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Houten- Terrein 8A 
LocatieaanduJding 

Legenda 

^^1 Bebouwd gebied, wegen en spoorlijnen 

I       I Water 

m Bos en natuurgebied 

I       I Agranscti gebruil< 

•JL- Locatie arctwoiogisch onderzoek ï< 
Afb. 1 De situering van Houten (pijl) en de vindplaats 'Terrein 8A' (sterretje) op de topografische kaart, schaal 1:25.000. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Van 17 juli 1997 tot en met 5 juni 1998 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een 
toel<omstige Vinex-woningbouwlocatie in Houten-Zuid. Opdrachtgever was de gemeente 
Houten, die het onderzoel< heeft gefinancierd. De opgraving werd uitgevoerd door de Rijks- 
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en is in latere instantie overgeno- 
men door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC). 

Het opgravingsterrein bevindt zich aan de zuidzijde van de dorpskern Houten in het uitbrei- 
dingsplan Loerik, waar in het kader van de VINEX ongeveer 6000 woningen worden ge- 
bouwd. Een gedeelte van de woningbouw is gepland in het gebied waar zich 14 archeologi- 
sche vindplaatsen bevinden, waaronder wettelijk beschermde archeologische monumenten. 
In een vroeg stadium zijn daarom de gemeente Houten en de Rijksdienst voor het Oudheid- 
kundig Bodemonderzoek (ROB) in overleg getreden om het bodemarchief zoveel mogelijk te- 
gen beschadiging en afbraak te beschermen.^ De gemeente verzocht de ROB een inventari- 
satie en een selectie te maken van de bedreigde archeologische terreinen en deze naar 
kwaliteit, zeldzaamheid en omvang te waarderen. Van de 14 bekende archeologische vind- 
plaatsen was vaak niet meer bekend dan 'dat er wat zat'. De exacte omvang en kwaliteit 
kon alleen door aanvullend onderzoek worden vastgesteld en dit gebeurde d.m.v. 
grondboringen en proefsleuven. Dit leverde zowel geheel nieuwe als aanvullende gegevens 
op over de vindplaatsen.^ 
Afgesproken werd de vindplaatsen zo goed mogelijk te beschermen. Indien echter alle ter- 
reinen beschermd zouden worden, had woningbouw geen doorgang kunnen vinden en dus 
zijn er keuzes gemaakt: daar waar behoud niet mogelijk was, is behoud van de informatie 
gerealiseerd door middel van opgravingen. 

Het gebied waar in 1997 en 1998 vier - meest gelijktijdig uitgevoerde - opgravingen hebben 
plaatsgevonden, was een dergelijke zone waar behoud in de bodem niet mogelijk bleek. Het 
gaat om drie vindplaatsen (terrein 7, 8 A en 21) ten zuidoosten van Houten langs de Riet- 
sloot en de Binnenweg, en om een vindplaats (terrein 24) langs de Houtense Wetering aan 
de zuidwestkant van Houten.^ De terreinen zijn de afgelopen decennia dusdanig aan erosie 
onderhevig geweest, dat verstrekkende beheersmaatregelen zouden moeten worden geno- 
men, om de vindplaatsen te beschermen tegen verdere afbraak." Besloten werd om de ter- 
reinen door middel van proefsleuven te onderzoeken (fase 1) om precieze gegevens te ver- 
zamelen over de omvang en begrenzing van de vindplaatsen en de aard en ouderdom van 
de grondsporen. Vervolgens is besloten dat de terreinen 8 A en 21 aan een integraal ar- 
cheologisch onderzoek (fase 2) dienden worden te onderworpen. 

Zie het rapport 'Synergic-project 
uitgroei Houten' (1995). 
Zie voor deze gegevens en voor 
de selectiecriteria t.b.v. de waarde- 
ring van de gebieden het Intern 
rapport ROB, 1994. 
De nummers zijn afkomstig van de 
Archeologische   Monumentenkaart 
over de provincie Utrecht. Overi- 
gens is de Binnenweg inmiddels 
van naam veranderd en heet nu 
'Binnentuin'. 
Zo was de Binnenweg bijvoor- 
beeld omgelegd, heeft op diverse 
plekken erfbebouwing plaatsge- 
vonden en zijn grote delen van 
het onderzoeksgebied ten ge- 
volge van landbouwactiviteiten af- 
geschoven en geëgaliseerd. 
Het project werd wetenschappelijk 
inhoudelijk vanuit de ROB voorbe- 
reid door W.A.M. Messing en H. van 
Enckevort en vervolgens begeleid 
door M. Polak. 

Het veldwerk werd formeel vanuit de ROB voorbereid door S.G. van Dockum en J.R ter 
Brugge en van de kant van de gemeente Houten door medewerkers van het Houtens 
ontwikkelingsbedrijf (HOB).^ Het is vervolgens in eerste instantie uitgevoerd door de ROB 
en later overgenomen door het op 1 mei 1998 opgerichte Archeologisch Diensten Centrum 
(ADC). De projectleider vanuit de ROB was M. Polak. De dagelijks wetenschappelijke lei- 
ding lag bij W.K. Vos enT. Hazenberg. De veldarcheologen waren J.J. Lanzing en M. 
Spanjer en de veldtechnische leiding was in handen van M.J.A. de Haan, daarbij geassis- 
teerd door F.A. van der Chijs, J. Knoppers, W.A. Loerts, C. Martinez Garcia en meerdere 
grondmedewerkers van de Permar uit Ede en het werkvoorzieningschap Amersfoort. Deze 
laatstgenoemden verzorgden tevens het wassen, zeven, en sorteren van de vondsten. 
Bodemkundige waarnemingen werden verricht door M. van Dinter. I. van Amen en 0. 
Brinkkemper voerden het archeobotanisch onderzoek uit. Het onderzoek van het aarde- 
werk is gedaan door CG. Wiepking. Het onderzoek van het metaal is uitgevoerd door F.A. 
van der Chijs met medewerking van J.W. Prins en B.J. van der Veen (KPK) voor de munt- 
determinaties en B. Ankersmit (ICN) voor het metallurgisch onderzoek. De gegevens van 
en over de late Middeleeuwen zijn verzameld door M. Spanjer. Computerwerkzaamheden, 
zoals digitaliseren en de invoer en bewerking van data, zijn uitgevoerd door W.M. Boeken, 
W. Dekkers, N.M. Prangsma, B.C. Ridderhof en E.B. Zilverentant-Kromhout. 
Tot slot dient hier vermeld de inzet van verscheidene vrijwilligers, medewerkers van het 
ADC en de ROB, diverse amateurs van o.a. de AWN en last but not least de kraan- 
machinisten J. Gardenier, M. de Vree en A. de Wit. 
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142000 

