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Archeologische Onderzoeken relevant voor Houten-Castellum –
Terrein 16
Een selectie van rapporten en publicaties die bij kunnen dragen aan de studie naar de
resultaten van de opgraving in Houten-Castellum

Inleiding.
De gemeente Houten kent een groot aantal AMK-terreinen, waaronder terrein 16.

Figuur 1 AMK-terrein 16 en overige AMK-terreinen in de omgeving van Houten-Castellum
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Het rapport ‘Opgravingen te Houten-Castellum. Bewoning langs een restgeul in de
IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen’ 1 wordt gezien als de belangrijkste bron voor
interpretatie van de vondsten gedaan bij de opgraving Houten-Castellum. Het rapport behandeld de
opgraving op het noordelijke deel van terrein 16.

Figuur 2. Houten-Castellum. Situering van het plangebied. Schaal 1:50 000.
A plangebied Houten-Castellum; B plangebied Hofstad IV; C zuidelijk deel terrein 16 (rijksmonument 3523).

Echter ook de onderzoeksresultaten van de aangrenzende opgravingen dragen bij aan een beter
begrip van de context van hetgeen in Houten-Castellum Terrein 16 Noord naar voren komt.
Vanuit deze optiek zijn in dit rapport een aantal publicaties nog eens onder de loep genomen en
nader geanalyseerd.

1

Renswoude, J. van,, en Habermehl, D. , Opgravingen te Houten-Castellum. Bewoning langs een restgeul in de
IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. 2017, VUhbs archeologie / Vrije Universiteit: Amsterdam.
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Aangrenzende onderzoek nabij Houten-Castellum (noordelijk deel van
Terrein 16).
In (1), Fig. 2.2 ‘Houten-Castellum. Situering van de archeologische vindplaatsen in Houten-Zuid’ staan
de aangrenzende onderzoeken afgebeeld. Tevens wordt in (1), Hfdst. 2.4 ‘Onderzoeken te Hofstad’
een overzicht gegeven van deze opgravingen.
De algemene conclusie van de opgravingen van de ROB in 1994 wordt in (1) als volgt verwoord:
‘Terrein 16 herbergt goed tot uitstekend geconserveerde nederzettingssporen uit de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en
de Vroege Middeleeuwen (fig. 2.2).10 Op het gehele terrein is een oude cultuurlaag aanwezig onder de recente
bouwvoor. Het aantal vondsten en sporen neemt toe in zuidelijke richting. In het noordelijke deel van het terrein ligt
een verlande, oost-west georiënteerde restgeul met een breedte van minimaal 35 m en een diepte van minimaal 1.3
m. Op beide geuloevers zijn bewoningssporen aanwezig.
De totale omvang van de nederzetting kan op basis van de fosfaatkartering worden bepaald op ca. 7 ha.11 Op basis
van de langgerekte fosfaatvlek concludeert Vos2 dat het in hoge mate aannemelijk is dat op terrein 16 een
aaneengesloten keten van boerderijen heeft gestaan aan weerszijden van een geul. Hij suggereert dat de bewoning
zich niet heeft beperkt tot terrein 16, maar in ieder geval verbonden was met de nederzettingsterreinen aan de noorden oostzijde, te weten de vindplaatsen Houten-Schalkwijkseweg (terrein 14)3 en -Leeweg.’ (Renswoude, 2017)

Verder wordt in (1), Hfdst 2.5 uitvoerig ingegaan op de archeologische opgravingen in de nabije
omgeving van Houten-Castellum. Er wordt melding gemaakt van de resultaten van de terreinen 8 en
8A, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 89 en 125.
In (2), Hfdst 4.2.5 (Terrein 16) wordt ingegaan op de resultaten van proefsleuven en de daaruit
volgende verwachtingen.
Vos (2) komt tot de conclusie dat terrein 16 verbonden moet worden geacht met terrein 14 op grond
van de geconstateerde ligging van de fosfaatplek:
Allereerst loopt de fosfaatplek van ‘terrein 16’ ononderbroken door naar de zuidelijk gelegen vindplaats
Schalkwijkseweg (terrein 14). Er mag daarom een directe relatie tussen beide vindplaatsen worden verondersteld.
Samen vormen ze de langste fosfaatconcentratie die in het Kromme-Rijngebied bekend is.
Bochten meegerekend komt de totale lengte van deze plek op ruim anderhalve kilometer. Het is niet na te gaan of de
archeologische fosfaten zijn ontstaan in verschillende periodes of in één kort tijdsbestek. Andere, aan Hofstad ‘terrein
16’ gerelateerde vindplaatsen liggen ten zuidwesten van het gebied. (Vos, 2009)

