NADER ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK SINGEL 56
ODIJK
Van de storthopen gered, en nader
sporenonderzoek:
IJzertijd en Romeinse tijd op locatie Singel 56 in
Odijk.

Abstract
Door RAAP is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Single 56 in Odijk,
provincie Utrecht. Gelet op de urgentie ivm bouwactiviteiten en de kwaliteit van deze
vindplaats heeft de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit Houten de storthopen
van de opgegraven proefsleuven nader onderzocht. Ook is een niet verder onderzocht spoor
dat tijdens de voorgenomen bouwactiviteit verloren zou gaan alsnog nader onderzocht.
Aangetroffen in de storthopen zijn onder meer veel botmateriaal, aardewerkscherven en ook
een fibula. In het nader onderzochte spoor werden uitzonderlijk veel aardewerkscherven
aangetroffen.

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ – Houten rinke.vos@archeologiehouten.nl
info@archeologiehouten.nl
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INLEIDING
Bij het afbreken van een grote loods op een locatie waarvan bekend was dat er vlak naast een
belangrijke opgraving was geweest die veel inzicht opleverde over de vroegste bewoning van Odijk,
kwam de vraag naar boven of er wel een archeologisch onderzoek ter plekke was geweest.
Daarenboven werd het spoedig duidelijk dat de loods werd afgebroken om op het vrijgekomen
terrein een aantal villa’s te bouwen.
Bureauonderzoek leverde onder meer op dat in 2008 al een booronderzoek ter plaatse van de
voorgenomen bouwlocatie was gedaan, en het rapport gaf duidelijk aan dat bij eventuele
grondverstoring ter plekke een archeologisch onderzoek zou moeten worden gestart door middel
van proefsleuven.
Nader bureauonderzoek gaf de context van de locatie in termen van archeologische monumenten,
opgravingen en waarnemingen in de onmiddellijke omgeving van de voorgenomen bouwlocatie.
Hierop is contact gezocht met de gemeente Bunnik met de vraag wie en wanneer het
proefsleuvenonderzoek ging doen. Helaas was door diverse omstandigheden dit onderzoek niet
aangevraagd, terwijl de aannemer de vergunning voor de bouwwerkzaamheden al had verkregen.
Het risico dat de bodem door de bouwwerkzaamheden zou worden verstoord voordat er gedegen
archeologisch onderzoek was verricht was dus evident.
De gemeente Bunnik heeft in overleg met de Omgevingsdienst Regio Utrecht besloten tot het alsnog
aanvragen van het proefsleuvenonderzoek. Het Programma van Eisen (PVE) voor het archeologisch
onderzoek is aangepast in verband met de voorgenomen bouwactiviteiten.
De bouwwerkzaamheden waren toch reeds gestart vóór het archeologisch onderzoek door middel
van proefsleuven. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door RAAP in november 2019.
Assistentie en nader onderzoek is gedaan door de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’. Voor
dat onderzoek zijn geen specifieke onderzoeksvragen geformuleerd. Gelet op de omstandigheden
was het uitsluitend aan de orde nog zo veel mogelijk vast te leggen en te bergen.
Voor deze werkgroep was het een unieke ervaring om dit veldwerk te kunnen uitvoeren.
Dit rapport beschrijft de bevindingen van de werkgroep. In deze beschrijving zijn delen van de PVE
overgenomen die het archeologisch belang van de locatie onderstrepen.

R. Vos

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
Houten, 2021
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EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK
Bureauonderzoek
Uitvoerder

Archaeological research & Consultancy (ARC bv)

Uitvoeringsperiode

Juli 2008

Rapportage

W.J.F. Thijs & A.J. Wullink, 2008: Een archeologisch bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op het
terrein aan de Singel 56 te Odijk, Gemeente Bunnik(U.),
Geldermalsen (ARC-Rapporten 2008-124).

Veldonderzoek (IVO-O, IVO-P, IVO-Opwater, IVO-Onderwater, AB et cetera)
Vondsten/monsters/documentatie

LOCATIE EN ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Teneinde de context van dit onderzoek duidelijk te maken is de tekst uit (Thijs, 2008) in dit hoofdstuk
geciteerd.

Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied in de meandergordel van de Kromme Rijn.
Bewoning concentreerde zich in deze landschappen op de hooggelegen en daardoor drogere delen1.
Gedurende het Holoceen bepaalden de zich steeds verleggende meanderende rivieren de
ontwikkeling van het gebied. Daardoor ontstond op den duur een netwerk van verlaten
stroomgordels die deels zijn overdekt door jongere sedimenten. De afzettingen van deze rivieren
behoren tot de formatie van Echteld. Binnen deformatie van Echteld kunnen verschillende
eenheden worden onderscheiden waarvan geulafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen de
belangrijkste zijn.
De onderzoekslocatie ligt op de meandergordel van de Kromme Rijn. Deze meandergordel is
actief geweest tussen 3000 en 828 BP. De Kromme Rijn werd in 1128 n. Chr. afgedamd2.
Hierna nam de Lek de water-afvoerende functie van de Kromme Rijn over.
Uit de omgeving van de onderzoekslocatie is een groot aantal archeologische waarnemingenbekend.
Deze waarnemingen dateren voornamelijk uit de periode IJzertijd –Romeinse tijd. Daarnaast zijn
enkele waarnemingen bekend uit de Middeleeuwen.
Tijdens een opppervlaktekartering en een karterend booronderzoek op het perceel direct ten
noorden van de onderzoekslocatie zijn in 2000 sporen gevonden van een nederzettingsterrein uit
de IJzertijd of Romeinse tijd (waarnemingsnummer 758682). De sporen werden vooral aangetroffen
op het zuidelijke deel van het perceel.
Het perceel is onderzocht door middel van proefsleuven. Hierbij zijn veel grondsporen en een
skelet aangetroffen (van dit onderzoek is geen ARCHIS-waarnemingsnummer bekend).
Na het proefsleuvenonderzoek is in 2005 op dit terrein een kleine opgraving uitgevoerd (ARCHISonderzoeksnummer 18991). De aangetroffen sporen dateren voornamelijk uit de Late IJzertijd en de
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Merovingische periode. Vondsten uit de een Romeinse tijd en de Karolingische periode zouden
kunnen wijzen op bewoning gedurende deze perioden in de omgeving van de onderzoekslocatie.
In de directe omgeving van de onderzoekslocatie liggen vier AMK-terreinen. Alle terreinen
liggen binnen een straal van 400 m van de onderzoekslocatie.
Op ca. 90 m ten westen van de onderzoekslocatie ligt AMK-terrein van zeer hoge
waarde(monumentnummer 2217). Dit terrein betreft een nederzetting uit de periode Late
IJzertijd –Romeinse tijd. Mogelijk zijn er ook resten uit de Vroege Middeleeuwen aanwezig.
Ca. 220 m ten noorden van de onderzoekslocatie ligt een AMK-terrein van hoge
archeologische waarde (monumentnummer 2214). Op dit terrein bevindt zich het huidige
gemeentehuis van Bunnik. In de ondergrond bevindt zich een nederzetting uit de Vroege
Middeleeuwen. Er is voornamelijk materiaal aangetroffen uit de 6 e-8e eeuw. Mogelijk zijn er ook
resten aanwezig uit de Romeinse tijd.
Ongeveer 400 m ten noordoosten van de onderzoekslocatie bevindt zich een tweede AMK-terrein
van zeer hoge archeologische waarde(AMK-terrein 2219). Op het terrein zijn de resten
aanwezig van een nederzetting uit de periode van de Late IJzertijd –Romeinse tijd. Mogelijk
zijn er ook resten uit de Vroege Middeleeuwen aanwezig.
Op ca. 300 m ten zuidoosten van de onderzoekslocatie ligt de dorpskern van Odijk. Dit terrein is
aangegeven als een AMK-terrein van hoge archeologische waarde (monumentnummer 12214).
In de dorpskern zijn voornamelijk sporen te verwachten uit de periode Late Middeleeuwen –
Nieuwe tijd.
Op ca. 600 m ten zuidwesten van de onderzoekslocatie ligt nog een-vijfde AMK-terrein
(monumentnummer 12217). Dit monument heefteen hoge archeologische waarde en betreft de
mogelijke locatie vaneen versterkt huis uit de 13e eeuw.
De bovengenoemde nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd liggen waarschijnlijk langs de
Romeinse limesweg. Over de ligging van deze weg is in het verleden al veel gespeculeerd.
Anders dan de meeste Romeinse wegen volgde de limesweg niet de kortste afstand tussen
twee punten (wat juist zo kenmerkend is voor Romeinse wegen elders) maar een aantal
meanders van deze rivier. Een mogelijke verklaring hiervoor is de grensbewaking door
Romeinsepatrouilles3 Er komt steeds meer informatie beschikbaar over het feitelijke verloop van
deze limesweg4. In de studies worden vijf verschillende tracés van de weg gegeven. Eén van
deze tracés loopt ten oosten van Odijk.

Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
Op basis van de aanwezige archeologische resten in de directe omgeving van het plangebied en op
basis van de bevindingen van het vooronderzoek zijn op de onderzoekslocatie
nederzettingssporenuit de periode van de Late IJzertijd –Vroege Middeleeuwen te verwachten.
Nabij de onderzoekslocatie liggen archeologische monumentterreinen, die langs de Romeinse
limesweg liggen. Op deze terreinen worden sporen uit de Romeinse tijd aangetroffen, vaak in
samenhang met vroegmiddeleeuwse vondsten.

Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)binnen en buiten het plangebied
Op het perceel direct ten noorden van de onderzoekslocatie zijn in 2000 en 2005 sporen
gevonden van een nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd en de Merovingische periode, terwijl
bewoning uit de Romeinse tijd en de Karolingische periode niet moet worden uitgesloten. De
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mogelijk aanwezige vindplaats strekt zich dus met een grote mate van waarschijnlijkheid
verder noordwaarts uit. In hoeverre de mogelijk aanwezige vindplaats zich in andere richting verder
uitstrekt is onbekend.

Structuren en sporen
De kans op het aantreffen van structuren en sporen is groot. Deze zouden kunnen bestaan uit resten
van bebouwing in de vorm van paalkuilen, erfscheidingen, waterputten, afvalkuilen en mogelijk
begravingen. Daarnaast lijkt nog een intacte cultuurlaag (humeus, donker bruingrijs) aanwezig op
een diepte van ca. 0,9 –1,5 m –mv.3Hessing et al. 2006.4O.a. Jansen & De Kok 2004, Hessing et al.
2006.

Anorganische artefacten
De kans op het aantreffen van anorganische artefacten is hoog. Deze kunnen zich bevinden in
ophogingslagen, vullingen van waterputten, kuilen e.d. en kunnen bestaan uit aardewerk,
natuursteen, bouwmateriaal, glas, metaal e.d.

Organische artefacten
De kans op het aantreffen van organische artefacten is aanwezig. De grootste kans op het aantreffen
van dergelijke mobilia is in een vochtig milieu, zoals bijvoorbeeld de vullingen van waterputten. Ook
in geval van verkoling kunnen dergelijke mobilia (deels) bewaard zijn gebleven. De materialen
kunnenbestaan uit bot, hout, leer, textiele.d.

Archeozoölogische, botanische en fysisch antropologische resten
De kans op het aantreffen van archeozoölogische en botanische resten is aanwezig. De grootste kans
op het aantreffen van dergelijke resten is in een vochtig milieu, zoals bijvoorbeeld mestlagen
of de vullingen van waterputten of beerputten. Ook in geval van verkolingkunnen dergelijke resten
(deels) bewaard zijn gebleven.

Motivatie
Om de aard, datering, conservering en behoudenswaardigheid van de (eventueel aanwezige)
vindplaats te onderzoeken is een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven de meest effectieve
manier. De sleuven worden gegraven op plaatsen waar daadwerkelijk bodemverstoring plaats
zal gaan vinden.

Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen
Op basis van het vooronderzoek vallen sporen te verwachten op een diepte van ca. 50 –150
cm onder het maaiveld. Tijdens het definitief onderzoek van de ACVU-HBS (opgraving
Singel West/Schoudermantel) is geconstateerd, dat het merendeel van de vondsten stratigrafisch
op één niveau ligt. Lokaal zijn echter zones met sporenniveaus aangetroffen die van elkaar zijn
gescheiden door verschillende vondstlagen (tredlagen/tredhorizonten). In totaal zijn hierbij 4
verschillende fasen onderscheiden

Gaafheid en conservering
Onbekend, maar gezien de locatie nabij een eerder opgegraven terrein, wordt verwacht dat de
conservering en gaafheid van vondsten en structuren goed is.
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HET VELDONDERZOEK: PROEFSLEUVEN EN STORTHOPEN
Bij navraag bij de gemeente Bunnik in oktober 20191 bleek dat het archeologisch onderzoek op de
locatie Singel 56 in ODIJK over het hoofd was gezien, dit ondanks de uitgebreide rapportage van het
booronderzoek in 2008. Dientengevolge was de aannemer al zeer vergevorderd in de planning van
de grondwerkzaamheden.
Na beraad tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is besloten het
onderzoek alsnog te starten, met een bijgestelde PVE 2. RAAP werd bereid gevonden dit
voorgenomen onderzoek op korte termijn uit te voeren. De archeologische werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ (AWG LdK) uit Houten werd bereid gevonden assistentie te verlenen.
Uiteindelijk zijn eerst de fundatiepalen geplaatst, waarna de proefsleuven tussen de palen konden
worden getrokken. (Zie Bijlage, Figuur 30).
De weersomstandigheden tijdens het onderzoek waren gunstig. Het was koud, maar droog en vrij
zonnig. Dit gold voor zowel het proefsleuvenonderzoek als het nalopen van de storthopen.
Er is diverse malen contact geweest tussen de Gemeente Bunnik, de ODRU, RAAP, de aannemer en
de AWG LdK om tot een goede afstemming te komen.

Werkputten
Het formele onderzoek door middel van
proefsleuven is uitgevoerd door RAAP3, van 20 tot
en met 22 november 2019. De projectleidster
was Roosje de Leeuwe. Het onderzoek is in
ARCHIS aangemeld onder nummer: 4746360100.
De sporen die gevonden zijn in de proefsleuven
zijn ter plaatse toegelicht; rapportage door RAAP
volgt. Er is veel vondstmateriaal gemeld,
waaronder een goed geconserveerde Fibula, zie
Figuur 14.
Het onderzoek zal volgens de PVE worden
gerapporteerd door RAAP. Vooruitlopend op die
rapportage worden in Figuur 31 en Figuur 32
enkele impressies van het onderzoek
weergegeven.
Figuur 1 - Fibula gevonden op de onderzoekslocatie Singel
56 - ODIJK
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1

Telefonisch onderhoud van de auteur met de gemeente Bunnik, gevolgd door e-mail uitwisseling

2

Programma van Eisen: ODRU PVE-2019-04 Goedgekeurd 24-10-2019

3

https://www.raap.nl/pages/archeologische_proefsleuven.html

4

Foto Roos de Leeuwe - RAAP
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Uit het Evaluatie en Selectierapport van RAAP5 blijkt de nummering van de werkputten, zie Figuur 2.

Figuur 2 - Werkputten archeologisch onderzoek Singel 56 - Odijk6

Storthopen
De grond die werd uitgegraven voor de proefsleuven werd naast de betreffende proefsleuf
gedeponeerd7. Hierdoor is de locatie van de in de storthoop aangetroffen artefacten nog met enige
zekerheid te lokaliseren. Daarbij moet uiteraard worden aangetekend dat alle stratigrafische
aspecten verloren zijn gegaan. Daarom worden de in de storthopen gevonden stukken behandeld als
het resultaat van een veldloop.
Tijdens en na afronding van het formele proefsleuvenonderzoek zijn de storthopen nog door leden
van de AWG LdK doorzocht.

8

5

(Leeuwe, 2019)

6

Uit (Leeuwe, 2019)

7

Waarneming ter plaatse en tijdens het proefsleuvenonderzoek van o.a. de auteur.
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Figuur 3 - Scherven en botmateriaal verzameld uit de storthopen naast de proefsleuven, onderzoekslocatie Singel 56 - ODIJK

Ook deze extra inspanning leverde veel keramisch materiaal op. Tevens viel de grote hoeveelheid
botmateriaal op, waarvan een monster is genomen.
Wel zijn zoveel mogelijk scherven geborgen. Zie
Figuur 3. Enkele scherven bleken bij elkaar te horen.
Een eerste inventarisatie leverde het volgende beeld
op:
De gevonden fragmenten aardewerk lijken op eerste
voorlopige beoordeling in meerderheid te duiden als
IJzertijd aardewerk, vermoedelijk Late IJzertijd. Dit
sluit aan bij de resultaten van het archeologisch
onderzoek van een aansluitend liggend terrein. Zie (M.
Schurmans et al., 2005), Hoofdstuk 7.
Ook zijn enkele fragmenten gevonden die kenmerken
vertonen die wijzen op de Romeinse tijd. Dit sluit ook
aan bij de gerapporteerde situatie van de eerdere
opgraving enkele meters verder op8.

Figuur 4 - versierd wandfragment.

In de storthoop naast de proefsleuf op (perceel 3) is een vroeg-Romeinse fibula (Claudisch-Neroonse
periode) gevonden. Zie Figuur 5.
Gelet op de in de proefsleuf aangetroffen paalsporen is lokale bewoning niet uit te sluiten. Er is een
aanzienlijke hoeveelheid botmateriaal aangetroffen, waarvan op het eerste gezicht veel runderen en
pluimvee, ook uit de onderste lagen die mogelijk uit de midden IJzertijd stammen. Dit gelet op de
naastliggende opgraving gerapporteerd door Lohof, E. (e.a.), 2000, en zie ook Schurmans, 2005.

8

Lohof, E, Archeologisch onderzoek op de locatie Singel/Schoudermantel te Odijk, gemeente Bunnik
(plangebieden Peek en Singel West), ADC Rapport 60, oktober 2000, ISBN 90 5874 0463
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Figuur 5 - Ogenfibula (25 – 40 AD)9 gevonden in de storthoop naast de onderzoeks-put in Perceel 3 (Zie ook Figuur 34)

Aardewerk
Het overgrote deel van de aardewerkfragmenten is van handgevormd aardewerk, en in zijn
algemeenheid te herkennen als IJzertijd-AW. Uiteraard moet dit met de nodige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd, temeer daar een duidelijke (stratigrafische) context ontbreekt. Het is
daarom ter beoordeling van specialisten op dit gebied om tot een definitieve categorisering te
besluiten. Desalniettemin is toch een poging gedaan een en ander in kaart te brengen.
De aangetroffen fragmenten aardewerk zijn als volgt te categoriseren:

Relatief aandeel AWH
Het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd bestaat uit 599 fragmenten (ruim 25 kilogram) en
vormt daarmee 99% van het totale aardewerkcomplex. Zie voor een overzicht van alle vondsten de
tabel in Bijlage VI.