Houten - Terrein 8A 
Locatie van het opgravingsterrein 

Legenda 

OpgravjngspiJt Ï< 
Afb. 2 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS: 

Provincie 

Gemeente 
Plaats 
Toponiem 
ROB-projectnaam 
ROB-objectnaam: 

ROB-Projectcode 
ROB-objectcode   (CMA) 
ROB-objectcode   (CAA) 
ROB   gemeentçcode: 
Centrumcoördinaten: 

Utrecht 
Houten 
Houten-Loerik 
Rietdijk 
Houten-Loerik   /   Houten-Zuid 
Terrein 8 en A 
P1993-001 
39A-008 
39A-405N 
HTN97 
141,560   /   448,300 



• ADC Rapport 30 - Houten-Zuid, Archeologiscti onderzoek terrein 8A 

1.2 Onderzoeksgeschiedenis 
Houten ligt in het zogenaamde Kromme Rijngebied dat is te omschrijven als de driehoek 
tussen de Utrechtse heuvelrug en de Lek vanaf Wijk bij Duurstede tot aan de stad Utrecht. 
Dit gebied is jarenlang een van de zwaartepunten van ROB onderzoek gew^eest. Naast ar- 
cheologische veldverkenningen en met name in Wijk bij Duurstede en Houten heeft bijzon- 
der veel archeologisch veldwerk plaatsgevonden.' In de jaren zeventig en tachtig is het 
Kromme Rijngebied door veldverkenningen geïnventariseerd en bodemkundig onderzocht op 
ondermeer het voorkomen van fosfaatplekken. Ook in Houten en omgeving zijn daarbij ver- 
scheidene plekken met een verhoogd gehalte aan fosfaten ontdekt. Meestal weerspiegelen 
ze de kernen (erven) van oude bewoningsterreinen en komen de terreinen overeen met de 
tijdens de veldverkenningen ontdekte vindplaatsen. De stroomruggen, waarop de meeste 
van deze vindplaatsen zich bevonden, vormden vanaf de late Ijzertijd en met name in de 
Romeinse tijd langgerekte bewoningslinten. 

In het recente verleden heeft betrekkelijk veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden in 
het dorp Houten en de naaste omgeving (Afb. 3).' Het moderne archeologisch onderzoek 
begon in 1957 met een kleine opgraving in het centrum van Houten aan de Burgemeester 
Wallerweg, waar de restanten werden gevonden van een Romeinse villa en bewonings- 
sporen uit de Ijzertijd en de Vroege Middeleeuwen.' In 1977 en 1978 kwam de ROB daar 
vervolgens weer en groef tevens de eerste proefsleuf op de - in de jaren tachtig groot- 
schalig onderzochte - locatie Tiellandt. Aan het begin van de jaren tachtig vond onderzoek 
plaats op het industrieterrein Doornkade, waar bewoningssporen uit de late Ijzertijd en 
Romeinse periode zijn aangetroffen. Het betrof onder meer de restanten van enkele 
boerderijplattegronden met bijbehorende opslagstructuren.' Vervolgens is vanaf het midden 
van jaren tachtig zeer veel opgegraven op verschillende locaties in en rondom Houten: van 
1985 -1987 op Tiellandt, in 1986 en 1993 op Wulven en in 1989 en 1992 op Molenzoom. Ook 
hier zijn in alle gevallen bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen; inTiellandt 
een omvangrijke inheemse nederzetting en enkele begravingen, in Wulven ondermeer een 
Romeins grafveld en in Molenzoom een groot villa-achtig complex waar bijzondere muur- 
schilderingen uit tevoorschijn zijn gekomen.^Ten slotte heeft in 1994 een aantal verkennin- 
gen en proefonderzoeken plaatsgevonden op de locatie Loerik. De resultaten van die on- 
derzoekingen zijn vastgelegd in het rapport 'De waardering en selectie van archeolo- 
gische vindplaatsen in Houten-Zuid'}'^ Dit onderzoek heeft mede aanleiding gegeven 
tot de opgravingen op terrein 8 A en daarmee is de aansluiting gemaakt met het hier be- 
schreven onderzoek. 
Naast archeologisch onderzoek zijn ook veel bodemkarteringen uitgevoerd. In archeolo- 
gisch opzicht informatief zijn fosfaatkarteringen, die inmiddels in een groot deel van het 
Kromme Rijngebied - ook in de omgeving van Houten - zijn uitgevoerd." 

6. Van Es & Verwers 1985; Van 
Dockum  1994. 

7. Zie ook Van Dockum & Messing 
1994. 

8. Bogaers 1957; Van Dockum 1990. 
9. Van Tent 1988. 
10. Van Dockum 1997; Van 

Dierendonck   1994. 
11. Intern rapport ROB 1994, 
12. Steenbeek 1983 en 1994. 
13. Zie bijvoorbeeld Bloemers 1983, 

161 en Slofstra 1983. Bij het con- 
tact tussen de culturen zal weder- 
zijdse beïnvloeding zijn opgetre- 
den en vindt er in zekere zin ook 
germanisering plaats. Uiteindelijk 
ontstaat een gemengde cultuur, 
ook wel aangeduid met de term 
inheems-Romeins of Gallo-Ro- 
meins, waarin alle bevolkings- 
elementen zijn vertegenwoordigd, 
d.w.z. Romeinse, Gallische en Ger- 
maanse invloeden. 

14. Bijvoorbeeld het recent gestarte 
"Bataven-project" van  het Archeo- 
logisch Instituut van de Vrije Uni- 
versiteit (AIVU) te Amsterdam. 

De opgravingen op terrein 8 A zijn tevens relevant voor een nieuw opgezet project, dat 
zich richt op de Nederlandse grenszone (//mes) van het Romeinse Rijk. Die grens liep 
langs de rivier de Rijn, tegenwoordig aangeduid met Nederrijn, Kromme Rijn en Oude Rijn. 
Op de zuidoever van de Rijn waren forten (castella) ingericht, die door middel van een 
weg met elkaar waren verbonden, en waarin soldaten waren gelegerd die de Romeinse 
Rijksgrens dienden te verdedigen. In de militair ingerichte zone, aan weerszijden van de 
Rijn, bevonden zich in het achterland vaak landelijke agrarische nederzettingen, zoals die 
van terrein 8 A. De bewoners van die nederzettingen - vaak nazaten van de oorspronke- 
lijke Ijzertijdbevolking - zullen na verloop van tijd niet alleen in contact zijn gekomen met 
de Romeinse cultuur, maar zullen bepaalde aspecten daarvan ook gedeeltelijk hebben over- 
genomen. Dit proces duidt men voor de Romeinse periode meestal aan met de term 
'romanisering'." Acculturatie en syncretisme door de interactie tussen de inheemse bevol- 
king en de Romeinen, is een van de studieobjecten binnen het Provinciaal-Romeins onder- 
zoek in Nederland." 
De limes vormt tevens een van de vier speerpunten van de ROB. Het hieraan verbonden 
Limesproject houdt echter niet op bij de Nederlandse landsgrenzen en vindt aansluiting bij 
de Duitse Limesforschung en de Engelse Provinciaal-Romeinse archeologie. Hoewel Hou- 
ten maar een zeer klein stipje op de kaart van het Romeinse Imperium vormt, kan het on- 
derzoek aldaar mogelijk bijdragen tot kennisontwikkeling over de noordwestelijke provin- 
cies van het Romeinse Rijk. 
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UWOO 

