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Samenvatting
Van 17 tot 20 april en 29 mei tot 24 juni 2000 heeft het Archeologisch Diensten Centrum
(ADC) in opdracht van Spoolderberg XIII b.v. en drie particulieren archeologisch onderzoek
verricht op een terrein tussen Singel en Schoudermantel te Odijk, gemeente Bunnik. Het
gebied omvat het zgn. plangebied Peek en het noordelijk daarvan gelegen plangebied Singel
West.
Aanleiding voor dit onderzoek waren de resultaten van een booronderzoek, dat is uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP, waarbij vondsten uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen zijn aangetroffen. Het gebied ligt op een stroomrug
van de Kromme Rijn. Het onderhavige onderzoek is in drie fasen uitgevoerd en bestond uit
een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) in het plangebied Peek, daarop
aaansluitend een vervolgonderzoek in het plangebied Peek en een AAO in het plangebied
Singel West. AAO’s hebben tot doel vast te stellen of archeologische resten aanwezig zijn
en in dat geval hun aard, datering en mate van conservering te bepalen. Voor wat betreft
plangebied Peek is op grond van het AAO geconstateerd dat de archeologische waarde van
het terrein zo groot is dat vervolgonderzoek moest plaatsvinden. Tijdens dit vervolgonderzoek zijn archeologische resten onderzocht en gedocumenteerd in een groot deel van
het plangebied. In dit rapport zijn de resultaten van beide AAO’s en het vervolgonderzoek
als één geheel gepresenteerd. Het onderzoekstraject voor plangebied Peek is daarmee voltooid.
Van plangebied Peek en de zuidrand van plangebied Singel West is een aaneengesloten oppervlak van 1030 m² onderzocht. In het vlak is een aantal grondsporen vastgesteld. Het
betrof overwegend paalgaten, verder greppels en kuilen. De noordoostzijde van het
nederzettingsterrein lijkt te worden begrensd door een vrij diepe greppel die zowel in put 5
als put 6 is aangetroffen. Uit het voorkomen van minstens vijf spiekers of graanopslagplaatsen kan worden afgeleid dat het een nederzettingsterrein betreft. Langs de oostelijke
rand van de opgraving (putten 3 en 4) was de bodem kleiiger. Hier bleek zich een lichte depressie te bevinden, die is gevuld met een donkergrijze laag, waarin houtskool-, bot- en
(vooral IJzertijd-) aardewerkfragmenten voorkomen. Hierin zijn drie of vier kuilen aangetroffen die vermoedelijk verband houden met metaalbewerking. Zowel in het vlak als in
veel grondsporen zijn scherven uit de IJzertijd, vermoedelijk de Midden-IJzertijd, aangetroffen. Het betreft handgevormd, overwegend met potgruis gemagerd aardewerk, waarvan een gedeelte is versierd. Dit aardewerk vormt 84 % van de totale hoeveelheid geborgen aardewerk.
In een paar sporen zijn ook scherven gevonden uit de 4e tot de 7e eeuw (Laat-Romeinse tijd
en Vroege Middeleeuwen). Hierbij past ook een bronzen dubbele voetboogfibula, overigens
in een paalgat uit de IJzertijd aangetroffen. In zowel put 5 als put 6, in het plangebied Singel West, is een waterput aangetroffen. Beide zijn waarschijnlijk uit de Laat-Romeinse tijd/
Vroege Middeleeuwen. Opvallend was het restant van een graf, dat zich in de depressie
bevond en reeds behoorlijk was verploegd. Onderzoek van de skeletresten wees uit dat
het om een jeugdig individu gaat. De datering van dit graf is nog onzeker.
In relatief geringe aantallen zijn scherven uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen
aangetroffen. Deze vondsten duiden eerder op activiteiten in de periferie van bewoning in
de omgeving.
In put 7, in het noordwestelijke deel van plangebied Singel West werden nog slechts weinig
vondsten en grondsporen aangetroffen. Hier doken ook scherven uit de Late Middeleeuwen
op. Mogelijk bevindt zich hier een greppel uit de IJzertijd of de Laat-Romeinse tijd/Vroege
Middeleeuwen, maar het lijkt er op dat we ons hier in de periferie van de nederzetting bevinden. Van 14 grondmonsters uit zowel IJzertijd- als vroegmiddeleeuwse sporen zijn botanische monsters onderzocht. Het botmateriaal uit dateerbare grondsporen is gedetermineerd.
Samenvattend kan worden gesteld dat in plangebied Peek en het zuidelijke deel van plangebied Singel West een nederzetting uit de Midden-IJzertijd is vastgesteld. Het onderzoek
heeft een grote hoeveelheid aardewerk en aanwijzingen voor spiekers en metaalbewerking
opgeleverd. Ondanks een relatief geringe hoeveelheid aardewerkscherven uit de Vroege en
Midden-Romeinse tijd is het terrein in die periode waarschijnlijk niet bewoond of in gebruik
geweest anders dan eventueel als akker. Vervolgens hebben er in een aaneengesloten periode tussen 4e en 7e eeuw activiteiten plaatsgevonden waarvan enige kuilen en greppels
en een redelijke hoeveelheid aardewerk getuigen. In latere tijd heeft een begraving plaatsgevonden.
De twee putten 5 en 6 in het plangebied Singel West bevestigen dat het nederzettingsterrein uit de (Midden-) IJzertijd zich in noordelijke richting voortzet. Het aantal grondsporen
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neemt naar het noorden toe af. Op basis van de resultaten van het AAO in plangebied Singel West (putten 5 - 7) wordt aanbevolen om in het zuidelijke deel van het plangebied, in
aansluiting op het reeds onderzochte areaal van plangebied Peek, vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit betreft een oppervlak van 30 x 50 m tussen de putten 5 en 6 waar
naar verwachting nederzettingssporen uit de IJzertijd en in mindere mate uit de Laat Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen aanwezig zijn.

Afb. 1
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1 Inleiding
Van 17 tot 20 april en 29 mei tot 24 juni 2000 heeft het Archeologisch Diensten Centrum
(ADC) een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein tussen Singel en Schoudermantel (Rijksweg 229) te Odijk, gemeente Bunnik (afb. 1). De opdracht is verstrekt door
Spoolderberg XIII b.v. uit naam van Lithosbouw b.v. en drie particuliere grondeigenaren.
De voorgenomen bouwwerkzaamheden vormden een bedreiging voor eventueel aanwezige
archeologische resten, waardoor archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Op grond van
een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), die is uitgevoerd door het archeologisch adviesbureau RAAP, bestonden er gegronde redenen om aan te nemen dat archeologische resten in de bodem aanwezig waren.
Het onderzoek verliep in drie fasen, waarvan de resultaten in dit rapport zijn samengevat.
De eerste fase bestond uit een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) in het zuidoostelijke deelgebied, hierna aangeduid als plangebied Peek. Doel van deze AAO was vast te
stellen of archeologische resten aanwezig zijn en in dat geval hun aard, datering en mate
van conservering te bepalen.
Fase twee bestond uit een vervolgonderzoek in hetzelfde plangebied waarbij archeologische resten over een veel groter oppervlak zijn gedocumenteerd. Fase drie bestond uit een
Aanvullend Archeologisch Onderzoek op de rest van het terrein, hierna aangeduid als plangebied Singel West. Doel van dit onderzoek was vast te stellen in hoeverre de in plangebied Peek aangetroffen archeologische resten zich naar het noorden uitstrekten en in
hoeverre een in het noordwestelijke deel van het plangebied tijdens booronderzoek vastgestelde, kleine concentratie archeologisch materiaal verbonden was met archeologische
resten in de bodem.
De projectleiding van de eerste fase berustte bij J. Dijkstra; die van de tweede en derde
fasen bij E. Lohof. De dagelijkse leiding in het veld had H. Siemons in de eerste fase en
N. Prangsma in de overige fasen. Tijdens de eerste en derde fase en was als veldtechnicus aanwezig R. van der Kolk en in de tweede fase S. van der A. Tijdens het onderzoek is contact geweest met mevr. K. van der Graaf, provinciaal-archeoloog van de provincie Utrecht.
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS:
ROB-objectcode:
Centrumcoördinaten:
Gemeentecode:

32C-184Z, 32C-185Z
144,050/451,730
BUNK1-00, BUNK5-00
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2 De vindplaats
Het onderzoeksgebied bevindt zich westelijk van Odijk, gemeente Bunnik. Het wordt aan de
oostzijde door de Singel, aan de zuidzijde door bebouwing, aan de westzijde door de
Schoudermantel (Rijksweg 229) en aan de noordzijde door de eveneens Singel geheten
verbindingsweg tussen de West-Singel en de Schoudermantel begrensd (afb. 2).
Het onderzochte gebied ligt op een stroomrug van de Kromme Rijn, die bestaat uit restgeulen, oeverwallen en kronkelwaarden.1 Vooral de oeverwallen vormden vóór de middeleeuwse bedijking door hun hoge ligging goede vestigingsplaatsen. De Kromme Rijn
stroomde in de Vroege IJzertijd westelijker dan tegenwoordig.2 Gedeeltelijk gelijktijdig met
het onderhavige onderzoek is iets zuidelijker op dezelfde oeverwal een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan De Vork. Hierbij zijn grondsporen uit de Vroeg-Romeinse tijd (1 - 2e eeuw n.Chr.) en in mindere mate uit de Merovingische tijd (5 - 7e eeuw)
aangetroffen.3
Door RAAP zijn in het onderzoeksgebied 30 boringen gezet.4 In 19 boringen zijn één of meer
archeologische indicatoren aangetroffen. Het betrof fragmenten houtskool, bot, aardewerk
e.d. Aardewerkfragmenten die uit drie van deze boringen en uit molshopen zijn verzameld,
bleken te dateren in de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Er is
sprake van twee archeologische concentraties: de grootste beslaat het zuidoostelijke deel
van het onderzoeksgebied (plangebieden Peek en Singel West), een kleinere ligt in het
noordwesten (plangebied Singel West).
Langs de Kromme Rijn zijn weinig nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend. Dit wordt
toegeschreven aan de hoge mate van erosie die nog na de Romeinse tijd in de
meandergordel van de Kromme Rijn heeft plaatsgevonden.5 Een vindplaats met archeologisch materiaal uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen is om die reden in dit gebied al tamelijk uitzonderlijk. Daarbij komt dat vooral de overgang van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen, een periode (5e - 6e eeuw AD) waaruit archeologisch resten naar alle waarschijnlijkheid aanwezig waren, nog slecht bekend is.
Het gehele onderzoeksgebied was ten tijde van het onderzoek in gebruik als grasland.

1.
2.
3.
4.
5.

Berendsen 1982, 163.
Berendsen 1982, 165.
Dijkstra 2000.
De Jager 2000.
Berendsen 1982, 166.
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3 Werkwijze en methode
Tijdens de eerste fase van het onderzoek, het AAO in het plangebied Peek, zijn drie putten
van elk 7 x 10 m aangelegd (afb. 2). De bovengrond is machinaal verwijderd en op ca. 50
cm onder maaiveld is een vlak aangelegd. Grondsporen zijn ingemeten. Van elk spoor is
een dwarsprofiel getekend. Tevens zijn relevante profielen getekend en gefotografeerd. De
verspreiding van de grondsporen, zowel paalgaten als kuilen, leken zich naar het noorden
voort te zetten. Na een korte evaluatie van de resultaten is een aanbeveling tot vervolgonderzoek gegeven. Op grond van de resultaten is door het bevoegd gezag besloten tot een
vervolgonderzoek (fase 2) waarbij het gehele noordelijke deel van het plangebied Peek (put
4: 595 m²) is opengelegd. Aan de oostzijde bevond zich een flauwe depressie die het noodzakelijk maakte dat hier nog een tweede vlak op een dieper niveau werd aangelegd. Vervolgens is een aansluitende strook van 5 x 60 m in het plangebied Singel West onderzocht.
Put 4 kreeg daarmee een oppervlak van 895 m². Alle grondsporen zijn op een veldtekening
gedocumenteerd en vervolgens zijn de dwarsprofielen getekend. Elk spoor is vervolgens
doorzocht op vondsten. Selectief zijn monsters genomen van de spoorinhoud voor een botanische analyse. Relevante delen van de putprofielen zijn getekend en gefotografeerd. De
resultaten van beide onderzoeksfasen worden hier op één vlaktekening gepresenteerd (afb.
3).
Tijdens fase 3, het AAO in plangebied Singel West, is langs de westkant van het plangebied
een put van 4 x 40 m in noordwestelijke richting aangelegd (afb. 2: put 5). Grondsporen
zijn op dezelfde wijze als eerder gedocumenteerd, gecoupeerd en op vondsten doorzocht.
Ook hier zijn grondmonsters genomen voor botanisch onderzoek. Uit een hier gevonden
waterput zijn grondmonsters genomen op verschillende diepten. Langs de noordoostelijke
zijde van het plangebied is, evenwijdig aan put 5, eveneens een put van 4 x 40 m, gegraven
(afb. 2: put 6). De documentatie van de grondsporen, waaronder opnieuw een waterput,
verliep op eendere wijze als in de andere putten. De beide waterputten, alsmede enkele
forse greppels zijn met behulp van de machine gecoupeerd. Het gehele westprofiel van
deze put is getekend.
De werkputten zijn ingemeten met behulp van een theodoliet en drie rond het terrein gelegen meetpunten waarvan de landelijke coördinaten bekend waren. De hoogte +NAP is
ingemeten vanaf een bout in de muur van de St. Heribertkerk.
Uit 38 grondsporen zijn 49 grondmonsters genomen met een inhoud van gemiddeld 3 liter.
Daarvan zijn 14 monsters geselecteerd voor botanische analyse. De inhoud is na afloop
van het veldonderzoek gezeefd door twee zeven met maaswijdten van respectievelijk 2 en
0,25 mm. Van het botmateriaal is alleen dat deel geanalyseerd dat uit redelijk tot goed
dateerbare grondsporen afkomstig is.
Van een paar (gecorrodeerde) metalen voorwerpen zijn röntgenfoto’s gemaakt.

t

10

ADC Rapport 60 - Odijk, plangebieden Peek en Singel West

451800

l
ge
n
i
S

el
Sing

777777

666666

451700

555555

333333
444444

erm
oud
Sch

N
NNN
N

222222
111111

el
ant
0

25m

144000

144100

Odijk - Peek / Singel West
Puttenoverzicht
Legenda
11

Opgravingsput met putnummer

Plangebied Peek

Afb. 2

AB 14-07-2000

Plangebied Singel West

t

11

ADC Rapport 60 - Odijk, plangebieden Peek en Singel West

4 Resultaten
4.1 Inleiding

Na de uitvoering van het AAO in plangebied Peek heeft een evaluatie van de resultaten
plaatsgevonden. Het advies tot vervolgonderzoek was gebaseerd op de volgende overwegingen:
• het betreft een locatie waar in verschillende perioden tussen Midden-IJzertijd en Late
Middeleeuwen is gewoond. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ook resten uit de overgangsperiode van de Romeinse tijd naar de Vroege Middeleeuwen, die in het Kromme Rijngebied
weinig bekend is, aanwezig.
• de aanwezigheid van een mogelijke vroegmiddeleeuwse begraving is uitzonderlijk. Dergelijke begravingen zijn schaars. De mogelijkheid dat het hier een vroegmiddeleeuws graf en
zelfs een grafveld betreft, moet nader worden onderzocht.
• de grondsporen bevinden zich dicht onder het huidige maaiveld. Zelfs graafwerkzaamheden van geringe diepte zullen onherroepelijke schade aan de archeologische
resten toebrengen.
De resultaten van het AAO en het vervolgonderzoek in plangebied Peek alsmede van het
AAO in plangebied Singel West worden als een geheel gepresenteerd. De resultaten van
het AAO in plangebied Singel West, waarop een advies voor eventueel vervolgonderzoek is
gebaseerd, worden vervolgens kort samengevat.
4.2 Grondsporen