Vormtypen

AWH
3%

bodem

11%
rand

86%

wand

Het aardewerk bestaat grotendeels uit fragmenten
waaruit de vorm van de pot niet kan worden afgeleid.
Wel zijn een aantal wandfragmenten gevonden met
een duidelijke knik; dit duidt op vormtype II of III
volgens (v.d. Broeke 2012).

Kleur

De kleur van het aardewerk is over het algemeen vrij
donker. De kern is zwart tot grijs en het oppervlak
lichtbruin tot zwart. In enkele gevallen is roodbakkend aardewerk aangetroffen. De kern van dat soort baksel is doorgaans zwart.

Magering
De scherven zijn bijna uitsluitend gemagerd met potgruis. Doordat de potgruispartikels
geregeld door het oppervlak heen steken krijgt het aardewerk een bobbelig uiterlijk. Dit is met
9

Heeren, S., & Van der Feijst, L. (2017). Prehistorische, Romeinse en middeleeuwse fibulae uit de Lage Landen. Beschrijving,
analyse en interpretatie van een archeologische vondstcategorie. Amersfoort: Eigen Beheer. Zie figuur 6.7 ad D4. Plaat 15 type
17b2 / 17c1 en plaat 18 type 19 / 20.
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name te zien aan de binnenzijde van de scherf. Naast potgruis-magering is een zeer kleine
hoeveelheid scherven met schelp en plantaardig verschralingsmateriaal aangetroffen.

Oppervlak
Ook wanneer getracht is de potgruispartikels te verhullen door er een
dun kleilaagje overheen te smeren blijft het bobbelige
oppervlak van de over het algemeen vrij dikke scherven
zichtbaar.
Het oppervlak aan de buitenzijde van de scherf is
bij een klein aantal scherven gepolijst. Een
groter aantal scherven is
besmeten (38%).

Versieringen
Als alleen gekeken wordt naar de randscherven, dan ligt het percentage versiering op 33%.
Van de wandscherven is slechts 3% gedecoreerd. Hoewel er geen complete potten zijn
gereconstrueerd blijkt uit het percentage gedecoreerde wandscherven dat het merendeel van
de potten op de wand niet of nauwelijks versierd is geweest. Er is geen sprake geweest van een
traditie om de gehele pot te versieren.
Gezien het feit dat ongeveer een derde van de randen wel gedecoreerd is, viel de versiering van de
rand kennelijk wel binnen de traditie. Alle scherven met een versiering zijn apart gehouden en nader
onderzocht op stijlkenmerken.
Deze zijn voor zover mogelijk vergeleken met de in de literatuur beschikbare bronnen, en in een
enkel geval voorgelegd aan specialisten op dit gebied.
Op één na zijn alle randversieringen vingertop-nagel indrukkingen, zoals aangegeven in Figuur 8. Er is
voorts een enkele scherf aangetroffen met een golfrandversiering als aangegeven in , linksonder.
De als voorbeeld in Figuur 8 afgebeelde versiering uit dit onderzoek is ook terug te vinden in (P. W.
Van Den Broeke, & Overweel, C. J., 1984), Figuur 6-4 pp 72. In het Kromme Rijngebied ligt een
vergelijking met (vanRenswoude & DS Habermehl, 2017), Hoofdstuk 710 voor de hand.

10

Zie bijvoorbeeld fig. 7.5 pp 169, Fig. 7.9 pp 193. Meer in het bijzonder de bijdrage van P. van den Broeke, Hoofdstuk 7. 2 . 4 De
ontwikkeling van het handgevormde ijzertijdaardewerk in Houten-Castellum : chronologische en regionale inkadering.
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Typen randversiering
Verschillende typen randversiering zijn aangetroffen op het materiaal, zoals vingertopindrukken,,
nagel- en spatelindrukken.
De versiering van de randen bestaat hoofdzakelijk uit vingertop- of nagelindrukken op
de bovenzijde van de rand. Dit is een normale plaats van versiering voor materiaal uit de
Midden- IJzertijd. Vanaf de Late IJzertijd is vooral de
buitenzijde van de rand met vingertop- of nagelindrukken
versierd. Een combinatie van versiering van
verschillende indrukken in enkelvoudige of
meervoudige rijen is zeldzaam. Wanneer dit
voorkomt bevinden ze zich meestal aan de buitenen binnenkant van de rand.
0ok kartelversiering komt op de randen van het
materiaal voor.

Aangetroffen versieringen
Alle scherven met een versiering zijn apart gehouden en nader onderzocht op stijlkenmerken.
Deze zijn voor zover mogelijk vergeleken met de in de literatuur beschikbare bronnen, en in een
enkel geval voorgelegd aan specialisten op dit gebied.
Het onderzoek gaf het volgende beeld:
•

•

Er zijn 65 randscherven met
versieringen aangetroffen, waarvan
o 20 in de storthopen,
o 6 in spoor S69
o 30 in vlak WP3
Er zijn 12 wandfragmenten met
versiering aangetroffen.
o 6 in de storthopen
o 2 in spoor S69
o 4 in vlak WP3
Figuur 6 - Versierde rand - handgevormd aardewerk

De randversieringen zijn vrijwel allemaal vingertop indrukkingen,
doorgaans midden boven op de rand. Zie bijvoorbeeld Figuur 8. In
een enkel geval aan de buitenkant, zoals getoond in Figuur 8
In één geval werd ook een indruk patroon van (nagel- of
spatelindrukken) dwars op de omtrek van de rand
aangetroffen, zie Figuur 6.
Een ander bijzonder geval betrof een rand met golfversiering.
Figuur 7 - Wandversiering in handgevormd aardewerk

12

Versie : 1-2-2021 (i)

Nader Archeologisch onderzoek SINGEL 56 ODIJK

De in Figuur 8 afgebeelde
versiering is bijvoorbeeld
terug te vinden in (P. W. Van
Den Broeke, & Overweel, C.
J., 1984), Figuur 6-4 pp 72. In
het Kromme Rijngebied ligt
Figuur 8 - IJzertijd aardewerk met versiering op de rand: Vingertop met
nagel afdruk

een vergelijking met (vanRenswoude & DS Habermehl,
2017), Hoofdstuk 711 voor de hand.
Er is ook een rand
gevonden met een
versiering aan de
buiten-onderkant van
de rand. Opmerkelijk
is daarbij dat er ook
Figuur 9 - Versiering: Vingertopindruk aan buitenkant van de
een versiering enkele
rand
centimeters onder de
rand op een knik van de pot zitten, zie Figuur 10

Figuur 10 - Rand van handgevormd
aardewerk met versiering aan de buitenonderzijde van de rand èn op de
wandknik.