Houten - Terrein 8A 
Overzicht van de archeologische vindplaatsen in en rondom Houten 

Legenda 

Meander gor del 

Restgeul 

Oeverwal 

Kerngebied 

Bebouwd gebied van Houten 

M. 3 

1.3 Doelstelling 

Hoofddoelstelling van het onderzoek in Houten was het veiligstellen van de archeologische 
informatie in de bodem, w/aarbij twee subdoelen dienden te worden vastgesteld: ^' 
1 Het vaststellen van de aard, ouderdom en omvang van de bewoningssporen. 
2 Het verlcrijgen van inzicht in de (onderlinge) relatie tussen de vindplaats(en) en de 

restgeul(en). 

Het eerste subdoel gold hoofdzakelijk het vooronderzoek (fase 1). Daaruit moest onder- 
meer blijken of er tevens sprake was van een grafveld, aangezien tijdens het proef- 
onderzoek van 1994 een onderbroken kringgreppel was aangetroffen. Ook diende de neder- 
zetting specifiek te worden gedateerd. Zo was het van belang te achterhalen of er sprake 
was van conWnu/fe/f of juist discontinuïteit \n de bewoning van het terrein vanaf de 

15.    Zie voor de achtergronden van 

deze doelstelling ook § 1.1. Een 

dergelijke, vrij algemeen geformu- 

leerde doelstelling komt wel vaker 

voor bij archeologisch nood- 

onderzoek, waar behoud in situ 

niet meer kan worden gerealiseerd. 

Zie voor de hier beschreven sub- 

doelen het Interne rapport ROB 

1994, hoofdstuk IL Andere 

duidelijke doel- of vraagstellingen 

zijn niet geformuleerd of als speci- 

fieke onderzoeksopdracht meege- 

geven, hoewel ze indirect uit het 

'Synergierapport' en verschillende 

interne ROB-rapporten zouden 

kunnen worden gehaald. Dit maakt 

het achteraf lastig om de 

opgravingsgegevens te beschrij- 

ven en te oordelen over wat er met 

het onderzoek is bereikt   en/of 

wat er met het onderzoek bereikt 

had kunnen of moeten worden. 
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Ijzertijd. Tijdens het vervolgonderzoek (fase 2) is de aandacht verder gericht op de kern 
van de nederzetting en is een aanzet gegeven om de periferie van de nederzetting nader 
te definiëren. 
Het tweede subdoel had betrekking op het fysische landschap en de consequenties voor 
bev/oning in het gebied. Dit moest worden vastgesteld door fysisch-geografisch onderzoek, 
waarbij de relatie tussen verschillende in de directe omgeving gelegen nederzettings- 
terreinen en de restgeul(en) in beeld moest worden gebracht, omdat met name in Houten 
en omgeving de oorspronkelijke landschappelijke en archeologische context nog gro- 
tendeels intact leek." Het voormalige meldingsgebied terrein 8 had een zeer hoge waarde 
door de kwaliteit, gaafheid en de ligging op een stroomrug temidden van andere waarde- 
volle terreinen.^' De specifieke ligging van terrein 8 in de oksel van twee restgeulen was 
daarbij opvallend te noemen. Het attentiegebied A, dat zich tussen terrein 8 en 7 bevond, 
kon juist belangrijk zijn omdat het mogelijk het akkerareaal vormde tussen de beide neder- 
zettingen. 

Natuurlijk kwamen tijdens de opgravingen ook veel vragen van historische, bodemkundige 
en anderszins specialistische aard naar voren. Ze hadden betrekking op de politieke, so- 
ciale en/of economische context van de Romeinse en Middeleeuwse bewoning. Desalniet- 
temin hebben de auteurs van de specialistische bijlagen zich meestal moeten beperken tot 
de beschrijving van de gegevens. Verregaande analyses en conclusies zullen in eventueel 
wetenschappelijk vervolgonderzoek moeten worden geformuleerd, en de hier gepresen- 
teerde gegevens zouden daarbij van dienst kunnen zijn. Het is echter ten zeerste aan te 
bevelen om bij nieuw onderzoek duidelijke doel- en vraagstellingen te formuleren, juist ook 
voor wat betreft de deelonderzoekingen als archeobotanie en de studie van het aardewerk 
en andere materiaalcategorieën. 

1.4 Onderzoeksmethoden 
Om de doel- en vraagstellingen te beantwoorden voorzag het onderzoek allereerst in de 
aanleg van enkele proefsleuven (werkput 7,8 en 9) over de locatie. Daarbij gold dat de 
sleuven over een zo groot mogelijk gebied zouden worden gegraven, op zowel terrein 8 als 
op A, zodat de maximale omvang en de grenzen van de nederzetting konden worden vast- 
gesteld. Werkput 8 had een lengte van ca. 180 m en is volgens dezelfde oriëntatie aange- 
legd als de in 1994 gegraven proefsleuf, dat wil zeggen westzuidwest-oostnoordoost. 
Haaks hierop is een lange sleuf van ca. 340 m gegraven, bestaande uit de werkputten 7 en 
9, die in eikaars verlengde lagen. Zodoende was een betrekkelijk groot gebied ontsloten en 
werden enkele hoofdlijnen van de nederzetting duidelijk. Vervolgens is besloten om de kern 
van de nederzetting - op terrein 8 - integraal op te graven in werkputten van ca. 40 x 15 
m. De werkputten moesten voornamelijk ten noordoosten van de kruising van de proef- 
sleuven 7 en 8 worden aangelegd. Daarna zou de noordelijk gelegen perifere zone op ter- 
rein A aan bod komen, en ten slotte diende nog onderzoek in het meer oostelijk gelegen 
komgebied plaats te vinden. Nadat ongeveer 10 werkputten in de kern van de nederzetting 
waren aangelegd, vonden er enkele wijzigingen plaats in de planning van bouwactiviteiten 
en is besloten om eerst terrein A aan een nader onderzoek te onderwerpen. De om deze 
redenen aangelegde werkputten waren eveneens ca. 40 m lang en 15 m breed. Nadat ter- 
rein A was onderzocht is de kern van de nederzetting op terrein 8 en is het oostelijk daar- 
van gelegen komgebied aan een nader onderzoek onderworpen. 