Het sporenniveau tekende zich goed af op een diepte van ongeveer 0,50 meter onder huidige maaiveld. De bodem bestaat op dit niveau uit lichtgrijze tot lichtgele, zware zavel. Tot
ongeveer een decimeter onder de bouwvoor is de bodem flink door de activiteiten van mollen aangetast. Alleen in het noordelijke deel van put 6 was de bodem zandig. Uit de profielen bleek dat de ondergrond overal bestaat uit een opeenvolging van horizontale, kleiige en
zandige lagen en laagjes.
PAALGATEN EN STRUCTUREN
In alle putten zijn grondsporen aangetroffen (afb. 3). In het noordelijke deel van het grote
areaal (afb. 4: putten 1-4) betrof dit vooral paalgaten die zich als donkergrijze vlekken,
vaak met houtskoolfragmenten en fosfaatverkleuringen in het vlak aftekenden. In totaal
zijn hier 276 paalsporen herkend. De dieptes van de paalgaten ten opzichte van het vlak
variëerden van 5 tot 40 cm.
De paalsporen komen geclusterd voor. In elk van deze clusters zijn één of meer spiekers
(voorraadschuurtjes voor graan op een fundament van houten palen) te herkennen. In het
westen van put 4 en put 1 is een duidelijke cluster aan te wijzen, waarin drie spiekers zijn
te reconstrueren. Midden in put 4, juist ten oosten van put 2, strekt zich een cluster sporen uit aan weerszijden van een grote greppel (spoor 91). Ten oosten van de greppel is een
spieker van negen palen te herkennen. In de noordoosthoek van put 2 en het aansluitende
deel van put 4 bevindt zich vermoedelijk ook een schuur of spieker. Verder oostelijk in put
4 en in put 3 zijn verspreid nog enige paalsporen aangetroffen evenals in het zuidelijke deel
van put 6. In het zuidelijke deel van put 5 is een spieker van zes palen te herkennen (afb.
3). Halverwege put 5 liggen 5 paalsporen op een lijn, maar de afstanden ertussen zijn erg
onregelmatig. Als deze sporen tot een structuur behoren, ligt die waarschijnlijk verder ten
westen van put 5.
Structuur 1 is een spieker bestaande uit zes palen (sporen 4/19, 4/21, 4/23, 4/31, 4/36,
4/37), die allemaal vrij diep zijn ingegraven. Op een na zijn alle sporen aan de onderkant
vlak. De afmetingen van de spieker zijn ca. 1,8 x 2 m. De vulling van de sporen bestaat uit
donkergrijze zavel met houtskool. De diepte van de sporen varieert van 29 tot 41 cm met
een gemiddelde van 34,1 cm. Uit een klein paalgat (spoor 24), dat half door paalgat 23 van
de structuur is gegraven, kwam een bronzen fibula, die onder vondsten wordt besproken.
Structuur 2 is eveneens een spieker bestaande uit zes palen (sporen 1/29, 1/26, 1/23, 1/
2, 4/11 en 4/13). De afmetingen zijn ca. 2 x 3 meter. De vulling van de paalsporen is
donkergrijs. De diepte van de paalsporen varieert van 12 tot 20 cm met een gemiddelde
van ruim 17 cm. Op één na hebben de sporen een ronde onderkant.
Structuur 3 heeft minimaal zes palen. De afmetingen zijn 2 x 3 m. De sporen (2/9, 2/17, 4/
75, 4/80, 4/87 en 4/88) zijn gevuld met grijze tot donkergrijze zavel, soms met houtskool
gemengd. De dieptes van de paalsporen bedragen 9 tot 19 cm. De onderzijde van de sporen is in twee gevallen vlak en in vier gevallen rond van vorm.
Structuur 4 is een negenpalige spieker gelegen in put 4. De sporen (4/108, 99, 118, 112,
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113, 116, 117, 120, 134) zijn gevuld met donkergrijze of zwartgrijze zavel met houtskool.
De afmetingen zijn ca. 2,5 x 2,5 m. De spieker ligt temidden van de uiteinden van enkele
greppels. De dieptes van de paalsporen variëren van 12 tot 23 cm, maar het vlak varieerde ter plaatse ook. Als hiervoor gecorrigeerd wordt, komen de onderkanten van de
sporen allemaal op 2,44 tot 2,46 m +NAP met uitzondering van spoor 113 dat op 2,39 m
+NAP uitkomt. De vorm van de coupe is vlak of rond. Uit alle negen sporen komen vond-
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sten. Sporen 120 en 134 oversnijden spoor 121, een greppel.
Structuur 5 bestaat uit zes paalsporen in put 5 (sporen 38, 35, 41, 50, 43, 47). De afmetingen van de spieker zijn 3 x 1,75 m. De paalsporen staan in twee rijen van drie. Mogelijk
kunnen er meer rijen toe behoren, maar dan liggen die net buiten de put. De vulling van de
sporen is grijs. De diepte van de sporen variëert van 12 tot 34 cm. Deze variatie is niet te
wijten aan hoogteverschillen in het vlak. Uit vier van de zes sporen komen vondsten. Twee
sporen worden oversneden door een latere kuil en een greppel. Spoor 34 (een kuil met zowel IJzertijd- als Laat-Romeins aardewerk) ligt over spoor 50 en spoor 42 (het uiteinde
van een greppel) ligt over spoor 47.
Structuur 6 ligt op de grens van put 4 en put 2. Aan de oostkant ligt een brede greppel (put
4, spoor 91). Het lijkt erop dat uit deze cluster minimaal een structuur te reconstrueren
moet zijn, maar hoe die eruit moet zien is niet duidelijk.
Structuur 7 is een spieker bestaande uit zes palen (sporen 1/13, 1/14, 4/16, 4/33, 4/38,
4/41, 4/42). De afmetingen bedragen ca. 2,4 x 2,55 m. De vulling van de paalsporen is
grijs of donkergrijs. De diepte van de sporen varieert van 7 tot 10 cm met een uitschieter
naar 22 cm. De onderkant van de sporen is meestal rond, maar bij twee sporen vlak.
Schuin door put 4 loopt een rij kleine paalsporen, die 3 tot 3,5 m uit elkaar staan (sporen
43, 55 enz.). Voor zover gecoupeerd variëren deze sporen in diepte van 4 tot 24 cm. Ook
parallel aan de noordelijke putwand lopen enkele korte rijtjes palen, die wellicht een soort
afscheiding hebben gevormd. De rijen zijn echter allemaal onregelmatig en bestaan uit palen, die niet allemaal even groot zijn.
GREPPELS
Een noordoost-zuidwest verlopende depressie in het oostelijke deel van putten 3 en 4 is niet
als een greppel opgevat (zie overige fenomenen).
In de putten 1 - 6 zijn 26 sporen als greppel geïnterpreteerd. Een deel is noordoost-zuidwest gericht, dus parallel met het verloop van de depressie aan de oostzijde ( afb. 4 put 4:
sporen 115, 122, 124; afb. 5 put 5: sporen 33 en 39). Een 60 cm diepe en 2 m brede greppel (spoor 91) in put 4 verloopt aanvankelijk noord-zuid en buigt dan af naar het noordoosten. Hoewel de bundel greppels in put 6 (sporen 19, 20 en 21) in het verlengde ligt van
greppel 91 zijn deze greppels nog slechts 20 cm diep en is de vulling bruingrijzer, zodat
twijfelachtig is of het om dezelfde greppel gaat. Greppel 121 in put 4 maakt een haakse
bocht van zuidwest-noordoost naar zuidoost-noordwest. In het verlengde van het zuidoostnoordwest gerichte deel ligt greppelspoor 189. Mogelijk is dit het vervolg. Het vlak ter
plaatse van spoor 189 ligt een stuk dieper dan bij spoor 121 (resp. 2.45 m +NAP en 2,66
m +NAP). De onderzijde van spoor 121 komt op 2.42 m +NAP. Dit verklaart waarom
spoor 189 zo vlekkerig was en bovendien afwezig in de dwarsprofielen van de sporen 200203. Het nog ontbrekende deel van deze greppel ligt in het deel van de put waar vlak 1 niet
is verdiept, hoewel het vlak moeilijk leesbaar was.
Wat aanvankelijk een forse kuil leek in put 4 juist westelijk van put 3 (spoor 124), bleek bij
verdiepen een greppel die tjokvol zat met grote aardewerkscherven. Op vlakken 1 en 2
(van put 4) was de aard van dit spoor nog niet duidelijk, maar bij het verdiepen voor het
profiel werd duidelijk, dat het om een greppel ging. Boven in het spoor zat wit korrelig materiaal, dat op mortel leek. Deze greppel verloopt in de “depressie” in het zuidoostelijke
deel van de putten 3 en 4. Het vondstmateriaal is nagenoeg geheel in de (Midden-)IJzertijd
te dateren.
In het zuidelijk deel van put 5 liggen twee greppels in dezelfde noordwest-zuidoost-richting
(sporen 33 en 39). De kleinste (spoor 39) is nog slechts 12 diep in het vlak. De grootste,
spoor 33, heeft een donkergrijze tot zwarte vulling met veel houtskool. De diepte is 40-50
cm onder vlak 1. In de vulling kwam, vlak onder de bouwvoor, een verzameling brokken
van verbrande klei tevoorschijn. Op grond van andere scherven uit de vulling kan deze
greppel in Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen worden gedateerd. Enkele brokken leken in een verband te liggen, maar het is onduidelijk tot wat voor structuur deze brokken
behoren. Deze greppel was in een donkere, vervuilde cultuurlaag ingegraven die zich verder naar het zuiden tot in put 4 uitstrekte. De greppel spoor 33 oversnijdt een oudere
rechthoekige greppel (spoor 32) waarvan het centrum zich achter het westprofiel bevindt.
Deze rechthoekige greppel is nog slechts tot een diepte van maximaal 12 cm aanwezig. De
oriëntatie is OZO-WNW. Wellicht hebben we hier te maken met een vierkante greppelstructuur rondom een graf. De zuidelijke bocht van de greppel wordt oversneden door een 80
cm diepe kuil (spoor 34) die vermoedelijk gelijktijdig is met greppel spoor 33. De bijna 60
cm diepe greppel spoor 42, die halverwege in put 5 stopt, hoort ook bij dit niveau.
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Afb. 5

Verder noordelijk in put 5 bevinden zich enige ondiepe, oost-west verlopende greppels
(sporen 1, 2, 3, 6, 13). Er zijn weinig vondsten in deze sporen aangetroffen, maar waarschijnlijk zijn ze vroegmiddeleeuws of jonger. Greppel spoor 13 kan qua afmetingen en vulling dezelfde zijn als greppel spoor 18 in put 6. Interessanter zijn twee greppels met een
grotere diepgang. Greppel spoor 14 stopt in het vlak iets voor het westprofiel en wordt
oversneden door spoor 16, eveneens een greppel of een kuil. Beide sporen hebben donkergrijze vullingen, in spoor 16 met houtskool. De diepte van beide sporen is 40 cm. Ze behoren met kuil spoor 7 (tot 80 cm diep) tot de laatste bewoningsfase. Bij het graven van een
sleuf voor het profiel, kwam veel vondstmateriaal uit de grond naast spoor 14. Op een dieper niveau werd duidelijk, dat hier nog een greppel liep. In het profiel was te zien dat die
hoorde bij de grijs gevlekte baan in het vlak (spoor 12). Deze greppel was vier meter
breed en 1,30 m diep en bevatte tot onder in vondsten. Hierbij waren ook de skeletdelen
van een hond die blijkbaar in de greppel was begraven. Aardewerkscherven uit de lichtbruingrijze, zavelige vulling duiden op een datering in de IJzertijd. De greppel kruiste put 5
van noordwest naar zuidoost. In het zuidelijke deel van put 6 kwamen eveneens vondsten
uit de schijnbaar schone grond. Ook hier bleek op een dieper niveau zich een greppel af te
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tekenen. Dit spoor (spoor 47) leek erg op spoor 12 uit put 5. Mogelijk is het dezelfde greppel, die dan tussen de putten 5 en 6 sterk naar het zuidoosten afbuigt (afb. 5).
De diepte van greppelspoor 47 in put 6 is 1,10 m. De vulling van het spoor had vrijwel dezelfde kleur als de omliggende grond, zodat het moeilijk leesbaar was. Als in put 5 met
spoor 12, werd ook spoor 47 oversneden door een jonger spoor, een vermoedelijk ovale
kuil (spoor 43) met een diepte van bijna een meter en een donkergrijze tot zwarte vulling
met veel houtskool en vondsten. In vlak 2 kreeg greppelspoor 47 duidelijker contouren.
Parallel aan de noordoostzijde liep nog een greppel (spoor 51) met een (licht)grijze vulling
die in een dwarsprofiel aansluit bij greppelspoor 47. Het is onduidelijk of greppel 51 onderdeel is van greppelspoor 47. Indien dat niet het geval is, is spoor 51 waarschijnlijk later
dan spoor 47. Sporen 36 en 39 betreffen kuilen met dezelfde donkergrijze tot zwarte vullingen als in spoor 43.
In put 6 lopen een paar ondiepe (maximaal 12 cm onder het vlak) oost-west gerichte greppels (bovenvermelde spoor 18 en spoor 30). Onder spoor 18 bevinden zich een paar noordoost-zuidwest-gerichte greppels die evenmin erg diep gaan (sporen 19, 20 en 21). Bij sporen 20 en 21 kan het om dezelfde greppel gaan. In het andere geval is spoor 20 jonger dan
spoor 21. Van deze greppels horen sporen 36, 43, 39 vermoedelijk in de Romeinse tijd.
Spoor 47 is Late IJzertijd.
KUILEN
In de putten zijn 76 kuilen gevonden, waarvan er 65 zijn gecoupeerd. Het grootste deel van
de kuilen heeft een donkergrijze tot zwartgrijze vulling. Een groep van 10 donkerbruine kuilen met een diepte van 15 tot 35 cm ligt in het noorden van put 6. Deze kuilen zijn meestal
komvormig en bevatten geen vondsten. De vulling van deze kuilen bestaat uit dezelfde
zavel, die ook boven het zand is afgezet. Het is onduidelijk of deze kuilen iets te maken
hebben met de elders aangetroffen nederzettingsresten.
De donkergrijze tot zwartgrijze kuilen bleken meestal komvormig. Sommige hebben een
vlakke bodem (afb.6). Twee donkere kuilen (sporen 8 en 34 in put 5) hebben rechte zijkanten en een vlakke bodem. Beide zijn ook diep (resp. 68 en 80 cm). Dit soort cilindrische
kuilen wordt meestal als opslagkuil of silo geïnterpreteerd.6
In een aantal kuilen (sporen 127, 128, 131, 133, eventueel 126) in het oosten van put 4 zijn