Figuur 11 Randversieringen IJzertijdaardewerk vlgns( 12)

11

Zie bijvoorbeeld fig. 7.5 pp 169, Fig. 7.9 pp 193. Meer in het bijzonder de bijdrage van P. van den Broeke, Hoofdstuk 7. 2 . 4 De
ontwikkeling van het handgevormde ijzertijdaardewerk in Houten-Castellum : chronologische en regionale inkadering.
12
https://sites.google.com/site/determinerenaardewerk/home/terpaardewerk-in-westergo/v4-kartelrand
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Figuur 12 - Twee bij elkaar passende randscherven : Pot – IJzertijd: Buiten en Binnenkant

Figuur 13 - Wand versiering – een paar voorbeelden

Magering
Met een eenvoudige middelen als een loep of uitvergroting van foto’s is gepoogd een eerste inzicht
te krijgen in het baksel, in het bijzonder de aard van de magering .
Veruit de meeste fragmenten bevatten potgruis magering. Aan het eind van de IJzertijd vindt een
overgang van potgruis-magering naar plantaardig gemagerd materiaal plaats. Er is slechts in een
beperkt aantal gevallen plantaardige magering aangetroffen, altijd in combinatie met potgruismagering.

Figuur 14 Voorbeeld van bepaling baksel / magering
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Figuur 15 Voorbeeld van foto ter bepaling van Baksel / Magering

Conclusie
Uit het onderzoek kan aan de hand van het soort aardewerk, het verschralingsmateriaal, de soorten
versiering, de plaats van versiering, de mate van versiering, de karakteristieke vormen en de invloed
van buitenaf worden geconcludeerd dat het met name aardewerk betreft uit de (Midden/Late)
IJzertijd. Het aardewerk is waarschijnlijk lokaal vervaardigd in of dichtbij de nederzetting.
Het handgevormde aardewerk is in het kader van dit onderzoek slechts globaal beschreven
en gekwantificeerd. Vervolgonderzoek naar dit materiaal zou dan ook zeer gewenst zijn.
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Overig keramisch materiaal
Naast veel fragmenten
aardewerk zijn er ook
stukken verbrande leem
gevonden.
Ook stukken tegula en een
fragment van vermoedelijk
een imbrex zijn
aangetroffen.

Figuur 16 - Brokken verbrande leem
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NADER ONDERZOEK SPOOR S69 IN Z-O HOEK PROEFSLEUF WERKPUT 3
De proefsleuven als onderzocht door RAAP zijn na het onderzoek open gebleven; er is door RAAP
besloten de sporen niet verder te couperen of de sleuf op deze diepte uit te werken. In overleg met
de aannemer is besloten het tot nu toe opgegraven vlak en van een laag zand te voorzien zoals in de
bouw van de villa’s in de kruipruimten van deze woningen is voorzien door de aannemer.
Tijdens inspectie van de proefsleuven een week na het genoemde onderzoek door RAAP bleek in de
zuidoost punt van werkput 3 een locatie met veel scherven niet verder onderzocht te zijn, spoor S6913.
Zie Figuur 29. (Leeuwe, 2019) merkt hier het volgende over op:
“Eén spoor werd in de put-wand van werkput 3 gevonden (S69). Het spoor bevatte een dikke laag (15-20 cm) aardewerk en
fragmenten keramisch bouwmateriaal van een soort luchtrooster.. Het aardewerk lijkt opzettelijk plat te zijn gelegd (dus
niet zomaar in een kuil gestort) en veel is secundair verbrand. Vermoedelijk betreft het hier de restanten van een oven.
Gezien de locatie in de put-wand, kon het spoor maar deels onderzocht worden, ongeveer tot een diepte van 25 cm de putwand in. Desondanks leverde dit al drie emmers vol met aardewerk en bouwmateriaal op, bij elkaar 187 stuks. Veel van het
aardewerk is besmeten, zeker 30 scherven zijn versierd met vingertop indrukken en enkele met een kamstreek. De datering
lijkt midden/late ijzertijd-Romeinse tijd met mogelijk enkele scherven uit de vroege middeleeuwen.”

Aangezien die locatie vlak naast een funderingspaal werd aangetroffen, en in de wetenschap dat de
bodem voor de bouw wordt afgegraven en weggehaald om de fundatie van de woning te kunnen
realiseren, is besloten tot een noodopgraving van dit spoor op deze locatie14.
In Figuur 35 tot en met Figuur 44 zijn een aantal foto’s weergegeven met daarop de detail opname
van dit spoor, de mogelijke stratigrafische situatie, de omvang en een impressie van het daar
aangetroffen archeologisch materiaal.
Het spoor heeft een lensvormige doorsnede, en de bovenkant van het spoor is afgedekt door een
laag leem van ca 10 cm dik, zie Figuur 17.

17

13

Voor de aanduiding van het spoor wordt de aanduiding in (Leeuwe, 2019) gevolgd.

14

Conform de afspraak met de ODRU.
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Figuur 17 - De scherven zijn goed zichtbaar in het spoor S69, WP3.