16. 

17. 

Er is een relatie vastgesteld met de 
terreinen (CMA nummers): 6, 7, 9, 
21 en 22 (Intern rapport ROB 
1994,  14). 
In hetzelfde ROB-rapport staat 
echter ook vermeld dat het de 
vraag is hoe het is gesteld met de 
conservering van de grond- 
sporen, aangezien op veel plaat- 
sen een cultuurlaag ontbreekt. 

De opgraving is grotendeels machinaal geschied. Hierbij zijn gemiddeld twee horizontale 
vlakken aangelegd. De hoogste vlakken lagen altijd vrijwel direct onder de bouwvoor. De 
aanleghoogtes van deze vlakken verschilden onderling echter ten opzichte van NAP, omdat 
er grote hoogteverschillen op het terrein bestonden. Een tweede en indien noodzakelijk 
derde opgravingsvlak werd telkens op ongeveer 20 à 25 cm onder het eerste aangelegd. 
Gezien het kleine onderlinge verschil tussen de vlakken, kan worden betoogd dat men met 
één opgravingsvlak had kunnen volstaan. In dat laatste geval had men de toch al ondiepe, 
net onder de bouwvoor gelegen, sporen echter niet kunnen waarnemen. De vlakken zijn 
met behulp van de schaafbak van de hydraulische graafmachine beter 'leesbaar' gemaakt 
en waar nodig met de schop verder bijgewerkt. Grondsporen zijn vervolgens getekend en 
gedocumenteerd, waarna de diepte van de sporen is bepaald door middel van coupes en 
het uit de sporen afkomstige vondstmateriaal is verzameld. In sommige gevallen zijn uit de 
coupes ook monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek. 
Van de profielen is 250 m getekend, waarvan het grootste deel wordt ingenomen door het 
zuidprofiel van werkput 8. Profielopnames boden veelal nauwelijks aanvullende informatie, 
als gevolg van de geringe diepte van de werkputten. Die geringe diepte was weer veroor- 
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Houten - Terrein 8A 
Puttenoverzicht vindplaats Terrein 8A 

Legenda 

Putomtrel( 

^^^^B       Gedocumenteerde profielen ï< 

zaakt doordat met name op de hoge gedeelten van het terrein alleen de onderkanten van 
(diepe) sporen zijn aangetroffen, omdat over het grootste gedeelte van het terrein ca. 50 
cm van het bodemprofiel is afgegraven. 
In het totale onderzoeksgebied Houten-Loerik zijn 91 opgravingsputten aangelegd, waarvan 
er zich 58 op terrein 8 A bevinden.^^ De w^erkputten hebben een verschillende omvang en 
beslaan gezamenlijk een oppervlakte van ongeveer vier hectare (Afb. 4). De totale maai- 
veldoppervlakte van het onderzochte terrein bedraagt 37491 m^. Er is echter meer grond 
verzet omdat in veel w^erkputten meer dan een opgravingsvlak is aangelegd. Hierdoor komt 
het totale oppervlak aan onderzochte grond op 48268 m^. 

Er zijn zesennegentig veldtekeningen en daarvan afgeleide tekeningen gemaakt van terrein 
8 A. De opgravingsvlakken van de w/erkputten zijn vastgelegd op zesentachtig vlak- 
tekeningen. Daarnaast zijn vier profielen, soms gedeeltelijk, getekend waarvan de totale 
profiellengte 240 meter bedraagt (Tabel 1). Dit aantal is verdeeld over vier werkputten, 
waarvan het merendeel voor rekening komt van werkput 8. 

18,    Op de terreinen 21 en 7 zijn res- 

pectievelijk dertig en drie werk- 

putten aangelegd. Om verwarring 

te voorkomen sluiten de werkput- 

nummers in het totale 

onderzoeksgebied op elkaar aan. 
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Tabel 1 Aantal getekende meters profiel. 

werkput profîel lengte 

8 zuid 169 m 
57 noord 16 m 
63 noord 12 m 
66 noord 43 m 

Zeven tekeningen zijn afgeleid van de in het veld gemaakte tekeningen. Het zijn vier afbeel- 
dingen van huisplattegronden, een zogenaamd structurenoverzicht, een tekening van een 
wan en een afbeelding van een geschematiseerd profiel.Ten slotte werd een zogenaamde 
put- en meetlijnenkaart op schaal 1:500 gemaakt. 
Tijdens het veldwerk zijn 37 objecten of onderwerpen gefotografeerd en geadministreerd 
op foto-opnameformulieren. Het gaat hierbij om opnames van werkputten, profielen, 
opgravingsvlakken en individuele grondsporen. In totaal zijn 162 foto- en 19 diaopnames 
gemaakt, waaruit volgt dat er meerdere opnames per object zijn gemaakt. 

Tijdens de opgravingen is ook fysisch-geografisch onderzoek uitgevoerd. Voor de resulta- 
ten en de onderzoeksmethoden van het bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlage I van 
deze rapportage. 
In beperkte mate heeft historisch onderzoek plaatsgevonden. Voor de bijdrage over de 
Laatmiddeleeuwse bewoning is wel enig archiefwerk verricht, maar bij de andere deel- 
studies is historisch onderzoek voor een dergelijke basisrapportage niet noodzakelijk ge- 
acht. Wel maakte literatuurstudie onderdeel uit van het onderzoek. De methoden die zijn 
toegepast bij het bemonsteren van grondsporen ten behoeve van het archeobotanische on- 
derzoek is terug te vinden in de desbetreffende bijlagen. 
Resteert nog de methodiek voor wat betreft de computerwerkzaamheden. Veel van de aan- 
getroffen archeologische gegevens zijn digitaal opgeslagen in verschillende typen 
computerbestanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de veldtekeningen (ACAD en Mapinfo), de 
vondstenlijsten, sporenlijsten en de determinaties van het vondstmateriaal (Dbase3-i-, 
Limesdeten Excel). Vervolgens is gepoogd deze gedigitaliseerde gegevens d.m.v. andere 
computersoftware (Access) te verbinden, zodat archeologische interpretaties t.b.v. de rap- 
portage konden worden gedaan. Dit wil overigens niet zeggen dat de computer alle ant- 
woorden op de vragen kon geven. Veel van deze werkzaamheden waren immers nog volop 
in ontwikkeling en aan veranderingen onderhevig. 