6. Schinkel 1994.
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veel houtskool, hamerslag en slakken gevonden. Ook zat in deze kuilen een flinke hoeveelheid verbrande klei, waaronder grote, gesinterde brokken ( o.a. uit spoor 131) die doen
denken aan delen van een ovenwand. Waarschijnlijk zijn deze kuilen gebruikt voor
metaalproductie. In put 4 zijn twee kuilen aangetroffen met een duidelijke aslaag erin.
Spoor 67, in het midden van de put, heeft in de coupe een duidelijke laag witgrijze as met
houtskool. Naast en onder deze laag ligt een band lichtbruine zavel, die lijkt aangebracht in
de kuil alvorens er een vuur in te stoken. In de band zavel is namelijk op enkele plekken
verbrande grond te zien, die niet uit losse brokken bestaat. De kuil is verder opgevuld met
donkergrijze zavel. De andere kuil met as ligt iets oostelijker. Spoor 192 oversnijdt een
grote greppel (spoor 91). Deze kuil is voornamelijk donkergrijszwart van kleur en heeft aan
de zijkant een laag as en houtskool. Deze kuil is minder diep dan spoor 67. Een vergelijkbare kuil is spoor 8 in put 3 (afb.4). De functie van deze kuilen is niet duidelijk. Ook de
overige kuilen geven geen aanwijzingen voor hun functie.
WATERPUTTEN
Er zijn twee waterputten gevonden. Beiden liggen aan de noordzijde van de vindplaats:
spoor 21 in put 5 en spoor 24 in put 6 (afb. 5). Waterput 21 in put 5 is in doorsnede
trechtervormig zonder herkenbare bekisting. Er zijn acht vullingen onderscheiden. Boven in
de put zijn de vullingen donkergrijs tot zwart en bevatten houtskool in meerdere of mindere
mate. Halverwege zit een vulling van fijn zand met daar onder een zandige klei. Onder in
de put is de klei humeus. De put reikt nog tot 1,4 m onder het vlak. Het vondstmateriaal
komt vooral uit de bovenste vullingen.
De waterput 24 in put 6 was in het vlak van de put zichtbaar als een betrekkelijk klein
spoor in de putwand. Bij de aanleg van het profiel werd de hele put zichtbaar (afb. 7). Ook
deze put is trechtervormig en heeft geen bekisting. Boven in de put bestaat de vulling uit
donkergrijze zavel, die naar beneden toe lichter wordt. Onderin is de put gevuld met
bruine humeuze tot venige klei. De put reikt tot 0,60 m +NAP. Dit niveau ligt ook tegenwoordig onder het grondwater. Beide putten liggen net ten zuiden van greppels, die wellicht een erf begrenzen. Het gaat hierbij om verschillende greppels.
OVERIGE FENOMENEN
Een strook van enige meters langs de oostelijke rand van het opgravingsareaal was
kleiiger dan de rest van het vlak. Hier bleek zich een ca. 20 cm dikke, donkergrijze laag te
bevinden, die het oorspronkelijke oppervlak overdekte (afb. 8). Het is mogelijk dat zich
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hier in een ondiepe depressie een deel van de bewoningslaag heeft bewaard. Paalgaten bevonden zich zowel in als onder deze laag. Zo werden sporen 23 en 27 van put 3 pas in het
tweede vlak, onder de donkergrijze laag, herkenbaar. Hoewel in de donkergrijze, kleiige
laag meer en grotere botfragmenten aanwezig zijn dan elders, wijkt de samenstelling van
het aardewerk niet af van elders op het vlak: het betreft overwegend scherven uit de
IJzertijd.
Dwars over de putten 5 en 6 zijn enkele bruin(grijs) gevlekte banen te zien, die precies onder de laagtes in het veld lopen. Mogelijk hebben de banen hiermee te maken. In de
dwarsprofielen blijken de banen slechts enkele centimeters diep en onregelmatig van
vorm. In put 4 is een dergelijke vage baan te zien parallel aan het huidige hek. Waarschijnlijk zijn deze banen een laagte in de mollenlaag en geen menselijke sporen.
Diverse ‘sporen’ bleken na couperen niet meer te zijn dan een vlekkerige cluster diergangen. In de coupes van echte sporen was ook regelmatig de lichte verstoring van diergangen te zien
In de met kleiig materiaal gevulde depressie aan de oostzijde van put 3 zijn twee sporen
aangetroffen, waarvan een de boven vermelde kuil spoor 8. Het andere spoor betreft een
graf met skeletresten (spoor 7), die vlak onder de bouwvoor zijn aangetroffen. Rond de
voetbotjes lagen drie ijzeren spijkers, vermoedelijk restanten van een ooit aanwezige lijkkist. Vaag was de ingraving van de grafkuil in het vlak waarneembaar. De oriëntatie van
het graf was N-Z. De dode lag met de voeten naar het noorden (afb. 9). De zuidkant van
het graf was verploegd. Dit is waarschijnlijk de reden dat de schedel en een deel van de
ribben en de rugwervels waren verdwenen. Aan de ringvinger van de linkerhand bevond
zich een ringetje. Naast het linkerbovenbeen lag een geheel gecorrodeerde gesp of fibula.
Deze voorwerpen worden onder vondsten toegelicht.
PUT 7
Over de door RAAP aangegeven vindplaats 2 is een sleuf getrokken van 40 x 4 m (put 7).
In deze sleuf zijn 12 sporen waargenomen in een ondergrond van lichte zavel en fijn zand
(afb. 10). Zowel de zavel als het zand zijn erg ijzerrijk. Opvallend is, dat de lichtgrijze sporen in dit vlak juist geen of vrijwel geen ijzer bevatten. Tussen de bouwvoor en het leesbare vlak was nog een vuile bruingrijze laag zichtbaar met enkele vondsten. In het noorden
van de put ligt een greppel en meer naar het zuiden ook een greppel en een vaag ondiep
spoor.
Er zijn twee paalsporen gevonden (sporen 7 en 9), beide lichtgrijs van kleur en resp. 5 en
4 cm diep met een vlakke onderkant. Spoor 9 oversnijdt spoor 8, een vaag greppeltje.
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Deze twee paalsporen zijn niet aan een structuur toe te wijzen.
Midden in de put zijn twee lichtgrijze kuilen gevonden. Spoor 3 is 36 cm diep en min of
meer komvormig, spoor 6 is 16cm diep en heeft een vlakke bodem.
Twee greppels (sporen 1 en 10) waren net zo lichtgrijs als de kuilen en paalsporen. Spoor
1 ligt in het noorden van de put en is 45 cm diep. Uit dit spoor komen zes Laat-Romeinse/
vroegmiddeleeuwse scherven. Spoor 10 ligt vlakbij de paalsporen en kuilen. Deze greppel
is 10 cm diep en heeft een vlakke bodem. Er komen geen vondsten uit. Spoor 10 oversnijdt
spoor 8, een vage bruingrijs gevlekte greppel van 10 cm diep en een onregelmatige onderkant. Ook uit dit spoor komen geen vondsten. Ten noorden van sporen 8 en 10 liggen sporen 2 en 13. Bij de aanleg van het vlak waren deze twee greppels nog niet van elkaar te
scheiden. Beide liggen strak tegen elkaar aan. Spoor 2 is waarschijnlijk later gegraven dan
spoor 13. Juist uit dit spoor kwamen twee IJzertijd-scherven.
Iets ten zuiden van de kuilen ligt een brede greppel, spoor 4. Dit spoor is grijsbruin gevlekt en ondiep en ligt ter hoogte van een laagte in het maaiveld. Mogelijk heeft de vorming
van dit spoor hiermee te maken. Het materiaal dat eruit komt is uitsluitend laatmiddeleeuws. Zuidelijker ligt spoor 5, een donkerbruingrijze vrij scherp aftekenende greppel van 40 cm diep met vrij rechte zijkanten. Ook hieruit komt een laatmiddeleeuwse
scherf. Tegen spoor 5 aan ligt een vage halfronde vlek (spoor 12) van 2 cm diep. De aard
van dit spoor is onduidelijk. Er komen geen vondsten uit.
Uit de sporen van vindplaats 2 zijn geen structuren te reconstrueren. De sporen lijken uit
verschillende perioden te stammen.
4.3 Vondsten

Het grootste deel van de vondsten komt uit sporen. Een deel is echter geborgen bij de aanleg van de vlakken op sporenniveau, de zgn. vlakvondsten. Deze vlakvondsten komen
vooral uit het oostelijke deel van de putten 3 en 4, waar zich een depressie bevindt in de
schone, lichtbruine zavel die elders de ondergrond vormt.
Aardewerkscherven en botten vormen het leeuwendeel van de vondsten. De rest omvat
een bronzen pinnetje, een bronzen fibula, brokken verbrande klei en natuursteen, metaal-

Afb. 9 Het skelet in put 3.
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slakken, ijzeren spijkers, een ijzeren beiteltje en drie fragmenten blauw glas.
In totaal zijn meer dan 4000 aardewerkscherven verzameld. Het bleek niet mogelijk binnen
de daartoe beschikbare tijd alle scherven te determineren. Daarom is een selectie gemaakt op grond van de archeologische context. Deze selectie omvatte alle scherven die bij
de aanleg van het opgravingsvlak in associatie met grondsporen zijn aangetroffen en de
scherven die in grondsporen zijn gevonden. Uit één grondspoor, dat honderden scherven
bleek te bevatten, is eveneens een representatief aantal scherven geselecteerd. In totaal
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zijn 2525 scherven bekeken. In bijlage 3 is een uitvoerige beschrijving van het aardewerk
gegeven, waarvan hier een samenvatting volgt.
Het merendeel van de scherven (2119 stuks) is afkomstig uit de IJzertijd. Het gaat om
handgevormd, grijs- tot zwartbruin, met potgruis gemagerd aardewerk. Sporadisch komt
bij deze scherven magering met plantaardig materiaal, schelpgruis, steengruis of zand
voor. Een deel van de scherven (6,8%) is versierd met ingekraste lijnen, kamstreken, nagel- of vingerindrukken. Bijna 10% van de scherven is besmeten. Gepolijste scherven komen in geringe mate (2,4%) voor. Vergelijking met de vondsten van een recente opgraving
in Houten geven aanleiding dit aardewerkcomplex in de Midden-IJzertijd te plaatsen.
Een grote minderheid wordt gevormd door aardewerk, zowel handgevormd als gedraaid,
uit de Laat-Romeinse rijd en de Vroege Middeleeuwen (272 scherven). De handgevormde
scherven zijn met grof zand, steengruis of schelpgruis gemagerd. Bij het gedraaide aardewerk zijn ruwwandiuge scherven in de meerderheid. Scherven van zogenaamde
pesudosigillata zijn vrij nauwkeurig in de 5e en 6e eeuw n.Chr. te dateren. Typerend voor
de 5e eeuw is ook een wijdmondige pot met verdikte rand en kordonlijst, waarvan een aantal scherven zijn aangetroffen (type Bakker VI, afb. 11). Dit complex wordt in de 4e - 7e
eeuw n.Chr. gedateerd.

Afb. 11 Randfragment van
Merovingische pot, type BAVI
(5e eeuw)

Een relatief gering aantal scherven is afkomstig uit de Vroeg- of Midden-Romeinse tijd (66
scherven). Het merendeel van dit aardewerk is handgevormd (74%), de rest gedraaid. Sporadisch zijn versiering met ingekraste lijnen, nagelindrukken en gepolijste scherven. De
magering is over het algemeen van plantaardig materiaal, soms in combinatie met potgruis.
Dit aardewerk, dat verspreid over het terrein, zowel in sporen met scherven uit de IJzertijd als uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen voorkomt, komt ofwel op het einde
van de IJzertijdperiode in omloop, of is bij het begin van de Laat-Romeinse periode nog in
omloop. Een derde mogelijkheid is dat het om aardewerk gaat dat met bemesting van de
akkers is meegekomen.
Voornamelijk uit put 7, maar ook elders van het terrein, zijn 16 scherven uit de Late Middeleeuwen geborgen.
Afb. 12 Fibula (4e-5e eeuw AD) uit spoor
24 in put 4.

Al bij de aanleg van de eerste put is een stukje
blauw glas van een Romeinse ribkom gevonden.
In put 4 is als vlakvondst bij de aanleg van het
gedeelte tussen de putten 2 en 3 een halve
blauwe, glazen ring gevonden. In put 3 is een
fragment van een Latène-armband gevonden (3 1 e eeuw v.Chr.). In een greppel (spoor 42) in put
5 is een identiek fragment aangetroffen. Deze
fragmenten dateren waarschijnlijk uit de LateIJzertijd.
In een kuil in put 4 (spoor 131) is een bronzen
pinnetje gevonden. In deze kuil, evenals in de
omliggende kuilen 127, 130, 132 en 126, zijn veel
houtskool, hamerslag, enige slakken en brokken
versinterde klei, mogelijk van ovenwanden, aangetroffen. Het weinige aardewerk duidt op een
datering in de Midden-IJzertijd.
Een opvallende vondst was een tweedelige
voetboogfibula uit spoor 24 in put 4. Dit spoor is
een paalgat van een spieker, die vanwege
aardewerkvondsten in andere paalgaten in de Midden-IJzertijd is gedateerd. De fibula heeft
een met punten en streepjes versierde beugel, een kokervormige naald- en een brede
veerhouder (afb. 12). Een vergelijkbaar exemplaar uit Deursen is afgebeeld door Haalebos
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in een studie over de fibulae uit Maurik.7 Dit type wordt in het laatste deel van de 4e eeuw
en het begin van de 5e eeuw gedateerd.8
Uit kuil 43 in put 6 komt een ijzerklomp van bijna drie kilo, mogelijk een gietvorm. In de
nabijheid is in de bouwvoor een ijzeren beiteltje van 7cm lengte gevonden.
De vulling van de ondiepe, zuidoostelijke depressie in de putten 3 en 4 bestaat uit vuile,
grijs gevlekte grond, waarin zich veel vondsten bevonden: veel aardewerk uit de IJzertijd,
in mindere mate uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen. Opvallend was een ijzeren klinknagel met aangeklonken plaatje. Van dit soort klinknagels is bekend dat ze zijn gebruikt voor de verbinding tussen de overnaadse planken van een schip.9 Dat wil echter niet
zeggen dat de onderhavige klinknagel een dergelijk doel heeft gediend.
Bij het skelet, dat eveneens in de vuilgrijze vulling van de depressie was ingegraven, zijn
een vingerring en een gesp gevonden. De gesp bestaat uit een ovalen, ijzeren ring met een
los draaiende pen. Een exacte datering van dit voorwerp is niet te geven. De vingerring is
van koperdraad dat aan de uiteinden in een punt is uitgesmeed (afb. 13). Een gouden, maar
verder identiek exemplaar is gevonden bij Stroe op het voormalige eiland Wieringen.10 Dit
exemplaar is 22 mm in doorsnede en heeft een spiraalknoop waarvan de staafeinden zich
aan weerszijden van de knoop tweemaal om de ring winden. De spiraalknoop ligt echter
niet haaks op de ring zoals gebruikelijk, maar in het verlengde van de ring, net als bij één
van de twee exemplaren die uit Domburg bekend zijn. Dergelijke ringen zijn uit Scandinavië
bekend uit de 9e - 11e eeuw. Op grond van parallellen uit Friesland en Kent is een datering
in de 6e - 7e eeuw ook mogelijk (comm. J. Besteman). Een vrijwel identiek exemplaar met
drie windingen is echter tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de metro in de Amsterdamse Weesperstraat gevonden.11 Dit exemplaar wordt in de eerste helft van de 17e
eeuw gedateerd. De datering van het graf kan op dit moment niet nader dan als 6 - 17e
eeuw worden aangegeven. Uit de grafkuil zijn negen scherven uit de IJzertijd en 21 scherven uit de Vroege Middeleeuwen verzameld. Bij de laatste waren twee Laat-Merovingische
scherven. Het skelet wordt toegelicht in bijlage 1. Het geslacht kon niet worden vastgesteld. De leeftijd is op 15 tot 21 jaar bepaald.

Afb. 13 Koperen vingerring uit graf in
put 3.

4.4 Resultaten van flora en faunaonderzoek

Er zijn veertien monsters onderzocht op het voorkomen van botanische resten. Voor de bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage 2 en tabel 3. Bijna alle monsters hebben botanische resten, meestal in de vorm van verkoold graan, opgeleverd. De enige uitzondering
betrof spoor 126 in put 4. Deze kuil hoort vermoedelijk bij het groepje kuilen op de rand
van een depressie, dat op grond van vondsten een rol heeft vervuld bij metaalbewerking.
Ook het monster uit een andere kuil van dit groepje, spoor 131, leverde nauwelijks meer
op dan een korrel gerst. De kuilengroep is waarschijnlijk in de (Midden-)IJzertijd te dateren. Onverkoold botanisch materiaal is vrijwel alleen in de twee waterputten 21 in put 5 en
24 in put 6 aangetroffen. Beide dateren vermoedelijk uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen. Er zijn geen opvallende verschillen tussen de twee belangrijkste bewonings- of
activiteitsperioden, de Midden-IJzertijd en de 4e - 7e eeuw, geconstateerd. Wellicht dat
daartoe het aantal geanalyseerde monsters ook te beperkt was. Emmertarwe is in de monsters uit de Midden-IJzertijd minder prominent aanwezig dan in die uit de Laat-Romeinse
tijd/Vroege Middeleeuwen. Aan gebruiksplanten zijn minstens tien soorten aangetoond:
gerst, emmertarwe, pluimgierst, hazelnoot, meidoorn, sleedoorn, vlier, ijzerhard, raapzaad, wouw en mogelijk ook haver. De laatste drie kunnen ook als onkruid aanwezig zijn
geweest. De monsters uit de twee waterputten hebben een rijkere inhoud dan de andere
monsters: vooral water-, oever-, wilde, storings- en tredplanten.
Het grootste deel van het gedetermineerde en geanalyseerde botmateriaal komt uit de
(Midden-)IJzertijd. Dit is een gevolg van de nadruk die bij de keuze van het te determineren materiaal is gelegd op botresten uit grondsporen, waarvan het merendeel uit de (Midden-)IJzertijd afkomstig blijkt. Aan het kleine aantal botten dat op grond van voorkomen in
grondsporen uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen aan die perioden kan worden
toegeschreven, kunnen slechts enkele algemene conclusies worden verbonden. Voor een
uitgebreide behandeling van het botmateriaal wordt verwezen naar bijlage 4. Van de 825
aan de Midden-IJzertijd toe te schrijven botresten kon bijna 37% op soort of geslacht worden gedetermineerd, ondanks de sterke fragmentatie. Uit tabel 11 blijkt dat op basis van
gewichtsaandelen, die meer zeggen dat aantallen, het rund veruit de talrijkste soort was,
gevolgd door het paard, vervolgens hond en een ongeveer gelijk aandeel van varken en
schaap/geit. Het grote aandeel hond laat zich verklaren uit een grotendeels compleet skelet uit spoor 39 in put 6 dat op grond van het relatief grote aantal IJzertijdscherven waarschijnlijk in die periode moet worden gedateerd.