De vraag is hoe en waarom dit materiaal zo dicht opeen is aangetroffen. Het zou een afvalplek
kunnen zijn, maar ook wellicht een rituele plaats. De eerste indruk van het aangetroffen aardewerk is
dat het handgevormd inheems gebruiksaardewerk is.
In de onderste (oudste) laag scherven is een soort keramisch grof-gemaasd rooster aangetroffen. Zie
Figuur 24. Ook is er verbrand leem aangetroffen. Aanvankelijk was de impressie dat het hier mogelijk
om een oven zou gaan, echter dat idee is na couperen en daardoor een beter inzicht in de
stratigrafische situatie niet met enige zekerheid te handhaven. Zie Figuur 17 en Figuur 35 tot en met
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Figuur 41. Wel viel op dat er geen botmateriaal in de schervenlaag aanwezig was, maar wel in de laag
er boven.

Figuur 18 - Houtskoolresten in spoor S69 (zwarte stippen, centrum L).

Eveneens viel de naar verhouding grote concentratie houtskoolspikkels in het spoor op (Figuur 18),
waarbij ook moet worden vermeld dat houtskoolresten in de proefsleuf veelvuldig zijn aangetroffen.
De waarnemingen zijn alles bijeengenomen niet duidend genoeg om een nadere beschrijving van dit
spoor te geven.
De exacte complexomschrijving van deze cluster artefacten is dus helaas niet te geven.
Determinatie van het aangetroffen aardewerk in dit spoor leverde de volgende resultaten op:
Type

AW

Spoor S69
Rijlabels
Som van MAE
bodem
9
rand
6
wand
356
Eindtotaal 371

Som van gewicht (in g)
1168
459
15640
17267

Het valt op dat er naar verhouding veel wandfragmenten zijn gevonden.
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Er zijn in spoor S69 relatief veel grote scherven gevonden. Het gemiddelde scherfgewicht15 van de
vondsten in Spoor S69 is ~ 45 gram. Ter vergelijking: het gemiddelde scherfgewicht van de storthoop
is 28 gram.

AWH Wanden Spoor S69

1%
39%

besmeten
geen

60%

AW_Deel

wand

Som van MAE
Rijlabels
besmeten
geen
geglad

Kolomlabels
Spoor S69
56
87
2

15

20

geglad

Zie ook Bijlage VI – Specifiek Scherfgewicht
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ARCHEOZOŌLOGISCHE RESTEN: BOTMATERIAAL
Zoals eerder vermeld is er een monster vooral genomen om eventueel nader onderzoek door experts
op dit gebied mogelijk te maken. Dit in de verwachting dat het zou kunnen bijdragen aan een beter
begrip van het vondstcomplex.
De werkgroep beschikt over een beperkte mogelijkheid om dit materiaal te analyseren. Wel is er
ervaring met een globale determinatie. Dit bracht ons tot het volgende beeld:

Figuur 19 - In de storthopen: er werd veel botmateriaal aangetroffen

Het overgrote deel bestaat uit runder- en varkensbotten. Ook is er bot van geit of schaap
aangetroffen. Voorts zijn er ook botjes aangetroffen van niet nader te determineren gevogelte.
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ENKELE BIJZONDERE VONDSTEN NADER BEKEKEN
Scherf met bijzondere versiering16.
Deze kleine scherf van verfijnd gladwandig gedraaid aardewerk kenmerkt zich door de bijzondere
afwerking: de versiering bestaat uit een duidelijke groef aan de vermoedelijke onderzijde, terwijl de
wand zelf versierd is met V-vormige afdrukken, waarschijnlijk van een armband of eventueel een ring
met draadomwikkeling. Ook zou het echter om een versiering door een radstempel kunnen gaan.
Het fragment zou een rand kunnen zijn maar dat is niet met zekerheid vast te stellen omdat de rand
van dit fragment net boven de versiering schuin is afgebroken, zie Figuur 21; het bovenste deel van
de versiering (een poot van de V) lijkt op een licht facet aangebracht. De andere daaraan aansluitend
naar beneden17.
De wand is aan de buitenzijde glad afgewerkt.
De scherf heeft een hoogte van ca. 25mm en een wanddikte van ca. 5 mm.

Figuur 20 - Versiering met mogelijk 'ringafrolling’, buitenzijde. - vergelijk vd Broeke 18 blz 121

16

Vondstnummer BNKS56-081

17

Naar beneden is een interpretatie. De exacte oriëntatie van de scherf is vooralsnog niet met zekerheid vast te stellen.

18

Broeke, P van den, Het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen - Studies naar typochronologie,
technologie en herkomst, 2012, ISBN 978-90-8890-097-6

22

Versie : 1-2-2021 (i)

Nader Archeologisch onderzoek SINGEL 56 ODIJK
J. van Kerckhove gaf na inspectie aan dat het hier mogelijk om een Merovingische scherf gaat19.
Dat geeft aanleiding om te onderzoeken of het hier gaat om een versiering die met een radstempel is
aangebracht, zoals o.m. aangegeven in Dijkstra (2016)20.
Ondanks vele naspeuringen op het internet is de hier gevonden versiering tot nu toe elders nog niet
aangetroffen.

Figuur 21 - Scherf met mogelijk radstempel of ringafrolling – Profiel

19

Private conversation dd 10-02-2020 Archeologische Depot Provincie Utrecht

20

Dijkstra, A. A. A., & KCJ van Straten, M. F. P. (2016). Nieuw licht op Leithon. Archeologisch onderzoek naar de
vroegmiddeleeuwse bewoning in plangebied Leiderdorp-Plantage: Themata rapport 8. Hfdst. 9.5.1. pp 158 - 159
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Figuur 22 - Scherf met versiering van mogelijk radstempel of ringafrolling – binnenzijde
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Grote pot21
De in de onderstaande foto getoonde pot vertoond een subtiele randversiering, en de hals van de
pot is met een duidelijke groef afgewerkt. De randversiering bestaat uit vingertop/nagelindrukken.
De geschatte hals-diameter is maar liefst Ø 60 mm. De wanddikte is naar verhouding dun, en meet
aan de rand 7 mm. Onderaan de scherf is de wanddikte ca 10 mm.

Figuur 23 - Drie delen van een grote pot met randversiering bleken bij elkaar te passen.

De buiten en de binnenzijde hebben beide dezelfde kleur. De kern is grijs. De wanden zijn ruw en niet
afgewerkt.
Het moet toch wel een hele grote pot zijn geweest, met naar verhouding een tamelijk dunne wand.