De vondsten van het onderzoek Houten-Zuid, terrein 8 A, 1997/8 zijn ondergebracht bij de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in het depot aan de Vanadiumweg te 
Amersfoort. Daar bevinden zich ook de meeste vondsten van eerdere 
opgravingscampagnes uit Houten en de directe omgeving. Alle vondsten uit Houten zullen 
te zijnertijd worden overgebracht naar het bodemdepot van de provincie Utrecht. 
De documentatie, bestaande uit veldtekeningen, foto's en verschillende digitale bestanden, 
van het onderzoek is of zal eveneens worden gearchiveerd bij de ROB te Amersfoort. De 
(relevante) archeologische gegevens zullen worden ingevoerd in het geautomatiseerde 
databestand van de ROB (ARCHIS). 

1.5 Opzet van het rapport 

Dit rapport over de archeologische gegevens van terrein 8 A omvat een algemeen gedeelte 
en een aantal specialistische bijlagen. Het algemene deel bestaat uit vijf hoofdstukken. Na 
de inleiding en de beschrijving van het landschap en de grondsporen volgt een aanzet tot 
de integratie en interpretatie van de vele opgravingsgegevens is behandeld. Dit is bij lange 
na nog niet compleet. Het rapport geeft een eerste en voorlopige presentatie van gegevens 
en wil aanzet geven voor wetenschappelijk vervolgonderzoek. 
Het is tevens te beschouwen als een combinatie van twee rapporten volgens de 
Rijksoverheidnormen, waarmee heden ten dage wordt gewerkt: de standaardrapportage 
Synthese (ROB-specificatie §4.5.1) en de deelrapportage Grondsporen (ROB-specificatie 
§4.5.1.1). De opgravingen in Houten-Zuid waren reeds in juli 1997 aangevangen, terwijl 
bijna een jaar later het Handboek van ROB-specificaties werd uitgebracht üuni 1998). 
Toch is de verslaglegging van de archeologische gegevens van Houten-Zuid zo goed als 
mogelijk getoetst aan de normen en richtlijnen van het Handboek en hebben de ROB-speci- 
ficaties grotendeels als voorbeeld gediend. Dit geldt zowel voor het algemene deel van dit 
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rapport als voor de specialistische bijdragen. Deze laatstgenoemde bijdragen betreffen de 
deelonderzoeken fysische geografie, archeobotanie, keramiek en metaal." 
De zelfstandige bijdrage over de Laatmiddeleeuwse bew/cning bestaat niet in de opzet van 
de Rijksspecificaties. Het onderw/erp zou verw/even zijn met de rapportages over Grond- 
sporen en de Synthese. In dit rapport is gekozen voor de zelfstandige presentatie van de 
late Middeleeuwen, omdat het ook als zodanig is uitgewerkt. 

19.    De deelstudies zijn in meer of min- 
dere mate vergelijkbaar met deel- 
rapporten volgens het   Handboek 
van ROB-specificaties §4.5.1.2 
(keramiek), §4.5.1.6 (metaal), 
§4.5.1.9  (archeobotanie) en 
§4.5.1.11  (fysische geografie). 
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2 Landschap 

2.1 De Houtense stroomrug 

De Houtense vindplaatsen liggen op de relatief hoge gronden van de Houtense en Jutphase 
stroomrug, die bij hoge waterstanden en overstromingen zijn afgezet op de oevers van een 
voorloper van de Rijn. Deze rivier heeft zich bovendien door haar meanderende karakter 
regelmatig over enige afstand verplaatst. Bij dit soort verplaatsingen kwam het geregeld 
voor dat de rivier een nieuwe loop koos om het water af te voeren. Wat resteerde was de 
oude loop of restgeul die langzamerhand dichtslibde en verlandde. Alleen bij extreem hoge 
waterstanden en overstromingen kon het nog voorkomen dat overtollig rivierwater ook 
werd afgevoerd door de restgeulen. 
Het gehele systeem van afzettingen en restgeulen van een zich verplaatsende rivier wordt 
aangeduid met de term stroomgordel. De hoogste delen binnen een dergelijke stroomgordel 
blijven zichtbaar als 'ruggen' in het landschap. Met name die stroomruggen zijn zeer ge- 
schikt voor bewoning, omdat ze relatief hoog en droog liggen en niet meer door de rivier 

Afb. 5 
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worden overstroomd bij hoge waterstanden. Nagenoeg alle vindplaatsen vinden we dan ook 
terug als een soort lintbebouwing op de stroomruggen van de Rijn. Het huidige onderzoel<s- 
gebied ligt op de zogeheten Houtense stroomrug en wordt doorsneden door twee rest- 
geulen van de Kromme Rijn (Afb. 29). Het staat nog geenszins vast tot wanneer de rest- 
geulen als watervoerende stroom in gebruik zijn geweest. Vermoedelijk heeft het ver- 
landingsproces in de Ijzertijd aangevangen en was het in de Romeinse tijd al ver gevor- 
derd. De relatie tussen de nederzettingen en de geulen is een van de studieobjecten van dit 
onderzoek en het terrein 8 A ligt in de zuidelijke oksel van de twee restgeulen. 

2.2 Het huidig oppervlal< 
De belangrijkste gegevens met betrekking tot de stratigrafie van het terrein zijn beschre- 
ven in bijlage I. Hier is volstaan met een globale beschrijving van het gebied. 
Voordat het archeologisch onderzoek aanving, vonden op het terrein landbouwactiviteiten 
plaats. De voornaamste vorm van landgebruik op 8 was die van grasland, terwijl op A 
voornamelijk maïs werd geteeld. In het gebied bevond zich een betrekkelijk hoge zandkop 
met een maximale hoogte van 3.10 m -I- NAR Op de samengestelde hoogtelijnenkaart van 
het gebied is zichtbaar dat de hoge zandkop voornamelijk samenvalt met terrein 8 (Afb. 5). 
Het andere gedeelte van de vindplaats, terrein A, lag meer op de flanken van de zandkop. 
De maximale hoogte van dit gebied bedroeg 2.92 m + NAF; maar gemiddeld lag het gebied 
veel lager, namelijk rond de 2.50 m -I- NAR De flanken liepen gelijkmatig uit in noordelijke 
richting, naar een volgend archeologisch terrein, dat bekend staat onder nummer 7. Daar 
bevond zich opnieuw een hoge kop van meer dan 3.00 m -l- NAR 
De zandkop van 8 A was vroeger waarschijnlijk nog hoger en markanter aanwezig in het 
landschap. Dit kwam vast te staan nadat uit onderzoek bleek dat een behoorlijk deel van 
de oorspronkelijke hoogte van het terrein is verdwenen door afschuiving of aftopping. 
Er bestaat tevens een duidelijke relatie tussen het verloop van de hoogtelijnen en de 
geomorfologische opbouw van het gebied. Het valt bijvoorbeeld op dat de hoogtelijnen min 
of meer parallel lopen aan twee oude restgeulen, hetgeen verder in de bijlage over de fysi- 
sche geografie wordt besproken. 