Daarnaast wordt door (Boer, 2005) blz. 46 vermeld dat:
6. Wat is de relatie tot de nabijgelegen vindplaatsen?
Met name direct rond vindplaats 17-2 en 18 is een tiental waarnemingen gedocumenteerd in ARCHIS. Het betreft resultaten
van veldkarteringen en waarnemingen in bouwputten en rioolsleuven tijdens de realisatie van nieuwbouw. Duidelijke
vondsten uit de Bronstijd zijn hier niet bij. Hetgeen kan worden gezegd over de relatie van de vondsten uit het tweede en
derde vegetatieniveau tot gelijktijdige vindplaatsen blijft dus beperkt tot de constatering dat 400 - 700 m zuidelijker een
woonplaats ligt uit de vroege en midden-Bronstijd. Deze grote afstand doet vermoeden dat behalve vindplaats 20 meer
bronstijdnederzettingen op de westflank van de Houtense stroomgordel hebben gelegen. De vraag is echter of de meeste
hiervan niet ten prooi zijn gevallen aan erosie als gevolg van latere rivieractiviteit.
Voor het eerste vegetatieniveau in vindplaats 17-2 en 18 heeft het onderzoek geen heldere datering opgeleverd. Duidelijk is
slechts dat het van na de midden-Bronstijd en van voor de Romeinse tijd stamt. Een globale datering in de IJzertijd lijkt dus
niet onaannemelijk. Uit de directe omgeving van vindplaats 17-2 komen twee Archiswaarnemingen die betrekking hebben
op deze periode.
2

Vos, W.K., Bataafs platteland: het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied. 2009.

3

Krist, J.S., Voogd, de, J.L. en Schoneveld, J. ‘Een vindplaats uit de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse Tijd aan de
Schalkwijkseweg te Houten, terrein 14’, ARC-publicaties 48, 2001
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Waarnemingsnummer 59119 gaat over een aantal kuilen uit de IJzertijd in een gebied waarvan het centrum ongeveer
honderd meter zuidwestelijk van vindplaats 17-2 ligt. Ter plaatse van waarnemingsnummer 402639, ongeveer tachtig meter
ten oosten van vindplaats 17-2, is een noord-zuid gerichte geul waargenomen. Hierin bevond zich een grote hoeveelheid
nederzettingsafval uit de midden-IJzertijd, en erlangs stond een beschoeiing van houten paaltjes.
Romeinse greppels als S4.3 in vindplaats 18 zijn waargenomen in een bouwput 200 m verder naar het noordwesten
(waarnemingsnummer 59258). Als de in vindplaats 18 aangetroffen Romeinse greppel op de kaart wordt doorgetrokken in
oostelijke richting, kruist deze na honderd meter waarnemingsnummer 58863. Hier is een geul gevonden met veel
nederzettingsafval uit de IJzertijd en vooral de Romeinse tijd. Ongeveer 120 m noordwestelijk van deze locatie (maar nog
wel aan de oostkant van de spoorweg) ligt waarnemingsnummer 59334, feitelijk een cluster van soortgelijke
waarnemingen. Het betreft onder meer een geul met veel aardewerk en metaal, en een 30 bij 100 m grote spreiding met
veel Romeins aardewerk en een stuk Romeinse dakpan. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat direct
oostelijk en noordoostelijk van (de noordhelft van) vindplaats 18 een nederzettingsterrein ligt uit de Romeinse tijd. Deze
woonplaats ligt blijkbaar langs een geul en het is verleidelijk om in zowel de geul als de nederzetting de voortzetting te zien
van het rijksmonument Houten-terrein 16. De waargenomen greppel S4.3

De bewoning in de omgeving van Houten-Castellum uit de bronstijd is aangetoond op vindplaats 20.
(Schurmans, 2005) : Op vindplaats 20 is een bewoningsplaats uit de Vroege en de Midden Bronstijd aangetroffen op de
oeverzone van de restgeul van een crevasse, die ontstaan is uit de Houtense stroom. Drie periodes van bewoning zijn
aangetroffen in de vorm van vondsthoudende lagen, telkens afgewisseld met één of meerdere lagen oeverafzettingen.