7.
8.
9.
10.

Haalebos 1986, fig. 25, nr. 7.
Haalebos 1986, 66.
Vlierman 1996, 13.
Besteman 1996; een fraaie afbeelding is gepubliceerd in Lichtenberg
2000, 17.
11. Baart et al. 1977, 215, nr. 394.
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Rund, varken en schaap/geit zijn op grond van de grote fragmentatie van de botten en het
voorkomen van slachtafval, gegeten. Tenminste een deel van de slacht vond op of nabij het
terrein plaats. De geringere fragmentatie van paarden- en hondenresten duiden er op dat
deze beide soorten niet zijn geconsumeerd. Aan vogels zijn alleen resten van de wilde eend
aangetroffen. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat materiaal met de hand is verzameld
waardoor kleine botfragmenten niet zijn opgemerkt.
In het faunaspectrum uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen (tabel 12), blijkt rund
eveneens de talrijkste soort, gevolgd door varken en schaap/geit. Paard en hond ontbreken. Wel is hierbij een botfragment van een bever aangetroffen.
Op basis van de botlengten kon van enkele dieren (rund, paard, hond) de schofthoogte
worden berekend. De gegevens betreffende de slachtleeftijd zijn niet geheel eenduidig. Opvallend is het voorkomen van een fragment van een oeros in een grondspoor uit de Midden-IJzertijd en dat van een eland in een vermoedelijk Laat-Romeinse/Vroeg-Middeleeuwse
context.
4.5 Synthese

12. mondelinge mededeling J. Dijkstra.

Kleine structuren zoals hiervoor beschreven, worden over het algemeen als spieker geïnterpreteerd voor de opslag van graan of andere producten. Het samen voorkomen van kuilen, waterputten, greppels en spiekers uit diverse perioden leidt tot de conclusie, dat we
hier te maken hebben met een nederzettingsterrein, dat gedurende meerdere perioden of
een lange periode in gebruik is geweest. Dit doet ook vermoeden, dat in de nabije omgeving een woonhuis moet zijn gelegen.
Op grond van de in grondsporen aangetroffen vondsten, voornamelijk aardewerkscherven,
kan een globale datering worden gegeven van de grondsporen. Dit betekent allerminst dat
de aanwezigheid van een enkele scherf, of zelfs meerdere scherven, de zekerheid geeft
dat het betreffende grondspoor uit dezelfde periode dateert als de scherf. Scherven gevonden bij het couperen leggen hierbij overigens iets meer gewicht in de schaal dan scherven
aangetroffen bij de aanleg van het vlak waarop het spoor zichtbaar werd. Inzoverre meerdere grondsporen echter overtuigende structuren vormen, zoals hier het geval is bij de geconstateerde spiekers, kan van gelijktijdigheid van de betrokken paalgaten uit worden gegaan. Clusters van grondsporen met scherven uit dezelfde periode, soms overlappend met
de paalgaten van de spiekers, geven houvast voor de datering van althans een groot aantal
grondsporen. Voor grondsporen uit de latere periode(n) ligt het binnen de verwachting dat
scherven uit voorgaande perioden als opspit aanwezig kunnen zijn in de vulling. In sommige gevallen oversnijden sporen elkaar. Deze lokale stratigrafie is vooral in het zuiden
van putten 5 en 6 en het oosten van put 4 een extra hulpmiddel bij datering van grondsporen. Tenslotte speelt de kleur van de vulling een belangrijke, maar geen afdoende rol.
Op deze wijze kan met vrij grote zekerheid worden gesteld dat de cluster grondsporen
rond de drie spiekers in het noordelijke deel van put 1 en het aangrenzende deel van put 4
(afb. 4) in de (Midden-)IJzertijd is te dateren. Opvallend is dat de kuilen 34 en 35 alleen
IJzertijd-materiaal hebben opgeleverd, en zelfs in redelijke hoeveelheden. De langwerpige
kuilen 36 en 39 daarentegen hebben een gemengde vulling en daarom een onzekere datering. In kuil 36 bevonden zich 63 IJzertijd- en elf vroegmiddeleeuwse scherven. In kuil 39
dertien IJzertijd- en vier vroegmiddeleeuwse scherven en een slak. Op zich is het overigens dat in nederzettingen uit de Vroege Middeleeuwen in het westen van het land relatief
weinig aardewerkscherven worden aangetroffen.12
Alle sporen in put 2 en het westelijke deel van put 4 zijn aan de Midden-IJzertijd toe te
schrijven, hoewel hier en daar een scherf uit de Romeinse of Laat-Romeinse tijd/Vroege
Middeleeuwen is gevonden. Ook het gedeelte van put 4 tussen de putten 2 en 3 bleek vrijwel uitsluitend sporen uit de IJzertijd te bevatten. Dit geldt voor de forse greppel 91 en
voor de hoekvormige greppel 121, waarover later een spieker is gebouwd. Ook in de paalgaten van en rond de spieker is alleen materiaal uit de (Midden-)IJzertijd aanwezig. Uit kuil
124 zijn honderden IJzertijdschreven afkomstig.
Er is al gewezen op het groepje kuilen in put 4, sporen 126, 127, 130, 131 en 132, waarvan
de inhoud duidt op metaalbewerking. Op grond van enkele scherven zijn deze kuilen in de
Midden-IJzertijd te dateren. Ze liggen op de rand van een lichte depressie die vermoedelijk
nog in de IJzertijd, maar in ieder geval voor de Laat-Romeinse tijd met lemig materiaal is
gevuld. Onder de kuilen kwam nog een greppeltje met IJzertijd materiaal tevoorschijn (sporen 122, 225).
In put 3 bevinden zich twee sporen uit de Vroege Middeleeuwen. Allereerst het graf, spoor
7, waarover weinig twijfel kan bestaan en vervolgens kuil 8 met een donkere vulling en zes
Vroegmiddeleeuwse en vier Romeinse scherven. In het vlak van put 4 bevinden zich nog
een paar ronde kuilen met een gemengde vulling. Het betreft de kuilen 67, 149 en 192, die
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vermoedelijk in de Laat-Romeinse/Vroeg-Middeleeuwse tijd zijn gegraven.
Het materiaal boven uit de vulling van waterput 21 in put 5 (afb. 5) is van gemengde samenstelling: negen Laatromeins/Vroegmiddeleeuwse en zeven IJzertijdscherven. Het spoor
was vrij dicht onder de bouwvoor reeds zichtbaar en is met redelijke zekerheid in de LaatRomeinse tijd/Vroege Middeleeuwen te plaatsen. De diepe greppel 12 is zonder twijfel uit
de IJzertijd. De later in de vulling gegraven kuilen gedeeltelijk IJzertijd (kuil 7) en Laat-Romeins (kuil 8). De greppels en kuilen 14, 16, 33, 34 en 42 zijn op grond van hun donkere
vulling, stratigrafische positie en gemengde vondsten Laat-Romeins/vroegmiddeleeuws.
Van de rechthoekige greppel 32 is verwacht dat ze uit de IJzertijd zou zijn, maar de vulling
bevatte meer Laatromeinse dan IJzertijdscherven. Dit feit en de geringe diepte (12 cm)
waarin deze greppel zich nog in het opgravingsvlak bevond, maakt een datering in de LaatRomeinse tijd/Vroege Middeleeuwen waarschijnlijk. Dat het een grafmonument betreft is
bij datering niet aan te nemen. Het is mogelijk dat hier van opspit door de aanleg van de
sporen 33 en 34 sprake is. De paalgaten in het zuidelijke deel van put 5, waaruit minstens
één spieker gereconstrueerd kan worden, dateren alle uit de Midden-IJzertijd, zowel vanwege stratigrafie, kleur van de vulling als de vondsten.
De ZW-NO verlopende greppeltjes in het noordelijke deel van de put hebben nauwelijks
dateerbare vondsten opgeleverd.
De gedeeltelijk over elkaar gelegen greppels in het zuidoosten van put 6 (sporen 51 en 47)
hebben uitsluitend materiaal uit de IJzertijd opgeleverd, soms in grote hoeveelheden. Hier
zijn in de Laatromeinse tijd/Vroege Middeleeuwen kuilen aangelegd (sporen 36, 39, 43). Uit
kuil 43 komt een bijna drie kilo zware ijzerbonk, die deel van een smeltkroes kan zijn geweest. Dit kan duiden op metaalbewerking in de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen
ter plaatse. Ook de kuil 23 en de waterput 24 zijn in deze periode te dateren. In de bouwvoor is hier een ijzeren beiteltje gevonden dat vermoedelijk uit dezelfde periode stamt.
Voorzover de verzameling kuilen in het noordelijke deel van put 6 werkelijk kuilen betreft,
dateren ze vermoedelijk uit de3 Laat-Romeinse/Vroeg-Middeleeuwse tijd. In twee ervan
zijn scherven uit die periode gevonden.
De greppel 13 en kuil 3 in put 7 (afb. 10) bevatten enige IJzertijdscherven. Ook de greppel
1 bevatte drie IJzertijd- en een Romeinse scherf. Gezien de geringe sporendichtheid bevinden we ons hier in de periferie van de Midden-IJzertijdnederzetting. De greppels 4 en 5 leverden enkele scherven uit de Late Middeleeuwen op.
Op grond van de vondsten ligt het begin van de bewoning in de IJzertijd, vermoedelijk in de
Midden-IJzertijd. In de Vroege en Midden IJzertijd is het terrein hoogstens als akker in gebruik geweest. Het is mogelijk dat de bewoning in de Late IJzertijd nog aanwezig was.
Voor de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd zijn te weinig aanwijzingen voor een nederzetting
ter plaatse. Hier kan worden verwezen naar de Romeinse sporen en vondsten die op het
enige honderden meters zuidelijker gelegen terrein aan De Vork op dezelfde oeverwal zijn
gevonden. Bewoning in de directe nabijheid en activiteiten op het terrein zijn weer aantoonbaar voor de overgangsperiode tussen de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen
(4e - 7e eeuw n.Chr.). In een latere periode (Middeleeuwen of begin Nieuwe tijd) is nog een
graf aangelegd. Enige greppels in het noordelijke deel van het terrein kunnen in verband
staan met bewoning of activiteiten in de Late Middeleeuwen. Deze hebben zich vermoedelijk nog verder noordelijk, buiten het onderzoeksgebied afgespeeld.
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5 Conclusie
Op grond van de resultaten van het AAO is vastgesteld dat het onderzoeksgebied in de
IJzertijd, waarschijnlijk de Midden-IJzertijd, wellicht ook nog in de Late IJzertijd, en vervolgens in de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen in gebruik is geweest. Er zijn uit
deze perioden zowel archeologische vondsten als grondsporen aangetroffen. De grootste
concentratie van grondsporen beslaat het noordelijke deel van het plangebied Peek en het
zuidelijke deel van plangebied Singel West. De sporen betreffen kuilen, paalgaten en greppels. Dat het hier om nederzettingen gaat is waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van
kuilen met afval (waaronder slachtafval) en aardewerkscherven. Voor de Midden-IJzertijd
duidt de aanwezigheid van minstens zes spiekers (graanopslagplaatsen) op een boerenhoeve in de nabije omgeving. Een cluster van kuilen is vermoedelijk gebruikt voor metaalbewerking. Mogelijk was het terrein omgeven door een gracht of brede greppel. De oorspronkelijke omvang van deze nederzetting is minimaal 50 x 60 m. Ze kan zich echter verder uitgestrekt hebben in zuidelijke en westelijke richting.
Van de 4e tot 7e eeuw n.Chr. is het terrein opnieuw in gebruik of bewoond geweest getuige
opnieuw een aantal kuilen, greppels en twee waterputten. Ook van het vondstmateriaal
van deze periode bestaat vooral uit botten en scherven. Na deze periode is een jong persoon aan de oostkant van het terrein begraven.
De economie van beide gebruiks- of bewoningsfasen vertoont grote overeenkomsten: landbouw, gebaseerd op gerst, vermoedelijk ook emmertarwe, gecomplementeerd door veehouderij waarin rund het belangrijkste was. Verder ook varken en schaap/geit.
Een beperkt aantal vondsten uit de (Vroeg- en Midden-)Romeinse tijd, alsmede de Late Middeleeuwen hebben geen duidelijke archeologische context. De Romeinse scherven zijn wellicht een van beide genoemde periode toe te schrijven of het betreft vondsten die met bemesting op het terrein zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de laatmiddeleeuwse scherven.
Alleen in put 7, in het noordelijke deel van het plangebied Singel West, bevinden zich twee
greppels die uit deze periode kunnen dateren.
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6 Waardering van en aanbeveling voor plangebied Singel West
De putten 5, 6 en 7 zijn aangelegd in het kader van een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op plangebied Singel West. De putten 5 en 6 tonen vooral in het zuidelijke deel van het
plangebied een hoge sporendichtheid. Naar het noorden neemt de sporendichtheid af. De
vondstdichtheid, zowel uit de Midden-IJzertijd als de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen is relatief hoog. Verkoolde botanische resten zijn aanwezig. De twee waterputten uit
de Laat-Romeinse/Vroeg-Middeleeuwse tijd hebben ook onverkoolde botansiche resten geleverd. Botgrafmenten zijn erg gefragmenteerd, maar in relatief grote hoeveelheden aanwezig.
Aanbevolen wordt om op het boven omschreven terreingedeelte tussen de putten 5 en 6
een archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren dat uitgaat van de volgende vraagstellingen:
• Is een huisplattegrond aanwezig?
• Heeft de diepe Midden-IJzertijdgreppel uit put 5 aansluiting op de greppel in put 6?
• Wat zijn functie en omvang van het grondsporencluster uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege
Middeleeuwen in het zuidoostelijke deel van put 5?
Tevens wordt aanbevolen om een aantal geselecteerde houtskool- en eventueel botmonsters te laten dateren, zodat een nauwkeurig beeld kan worden verkregen van de
bewoningsduur.
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Bijlage I. De menselijke skeletdelen
Juliet E. Robb

Inleiding
Tijdens het AAO in het plangebied Peek is in put 3 een skelet gevonden dat daar, vanwege
de eveneens aangetroffen spijkers, in een inmiddels vergane kist was begraven. Dit rapport geeft de resultaten van een analyse van de skeletresten. Er is getracht leeftijd, geslacht en lichaamslengte te bepalen. Daarnaast zijn alle botten visueel onderzocht op de
aanwezigheid van paleopathologische fenomenen.

Methode
Inventarisatie
Allereerst is een database van de skeletdelen samengesteld. De aanwezige skeletdelen zijn
ingetekend op een standaard skeletdiagram (afb. 14). Tevens is de conserveringstoestand
van de skeletdelen genoteerd.
Leeftijdsbepaling
Voor leeftijdsbepaling zijn methodes beschikbaar die voor volwassenen en onvolwassenen
verschillen. Bij onvolwassenen kan de leeftijd worden bepaald door het vaststellen van de
mate van vergroeiing van het uiteinde (de epifyse) met de schacht (de diafyse) van de botten.13 Toen uit de onvolledige vergroeiing van epifysen en diafyse duidelijk was dat dit individu nog in het groeiproces verkeerde, zijn uitsluitend de methodes voor leeftijdsbepaling
bij onvolwassen individuen toegepast. Leeftijdsbepaling op basis van de lengte van de
diafyse van de complete pijpbeenderen14 is echter niet toegepast omdat het individu ouder
dan 12 jaar bleek te zijn. Onderzoek aan het gebit kon niet plaatsvinden omdat de schedel
ontbrak.
Geslachtsbepaling
Geslachtsbepaling heeft volgens de conventies van de ‘ Workshop of European
Archaeologists ’ plaatsgevonden.15 Bij deze methode worden morfologische kenmerken
van bekken, schedel en onderkaak genoteerd op een schaal van -2 (zeer vrouwelijk) tot
+2 (zeer mannelijk). De relatieve waarde van elk afzonderlijk kenmerk is van de WEA
overgenomen. Vervolgens vond een bepaling van de totaalscore per skeletdeel plaats,
waarbij relatieve waarden van elk afzonderlijk kenmerk volgens een vaststaande verdeelsleutel meewogen. Interpretatie van de resultaten heeft volgens ROB-specificatie 4.4.10.3
plaatsgevonden. Door het ontbreken van het schaambeen (os pubis) konden de drie kenmerken van de ventrale boog16 niet genoteerd worden.
Het formaat van de beenderen vormde de laatste bron van geslachtsbepalende informatie.
Deze methode van geslachtsbepaling kan sterk populatiegebonden zijn. Zij is desondanks
toegepast met behulp van de bestaande standaard als referentie, in de hoop extra informatie te verkrijgen. De anterior-posterior diameter (APD) van de dijbeendiafyse17 en de maximale diameter van de dijbeenkop18 zijn gemeten. De kop van het opperarmbeen was niet
aanwezig, zodat de verticale diameter19 niet kon worden gemeten.
Lichaamslengte
Om de lengte van het individu te bepalen, is gepoogd de lengtes van de gefuseerde pijpbeenderen op te meten. Waar mogelijk zijn de formules van Trotter en Gleser20 gebruikt om
bij benadering de lichaamslengte te kunnen berekenen.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

WEA 1980.
Maresch 1955.
WEA 1980.
Phenice 1969.
MacLaughlin en Bruce 1985.
Stewart 1979.
Stewart 1979.
Trotter en Gleser 1952, 1958.