2.3 Stratigrafie 
De verticale opbouw van het terrein laat zich lithogenetisch omschrijven als oever- op 
beddingafzettingen, waarbij deze opbouw op vier plaatsen is doorsneden door twee 
kronkelwaardgeulen en twee restgeulen (Afb. 29). üthologisch gezien is de opbouw inge- 
wikkelder en vindt op microniveau een grote afwisseling plaats van klei-, zavel- en zand- 
afzettingen. Eenvoudig gesteld bevinden zich direct onder de recente bouwvoor lichte klei- 
of zavelige pakketten op een enigszins gelaagde zandige ondergrond. 
Uit de combinatie van de lithogenetische en lithologische beschrijving volgt dat de diepst 
gelegen beddingafzettingen afwisselend zandig en kleiig zijn gelaagd. Op de bedding- 
afzettingen liggen oeverafzettingen die een meer kleiige en zavelige textuur hadden. Op de 
hoogste delen van het terrein zijn de bovenste gedeelten van die laatstgenoemde afzettin- 
gen later verdwenen door bodembewerking. Daar waar die bodembewerking - of afschui- 
ven van grond- heeft plaatsgevonden, zijn de oeverafzettingen beduidend minder dik be- 
waard gebleven en liggen de beddingafzettingen eveneens dichter aan het oppervlak. Deze 
ontwikkeling is zeer nadelig geweest voor de conservering van de archeologische grond- 
sporen, die voornamelijk aanwezig waren in het bovenste deel van de oeverafzettingen. 
Door erosie van veel hoge delen van de oeverafzettingen verdwenen ook veel (ondiepe) 
bewoningssporen en zijn alleen de dieper ingegraven grondsporen bewaard gebleven in de 
bodem. 
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3 Onderzoeksresultaten 

3.1 Grondsporen en structuren^" 
Aan een kleine tweeduizend grondsporen zijn spoornummers toegeschreven, waarbij grond- 
sporen zijn gedefinieerd als ruinitelijl< begrensde, insnijdende fenomenen van antropogene 
aard.^^ Recente ingravingen, bodemhorizonten en natuurlijke lagen hebben geen spoor- 
nummer gekregen. Van ongeveer tachtig procent van het totaal aantal sporen is de diepte 
bepaald door een dwarsdoorsnede of coupe. Driekwart van de gecoupeerde sporen is ver- 
volgens op tekening gezet op schaal 1:20. Uit Tabel 2 is af te lezen dat in sommige werk- 
putten meer coupes zijn gemaakt dan dat er sporen werden aangetroffen. Dit is veroor- 
zaakt doordat op een spoor meerdere coupes kunnen zijn uitgevoerd. 
Het is opmerkelijk dat er een groot verschil bestaat tussen de werkputten voor wat betreft 
het aantal grondsporen. In bijna de helft van de werkputten zijn minder dan tien grond- 
sporen aangetroffen. Daar staat echter tegenover dat zeven werkputten meer dan honderd 
grondsporen hebben opgeleverd." 

20. De  archeologische  grondsporen 
zijn grotendeels beschreven vol- 
gens het Handboek van ROB-spe- 
cificaties §4.5.1.1.(216 ook §1.5 
van dit rapport). Dit betekent dat 
veel grondsporen zijn toegeschre- 
ven aan structuren of spoor- 
categorieèn op basis van hun ui- 
terlijke kenmerken en functionele 
interpretatie. Er is vervolgens een 
fasering of periodisering toege- 
past aan de hand waarvan tevens 
een belangrijk deel van de afbeel- 
dingen is samengesteld. Een in- 
terpretatie van de chronologische 
en ruimtelijke ontwikkeling van de 
nederzetting is hier niet beschre- 
ven, maar wordt behandeld in het 
volgende   hoofdstuk. 

21. ROB 1996, Procedure voor de re- 
gistratie en het beheer van 
veldwerkgegevens,  H4-1. 

22. Het werkelijke beeld omtrent de 
verspreiding en dichtheid van het 
aantal grondsporen per werkput 
op het opgravingsterrein is hier- 
mee natuurlijk niet bepaald. Daar- 
voor dienen meerdere statistische 
bewerkingen te worden uitge- 
voerd, om bijvoorbeeld de samen- 
hang tussen het aantal grond- 
sporen per werkput en de plaats 
van de werkput ten opzichte van 
de gemiddelde sporendichtheid 
vast te stellen. 

23. Het handboek van ROB specifica- 
ties maakt een onderscheid tus- 
sen structuren, spoorcategorieën 
en individuele sporen. De precieze 
definities van deze drie groepen 
zijn vastgelegd in de ROB-specifi- 
caties §4.2.1.3., §4.2.5. en §4.5.1. 

24. Vermoedelijk dateren de greppels 
uit de post-dertiende eeuwse pe- 
riode; zie verder bijlage VII over 
de late It/liddeleeuwen. 

25. Niet alle huisplattegronden zijn tij- 
dens het veldwerk herkend, som- 
mige plattegronden zijn ontstaan 
achter de tekentafel. In het veld 
herkende huisplattegronden zijn 
Hl, H2, H7, H8 en H9. Het blijft ook 
daarom zeer goed mogelijk dat er 
bij verder onderzoek nog meer 
structuren ontdekt worden, f^et 
name direct ten noorden van 
huisplaats H5 en in de sporen van 
de daar aansluitende zone in 
noordoostelijke  richting  worden 
nog minstens twee huisplaatsen 
vermoed. Gezien de onzekere in- 
terpretatie zijn ze echter niet op- 
genomen in het rapport onder de 
huisplattegronden,  maar weerge- 
geven in Afb. 12. 

De samenhang tussen de verschillende grondsporen en structuren is op een aantal samen- 
gestelde overzichtskaarten weergegeven en beschreven, zoals een allesporenkaart met 
puttenkaart en verschillende structurenoverzichten. De bedoeling van deze kaarten is om 
individuele eenheden gemakkelijk te kunnen lokaliseren, bijvoorbeeld een werkput op de 
puttenkaart. Bij de beschrijving van de sporen is er voor gekozen om de indeling zo een- 
voudig mogelijk te houden. Er bestaan 'grondsporen' en 'structuren', waarbij het onder- 
scheid is bepaald door functionele betekenis en onderlinge samenhang." Alle grondsporen 
en structuren zijn weergegeven op tekeningen die een beeld geven van het horizontale 
vlak. De verticale doorsneden zijn alleen afgebeeld indien ze relevant werden geacht en 
zijn grotendeels beschreven in de tekst. 