En voorts op blz. 59: Wat is de aard, omvang en datering van de archeologische resten? Hoe zijn deze gerelateerd aan
de in 1983 gekarteerde fosfaatvlek?
Voor vindplaatsen 19.2 en 21 gaat het om perifere fenomenen uit de Late IJzertijd – Romeinse tijd die te relateren zijn met
het nederzettingsterrein 039A-016. De sporencluster op vindplaats 19.1 is vermoedelijk eveneens te relateren met de
restgeul die zich op het voornoemde terrein bevindt. Vindplaats 20 betreft een bewoningsterrein uit de Vroege en de Midden
Bronstijd. De relatie met de gekarteerde fosfaatvlek is niet relevant aangezien deze gerelateerd is met een restgeul die nog
niet bestond in de Vroege en de Midden Bronstijd.

Bovenstaande wordt gecompleteerd door de bevindingen van (Renswoude, 2017), waar op blz. 876877 een samenvatting wordt gegeven van de analyses van de diverse aspecten van de opgraving in
Houten-Castellum:
In de vroege bewoningsfase die geassocieerd is met de geullaag 11027 (Midden IJzertijd A) blijkt dat de
bewoningsactviteit zich heeft geconcentreerd in het meest zuidelijke deel van het plangebied. De vondstdichtheid, de
vondstdiversiteit en de samenstelling van de assemblage wijzen er op dat hier sprake zal zijn geweest van contemporaine
bewoning in de directe omgeving. Op welke oever er in deze fase werd gewoond is op basis van de gereconstrueerde
patronen niet te bepalen; huisplattegronden uit deze periode ontbreken volledig.
De wel aangetroffen Midden-IJzertijdkuilen bevinden zich echter op de westelijke geuloever. De meer noordelijke
vondstenclusters in geullaag 11027 zijn diffuser en minder divers. Cluster 1 kan mogelijk als verspoelde vondstwaaier
worden geïnterpreteerd. In deze cluster is ook de boomstamkano aangetroffen.
Cluster 2 is tenminste deels primair gedeponeerd, zo blijkt op basis van een speciale depositie bestaande uit een
versinterd weefgewicht, een complete handgevormde pot en een gefragmenteerd varkensskelet.
Mogelijk kan deze cluster worden beschouwd als de periferie van de met bewoning geassocieerde cluster 3. In de
noordelijke helft van het plangebied kon de geullaag 11027 niet worden gedocumenteerd.
In de volgende fase (Midden IJzertijd B) verandert de aard van de activiteiten. In de geullaag 11017 zijn twee
vondstconcentraties aangetroffen die zowel een bijzondere samenstelling als een bijzondere vondstcontext hebben. De
eerste concentratie is ruimtelijk geassocieerd met de rituele enclosure 19001, die deels in de restgeul is aangelegd. De
meeste vondsten concentreren zich binnen het omgreppelde terrein of direct daarbuiten. De vondstassemblage omvat
onder meer twee stukken compleet en verbrand aardewerk, meerdere afgeslagen bodems, twee fragmenten menselijk
bot, verschillende maalsteenfragmenten, slingerkogels en een rijk en divers metaalspectrum (waaronder gordelhaken en
speerpunten). In de diepe kuilen die tot de enclosure kunnen worden gerekend zijn voorts mensenschedels, een deel van
een hertenschedel en maalstenen aangetroffen. Enclosure 19001 fungeerde in deze periode waarschijnlijk als focus voor
rituele praktijken die mogelijk samenhingen met de verering van voorouders. De tweede speciale concentratie ligt iets
zuidelijker en kan worden geassocieerd met het diepste, en daarmee waarschijnlijk natste deel van de restgeul in deze
periode. Opmerkelijk is ook de ruimtelijke associatie met het op de oever gelegen inhumatiegraf 25207. De in de geul
aangetroffen vondstassemblage heeft een opmerkelijke samenstelling, met onder meer Marne-aardewerk, complete
individuen verbrand aardewerk, slingerkogels, afgeslagen bodems, natuursteen artefacten en menselijk botmateriaal. Op
basis van de vondstcontext, de vondstsamenstelling en de associatie met graf 25207 kan ook voor deze plek een rituele
significantie worden vermoed, gericht op de deponering van objecten in een nat deel van de restgeul.
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In de meeste zuidelijke vondstcluster uit deze periode is de assemblage relatief gering en ontbreken speciale vondsten.