Paleopathologie
Alle botten zijn visueel geïnspecteerd op tekenen van ziektes. Alle aanwezige afwijkingen
zijn beschreven en waar mogelijk is een diagnose gegeven. Helaas zijn veel afwijkingen op
archeologische bot materiaal niet gemakkelijk te diagnostiseren. Dit komt omdat er maar
een beperkt aantal manieren zijn waarop een bot kan reageren op ontstekingen. Verschillende ziektes leveren daardoor vrijwel dezelfde uiterlijke kenmerken op het bot op. Derhalve kan in veel gevallen alleen een diagnose op ziekteklasse plaatsvinden (infecties,
gewrichtsafwijkingen, traumata, deficiëntie ziektes, aangeboren afwijkingen, tumoren,
enz). In andere gevallen kan slechts volstaan worden met het vermelden van een aantal
mogelijke ziektes.
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Afb. 14 Skeletresten uit graf :
rood = aanwezig,
geel = aanwezig maar sterk
gefragmenteerd,
wit =niet aanwezig.

Resultaten
Inventarisatie
Bij de inventarisatie van de botten bleek dat het bovenste deel van het skelet niet aanwezig
was (afb. 14). Er zijn geen fragmenten van de schedel of tanden aangetroffen. Beide
schouderbladen, de halswervels en de opperarmbeenderen ontbreken eveneens.
De aanwezige resten van het skelet zijn redelijk goed bewaard gebleven. Hoewel meerdere
botten zijn gebroken, vertoont het oppervlak van het bot geen sporen van verwering.
Leeftijdsbepaling
De enige methode die leeftijdsinformatie opleverde was de epifysairsluiting. Door een analyse van het patroon van al dan niet vergroeide botten bleek het mogelijk vast te stellen
dat dit individu op het tijdstip van overlijden 15 tot 21 jaar oud was (tabel 1).
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Bot

Deel

Mate van fusie

Leeftijd

Humerus

Distale

+

>14

Radius

Distale

+/-

16-20

Ulna

Proximale

+

>14

Ulna

Distale

-

16-20

Metacarpalen 3,4,5

Distale

+/-

>16

Mediale hand phalange

Proximale

+/-

>16

Crista iliaca

-

-

<24

tubera ischium

-

+/-

17-21

Femora

Caput

+/-

15-21

Femora

Greater trochanter

+/-

15-21

Femora

Distale

+/-

15-21

Tibia

Proximale

+/-

15-20

Tibia

Distale

+

>19

Fibula

Proximale

+/-

15-20

Fibula

Distale

+/-

15-19

Tabel 1: De epifysairsluiting

Geslachtsbepaling
De bepaling van het geslacht van dit individu is gecompliceerd door twee feiten. In de eerste instantie ontbrak een aantal belangrijke diagnostieke delen van het skelet. De kenmerken van de schedel, onderkaak en schaambeen konden niet genoteerd worden, en de restanten van het bekken waren gefragmenteerd.
Een bijkomend probleem is dat dit individu een adolescent is. Op deze leeftijd zijn de
geslachtsbepalende kenmerken van het skelet niet altijd helemaal duidelijk. Het bekken van
een man volgt in de pubertijd min of meer het pre-adolescente patroon. Het bekken van
een vrouw is daarentegen aan sterke veranderingen onderhevig: de breedte neemt toe ten
opzichte van de hoogte (Coleman 1969). Hierdoor is het mogelijk dat een bekken waarvan
aangenomen wordt dat het aan een mannelijk individu heeft toebehoord, in werkelijkheid
van een vrouw is die nog niet volgroeid was op het tijdstip van overlijden.
Metingen van de kop en de APD van het dijbeen leverden tegengestelde resultaten. De kop
leek mannelijk te zijn en de APD vrouwelijk. Drie punten van het bekken die konden worden gediagnostiseerd, geven een zwakke indicatie voor een mannelijk individu.
Vanwege de vermelde onzekerheden is afgezien van een definitieve geslachtsindicatie.
Lichaamslengte
Een schatting van de lichaamslengte van dit individu bleek niet mogelijk omdat geen van de
pijpbeenderen compleet is.
Paleopathologie
Vanwege de jonge leeftijd van dit individu zijn geen paleopathologische verschijnselen te
verwachten. Dit komt omdat afwijkingen aan het bot tijd nodig hebben om zich te manifesteren. Een verrassing was derhalve een gewrichtsafwijking aan een vinger van de rechterhand. Het kan om de wijs-, de midden- of de ringvinger gaan. Het distale gewrichtsoppervlak van het middenhandsbeetje (de metacarpus) is zeer oneffen en poreus, maar er is
geen teken van eburnatie. Hier en op het dorsale oppervlak van de diafyse heeft zich een
dun laagje geribbeld bot afgezet. Van het bijbehorende vingerkootje (de phalanx) is het
dorsale en mediale gebied van het proximale gewrichtsoppervlak versleten. Dit doet het
gewricht er gezwollen uitzien. Waarschijnlijk is deze afwijking het gevolg van een dislocatie
van het gewricht. De botten zijn daarna niet in de juiste positie teruggekomen, hetgeen resulteerde in een infectie en een vervorming van het gewrichtsoppervlak van beide botten.

Samenvatting
De resten van één individu zijn geanalyseerd. Helaas kon het geslacht niet bepaald worden
en het bleek ook niet mogelijk de lichaamslengte vast te stellen. Op het tijdstip van overlijden was dit individu 15 tot 21 jaar oud. Het enige teken van ziekte is op een vinger te zien,
waar het gewrichtsoppervlak van twee articulerende botten zijn vervormd, waarschijnlijk
ten gevolg van dislocatie.
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Bijlage II. Het botanische materiaal
K. Hänninen

Inleiding
In totaal zijn veertien monsters uit twaalf grondsporen onderzocht op zaden en ander botanisch materiaal. Tabel 2 geeft een overzicht van de onderzochte monsters. De monsters
dateren uit de Midden-IJzertijd en de Laat- Romeinse/vroegmiddeleeuwse tijd. Twee monsters bleken achteraf niet gedateerd te kunnen worden. De analyseresultaten van deze
laatstgenoemde monsters worden hier niet besproken.
Doel van het onderzoek was informatie te verkrijgen over de door de bewoners gebruikte
planten en over de vegetatie in de nabije omgeving van de nederzetting.
put

spoor

v ondstnr
ondstnr..

spoortype

datering

4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

8
67
91
115
124
126
131
192
8
21
21
33
24
24

164
170
140
95
136
120
72
224
262
273
276
310
356
357

kuil, onderste vulling
kuil, bovenkant vulling
greppel
greppel
greppel/kuil
kuil
kuil
kuil
kuil, middenvulling
waterput, bovenste vulling
waterput, onderste vulling
greppel
waterput, middenonderste vulling
waterput, vrijwel onderste vulling

(M)IJT
LROM/VME
(M)IJT
(M)IJT
(M)IJT
(M)IJT?
(M)IJT
LROM/VME
LROM/VME
LROM/VME
LROM/VME
LROM/VME?
LROM/VME
LROM/VME

Tabel 2:
Overzichtvan
vandedeonderzochte
onderzochte botanische
botanische monsters
monsters (MIJT
(MIJT =
=Midden
Midden IJzertijd,
IJzertijd, LROM
LROM ==Laat
LaatRomeins,
Romeins,VME
VME=
Tabel
2: Overzicht
=
Vroege
Middeleeuwen)
Vroege
Middeleeuwen)

Methode
De monsters zijn door het ADC gezeefd over een stel zeven met maaswijdtes van 2, 1, 0.5
en 0.25 mm en nat bewaard. De residu’s zijn geanalyseerd met behulp van een opvallendlichtmicroscoop met vergrotingen van 5-50x. Hierbij is van elke fractie een representatief
deel onderzocht, dat wil zeggen de twee grootste fracties zijn in hun geheel bekeken en de
twee kleine fracties zijn onderzocht tot er in tien opeenvolgende petrischaaltjes geen
nieuwe soorten meer werden aangetroffen.

Resultaten

21. Archeobotanische Database RADAR.

De resultaten van het onderzoek staan in tabel 3a/3b. Hieruit blijkt dat alle monsters op
vondstnummer 120 (kuil, spoor 126) na botanische resten bevatten. Naast verkoold materiaal is ook onverkoold materiaal aangetroffen. Dit laatste komt bijna uitsluitend voor in de
monsters uit waterputten. Verkoold materiaal, met name graan, is in alle monsters aanwezig. Tussen de monsters uit kuilen enerzijds en greppels anderzijds zijn geen verschillen
waar te nemen.
Aan cultuurgewassen zijn in de Midden-IJzertijd en in het vroegmiddeleeuwse monster
gerst ( Hordeum vulgare ) en emmertarwe ( Triticum dicoccon ) aangetroffen. In de LaatRomeinse/vroegmiddeleeuwse monsters zijn daarnaast ook haver (Avena spec.) en pluimgierst ( Panicum miliaceum ) gevonden. Bij haver kan het om het onkruid oot ( Avena
fatua ) of om de gecultiveerde haver ( Avena sativa ) gaan. De onderscheidende kafresten
zijn niet aangetroffen. De laatstgenoemde soort is vanaf de Romeinse tijd zeker in Nederland aanwezig. 21 De overige soorten zijn al sinds de prehistorie in Nederland bekend.
Gezien het voorkomen van kafresten van de vrijdorsende graansoort gerst is het mogelijk
dat deze in de nabijheid is verbouwd. Bij bedekte granen, zoals emmertarwe, zijn de kor-
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rels stevig door kaf omhuld. Dit beschermt het graan tegen aantasting, maar maakt het
ook moeizaam te dorsen. Daardoor werd het graan vaak pas kort voor de consumptie
schoongemaakt.22 De aanwezigheid van kaf is dan ook geen bewijs voor lokale verbouw
van dit gewas. Het kan ook van elders zijn aangevoerd. Uit de aangetroffen onkruiden
blijkt dit echter niet, zodat we mogen aannemen dat ook de emmertarwe ter plaatse is verbouwd.
In de monsters uit de Laat-Romeinse tijd of de Vroege Middeleeuwen zijn enkele andere
eetbare gewassen, te weten hazelaar ( Corylus avellana ), meidoorn ( Crataegus
monogyna ), sleedoorn ( Prunus spinosa ) en vlier ( Sambucus nigra ) aangetroffen. Deze
zijn waarschijnlijk in de omgeving verzameld.
Wouw ( Reseda luteola ) is al lange tijd in gebruik als leverancier van een gele verfstof.
Deze inheemse plant groeit echter ook op ruderale plaatsen, waaronder nederzettingsterreinen. Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of deze plant ook daadwerkelijk is
gebruikt of dat hij als onkruid in de buurt van de waterput groeide. Hetzelfde geldt voor
raapzaad (Brassica rapa). Deze plant verwildert gemakkelijk en produceert grote hoeveelheden zaad. Indien de zaden niet in grote hoeveelheden en hoge frequenties in de monsters
voorkomen, kan niet zonder meer worden aangenomen dat de plant is gebruikt. Ook ijzerhard (Verbena officinalis ), een medicinale plant, kan in of rond de nederzetting hebben
gegroeid. Voor al deze drie soorten geldt echter dat ze ook door handel kunnen zijn verkregen.
Naast deze soorten kunnen ook andere wilde planten zijn gegeten of gebruikt, waarvan
echter geen resten bewaard zijn gebleven Te denken valt hierbij aan als groente gegeten
plantendelen of aan paddestoelen.
De wilde planten zijn in de tabellen 3a/3b ingedeeld naar hun voorkomen in huidige vegetaties volgens Van der Meijden 23 en De Vegetatie van Nederland . 24 Hier zijn de volgende
groepen onderscheiden: (akker)onkruiden, storings- en tredplanten, water- en oeverplanten, graslandplanten, planten van zomen en niet in te delen planten. De laatstgenoemde
groep bestaat uit zaden die niet tot op soort konden worden gedetermineerd. Het grootste
deel van de aangetroffen soorten komt uitsluitend in onverkoolde staat in de monsters uit
de waterputten voor.
Vele taxa groeien in de klasse der akkergemeenschappen ( Stellarietea mediae ). Dit zijn
vegetaties van recent bewerkte of omgewoelde minerale gronden, voornamelijk akkers en
tuinen.25 Waarschijnlijk zijn deze soorten samen met het graan en ander voedsel in de nederzetting terecht gekomen.
Ook de groep van storings- en tredplanten is goed vertegenwoordigd. Een groot deel hiervan behoren tot de weegbree-klasse ( Plantaginetea majoris ). 26 Dit zijn plantengemeenschappen die groeien op verdichte of verslempte, voedselrijke tot matig voedselrijke bodem, die weinig zuurstof bevat. In de natuur komen zij voor op jaarlijks langdurig
overstroomde, begraasde weilanden met een wisselende waterstand. Hierbij kan gedacht
worden aan vegetaties langs drinkpoelen, sloten, greppels en oude kreken en aan laagten
op hoger gelegen delen van kwelders. Antropogene vegetaties uit deze klasse komen voor
langs en op veel betreden plaatsen, zoals wegen en paden (tredplanten).
De planten uit de groep pioniers zijn ondergebracht in de tandzaadklasse (Bidentetea
tripartitae). Dit zijn pioniergemeenschappen die groeien op voedselrijke, vooral stikstofrijke, natte grond, hetzij natuurlijk, hetzij antropogeen (natte plaatsen waar gegraven
wordt). Het stikstofgehalte rond menselijke nederzettingen is door de aanwezigheid van
grote hoeveelheden verterend afval hoog, waardoor de omgeving geschikt is voor deze vegetaties. In de winter staan deze plaatsten vaak lang onder water en ook in de zomer drogen ze vaak niet helemaal uit.27 Hierbij kan men denken aan grond in en langs greppels.
Buiten de nederzetting kunnen deze vegetaties voorkomen aan de oevers van rivieren en
andere waterlopen, zeker als deze onderhevig zijn aan overstroming of erosie. Dit zijn de
nattere delen van het landschap, gebieden die gebruikt kunnen zijn geweest voor het weiden van vee. In dit geval zouden de zaden afkomstig kunnen zijn uit mest. De gevonden
soorten hebben resistente zaden, die ongeschonden het maag-darmkanaal zouden kunnen
passeren.
De oever- en waterplanten zijn met grote waarschijnlijkheid afkomstig van de vegetatie
rond de waterputten zelf. Ook (randen van) greppels kunnen begroeid zijn geweest met
deze planten. Eendekroos (Lemna spec.) en watervlo-eieren zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van stilstaand tot zwak stromend open water. Voor beide soorten zijn kleine oppervlakten voldoende.
Verder zijn soorten gevonden van vochtig tot nat, voedselrijk grasland. De vegetatie die
hier thuishoort is de klasse der matig voedselrijke graslanden

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Hillman 1984.
Van der Meijden et al. 1983.
Schaminée et al. 1995-1999.
Haveman et al. 1998.
Sykora et al. 1996.
Weeda et al. 1998.
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( Molinio-Arrhenatheretea ). 28 Deze graslandvegetatie wordt in stand gehouden door
hooien of begrazen, waaruit we mogen concluderen dat het vee hier geweid werd. Of er
daarnaast ook gehooid werd is niet met zekerheid te zeggen, maar wel waarschijnlijk.
Deze vegetaties kunnen in de nabije omgeving van de nederzetting hebben gelegen, maar
de zaden kunnen ook door het vee naar de nederzetting zijn meegenomen. Ook hier gaat
het om redelijk resistente zaden.
De planten van zomen groeien op de grenzen van verschillende vegetaties, bijvoorbeeld
langs akkers of struwelen.