21
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Vondstnummer BNKS56-106
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Rooster?
In de onderste laag van het spoor S69 in WP3 werden brokken grove
keramiek gevonden met gaten ter grootte van een vinger op vrij
regelmatige afstanden. Het geheel geeft de impressie van een vlakke plat
met gaten. Het baksel is vrij hard en geoxideerd, en doet denken aan een
meervoudige verhitting op relatief hoge temperaturen. De functie is
mogelijk een rooster geweest in een soort oven. In de ruime omgeving van
het spoor zijn houtskoolspikkels frequent aanwezig. Ook in het archeologisch
onderzoek van de aangrenzende locatie is al melding gemaakt van mogelijke
stookplaatsen22, mogelijk ten behoeve van metaalbewerking. Ook is een lokale pottenbakkerij niet
uit te sluiten.

Figuur 24 - Rooster? Grove grondplaat van aardewerk met gaten op regelmatige afstand. Boven- (L) en Onderzijde (R).

Het is illustratief de vondsten van RAAP hiermee te vergelijken; daarom is uit
(Leeuwe, 2019), Figuur 5 overgenomen als Figuur 25. Zie hieronder.
Figuur 25 Foto van
een deel
van het aardewerk en keramisch
bouwmateriaal uit S69, tijdens het
wassen van de vondsten.23

Wat opvalt in Figuur 25 zijn de
delen van mogelijk een
rooster. Vergelijk met Figuur
24.

Van eenzelfde soort keramisch object met zulke vingergrote gaten is melding gemaakt door J. van
Kerckhove24 als ook mogelijk een fragment van een vuurbok of mobiele haard.
22

Lohof, 2000

23

NB. Dit is overgenomen van Figuur 5 in (Leeuwe, 2019)

24

Kerckhove, J. van, in: Pavlovic, A. (2011). Archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan, gemeente Den Haag. Deel 1: Sporen van
bewoning uit de ijzertijd (vindplaats 6) en de Romeinse tijd (vindplaats 3), Hoofdstuk 4.2, pp 158 – 160.
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A. de Rijck25 merkt in haar proefschrift, refererend aan De Gryse et al., het volgende op:
‘Het voorkomen van vuurbokken of fragmenten ervan in de huiselijke sfeer wijst op het belang van vuur in de
Romeinse samenleving, zowel tijdens het gebruik van de woning (warmte, koken, sociale focus) als tijdens het
verlaten ervan (De Gryse et al. 2012, 70-71). Vuurbokken werden in de late ijzertijd uit ijzer vervaardigd en
kwamen dan voornamelijk voor in aristocratische graven en depots. Sinds de Augusteïsche era echter eindigde
deze traditie abrupt en werden vuurbokken voortaan uit klei gemaakt.’

Binnen de context van deze opgravingssite is het wellicht toch aannemelijker dat het hier een stuk
van een oven betreft. Zie voor een nadere beschrijving van een ovenrooster bijvoorbeeld (Clerbaut,
2010)26, of de beschrijving van een Keltische oven uit Osterhofen-Schmiedorf in (27).

25

De Rijck, A. (2012). Romeinse bouwoffers en verlatingsrituelen binnen de domestieke omgeving in het Vlaamse gedeelte van de civitas
Menapiorum.
26
Clerbaut, T. (2010). Een inleiding tot de Gallo-Romeinse pottenbakkersovens in Gallia Belgica en Germania Inferior: Inventaris, spreiding
en morfologie. Hoofdstuk 2.3.e, pp 10.
27
https://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_III/Geschichte/gk/pug/texte/forschpr/projektb/frauenberg/frauberg.htm
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BIJLAGEN
BIJLAGE I – De Onderzoekslocatie

Figuur 26 - Geografische ligging van het onderzoeksgebied SIngel 56 - ODIJK
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Figuur 27 - Geomorfologische kaart, naar (Berendsen, 2001).
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Figuur 28 - De opgravingslocatie met AMK terreinen en ARCHIS waarnemingen

In Figuur 28 is de onderzoekslocatie aangegeven (zie pijl) met de in ARCHIS opgegeven meldingen
(cirkels) en de archeologische monumenten als bruine vlakken. Het geheel is geprojecteerd op de
hoogtekaart (AHN328).

28
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BIJLAGE II – Ligging van de Proefsleuven
De ligging van de proefsleuven is in Figuur 30
aangegeven als gearceerde vlakken. Er zijn 4 putten
die ieder verdeeld worden in twee vlakken van 4x5
meter.
NB! De werkput in
perceel 3 gaf de meeste
vondsten, terwijl in
werkput 1 op de
toegestane diepte de
bewoningslaag nog niet
was aangetroffen. de
putten in perceel 2 en 4
hebben ook duidelijke
sporen opgeleverd.
Zie ook Figuur 2.
In de zuidoost hoek van
Figuur 29 - Locatiede sleuf in perceel 3 is
een laag aangetroffen die aanduiding extra
onderzocht spoor
bezaaid was met
scherven. Zie Figuur 29. Dit spoor (S69) is verder
uitgewerkt door de AWG LdK. (zie ook het
hoofdstuk “NADER ONDERZOEK SPOOR S69 IN Z-O
HOEK PROEFSLEUF WERKPUT 3“).

Figuur 30 - Ligging van de proefsleuven Opgraving Singel 56 - ODIJK
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BIJLAGE III – Foto’s

Figuur 31 - Proefsleufonderzoek RAAP op Singel 56 – ODIJK
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Figuur 32 - Sporen in werkput 3 - Onderzoek RAAP op Singel 56 – ODIJK

Figuur 33 - Leden van de AWG LdK onderzoeken de storthopen na het proefsleuven-onderzoek van RAAP
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Figuur 34 - Fibula gevonden op de storthoop naast de werkput 3.
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Figuur 35 - Nader onderzoek van een spoor S69 in de ZO hoek in werkput 3.
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Figuur 36 - Botmateriaal en scherven uit het extra onderzochte spoor in werkput 3.
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Figuur 37 - Het spoor aangeduid door een medewerker van de AWG LdK.

