gesignaleerde sterkere 
fragmentatie (tabel 32).6

de tendens in de verspreiding van het natuursteen komt nu nog duidelijker 
naar voren (afb. 52). het zuidelijke perceel bevat veel meer natuursteen dan het 
oostelijke, en vooral de noordhelft is dicht bezaaid. Wat de aantallen betreft is 
de hoogste klasse met maar liefst veertig vakken uitgebreid. in het noordwesten 
van perceel 950 lijkt het verschil tussen aantal en gewicht wat groter dan in het 
noordoosten, wat zou kunnen betekenen dat in het noordwesten naar verhouding 
meer grind en rolkeien aanwezig zijn, en in het noordoosten meer andere 
(zwaardere) stenen voorwerpen. Ook hier ligt een samenhang met de gracht van 
het jongste castellum – en in dit geval vooral ook met de stenen ommuring – 
voor de hand, maar dit blijft een onbewezen vermoeden.

Bij verspreiding van het glas werd aanvankelijk gewezen op de overeenkomst 
met die van het aardewerk, maar de nieuwe verspreidingskaarten leiden tot 
andere inzichten (afb. 53). het zuidelijke perceel domineert nog steeds, maar de 
verspreiding is daar duidelijk anders dan bij het aardewerk. het glas is vooral 
geconcentreerd op de westelijke helft van perceel 950, wat in de aantallen 
sterker naar voren komt dan in het gewicht; het grotere gewicht op de oosthelft 
komt waarschijnlijk nog steeds voor rekening van de restanten van wijn- en 
bierflessen.Hetglasopdewestelijkehelftbestaatzekernietoverwegenduitna-
romeins glas.

voor het botmateriaal blijft het overwicht van het oostelijke perceel gehandhaafd 
(afb. 54). de concentratie in de noordoosthoek van perceel 950 is nu verdicht, 
elders op het zuidelijke perceel blijven de waarden laag.

4  de vakken op het zuidelijke perceel waaraan geen vondsten meer konden worden toegewezen (zie 
noot 1), zijn lichtblauw gekleurd. Op het oostelijke perceel hebben aanvullingen en correcties soms 
tot een andere inkleuring van de vakken geleid. de aanvullingen betreffen kleine aantallen vondsten 
die later zijn toegevoegd. de correcties betreffen het oppervlak van de gekarteerde vakken. door 
onzorgvuldig digitaliseren bedroeg het oppervlak van geheel gekarteerde vakken niet precies 625 
m2; dit is nu gecorrigeerd. Bij de verrekening van het oppervlak met het aantal en gewicht van de 
vondsten (par. 6.1.2) is een vak daardoor een enkele keer in een aangrenzende klasse beland.
5  vgl. Zandstra & polak 2012, 67.
6  Op grond van de nu verkregen waarden voor perceel 950 bedraagt het gemiddelde gewicht per 
fragment slechts 23,4 gr, ruimschoots lager dan in tabel 32 (31,0 gr).
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Bij de metaalvondsten komt de relatieve schaarste op het oostelijke perceel 
nu nog duidelijker tot uitdrukking (afb. 55). de verspreiding op het zuidelijke 
perceel is tamelijk diffuus; er zijn geen grote samenhangende clusters met hoge 
en lage waarden.

de hoeveelheid metaalslakken is op het zuidelijke perceel minder toegenomen 
dan men zou verwachten (afb. 56). in het westelijke en zuidelijke deel zijn maar 
weinig slakken bijgevonden. het oostelijke perceel blijft duidelijk dominant.

Aardewerk en baksteenstempels

Bij het doorkijken van het aardewerk dat in deze tweede ronde is verwerkt, 
is het eerder geschetste beeld niet veranderd. Omdat het materiaal niet is 
gedetermineerd, kan echter alleen maar een subjectieve, niet kwantitatief 
onderbouwde indruk worden gegeven. scherven uit de 1ste eeuw waren ook nu 
relatief schaars (vgl. afb. 40, links), en (mogelijk) laat-romeinse stukken zijn 
alleen opgemerkt in vakken uit de noordoosthoek van perceel 950 (vgl. afb. 41, 
links).