Conclusies
Aan gebruiksplanten zijn tien soorten aangetoond: gerst, emmertarwe, pluimgierst, hazelnoot, meidoorn, sleedoorn, vlier, ijzerhard, raapzaad en wouw. De drie laatstgenoemde
soorten kunnen echter ook als onkruid in de nederzetting hebben gegroeid. De graansoorten zullen in de omgeving zijn verbouwd. Of de haverkorrel van de gecultiveerde soort
afkomstig is, kan niet met zekerheid worden gezegd.
De gevonden wilde planten geven voornamelijk de vegetatie van de akkers en tuinen en in
de nederzetting zelf weer. De verzamelde vruchten en noten zullen in bossen of struwelen
hebben gegroeid. Waarschijnlijk hebben deze ook in de nabije omgeving gelegen. Daarnaast
zijn aanwijzingen gevonden voor weidegronden. Of deze in de directe nabijheid hebben gelegen of dat de gevonden zaden afkomstig zijn uit de mest van vee dat hier geweid heeft, is
niet met zekerheid te zeggen.

28. Zuidhoff et al. 1996.
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Bijlage III. Het aardewerk
C.G.Wiepking
In totaal zijn 2525 aardewerkfragmenten gedetermineerd. Daarbij zijn alle in de putten 1 3 verzamelde scherven (374 scherven). Van het materiaal uit de putten 4 - 7 is een selectie gedetermineerd die iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid geborgen scherven
omvat. Het selectiecriterium was de archeologische context: er zijn hoofdzakelijk scherven
gekozen die uit grondsporen afkomstig zijn.
Het aardewerk uit de plangebieden Peek en Singel West is afkomstig uit de IJzertijd (2119
fragmenten), de Romeinse tijd (66 fragmenten), de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen (272 fragmenten) en de Late Middeleeuwen (16 fragmenten).32 In tabel 4 wordt een
overzicht gegeven van alle aardewerk fragmenten per periode en per werkput. Alleen putten 1, 2 en 3 zijn van vergelijkbare afmetingen. Het grotere aantal scherven uit put 4
weerspiegelt zowel de grotere afmetingen van deze put als het grotere aantal grondsporen. De putten 5, 6 en 7 zijn onderling naar afmetingen wel weer vergelijkbaar.

Het aardewerk uit de IJzertijd
Het aardewerk uit de IJzertijd maakt een zeer groot deel van het verzamelde aardewerk
van plangebieden Peek en Singel West uit. Het aantal scherven bedraagt 2119. Dat is 84%
van het totaal aantal scherven. Het aardewerk uit deze periode is over het gehele terrein
aangetroffen. Het meeste aardewerk is echter afkomstig uit werkput 4. De potvorm is
over het algemeen 3-ledig met een S-vormig profiel (123 scherven). Hoewel de aantallen
gering zijn komen 2-ledige en 1-ledige potten ook voor (respectievelijk 9 en 8 fragmenten).
De kleur van het aardewerk is over het algemeen vrij donker. Het varieert van grijsbruin
tot zwartbruin. De kern is vaak donkerder van kleur dan het oppervlak. Als
verschralingsmiddel is potgruis het meest toegepast (tabel 5). Meestal staken de potgruisdeeltjes door het oppervlak heen waardoor het aardewerk een bobbelig en grof uiterlijk
heeft.

Periode
IJzertijd
Totaal IJzertijd
Romeins

Totaal Romeins
Laat-Romeins en
Vroeg
Middeleeuws

29. Deze indeling is gebaseerd op het
vondstinvoerprogramma ‘Limesdet’.
De groep kruiken en amforen is daarbij als afzonderlijke categorie gescheiden gehouden van het overige
glad- endikwandige aardewerk, met
als achterliggende gedachte om
scherven gemakkelijker als functiegroep te kunnen (blijven) onderscheiden.
30. Böhner 1958.
31. Böhner 1958.
32. Verder waren 39 fragmenten
ondetermineerbaar en 13 fragmenten konden niet specifiek aan een
periode worden toegeschreven.

Aardewerk
Handgevormd
Handgevormd
29
Kruiken&amforen
Belgische waar
Gladwandig
Ruwwandig
Terra sigillata

Handgevormd
Pseudosigillata
30
Ruwwandig(TrierD)
31
Gladwandig(TrierB)
Totaal Laat-Romeins en VME
Laat- en Post
Handgevormd LME
Middeleeuws
Steengoed
Roodbakkend LME
Witbakkend PME
Overig PME
Totaal Laat- en Post Middeleeuws
Overig
Spinklos
Briquetage aardewerk
Slakken
Totaal Overig
Totaal indet
Onbekend/indet
Eindtotaal

1
210
210
9

2
38
38
4

1
10
3

4
1

1
1
14
6

1

27
2
35

17
20

0

3
39
39
5
6
1

0

0

Werkputnummer
4
5
1440 251
1440 251
16
14
2
1
1
1
1
1

Totaal
6
135
135

7
6
6
1

11
16

1
3

10

9

2119
2119
49
9
2
2
3
1
66
94
3
172
3
272
1
2
9
2
2
16
1
11
1
13
39

1535

370

219

28

2525

21
33
3
10

16
35

0
14

1
2

61

3

46

96

54
1
69

1

1
2

5

1

3
1

5

5
1
1
1
2
2
7

11
1
1
242

43

Tabel 4: Overzicht van het aardewerk per periode en per werkput.
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Een redelijk aantal scherven is gepolijst. Een veel groter aantal scherven is echter besmeten. Het percentage besmeten aardewerk is met 9,7% bovendien groter dan het percentage versierd aardewerk (6,8%).

Het aardewerk uit de Romeinse tijd
Het aardewerk uit de Romeinse tijd bestaat uit zowel handgevormd- als gedraaid aardewerk. Het aantal scherven bedraagt slechts 66. Dat is 2,6% van het totale aantal scherven. Het meeste Romeinse materiaal is afkomstig uit put 4. De meeste gedraaide scherven
zijn echter afkomstig uit put 3. Van de 66 Romeinse scherven zijn 49 handgevormd (74%).
Als verschralingsmiddel is plantaardig materiaal of een combinatie van plantaardig materiaal met potgruis gebruikt. De potvorm is drieledig. Het handgevormde aardewerk uit deze
periode is nauwelijks versierd. Eén keer is op een wandfragment lijnversiering aangetroffen. Eénmalig is ook een randfragment versierd met nagelindrukken, die tegen de rand zijn
geplaatst. Ook afwerking komt nagenoeg niet voor. Slechts één scherf is gepolijst. Besmeten aardewerk is onder het Romeinse, handgevormde aardewerk geheel niet aangetroffen.
Het aantal gedraaide Romeinse scherven is zeer gering (17 scherven). In tabel 4 zijn de
aantallen per categorie aangegeven. Het zijn allemaal wandfragmentjes op een randfragment van het type Hofheim 50/5133 (40-110 n.Chr.) en een randfragment van een
Zuidgallische Dragendorff 3334 (20-110 n.Chr.) na. Een aantal categorieën Romeins aardewerk, zoals kustaardewerk, geverfde waar en dikwandig aardewerk, ontbreken verrassend genoeg. Bovendien is het aantal scherven zo gering dat een bewoningsfunctie van de
site in deze periode niet voor de hand ligt. Waarschijnlijk is het materiaal afkomstig uit de
nabije omgeving waar mogelijk wel bewonings- of activiteitsgebieden uit deze periode aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan de Romeinse bewoning die op het enige honderden
meters zuidelijker gelegen terrein aan De Vork is vastgesteld. 35

Het aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen
Het aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen vormt met 272 scherven de grootste groep na het aardewerk uit de IJzertijd. Het beslaat 10,7% van het totaal
aantal scherven. Het aardewerk is over het gehele terrein aangetroffen. Uit de werkputten
5 en 6 is echter het meeste aardewerk afkomstig. Het aardewerk uit deze periode bestaat
uit handgevormd- en gedraaid aardewerk. Als verschralingsmiddel is meestal grof zand en
steengruis gebruikt, maar ook schelpmagering komt vaak voor (tabel 9). Het scherfmateriaal waarin schelpgruis is verwerkt is vaak donker, bijna zwart van kleur, en heeft
een enigszins poreuze structuur. Het fijne schelpgruis is zichtbaar op de breuk en aan het
oppervlak. Dit soort handgevormde aardewerk wordt toegeschreven aan de Laat-Romeinse
periode (3 e en 4e eeuw n.Chr.).
Magering
Laat-Romeins schelp
VME glimmer
VME schelp
VME steen
VME zand
Eindtotaal

Totaal
11
9
18
22
34
94

%
12%
10%
19%
23%
36%
100%

Tabel 9: Overzicht van de aantallen en percentages Laat-Romeins en
vroegmiddeleeuws , handgevormd aardewerk per magering

33.
34.
35.
36.
37.

Ritterling 1912.
Dragendorff 1895.
Dijkstra 2000.
Bakker 1997.
Op de vindplaatsen Houten terrein 21
(Voss in druk) en De Geer, Wijk bij Duurstede (Bakker 1997), is dit type eveneens het meest aangetroffen.
38. Verg. Unversagt type 32 en 33, Pirling
type 157, Böhner type D8 en Willems
type 3.

Van het gedraaide aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen vormt
het ruwwandige aardewerk veruit de grootste groep. Het bestaat uit Laat-Romeinse baksels en oxyderend- en reducerend gebakken materiaal uit de Merovingische tijd. In tabel 10
wordt een overzicht gegeven van het ruwwandige aardewerk en de aangetroffen typen.36
In tabel 10 is te zien dat het oxyderend gebakken, ruwwandige aardewerk uit de
Merovingische periode het meest is aangetroffen. Onder de typen komt type BAI, de wijdmondige pot, het meest voor.37 Opvallend is het relatief hoge aantal scherven van het type
BAVI, een wijdmondige pot met een naar buiten omgebogen verdikte rand en een kordonlijst (afb. 11). Dit type wordt wel aangeduid als kenmerkend voor de 5e eeuw.38 Opmerkelijk zijn ook de scherven van zogenaamde ‘pseudosigillata’. Toen de productie van terra
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sigillata in de Argonnen opgehouden was heeft men in de 5e en 6e eeuw in de Maasvallei
nog Argonnensigillata nagemaakt.39 De scherven behoren tot het type Chenet 324.40 De
vorm is wat groter, grover en minder zorgvuldig afgewerkt als zijn 4e eeuwse
Argonnensigillata voorganger. Het is bovendien gemaakt van een ander soort baksel dat
zeer hard gebakken is en bijna baksteenachtig van kleur en structuur. Als laatste zijn nog
enkele fragmenten aangetroffen van gladwandige Merovingische waar. Het gaat om de categorie Trier B41; glad reducerend gebakken aardewerk. Twee fragmenten zijn afkomstig
van knikwandpotten waarvan één geïdentificeerd kon worden als type KWP B1/3.42

Vormen:

Laat-Romeins ruwwandig
Merovingisch oxyderend
ruwwandig
Merovingisch reducerend
ruwwandig
Indet
2

Eindtotaal

Engmondig Bord
bolle pot

Wijdmondig pot
met kordonlijst

BAI (A-E)
1
-

Engmondig
bolle pot
met
dekselgeul
BAIIA
3
-

BAIIB
3

BAIIIA
1
-

BAVI
8
-

pot
2
7

onbekend
6
88

21
98

10

-

-

-

-

-

42

52

-

-

-

-

-

-

1

1

11

3

3

1

8

9

137

172

Wijdmondig
steile pot

Totaal

Tabel 10: Overzicht van de aantallen Laat-Romeins en Merovingisch, ruwwandig aardewerk

Het aardewerk uit de Late- en post-Middeleeuwen
Het Laat- en postmiddeleeuws aardewerk bestaat uit slecht 16 scherven. Dat is 0,6% van
het totaal aantal scherven. De grootste groep wordt gevormd door het roodbakkende aardewerk uit de Late Middeleeuwen. Daarnaast zijn nog enkele steengoedfragmenten aangetroffen en postmiddeleeuws, witbakkend aardewerk. Het meeste aardewerk uit deze periode komt uit werkput 7.

Conclusies
De hoeveelheid scherven uit de IJzertijd, ca. 84% van het totaal, duidt aan dat deze periode een belangrijke episode in de geschiedenis van de vindplaats is geweest. De Vroegen Midden-Romeinse tijd is in geringe mate aanwezig. De aangetroffen scherven uit deze
periode komen waarschijnlijk van een nederzetting uit de nabije omgeving, mogelijk aan De
Vork. Daarnaast zijn er scherven aangetroffen uit de Laat-Romeinse periode en de
Merovingische periode. Er lijkt sprake te zijn van continuïteit tussen deze perioden vanwege het voorkomen van 5e eeuws materiaal. Hoewel er enige scherven zijn die gedateerd
kunnen worden aan het einde van de Merovingische tijd wordt de Karolingische periode
door het ontbreken van scherfmateriaal uit deze tijd uitgesloten.
Het aardewerk van de plangebieden Peek en Singel West vertoont veel overeenkomsten
met dat van terrein 21 in Houten.43 Zowel in Houten als in plangebieden Peek en Singel
West heeft IJzertijd-aardewerk, zeer waarschijnlijk te plaatsen in de Midden-IJzertijd, een
zeer groot aandeel in het gehele spectrum. Daarbij zijn drieledige vormen prominent aanwezig. Het aardewerk van beide vindplaatsen is bijna uitsluitend met potgruis gemagerd.
De percentages scherven met versiering en scherven met afwerking van beide vindplaatsen ontlopen elkaar niet veel. Naast de grote groep scherven uit de (Midden-)IJzertijd
komt op beide vindplaatsen een relatief klein aantal scherven uit de Vroege en Midden-Romeinse tijd voor. Een opvallende overeenkomst is verder de aanwezigheid op beide vindplaatsen van aardewerk uit de Laat-Romeinse periode. Ook de Merovingische periode is op
beide vindplaatsen door een groep scherven vertegenwoordigd. Bovendien wijst de aanwezigheid in zowel de plangebieden Peek en Singel West als in Houten van type Bakker VI,
een wijdmondige pot met een naar buiten omgebogen verdikte rand en een kordonlijst, op
continuïteit van bewoning tussen de Laat-Romeinse en de Merovingische periode. Dit type
wordt in het algemeen aangeduid als een vorm die karakteristiek is voor de 5e eeuw.44 Voor
de plangebieden Peek en Singel West zijn er vervolgens, in tegenstelling tot Houten terrein
21, geen aanwijzingen voor een voortzetting in de Karolingische periode maar er is nog wel
een handjevol scherven afkomstig uit de Late Middeleeuwen.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Wautelet 1977.
Chenet 1941.
Böhner 1958.
Böhner 1958.
Voss in druk.
Verg. Unversagt type 32 en 33,
Pirling type 157, Böhner type D8 en
Willems type 3.
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Bijlage IV. De dierenbotten
J. Zeiler

Inleiding
In dit verslag worden de resultaten besproken van het onderzoek van de dierlijke resten
uit de plangebieden Peek en Singel West te Odijk. Het materiaal is met de hand verzameld.
Hierdoor kunnen in principe kleine botresten (vogels, vissen, kleine zoogdieren e.d.) zijn
gemist.
De vraagstelling van het archeozoölogisch onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op de samenstelling van het faunaspectrum (belang van veeteelt, jacht en visvangst) en de analyse
van de slachtleeftijden en de slachtmethoden (exploitatiepatronen van vee en wild).
Het onderzochte faunamateriaal bestond uit 825 resten, die voor het overgrote deel van
zoogdieren waren. In eerste instantie is meer materiaal onderzocht. Daarbij werd er vanuit gegaan dat het overgrote deel van het botmateriaal uit een laat-Romeinse context afkomstig was. De uiteindelijke datering, die pas beschikbaar was nadat het onderzoek was
afgesloten, viel echter heel anders uit. Een groot deel van het onderzochte materiaal bleek
niet of niet eenduidig te dateren en viel dus alsnog af. Van het resterende materiaal was
het grootste deel te dateren in de Midden-IJzertijd; een kleine hoeveelheid resten was afkomstig uit een Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse context (4e - 7e eeuw n.Chr.). Van de
laatste categorie worden hier, vanwege het kleine aantal resten, alleen enkele algemene
conclusies gepresenteerd (conservering, soortenspectrum). Daarnaast worden enkele niet
(eenduidig) gedateerde vondsten kort besproken vanwege hun bijzondere karakter.
De resten zijn, voor zover mogelijk, gedetermineerd op soort, geslacht of familie met be-

BW in g.; percentages < 0.1 niet opgenomen
Soort
NR

%

BW

%

Rund (Bos taurus)

121

44.0

5407.1

72.1

Paard (Equus caballus)

11

4.0

1075.1

14.3

Schaap/geit (Ovis/Capra)

29

10.5

279.8

3.7

Varken (Sus domesticus)

22

8.0

302.6

4.0

Hond (Canis familiaris)

89

32.4

434.1

5.8

Totaal zoogdieren, gedet.