Figuur 38 - Stratigrafie van het spoor S69 (detail) (A)
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Figuur 39 - Stratigrafie van het spoor (detail) (B)

Figuur 40 - Panorama opname van het nader onderzochte spoor

Figuur 41 - Mogelijke stratigrafische context van het nader onderzochte spoor S69
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Figuur 42 - Vondst van een bodem en verdere scherven in het uitgewerkte spoor S69

Figuur 43 - De bodem is gelicht uit spoor S69
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Figuur 44 - grote scherf in het nader uitgewerkte spoor S69
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BIJLAGE IV – Aardewerk: geregistreerde kenmerken29
De gegevens die zijn verzameld volgen het schema dat in diverse rapporten aan de hand van P. v.d.
Broeke en ook van J. van Kerckhove wordt toegepast om kenmerken van handgevormd aardewerk
weer te geven.(P. W. Van Den Broeke, & van den Broeke, P., 2012), of(M. Schurmans, Verhelst, E., &
Miel Schurmans, E. V., 2007), Hoofdstuk 7 (Kerckhove, J.) Tabel 7.1 pp 71.
Zie bijvoorbeeld ook Lohof, 2000 (Lohof, Robb, Hänninen, Wiepking, & Zeiler, 2000), in het bijzonder
Bijlage III (Wiepking, C.G.).
Hieronder de kenmerken van handgevormd aardewerk die door v. Kerckhove zijn gebruikt en in dit
onderzoek zijn overgenomen:

(ALGEMEEN)
aantal fragmenten
gewicht (in g)
aantal randen

RANDVERSIERING
•
•
•

vingertop/nagel/spatel gekarteld/gegolfd
overig

LOCATIE RANDVERSIERING
•
•

bovenop de rand
buitenzijde van de rand

RANDTYPE
•
•
•
•
•
•

29
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schuin plat vlak
twee afgeplatte vlakken
afgeplat
afgerond
spits
overig

naar v.d. Broeke / Kerckhove
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WANDVERSIERING
•
•
•
•
•
•

vingertop
nagel
spatel
groef
kamstreek
vingertop + groef

WANDAFWERKING
•
•
•
•

gepolijst
geglad
besmeten
geen

MAGERING
•
•
•
•
•

organisch
organisch + potgruis
potgruis
steengruis/zand
potgruis + zand

POTOPBOUWTYPE
•
•
•
•

vormtype I
vormtype II
vormtype III
niet te bepalen

De bovenstaande categorisering is in een MS® Excel werkboek ingebracht, en na invoer van de
determinatiegegevens is gebruik gemaakt van de standaard analyse mogelijkheden om de primaire
gegevensgrafieken te genereren.
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BIJLAGE V - Waarneming B. Elberse 20-12-2005

Figuur 45 - Waarneming in de buurt van de opgravingslocatie: B. Elberse 2005

Bron: Internet, ArcGIS.com;
Home > services > Erfgoedmonitor_archeo_monumenten
(FeatureServer) > waarnemingen_archeologie

B. Elberse vond in een bouwput veel aardewerk uit de IJzertijd en een radstempelversierde Karolingische
scherf. Het vlak was erg verstoord. Enkele diepere sporen resteerden. In de jaren '90 bouwde men pal ten
zuiden van deze locatie vijf huizenblokken (144.124/ 451.556: 74x86m). B. Elberse deed daarbij
nauwelijks vondsten en zag in de zandbodem - deels met recente verstoringen - geen sporen. De vondsten
nu zijn o.m.: 143 aww hg, gepolijst en besmeten, onversierd (IJZ; VON 1); 5 aww hg, versierd met insteek
(IJZ; VON 6); 1 aww ds Radchen-ts (4e-5e eeuw; VON 8); 1 awb ds, witbakkend kruikamfoor (RO maar
VME vanwege secundair gebruik als gladgemaakte schijf; VON 9); 1 awb ds, geelwit Pingsdorf met
uitgeknepen voet (ME; VON 9). Verder nog: aw spinsteen (IJZ), bot, loden spinsteen.
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BIJLAGE VI - Vondsten: Tabellen en Grafieken
Som van MAE
Kolomlabels
Rijlabels
AW
AW RUW BOT BOUW MET Eindtotaal
Spoor S69
371
371
bodem
9
9
bot
leem
rand
6
6
rooster
wand
356
356
Storthoop
186
2
11
199
bodem
10
10
bouw
5
5
Fibula
leem
5
5
rand
20
20
Sierbeslag
slak
3
3
tegula
1
1
wand
153
2
155
Storthoop Put #4
1
1
hals
1
1
Vlak Put #3
44
1
45
bot
leem
rand
39
1
40
wand
5
5
Eindtotaal
602
3
11
616
Er is in totaal ruim 23 kilogram aan materiaal geborgen, waarvan ca 22 kilogram aardewerk.
Specifiek Scherfgewicht
Een indruk van de fragmentatiegraad kan wellicht worden verkregen door het gewicht van de
scherven te delen door het aantal scherven. Vaak worden per vondstnummer meerdere scherven
vermeld, en het totale gewicht van die scherven opgetekend. Zo kan een soort gemiddeld gewicht
per scherf worden bepaald. De vraag is dan of het wel zinnig is het gemiddelde te nemen als maat
voor de fragmentatie.
In het hier gerapporteerde geval zijn van een groot aantal scherven het individuele gewicht bepaald.
Op grond van deze gegevens kan onderzocht worden hoe de verdeling van de gewichten is.
In het geval van dit onderzoek krijgen we het volgende beeld met betrekking tot de scherven
waarvan het gewicht individueel is bepaald;
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Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er van een normale verdeling geen sprake is. De indruk is dat
er sprake is van een zogenaamde bimodale verdeling: twee groepen waarvan de eerste de kleine
fragmenten vertegenwoordigt – ruwweg tot en met 85 gram per scherf -, en de grote scherven.
In het hier bestudeerde geval zou het gemiddelde van deze 33 scherven uitkomen op 60 gram per
scherf. Echter er zijn maar 11 scherven zwaarder, en wel 22 lichter dan 60 gram. Als we denken in
termen als ‘de meeste scherven die we vinden hebben en gewicht van rond de xx gram’ zou het
wellicht aan te bevelen zijn de mediaan van de verdeling van de groep kleine scherven als maatstaf
te nemen, en er bij in gedachten houden dat grote – en dus zwaardere - scherven ook in zekere mate
voorkomen.
Kortom: het is uitkijken met het gebruik van kengetallen als de achterliggende verdeling niet bekend
is!
Ter vergelijking de onderstaande grafiek, waarin de gemiddelde waarde per vondstnummer in het
histogram is weergegeven.
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