Mogelijk gaat het hier om ‘gewoon’ nederzettingsafval dat kan worden geassocieerd met bewoning in de nabije
omgeving.
In de vroeg-Romeinse tijd kunnen er binnen de restgeul (geullaag 11011) drie vondstconcentraties worden herkend die
alle drie met bewoning op de oever kunnen worden geassocieerd. Vergeleken met de jongere geullagen 11004 en 11003
(zie onder) zijn de vondstaantallen relatief laag, is het gemiddeld vondstgewicht hoog, is het materiaal goed
geconserveerd en is er weinig sprake van ouder zwerfvuil. De assemblages uit de geullaag 11011 kunnen dan ook worden
beschouwd als primair gedeponeerd afval uit een actieve nederzetting.
De twee zuidelijke clusters hangen samen met de gedocumenteerde huizen 8002 en 8004. De noordelijke cluster hangt
samen met een erf waarvan echter geen of nauwelijks sporen zijn aangetroffen.
Juist de noordelijke cluster vertoont een afwijkend beeld. Opvallend is het relatief hoge aantal amfoorscherven, de terra
sigillata, het hoge aandeel paardenbotten, de Romeinse maalstenen en hogere aandeel dierenbotten van vleesarme delen.
Op basis van deze waarnemingen kan worden gesuggereerd dat de bewoner(s) van het noordelijke erf waren toegang
hadden tot militaire uitwisselingsnetwerken. Daarnaast wijzen de maalstenen, de amforen en het dierlijk bot mogelijk op
functionele differentiatie, waarbij op het noordelijke erf gespecialiseerde activiteiten werden ontplooid, wederom
mogelijk te begrijpen in de context van de connecties met het militaire apparaat. De twee clusters die samenhangen met
de huizen
8002 en 8004 vertonen een meer bescheiden beeld. Het aandeel gedraaid aardewerk is hier lager; handgevormd
aardewerk is sterk dominant. Verder valt op dat het aandeel rund hoger is en dat er meer vleesrijke skeletdelen van
dieren aanwezig zijn. Ook zijn in de met huis 8004 geassocieerde vondstcluster aanwijzingen gevonden voor
metaalbewerking. Op korte afstand van elkaar zijn hier een smeltkroesje en metaalbewerkingsafval gevonden.
Omstreeks het begin van de 2de eeuw na Chr. lijkt de met geullaag 11011 geassocieerde bewoningsactiviteit tot een einde
te komen en wordt het terrein geschikt gemaakt voor andersoortig gebruik, mogelijk als weide, akker of elzengriend.
Daartoe is het terrein waarschijnlijk geëgaliseerd, waarbij een deel van de oevergrond in de lagergelegen restgeul is
geschoven. Het nederzettingsmateriaal dat op deze manier in de geullaag terecht is gekomen vormt een afspiegeling van
de bewoningsactiviteiten op het terrein en dateert tussen de IJzertijd en de midden-Romeinse tijd. Dat er bij deze
gelegenheid nederzettingssporen zijn verstoord blijkt ook uit de aanwezigheid van een sporenloze zone op de oever. In de
geullagen 11004 en 11003 zijn grotendeels dezelfde vondstcluster te herkennen. Deze clusters lijken daarbij nog deels de
patronen uit de geullaag 11011 te weerspiegelen, maar zijn aanzienlijk omvangrijker.
Vooral de noordelijke zone van de geullagen 11004 en 11003 vertoont een vondstdicht beeld met concentraties parallel
aan de westelijke oever. Het patroon in de zuidelijke helft van de geullaag 11004 is meer diffuus, waarbij het eerder lijkt
te gaan om materiaal dat is verspoeld of dat van verder weg in de
geuldepepressie is terecht gekomen als zwerfvuil.
Ook de kenmerken en samenstelling van de vondstassemblage van geullagen 11004 en 11003 wijken duidelijk af van die
van de geullaag 11011. Figuur 18.51 laat zien dat de kenmerken van de vondstassemblage uit de lagen 11004 en 11003
duidelijk afwijken van die van geullaag 11011. Vergeleken met de vondstassemblage uit de laatstgenoemde laag gaat het
in de geullagen 11004 en 11003 om aanzienlijk meer vondstmateriaal met een lager gemiddeld gewicht (en een grotere
component ouder vondstmateriaal).
Dat er hier geen sprake is van verspoeld materiaal blijkt uit de aanwezigheid van grote objecten, zoals
maalsteenfragmenten.
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Archeologische Rapporten Online