272

7498.1

Klein zoogdier

25

20.7

Middelgroot zoogdier

61

163.5

Groot zoogdier

87

745.4

Zoogdier, indet.

297

293.5

Totaal zoogdieren, indet.

470

1223.1

Wilde eend (Anas plathyrhynchos)

3

Totaal vogel, gedet.

3

Tabel 11: Aantal- en gewichtsfrequenties van faunaresten uit de Midden-IJzertijd.

1.1

3.9

3.9

0.1
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hulp van de recente vergelijkingscollectie van het Groninger Archeologisch Instituut (GIA).
De resten van mollusken (27 in totaal) zijn niet nader gedetermineerd, en verder niet in de
uitwerking van de gegevens meegenomen.
Vervolgens zijn de fragmenten geteld en gewogen. Het gewicht van de resten van een bepaalde diersoort is een ruwe maat voor de vleesopbrengst van die soort. Gewichtspercentages zijn in dit opzicht een betere indicatie dan het aantal resten, voorzover het om
zoogdieren en vogels gaat.
Daarnaast zijn bijzondere kenmerken van het materiaal, zoals brand-, slacht- en
vraatsporen en pathologieën genoteerd. Waar mogelijk is de sexe bepaald. De codering van
de gegevens gebeurde aan de hand van het Laboratorium protocol archeozologie van de
ROB45, terwijl de analyse van de slachtleeftijden geschiedde op basis van de gegevens van
Habermehl46. Maten zijn, volgens de methode van Von den Driesch47, alleen genomen om
schofthoogtes te bepalen (of anderszins een indruk van de lichaamsgrootte te krijgen) of
om wilde van gedomesticeerde vormen te kunnen onderscheiden. Voor het eerste is gebruik gemaakt van de gegevens van Harcourt48 voor hond, Matolcsi49 voor rund en Vitt50
voor paard. Voor het tweede is gebruik gemaakt van de gegevens van Degerbøl en
Fredskild51 voor oeros.
De uitwerking van de gegevens is verricht met behulp van Access.

Resultaten
Het faunaspectrum
Het materiaal is in het algemeen sterk gefragmenteerd. Wat betreft het Midden-IJzertijdmateriaal valt meer dan 70% van de resten in fragmentatieklasse 1, wat inhoudt dat minder dan 10% van de oorspronkelijke grootte bewaard is gebleven. Desondanks kon toch
nog bijna 37% van de in totaal 825 resten tot op soort of geslacht worden gedetermineerd.
Het Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse materiaal geeft vrijwel hetzelfde beeld te zien:
meer dan 70% valt in fragmentatieklasse 1, en ca. 36% van de in totaal 53 resten kon tot
op soort worden gedetermineerd.
Het aandeel verbrand bot is laag: bijna 5% van het totaal aantal resten uit de MiddenIJzertijd vertoont sporen van verbranding. Van de resten uit de Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse context is slechts één botfragment verbrand, een middenvoetsbeen van
rund.
Tabel 11 geeft een algemeen overzicht van het faunaspectrum voor de Midden-IJzertijd.
Hierin zijn alle verzamelde resten opgenomen, met uitzondering van de bovengenoemde
mollusken. Rund ( Bos taurus) is zowel in aantal als in gewicht veruit de belangrijkste
soort. Paard ( Equus caballus) komt qua gewichtsaandeel op de tweede plaats. Het relatief hoge numerieke aandeel van hond ( Canis familiaris) is terug te voeren op een groot
aantal resten van één exemplaar (vondstnummer 344) uit spoor 39 van put 6. De aanwezigheid van honden in Odijk blijkt overigens niet alleen uit de gevonden skeletresten, maar
ook uit knaagsporen op een aantal botfragmenten van rund. Het aandeel van schaap/geit
( Ovis/ Capra ) is min of meer gelijk aan dat van varken ( Sus domesticus ). Wat betreft de
laatste soort kon in één geval op grond van de vorm van een hoektand uit de onderkaak
het geslacht worden bepaald. Het ging het daarbij om een mannetje.
Behalve de zoogdierresten zijn drie vogelresten aangetroffen, die alle afkomstig zijn van
wilde eend ( Anas plathyrhynchos ).
Ook in het Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse materiaal lijkt rund de belangrijkste soort,
(op afstand) gevolgd door schaap/geit en varken. Paard en hond ontbreken, en ook zijn
geen resten van vogels aangetroffen (tabel 12). De meest opvallende diersoort is bever
( Castor fiber ), waarvan een fragment van ellepijp (ulna ) werd gevonden. Het was afkomstig van een dier dat jonger dan twee jaar is geweest.

Slachtmethoden en slachtleeftijden
Een aantal soorten waarvan in het Midden-IJzertijdmateriaal van Odijk resten zijn gevonden
zal gegeten zijn. Wat betreft de landbouwhuisdieren geldt dit voor rund, schaap/geit en
varken. Daarentegen is het de vraag of men ook paardenvlees heeft gegeten.
Analyse van de slachtsporen op botfragmenten kan uitwijzen of het vlees van een diersoort
wel of niet is gegeten. Volgens Lauwerier52, die de slachtsporen op paardenbotten uit het
oostelijk rivierengebied (1e-4e eeuw n.Chr.) vergeleek met die op runderbotten, waren vrijwel alle slachtsporen op botten van paard veroorzaakt door beenbewerking of villen. Tot de
eerste categorie behoorden de hak- en zaagsporen op de middenhands-en -voetsbeenderen
(metapodia). De tweede categorie betrof de snijsporen op de botten die zich bevinden in

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Lauwerier 1997.
Habermehl 1975.
Von den Driesch 1976.
Harcourt 1974.
Matolcsi 1970.
Vitt 1952 in: May 1985.
Degerbøl en Fredskild 1970.
Lauwerier 1988.
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BW in g.; geen percentages berekend vanwege kleine aantallen
Soort
NR

BW

Rund (Bos taurus)

11

705.0

Schaap/geit (Ovis/Capra)

3

23.7

Varken (Sus domesticus)

4

118.9

Bever (Castor fiber)

1

3.0

Totaal zoogdieren, gedet.

19

850.6

Middelgroot zoogdier

1

2.1

Groot zoogdier

15

86.4

Zoogdier, indet.

18

17.3

Totaal zoogdieren, indet.

34

105.8

Tabel 12: Aantal- en gewichtsfrequenties van faunaresten uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen

het smalste deel van het achterbeen, daar waar de huid het strakst zit: scheenbeen (tibia),
middenvoetsbeen (metatarsus) en rolbeen (astragalus).
Helaas waren op slechts drie botten uit het Midden-IJzertijdmateriaal slachtsporen te zien,
waarvan twee van paard en één van rund. In het eerste geval ging het om een middenhands- en een middenvoetsbeen met snijsporen; in het tweede geval om een dijbeen
(femur) met snijsporen. Dit laatste wijst op het ontvlezen van het bot, en dus op consumptie; de snijsporen op het middenvoetsbeen - en mogelijk ook die op het middenhandsbeen van paard zijn een aanwijzing voor villen. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat men
paardenvlees gegeten heeft. Een aanwijzing dat dit inderdaad niet het geval was, is het
verschil in fragmentatie tussen resten van rund en die van paard: juist bij het slachten
voor menselijke consumptie worden skeletelementen immers in kleinere stukken verdeeld.
Bijna de helft van het aantal runderresten uit de Midden-IJzertijd valt in de zwaarst
gefragmenteerde categorie, terwijl deze bij paard geheel ontbreekt. Daarnaast vallen met
name in de twee minst gefragmenteerde categorieën de percentages duidelijk in het voordeel van paard uit. Hierbij moet wel worden bedacht dat het kleine aantal resten van paard
het beeld enigszins kan vertekenen; desondanks zijn de verschillen opmerkelijk.
Een zelfde vergelijking kan worden gemaakt tussen varken en hond; ook de laatste zal niet
zijn gegeten. Hoewel minder uitgesproken dan bij rund en paard, valt ook hier op dat de
resten van varken sterker gefragmenteerd zijn dan die van hond.
Bij de interpretatie van de de verdeling van skeletelementen van rund, varken en schaap/
geit zijn twee aspecten van belang: het onderscheid in slacht- en consumptieafval en het
opdelen van de elementen naar vleeskwaliteit. Wat het eerste punt betreft worden hier
hoornpitten en alle elementen van de onderpoten (middenhands- en -voetsbeenderen, handen voetwortelbeentjes en teenkootjes) als slachtafval beschouwd. De overige elementen,
dus met inbegrip van de craniale beenderen (schedel, boven- en onderkaak) worden tot het
consumptieafval gerekend. Losse gebitselementen worden buiten deze indeling gelaten,
omdat ze beter bewaard blijven dan bot en zo het beeld sterk kunnen vertekenen. Ook de
niet-determineerbare pijpbeenfragmenten van middelgrote en grote zoogdieren worden niet
opgenomen, omdat niet meer te achterhalen is tot welke klasse van vleeskwaliteit ze behoren.

53. Uerpmann 1973.

Bij de indeling van de elementen naar vleeskwaliteit is de methode van Uerpmann gevolgd.53 Hierbij wordt een indeling gehanteerd in drie klassen:
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A. Vleesrijke delen: wervels, schouderblad (scapula), opperarmbeen (humerus), bekken (pelvis) en dijbeen (femur)
B. Vleesarme delen: schedel (cranium), onder- en bovenkaak (mandibula en maxilla), ribben
(costae), spaakbeen (radius), ellepijp (ulna), scheenbeen (tibia) en kuitbeen (fibula)
C. Delen met zeer weinig of geen vlees: hoornpitten en gewei, middenhands- en -voetsbeenderen (metapoden), hand- en voetwortelbeentjes (carpalia en tarsalia) en teenkootjes
(phalanges)
Uit de verdeling van de skeletelementen blijkt dat de resten van rund, schaap/geit en varken zowel slacht- als consumptieafval omvatten. De aanwezigheid van slachtafval wijst er
op de slacht in ieder geval voor een deel in de nederzetting plaatsvond.
Wat betreft middelgroot en groot zoogdier valt, in vergelijking met de op soort gedetermineerde resten, met name het relatief grote aandeel van ribfragmenten op, naast het naar
verhouding grote aantal schedelresten bij groot zoogdier. Dit zal in het eerste geval te maken hebben met het in stukken hakken van de ribben bij de slacht, en in het tweede geval
met het feit dat de schedel van nature al vatbaarder voor fragmentatie is dan andere
skeletelementen. Het kleinere aantal schedelfragmenten bij middelgroot zoogdier lijkt een
afspiegeling te zijn van de aantalsverhoudingen in het gedetermineerde materiaal, dat wil
zeggen tussen rund en paard enerzijds en schaap/geit, varken en hond anderzijds.
Het aandeel van vleesrijke skeletelementen bij rund bedraagt iets minder dan een vijfde
van het totaal aantal resten, en is daarmee vrijwel gelijk aan het aandeel van slachtafval.
Bij schaap/geit en varken is het aantal resten te klein om in dit verband verdere uitspraken te doen.
De verdeling van de slachtleeftijden van de Midden-IJzertijdrunderen (gebaseerd op de
vergroeiingsstadia in de postcraniale beenderen) wijst er op dat het grootste deel op zijn
vroegst na het einde van het tweede levensjaar is geslacht. De leeftijdsgegevens op basis
van de doorbraak van tanden en kiezen laten een wat ander beeld zien: twee kaken zijn afkomstig van dieren jonger dan twee jaar, en eveneens twee van runderen die rond de twee
jaar oud zijn geweest. De twee categorieën zijn door de verschillende leeftijdsgrenzen lastig met elkaar te vergelijken, en bovendien kan met name het relatief kleine aantal kaakfragmenten een vertekend beeld geven. Als inderdaad het zwaartepunt van de slacht op
wat oudere leeftijd heeft gelegen, kan dit er op wijzen dat de runderen in de Midden-IJzertijd niet alleen werden gehouden voor de productie van vlees, melk en mest, maar dat ook
de beschikbaarheid van trekkracht van belang was.
Het aantal leeftijdsgegevens van zowel varken als schaap/geit is te klein om een betrouwbaar beeld van de exploitatiewijze te geven.54 Wat betreft de varkens zijn zowel resten van
jongere (jonger dan een jaar) als van oudere dieren (ouder dan anderhalf c.q. twee jaar)
aangetroffen.
De drie postcraniale beenderen van schaap/geit waarvan de slachtleeftijd kon worden bepaald zijn alle afkomstig van dieren jonger dan drie jaar. Daarnaast zijn twee kaken afkomstig van individuen van respectievelijk jonger en ouder dan twee jaar.
De twee resten van paard zijn afkomstig van dieren van minstens 10-12 maanden oud. Verondersteld kan worden dat de paarden als rij- en/of lastdier zijn gehouden.
De beenderen van hond waarvan de leeftijd kon worden bepaald zijn alle afkomstig van volwassen dieren. Gezien de herkomst van de resten, te weten uit twee verschillende sporen
(spoor 124 uit put 4 en spoor 39 uit put 6) lijkt het te gaan om twee individuen. De resten
uit spoor 124 (opperarmbeen, spaakbeen, bekken en dijbeen) zijn - als ze inderdaad van
hetzelfde dier zijn - van een hond van meer dan anderhalf jaar oud. De resten uit spoor 39,
die (voor zover dat was te bepalen) uit de linker helft van het lichaam afkomstig zijn, zijn
van een hond die in ieder geval ouder is geweest dan 15-18 maanden. Twee lendenwervels
van dit dier waren aan elkaar vastgegroeid. Deze pathologie, die een zekere stijfheid in de
wervelkolom zal hebben veroorzaakt, kan een gevolg zijn van ouderdom.
De functie van honden in Odijk zal voornamelijk die van waak- en herdershond zijn geweest.

Schofthoogte
Ondanks de sterke fragmentatie kon toch van een aantal pijpbeenderen uit het MiddenIJzertijdmateriaal de grootste lengte (GL) worden gemeten. Het ging daarbij om een
middenvoets- en een middenhandsbeen van rund, een middenhandsbeen van paard en een
dijbeen van hond (het exemplaar uit spoor 124).

54. Dit geldt ook voor rund, schaap/geit
en varken in het Laat-Romeinse/
Vroeg-Middeleeuwse materiaal.
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Voor paard lag de schofthoogte op 121.1 cm, wat betekent dat het een klein dier is geweest. Het is bekend dat de inheemse paarden klein waren, en dat pas in de Romeinse tijd
sprake is van grotere dieren die met het Romeinse leger meekomen.55
De hond had een schofthoogte van 56.7 cm. Daarmee valt het volgens de indeling van Kersten56 net iets buiten het maximale bereik van de middelgrote honden met schofthoogtes
van 42-56 cm.
Voor rund werden schofthoogtes berekend van 109.4 en 110.6 cm. Evenals bij paard gaat
het ook hier om kleine dieren. In het materiaal uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen bevond zich een metatarsus waarvan eveneens de GL kon worden gemeten. Het
ging in dit geval om een groter rund, met een schofthoogte van 123.2 cm. Uit eerder onderzoek is bekend dat in de loop van de Romeinse tijd de runderen groter worden.57 Zo lagen de schofthoogtes van runderen uit 4e-eeuws Nijmegen tussen 110.7 en 154.6 cm, met
een gemiddelde van 127.59 cm. Het is mogelijk dat de grotere schofthoogte van het dier uit
plangebied Peek/Singel West hiermee in verband kan worden gebracht, maar er zou eveneens simpelweg sprake kunnen zijn van sexueel dimorfisme. Bij de twee kleine runderen
uit de Midden-IJzertijd zou het in dat geval om koeien kunnen gaan, terwijl het grotere dier
uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen een stier kan zijn geweest.

Enkele niet (eenduidig) gedateerde vondsten

55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

Lauwerier en Robeerst 1998.
Kersten 1979.
Lauwerier 1988.
datering Midden-IJzertijd.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.
datering Midden-IJzertijd/Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen/
Late Middeleeuwen.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.
datering Midden-IJzertijd.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.
datering Midden-IJzertijd/Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen/
Late Middeleeuwen.
datering vermoedelijk recent.
datering Midden-IJzertijd.
datering vermoedelijk Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen.