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

200 - 600 (25)
100 - 200 (29)
50 - 100 (24)
25 - 50 (26)
1 - 25 (42)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

20 - 55 (19)
10 - 20 (29)
5 - 10 (24)
2 - 5 (51)
1 - 2 (23)

Afb. 54  Verspreiding 
van botmateriaal, 
uit gedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts).  
Schaal 1:1000.

Afb. 53  Verspreiding 
van glas, uitgedrukt in 
aantal scherven (links) 
en gewicht (rechts). 
Schaal 1:1000.

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

25 - 130 (45)
15 - 25 (25)
10 - 15 (17)
5 - 10 (22)
1 - 5 (28)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

10 - 30 (19)
6 - 10 (24)
4 - 6 (18)
2 - 4 (44)
1 - 2 (32)



 Auxiliaria 12 - Oppervlaktevondsten van Vechten-Fectio 119

van de acht eerder beschreven baksteenstempels van dit perceel blijken er bij 
nader inzien slechts drie (par. 5.3, nrs. 1, 5 en 7) afkomstig te zijn uit de voor 
de eerste ronde geselecteerde vakken. de overige vijf behoren tot de vakken 
waarvan het keramische bouwmateriaal pas in de tweede ronde is geteld en 
gewogen. Met de elf hieronder beschreven stempels (afb. 57) komt het totaal 
van de vakken uit de tweede ronde op zestien, en het totaal van het zuidelijke 
perceel op negentien. daarmee heeft het zuidelijke perceel in absolute zin 
iets meer stempels opge leverd dan het oostelijke, waarvan vijftien stempels 
zijn geregistreerd (par. 4.3); dat laatste perceel is relatief gezien echter rijker 
aan stempels, omdat het zuide lijke perceel driemaal zo groot is. het verschil 
zal verband houden met de frag men tatie van het materiaal, want in gewicht 
uitgedrukt hebben beide percelen – rekening houdend met het verschil in 
oppervlak – bijna evenveel keramisch bouwmateriaal opgeleverd (tabel 37). 

de meeste stempels zijn opnieuw afkomstig van de exercitus germanicus 
inferior, die vanaf ongeveer het midden van de 2de eeuw worden gedateerd.

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

180 - 1.040 (21)
120 - 180 (12)
60 - 120 (15)
30 - 60 (14)
1 - 30 (21)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

8 - 14 (7)
6 - 8 (2)
4 - 6 (15)
2 - 4 (28)
1 - 2 (31)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

250 - 6.000 (26)
120 - 250 (33)
80 - 120 (18)
40 - 80 (28)
1 - 40 (46)

Marsdijk

A 12 (E 35)

951

950

10 - 300 (32)
6 - 10 (30)
4 - 6 (23)
2 - 4 (32)
1 - 2 (34)

Afb. 56  Verspreiding 
van metaalslakken, 
uitgedrukt in aantal 
fragmenten (links) en 
gewicht (rechts).  
Schaal 1:1000.

Afb. 55  Verspreiding 
van metaal, uitgedrukt 
in aantal fragmenten 
(links) en gewicht 
(rechts). Schaal 1:1000.
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1 2 3 4

5 6 7 8

107/085

110/029 114/064 146/047 156/099123/090

9 10 11

Afb. 57  Perceel 950: stempels op baksteen. Schaal 1:2.
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1. restant van een rechthoekig stempel [coh.]i.fl[a]inreliëfletters,opeen
fragment van een tegula (?). het is een afdruk van een van de twee stempel-
variantenvandecohorsIFlavia(Hispanorumequitatapiafidelis).Vandeze
variant zijn minstens zes andere exemplaren bekend.7 Op grond hiervan wordt 
aangenomen dat deze afdeling enige tijd in vechten gelegerd is geweest.8 
stempels van cohorten worden in de Flavische tijd en onder trajanus gedateerd. 
vondstnr. 145/045.