De afgebeelde overzichtsplattegronden zijn allen afgeleid van de "allesporenkaart" (Afb. 6). 
Deze samengestelde kaart is opgebouwd uit meerdere gegevens: 
• de opgravingsputten 
• de natuurlijke bodemlagen 
• de Romeinse grondsporen 
• de Middeleeuwse grondsporen 
• de post-Middeleeuwse grondsporen 

De opgravingsputten werden al eerder besproken en afgebeeld (Afb. 4). Het tweede gege- 
ven waaruit een allesporenkaart is opgebouwd, zijn de natuurlijk gevormde bodemlagen. 
Deze lagen zijn veel minder duidelijk zichtbaar op het allesporenoverzicht dan al de andere 
sporen. Ze zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat ze vooral aan bod komen in bijlage I 
over de fysische geografie van het terrein. De grondsporen uit de Middeleeuwen zijn apart 
bestudeerd en beschreven in bijlage V. Veel post-Middeleeuwse of recente sporen zijn de 
restanten van verkavelingsloten. Die kunnen soms nog van belang zijn, want juist doordat 
ze archeologische grondsporen oversnijden -en daarmee verstoren- kunnen ze het ontbre- 
ken van diezelfde grondsporen verklaren. Ze liggen parallel aan elkaar en zijn min of meer 
oost-west georiënteerd en oversnijden alle sporen uit de Romeinse en Middeleeuwse pe- 
riode. Ze zijn om die reden niet meegenomen bij de beschrijving van de grondsporen.^" Wat 
tot slot resteert zijn de grondsporen van archeologische aard die uit de Romeinse tijd date- 
ren. Ze zijn verder onderverdeeld en beschreven in de komende paragrafen. 

Verreweg de meeste sporen zijn toegeschreven aan een structuur. Er zijn vijf soorten 
structuren onderscheiden: huisplattegronden (H), spiekers (S), kuilen (K) - waartoe ook 
waterputten (W) zijn gerekend -, begravingen (Gr) en greppels (G).Ten slotte bestaat er 
een zogenaamde categorie 'overig', waaronder alle tot dan toe nog niet besproken sporen 
zijn gerangschikt. Het betreft hier dikwijls clusters paalgaten en andere grondsporen die 
niet duidelijk tot een structuur behoorden of er aan konden worden toegeschreven. 

3.1.1 Huisplattegronden 
In de configuraties van archeologische grondsporen zijn negen huisplattegronden her- 
kend." Ze zijn onderverdeeld in groepen, gebaseerd op enerzijds de datering van het 
vondstmateriaal uit de grondsporen, en anderzijds op de grootte van de gebouwen. Er is 
een groep met Romeinse en een groep met Middeleeuwse gebouwen. Binnen de Romeinse 
gebouwplattegronden is nog een verder onderscheid gemaakt tussen plattegronden van 
korte en lange gebouwen. 
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PUT AANTAL SPOREf AANTAL COUPES GETEKEND 

7 121 22 17 
8 20 1 1 
9 10 10 8 
10 24 24 22 
U 106 69 46 
12 71 57 31 
13 109 67 49 
14 151 91 69 
15 7 9 4 
16 21 23 17 
17 88 86 59 
18 23 25 19 
19 116 73 47 
30 38 32 23 
31 15 13 13 
32 4 3 3 
33 7 6 2 
34 18 14 9 
35 99 57 30 
36 28 28 20 
37 14 9 5 
38 19 20 13 
39 46 73 70 
50 54 54 32 
51 7 8 8 
52 35 51 43 
53 4 4 4 
54 15 16 12 
55 20 33 32 
56 1 1 1 
57 24 29 25 
58 3 3 3 
59 5 9 9 
60 3 4 4 
61 3 7 7 
62 18 20 18 
63 19 16 14 
64 3 2 2 
65 7 6 6 
66 145 107 59 
67 40 42 33 
68 17 13 12 
69 35 41 39 
70 116 120 90 
71 2 2 2 
72 7 10 8 
73 5 5 5 
74 2 3 2 
75 4 6 6 
76 2 1 1 
77 3 1 1 
78 11 12 10 
79 7 7 5 
84 3 5 5 
85 6 7 7 
86 2 8 8 
87 8 9 9 
88 5 5 2 

TOTAAL 1796 147» UOl 

Tabel 2 Aantal sporen, coupes en getekende coupes per opgiavingsput. 
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Zeven van de negen plattegronden dateren uit de Romeinse tijd (Afb. 7). De plattegronden 
van korte gebouwen of woonhuizem\\n H3, H4, H6 en H7. Drie andere Romeinse platte- 
gronden zijn van lange gebouwen of woonstalhuizengevieesV^ Het zijn de plattegronden 
met de nummers Hl, H2 en H5. 
De twee resterende huisplattegronden, H8 en H9, zijn aan de hand van het vondstmateriaal 
uit de grondsporen gedateerd in de late Middeleeuwen.^' 

Woonhuizen 
De vier korte Romeinse gebouwen hadden een lengte van maximaal 15 m en een breedte 
tussen 5,0 - 6,5 m. De lengte-as van deze gebouwen was telkens westzuidwest- 
oostnoordoost georiënteerd. Het dak werd gedragen door palen die zich in het interieur be- 
vonden. Van deze palen restte meestal niets meer dan verkleuringen in de grond, maar aan 
de hand daarvan konden de posities van de dakdragende palen worden vastgesteld. Uit het 
onderzoek naar de positie van die dakdragende palen blijkt dat de gebouwen vermoedelijk 
een gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk drieschepige bovengrondse constructie hebben gehad. 
De gebouwen hebben vlechtwerkwanden gehad.Tussen de wandpalen waren twijgen en 
takken gevlochten en dit vlechtwerk werd met klei en leem besmeerd zodat een stevige 
wandconstructie ontstond. De stevigheid werd verder verbeterd door de gehele wand in te 
laten in een ondiepe sleuf, de wandgreppel.^' 
Vaak zijn de lange wanden van de gebouwen op een of meerdere plaatsen onderbroken, 
waardoor openingen ontstonden. Dit zijn de toegangen tot de gebouwen geweest en bijna 
altijd lagen ze tegenover elkaar. Zo was bijvoorbeeld in H7 een onderbreking zeer duidelijk 
zichtbaar in de lange noordwand en bij H4 was niet in de noordwand, maar alleen in de te- 
genovergestelde zuldwand een opening in de lange wand aanwezig (Afb. 8). 

Afb. a De aangekfdste grondsporen »n dê huóplêtttgroMl HZ op terrein A. Opname anuil het westen. 

26. 

27. 

28. 

De discussie over de functionele 
indeling van de velschillende 
mimtes binnen een gebouw van 
waaruit de terminologie woon- en 
woonstalhülzen voortkomt, valt 
grotendeels buiten dit rapport. 
Zie verder S 4.1 en vooral Van Es 
1989. 
Zie verder de bijlage over de late 
Middeleeuwen. 
De hiernaar genoemde wand- 
greppelhuizen komen vanaf 50 
v.Chr. vrij plotseling opzetten bin- 
nen de Inheemse huizenbouw 
(Slofstra  1991,  139). 