Figuur 3 - Locaties en aantallen archeologische rapporten in DANS/EASY

In Figuur 3 worden de locaties weergegeven van de rapporten 4 die betrekking hebben op
archeologische bevindingen ter plaatse, zoals gevonden op het internet. 5 Dit geeft een direct en
duidelijk overzicht van bronnen die van nut kunnen zijn om de vondsten van Houten-Castellum
terrein 16 in een bredere context te plaatsen.
Het laat bovendien zien dat deze rapporten openbaar en direct online te verkrijgen zijn, zodat iedere
geïnteresseerde de informatie kan inzien.

Andere bronnen
Ook in ARCHIS kan worden nagegaan welke waarnemingen geregistreerd zijn in de directe omgeving
van het onderzoeksterrein Houten-Castellum.
De waarnemingen van onze werkgroep zijn in onderstaand overzicht, Figuur 4, geel gemarkeerd. De
rode markers geven de waarnemingen van andere onderzoeksbureaus.
Uit het overzicht blijkt dat de werkgroep in de onmiddellijke omgeving van Houten-Castellum ook
een aantal waarnemingen heeft gedaan die relevant kunnen zijn in het kader van het onderzoek op
het noordelijke deel van terrein 16, zoals gerapporteerd in ( 1).

4

De groene markers geven het aantal rapporten weer die de opgravingen op de aangegeven locatie
behandelen. De blauwe markers duiden één rapport aan.
5
URL:
https://easy.dans.knaw.nl/ui/?wicket:bookmarkablePage=:nl.knaw.dans.easy.web.search.pages.PublicSearchR
esultPage&q=Houten+Hofstad
Bezocht op 31 december 2018
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Figuur 4 Waarnemingen geregistreerd in ARCHIS in Houten-Castellum en omgeving
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Synthese
In (1,2) wordt de samenhang van de resultaten van de diverse naburige archeologische opgravingen
met die van terrein 16 ‘Houten-Castellum’ vergeleken. Het rapport van (Renswoude, 2017) is zeer
recent en omvat een interpretatie van de andere rapporten.
Vooral terrein 14 wordt door de onderzoekers voorgesteld als dezelfde context als terrein 16.
In grote lijnen lijkt het aannemelijk dat het hele gebied in de directe omgeving van het
opgravingsterrein Houten-Castellum tot een enkel bewoningsgebied gerekend kan worden, waarbij
in iedere periode er sprake geweest kan zijn van tegelijktijdig aanwezige bebouwing.
Verder lijkt het aannemelijk dat het gebied in de bronstijd eveneens bewoond was, alhoewel directe
evidentie ter plaatse van Houten-Castellum ontbreekt. Het is niet ondenkbaar dat resten van de
bewoning uit die periode zijn verspoeld door latere geulactiviteiten.

© AWG ‘Leen de Keijzer’ - 2019
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