2. restant van een rechthoekig stempel [exg]erinf in holle letters, op een tegula 
(?). holwerda & Braat 1946, pl. 28, 25. vondstnr. 024/006.

3. restant van een rechthoekig stempel [e]xger[inf]inrelëfletters,opeentegula
(?). hoewel het zeker een stempel is van de exercitus germanicus inferior, is 
het door de geringe resten niet mogelijk om een parallel aan te wijzen. vondstnr. 
144/127.

4. restant van een rechthoekig stempel exg[erinf] in holle letters, op een tegula 
(?). hoewel het zeker een stempel is van de exercitus germanicus inferior, is 
het door de geringe resten niet mogelijk om een parallel aan te wijzen. vondstnr. 
158/097.

5. restant van een rechthoekig stempel [exgeri]nf in holle letters, gevolgd door 
vier driehoekjes, op een tegula (?). het stempel lijkt identiek te zijn met schmitz 
2004, 437, Xvii, 65, maar de daar weergegeven kaderrand in de vorm van 
blokjes is niet zichtbaar. dat is ook het geval bij het mogelijk identieke stempel 
holwerda & Braat 1946, pl. 28, 18a. vondstnr. 152/122.

6. rond stempel exgerinf in holle letters, op een tegula (?). holwerda & Braat 
1946, pl. 29, 34. identiek met par. 5.3, nr. 3. vondstnr. 116/142.

7.Bijstempelindevormvantweeverticalestrepentusseneen‘hoefijzer’of
omega, behorende bij een stempel als het vorige, van de exercitus germanicus 
inferior, op een imbrex (?).  holwerda & Braat 1946, pl. 29, 34a. vondstnr. 
122/101.

8. Fragment van een rechthoekig retrograde stempel [exg]eri[nf]metreliëfletters,
op een tegula (?).identiek met par. 4.3, nr. 4. holwerda & Braat 1946, pl. 29, 42. 
vondstnr. 060/039.

9. restant van een stempel zonder kader [s]ns in holle letters, op een tegula (?). 
dit exemplaar behoort tot een andere variant dan de afdruk die op het oostelijke 
perceel is aangetroffen (par. 4.3, nr. 12). volgens schmitz dateert het van rond 
het midden of uit de tweede helft van de 1ste eeuw.9 vondstnr. 126/022.

10. restant van een stempel, mogelijk exg[erinf]inreliëfletters,opeentegula
(?). vondstnr. 133/145.

11. restant van een stempel, met de aanzet van een letter, op een tegula (?). 
vondstnr. 071/104.

Bij zes andere stukken is het onzeker of het stempelrestanten of krassen betreft 
(107/085, 123/090), dan wel slechts kamstreken (110/029, 114/064, 146/047 en 
156/099).

7  Zandstra & polak 2012, 237, nr. 1, met verdere literatuur.
8  vgl. schmitz 2012, 340-341, typus i-1, met Abb. 12-13.
9  schmitz 2010, 705-707 (variant A).
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Conclusie

de toevoeging van het niet eerder verwerkte materiaal van het zuidelijke 
perceel bevestigt of versterkt voor de meeste categorieën de indrukken die op 
een kleiner deel van de vondsten waren gebaseerd; de enige categorie waar het 
aangevulde beeld afwijkt, is het glas. het verspreidingsbeeld van het keramisch 
bouwmateriaal en het natuursteen kon echter nu pas goed worden beoordeeld. de 
in hoofdstuk 7 verwoorde conclusies kunnen gehandhaafd worden.

Omdat voor de meeste vondstgroepen de toevoeging van eens zoveel materiaal 
niet tot sterk veranderende inzichten heeft ingeleid, kan worden geconcludeerd 
dat met een minder dan vlakdekkende aanpak had kunnen worden volstaan. 
daarbij moet wel worden bedacht dat het goede resultaat van een beperktere 
aanpak geheel te danken is aan de naar alle waarschijnlijkheid uitzonderlijke 
hoeveelheid vondsten: 1,0 per m2 op het oostelijke perceel en 1,6 per m2 op het 
zuidelijke perceel.
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