Zoals gezegd is een aantal vondsten, die niet of niet eenduidig te dateren zijn, toch zo bijzonder dat ze hier kort worden vermeld. Ten eerste gaat het daarbij om een aantal diersoorten die niet in het gedateerde materiaal zijn aangetroffen: oeros (Bos primigenius ),
edelhert ( Cervus elaphus ), eland ( Alces alces ), wild zwijn ( Sus scrofa ) en meerval
( Siluris glanis ).
Een fragment van humerus (opperarmbeen) van oeros (vondstnummer 134)58 kon op grond
van de genomen maat (grootste proximale breedte) met zekerheid aan de soort toegeschreven worden. De waarde (128.3 mm) valt in de range die overlapt tussen oeroskoeien en
kleine oerosstieren. Een tweede skeletfragment, een lendenwervel (vondstnummer 299),59 is
op zicht gedetermineerd als oeros met behulp van materiaal uit de vergelijkingscollectie van
het GIA. Van een derde fragment, een stuk van een hoornpit (vondstnummer 282),60 kon niet
eenduidig worden bepaald of het om een tam rund dan wel om een oeros ging.
De resten van edelhert (vondstnummer 227)61 betreffen zes fragmenten van wat zo te zien
van een kapitaal gewei is geweest. De resten kunnen worden gekarakteriseerd als
bewerkingsafval; twee stukken vertonen kapsporen. Het zou hier kunnen gaan om geïmporteerd materiaal ten behoeve van de fabricage van werktuigen. De aanwezigheid van
geweifragmenten hoeft dus niet te betekenen dat in de directe omgeving van de nederzetting edelherten voorkwamen. Dit geldt overigens ook ten aanzien van eland: de enige aangetroffen rest is een teenkootje (vondstnummer 172),62 dat mogelijk nog heeft vastgezeten
aan een van elders aangevoerde huid.
Het fragment van wild zwijn, een hoektand uit de onderkaak, (vondstnummer 234)63 kon
niet worden gemeten, maar op grond van vergelijking met exemplaren uit de collectie van
het GIA kon dit fragment vrijwel zeker aan een mannetje wild zwijn worden toegeschreven.
De rest van meerval, tenslotte, betrof een borstvinstekel (vondstnummer 34).64
Naast deze soorten is ook een tweede rest van bever aangetroffen: een dijbeenfragment
(vondstnummer 234),65 dat vraatsporen van hond vertoonde.
De tweede categorie vondsten die vanwege hun bijzondere karakter hier kort worden besproken betreft een aantal pathologieën, die zijn aangetroffen op botten van rund, varken
en hond. Bij rund (vondstnummer 282)66 ging het om een lichte vorm van exostose (botwoekering) op het distale gewrichtsvlak van één van de voetwortelbeentjes
(centrotarsale). Dit kan een gevolg zijn van overbelasting.
Twee ribben van een biggetje (vondstnummer 246)67 - dat in ieder geval jonger dan een
jaar, maar mogelijk nog veel jonger is geweest - vertoonden elk een geheelde breuk. Op de
plaats waar de ribben gebroken waren was een sterke verdikking te zien.
De pathologieën bij hond betroffen een enigszins krom gegroeid scheenbeen (vondstnummer 34)68 en een tweede geval van twee aan elkaar vastgegroeide lendenwervels
(vondstnummer 128).69 Deze laatste waren afkomstig van een ander individu dan de “halve
hond” uit spoor 39 (put 6). De oorzaak van de eerste afwijking, die tot mank lopen zal hebben geleid, is niet duidelijk. De tweede zal, net als bij de andere hond met dezelfde afwijking, tot stijfheid in de wervelkolom hebben geleid en kan een gevolg zijn van ouderdom.
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Discussie en conclusies
Uit de analyse van het dierlijk botmateriaal uit de Midden-IJzertijd-nederzetting in de plangebieden Peek en Singel West blijkt dat veeteelt, en dan met name de rundveehouderij, de
belangrijkste peiler was van de vleesvoorziening. Het economisch belang van schaap/geit
lijkt even groot te zijn geweest als dat van varken. Jacht lijkt amper een rol te hebben gespeeld, al zullen door de verzamel- wijze zeker resten van vogels (en vissen) zijn gemist.
In ieder geval is gejaagd op wilde eenden.
Van de huisdieren zijn paard en hond zeer waarschijnlijk niet gegeten. Dit blijkt vooral uit
de mate van fragmentatie. Resten van soorten die zeker wel zijn gegeten, zoals rund en
varken, zijn veel sterker gefragmenteerd dan die van paard en hond.
Het kleine aantal resten uit de Laat-Romeinse tijd/Vroege Middeleeuwen suggereert een
min of meer gelijk patroon. Rund is ook hier de belangrijkste soort, en ook het aandeel van
jacht in de vleesvoorziening lijkt klein te zijn geweest. Bever is de enige wilde diersoort die
in dit materiaal is aangetroffen.
Voor beide perioden geldt dat het aandeel van jacht wat groter kan zijn geweest dan uit het
gedateerde materiaal blijkt, en dat ook visvangst een (bescheiden) rol kan hebben gespeeld. De niet (eenduidig) gedateerde vondsten van oeros, bever, wild zwijn en meerval,
en mogelijk ook die van edelhert en eland, wijzen in die richting. In verband met de reconstructie van de verspreidingsgeschiedenis van met name eland en oeros - waarbij onder
meer de vraag meespeelt wanneer deze soorten uit ons land verdwenen zijn - zou het overigens aan te bevelen zijn de betreffende resten te laten dateren door middel van 14C.
Uit de verdeling van de slachtleeftijden van de runderen uit de Midden-IJzertijd komt naar
voren dat het zwaartepunt van de slacht op wat oudere leeftijd lag, in ieder geval na het
tweede levensjaar. Dit kan er op wijzen dat de runderen niet alleen zijn gehouden voor de
productie van vlees, melk en mest, maar dat ook de beschikbaarheid van trekkracht van
belang was. Wat betreft schaap/geit en varken is het aantal gegevens te beperkt om een
betrouwbaar beeld van de exploitatiewijze te geven. Dit laatste geldt over de hele linie ook
voor het Laat-Romeinse/vroegmiddeleeuwse materiaal.

t

45

ADC Rapport 60 - Odijk, plangebieden Peek en Singel West

LITERATUUR
Baart, J., W. Krook, A. Lagerweij, N. Ockers, H. van Regteren Altena, T. Stam,
H. Stoepker, G. Stouthart, M. van der Zwan, 1977: Opgravingen in Amsterdam. 20

jaar stadskernonderzoek. Haarlem.
Bakker, A.M.,1997: Laat-Romeins en Merovingisch ruwwandig aardewerk van De

Geer in Wijk bij Duurstede , Amsterdam (ongepubliceerde doctoraalscriptie AIVU).
Berendsen, H.J.A., 1982: De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht. RUU, Utrecht.
Besteman, J., 1996: Wieringen: Stroe. In: M. Meffert (red.), Archeologische kroniek van
Holland over 1996. Holland 29, nr. 6, 380.
Böhner, K., 1958: Die fränkische Altertümer des Trierer Landes , I - II, Berlin
(Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie B,1).
Chenet, G., 1941: La céramique gallo-romaine d’Argonne du Ive siècle et la
terre sigillée décorée à la molette , Macon (Fouilles et documents d’archéologique
antique en France, 1), 91-94.
Coleman W.H., 1969: Sex Differences in the Growth of the Human Bony Pelvis.
American Journal of Physical Anthropology 31, 125 - 151.
Degerbøl, M. & B. Fredskild, 1970: The urus (Bos primigenius Bojanus) and
neolithic cattle (Bos taurus domesticus Linné) in Denmark. Biologiske Skrifter 17
(1). Kopenhagen.
Dijkstra, J., 2000: Aanvullend Archeologisch Onderzoek aan De Vork en bij de
Oude Haven te Odijk, gemeente Bunnik. ADC-rapport 47, Bunschoten.
Driesch, A. von den, 1976: A guide to the measurement of animal bones from
archaeological sites , Cambridge (Mass.).
Dragendorff, H.,1895: Terra sigillata: ein Beitrag zur Geschichte der griechischen und
römischen Keramik, Bonner Jahrbücher 96-7, 18-155.
Haalebos, J.K., 1986: Fibulae uit Maurik. Oudheidkundige Mededelingen uit het
Rijkmuseum van Oudheden te Leiden. Supplement 65, 1984-1985.
Habermehl, K.-H., 1975: Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren. Berlijn/
Hamburg.
Hänninen, K., 2000: Analyse van botanische monsters gedateerd in de Midden
IJzertijd, Laat Romneinse tijd en Vroege Middeleeuwen uit Bunnik-Singel West.
(BIAXiaal 96, intern rapport ADC), Amsterdam/Bunschoten.
Harcourt, R.A., 1974: The dog in prehistoric and early historic Britain. Journal of
Archaeological Science 1, 151-175.
Haveman, R., J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda, 1998: Stellarietea mediae (Klasse der
akkergemeenschappen), in: J.H.J. Schaminée, E.J. Weeda & V. Westhof (red.), De vegetatie van Nederland 4. Plantengemeenschappen van de kusten van binnenlandse
pioniermilieus , Leiden.
Hillman, G., 1984: Interpretation of Archaeological Plant Remains: The Application of
Ethnographic Models from Turkey, in: W. van Zeist & W.A. Casparie (eds.), Plants and
Ancient Man: Studies in Palaeoethnobotany , Rotterdam.
Jager, D. de, 2000: Plangebied Peek te Odijk, gemeente Bunnik. Een Aan vullende Archeologische Inventarisatie (AAI). RAAP briefverslag 2000-664, Amsterdam.
Kersten, A., 1979: Honden en katten in Utrecht. Middeleeuwen en subrecent .
Doctoraalscriptie BAI. Groningen.
Lauwerier, R.C.G.M., 1988: Animals in Roman times in the Dutch eastern river
area, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 12/Project Oostelijk Rivierengebied 1.
Lauwerier, R.C.G.M., 1997: Laboratorium protocol archeozoölogie (ROB) ,
Amersfoort.
Lauwerier, R.C.G.M. & J.M.M. Robeerst, 1998: Paarden in de Romeinse tijd in Nederland. Westerheem 47 (1), 9-27.
Lichtenberg, L., 2000: Wieringen is weg van de Vikingen. Archeologie Magazine 8,
nr. 2, 12 - 18.
MacLaughlin S.M., Bruce, M.F., 1985: A Simple Univariate Technique for Determining
Sex from Fragmentary Femora: Its Application to a Scottish Short Cist Population.
American Journal of Physical Anthropolog y 67, 413-417.
Maresch, M., 1955: Linear Growth of Long Bones of the Extremities from Infancy
through Adolescence. American Journal of Diseases of Children 89, 725-742.
Matolcsi, J., 1970: Historische Erforschung der Körpergrösse des Rindes auf Grund von
ungarischen Knochenmaterial. Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie
87, pp. 89-137.

t

46

ADC Rapport 60 - Odijk, plangebieden Peek en Singel West

May, A., 1985: Widerristhöhe und Langknochenmassebei Pferden - ein immer noch

aktuelles Problem. Zeitschrift für Säugetierkunde 50, 368-82.
Meijden, R. van der, E.J.M. Arnolds, F. Adema, E.J. Weeda & C.L. Plate, 1983:

Standaardlijst van de Nederlandse Flora , Leiden.
Phenice, T.W., 1969: A Newly Developed Visual Method of Sexing the Os Pubis.
American Journal of Physical Anthropology 30, 297 - 302. .
Pirling, R., 1966: Das Römisch-Frankische Gräberfeld von Krefeld-Gellep, Berlin.
Ritterling, E., 1912: Das Frührömische Lager bei Hofheim im Taunus , (Annalen des
Vereins für Nassauische Altertumskunde und Gesichtsforschung 40).
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1995-1999: De vegetatie van Nederland , delen 2-5, Leiden.
Schinkel, C., 1994: Zwervende erven. Bewoningssporen in Oss-Ussen uit Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Opgravingen 1976-1986. Leiden.
Stewart, T.D., 1979: Essentials of Forensic Anthropology . Springfield.
Sykora, K.V., J.H.J. Schaminée & E.J. Weeda, 1996: Plantaginetea majoris
(Weegbree-klasse), in: J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda (red.), De vegetatie van Nederland 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge
heiden , Leiden.
Trotter, M., G. Gleser, 1952: Estimation of Stature from Long bones of American Whites
and Negros. American Journal of Physical Anthropology 10, 463 - 514.
Trotter, M., G. Gleser, 1958: A Re-evaluation of Stature Based on Measurements of
Stature Taken During Life and of Long Bones After Death. American Journal of Physical
Anthropology 16 , 79 - 123 .
Uerpmann, H.-P., 1973: Animal bone finds and economic archaeology: a critical study of
“osteo-archaeological” method. World Archaeology 4, 307-22.
Unverzagt, W., 1916: Die Keramiek des Kastells Alzei , Frankfurt a.M. (Materialien
zur römisch-germanischen Keramik, 2).
Vlierman, K., 1996: “Van Zintelen, van Zintelroede ende Mossen” Een
breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de
Hanzetijd. Lelystad.
Vos, W.K., in druk: Archeologisch onderzoek in Houten-Zuid, terrein 21. ADC-rapport. Bunschoten
Wautelet, Y.,1977: L’important problème de la ‘pseudo-sigillée’ dans la province de
Namur, Pro Antiqua VII.
Weeda, E.J., R. van ‘t Veer & J.H.J. Schaminée, 1998: Bidentetea tripartitae (Tandzaad-klasse), in: J.H.J. Schaminée, E.J. Weeda & V. Westhof (red.), De vegetatie van
Nederland 4. Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus , Leiden.
Willems, W.J.H. 1981: Romans and Batavians, a regional study in the Dutch Eastern
River Area, I , Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 31, 7-217.
Willems, W.J.H., 1984: Romans and Batavians, a regional study in the Dutch Eastern
River Area, II , Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 34, 39-331.
Workshop of European Anthropologists, 1980: Journal of Human Evolution 9, 517
- 549.
Zuidhoff, A.C., J.H.J. Schaminée & R. van ‘t Veer, 1996: Molinio-Arrhenatheretea
(Klasse der matig voedselrijke graslanden), in: J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder &
E.J. Weeda (red.), De vegetatie van Nederland 3. Plantengemeenschappen van
graslanden, zomen en droge heiden , Leiden.
Zeiler, J., 2000: Dieren uit Odijk. Faunaresten uit een nederzettingscomplex te
Odijk, gemeente Bunnik (Midden-IJzertijd, Laat Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen). (Archaeobone rapport 16, intern rapport ADC), Leeuwarden/Amsterdam.

t

47

ADC Rapport 60 - Odijk, plangebieden Peek en Singel West

Lijst van afbeeldingen en tabellen
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

1.
2.
3.
4.
5.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

1.
2.
3a/3b.
4.
5.
6.

Tabel 7.
Tabel 8.
Tabel 9.
Tabel 10.
Tabel 11.
Tabel 12.

Locatie van de vindplaats.
Overzicht ven de puttten 1 - 7 in de plangebieden Peek en Singel West.
Overzicht van de sporen en structuren in de putten 1 t/m 6.
Overzicht van de sporen en structuren in de putten 1 t/m 4.
Overzicht van de sporen en in de tekst vermelde spoornummers in de
putten 5 en 6.
Doorsnede van spoor 8 in put 3.
Opbouw van het westprofiel van put 6 en een doorsnede van spoor 24.
Opbouw van het noordprofiel in put 3.
Het skelet in put 3 (foto).
Overzicht van de sporen en spoornummers in put 7.
Randfragment van Merovingische pot, type BAVI (5e eeuw)
Fibula (4 e-5 e eeuw AD) uit spoor 24 in put 4.
Koperen vingerring uit graf in put 3.
Skeletresten uit graf : rood = aanwezig, geel = aanwezig maar sterk
gefragmenteerd, wit =niet aanwezig.

De epifysairsluiting
Overzicht van de onderzochte botanische monsters
Resultaten van het zadenonderzoek
Overzicht van het aardewerk per periode en per werkput
Overzicht van de aantallen en percentages uit de IJzertijd per magering
Overzicht van de aantallen en percentages versierde scherven uit de
IJzertijd
Overzicht van de aantallen scherven uit de IJzertijd per versieringstechniek
Overzicht van de aantallen en percentages scherven uit de IJzertijd per
afwerking
Overzicht van de aantallen en percentages Laat-Romeins en
vroegmiddeleeuws, handgevormd aardewerk per magering
Overzicht van de aantallen Laat-Romeins en Merovingisch, ruwwandig
aardewerk
Aantal- en gewichtsfrequenties van faunaresten uit de Midden-IJzertijd
Aantal- en gewichtsfrequenties van faunaresten uit de Laat-Romeinse tijd
en de Vroege Middeleeuwen