Bij de plattegronden van korte gebouwen van terrein 8 A is echter steeds maar maximaal 
één onderbreking in de lange wand aantoonbaar. 
Toch is het aannemelijk dat de Houtense woonhuizen twee tegenover elkaar gelegen toe- 
gangen in de lange wanden hebben gehad. Deze twee veronderstelde toegangen verdeelden 
de bouwwerken in twee ruimtes van ongelijke grootte. In de westelijk gelegen, grootste 
ruimtes (of woongedeelten) van H4 en H7 stonden twee nokdragende palen met een onder- 
linge afstand van ongeveer 6 m. Een van de twee nokdragers stond op een lijn met de in- 
gangen. In de andere Iets kleinere ruimtes van de gebouwen was plaats voor nog meer 
dakdragende palen. 
Alleen bij de best bewaarde plattegrond van het terrein, H7, zijn duidelijke paalsporen van 
dakdragers ook daadwerkelijk aangetroffen in de kleinere ruimte binnen het gebouw. Het 
gaat hier eigenlijk om de sporen van een zogenaamd staanderpaar dat gezamenlijk de nok- 
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balk van het dak heeft ondersteund. Door deze constructiewijze ontstond in het interieur 
een drieschepig ingedeelde ruimte. Sporen van een vermoedelijk tweede staanderpaar wa- 
ren zichtbaar in de korte oostwand, hoewel een van de twee paalsporen was vergraven 
door de sporen van een Laatmiddeleeuwse spieker. In de wandgreppels werden ook nog 
sporen van wandpaaltjes aangetroffen. 

De andere korte gebouwen H3, H4 en H6 hebben minder duidelijke plattegronden in de bo- 
dem nagelaten, zodat sporen van bijvoorbeeld dakdragende palen minder goed aantoonbaar 
zijn. De plattegrond van H3 bestaat uit de sporen van twee tegenover gelegen wand- 
greppels en vier dakdragende palen, waarvan er twee mogelijk een staanderpaar hebben 
gevormd. De gemiddelde diepte van de paalkuilen bedroeg ongeveer een halve meter. De 
indeling van het gebouw was vermoedelijk gedeeltelijk twee, gedeeltelijk drieschepig, maar 
de precieze plattegrond is niet meer te achterhalen, omdat de sporen van H3 op veel plaat- 
sen waren oversneden door die van het later gedateerde gebouw H2. 
Ook de plattegrond van H4 is onvolledig overgeleverd, omdat dit gedeelte van het terrein 
zeer intensief in gebruik is geweest. De wandgreppels waren lang niet overal meer zicht- 
baar en ook is het onduidelijk hoe het oostgedeelte van het gebouw was ingedeeld. Vervol- 
gens staat ook niet helemaal vast of de sporen van de palen aan de west- en zuidzijde van 
het gebouw tot de structuur hebben behoord. Het kunnen de restanten van een rij 
porticuspalen zijn, hoewel de afstand van de wand naar een porticuspaal dan wel betrekke- 
lijk groot is geweest." 
De sporen van het laatste korte gebouw H6 zijn grotendeels oversneden door een recente 
greppel, zodat maar weinig bewaard is gebleven van de plattegrond. Herkend zijn de res- 
tanten van twee vermoedelijke nokdragers in het westelijke deel van de plattegrond, een 
noordelijke wandgreppel en een aantal paalgaten van de lange zuidwand. 

Woonstalhuizen 
Hl, H2 en H5 zijn de plattegronden van lange Romeinse gebouwen, die functioneel als woon- 
stalhuizen worden aangeduid. Ze bevinden zich alledrie in het zuidelijke gedeelte van het op- 
gegraven gebied. De afmetingen van de gebouwen vertonen naast onderlinge verschillen ook 
enkele overeenkomsten. Zo waren de bouwwerken alledrie langer dan twintig meter geweest 
en hadden twee van de drie woonstalhuizen (Hl en H2) een westzuidwest-oostnoordoost 
oriëntatie. Bij de derde plattegrond (H5) was de longitudinale as vrijwel haaks daarop ge- 
oriënteerd, d.w.z. noordwest-zuidoost. Verder vertonen de plattegronden een vermoedelijk 
(grotendeels) eenschepige indeling. Een andere indeling d.m.v. stiepen of poeren blijft echter 
tot de mogelijkheden behoren, gezien de opmerkelijke breedte van de bouwwerken. De platte- 
gronden verraadden vrijwel nergens sporen van de wanden van de gebouwen, maar het is 
waarschijnlijk dat ook woonstalhuizen vlechtwerkwanden hebben gehad. 

Hl heeft een lengte en breedte van maximaal 23 x 9,5 m. In elke lange wand van de plat- 
tegrond hebben zeven forse palen gestaan, die op ca. 2 - 2,50 m van elkaar waren ge- 
plaatst. Gezamenlijk hebben deze veertien dakdragende palen de nokbalk van het gebouw 
ondersteund. In totaal diende een breedte van ongeveer 5,5 m te worden overspand. Op- 
merkelijk zijn de ondiepe sporen van korte greppeltjes die in het zuidwestelijke deel van de 
plattegrond tussen de jukken waren ingegraven. Dit zijn vermoedelijk restanten van de 
(lange) wanden. Wandpaaltjes zijn niet overal maar wel op meerdere plaatsen in de platte- 
grond zichtbaar. Aan weerszijden van de lange wanden, op ongeveer 2 m afstand, bevond 
zich nog een rij palen. De paalkuilen van deze palen waren gemiddeld minder diep dan die 
van de forse dakdragers. Ze zijn niet overal even goed bewaard gebleven en met name In 
het oostelijke gebouwdeel minder goed aantoonbaar. De palen kunnen twee doelen hebben 
gediend: ze hebben of de dakvoet ondersteund of ze hebben deel uitgemaakt van een zoge- 
naamde porticus. 
Tijdens de opgraving zijn verder in het interieur van het voormalige gebouw geen paalkuilen 
waargenomen die een dakdragende functie hebben gehad. Dit zou betekenen dat de platte- 
grond van Hl tot het eenschepige type behoort en dat dus alleen de forse wandpalen het 
dak van het gebouw hebben gedragen. De aanzienlijke breedte van het bouwwerk doet ech- 
ter anders vermoeden. Het is niet uitgesloten dat het dak verder werd ondersteund door 
palen op poeren of stiepen, die door de erosie van de bovenste grondlagen op het terrein 
vervolgens zijn verdwenen. Gezien de lengte van de plattegrond van Hl zal het huis in ie- 
der geval een woonstalfunctie hebben gehad. 
Ook de halfronde afsluitingen aan de kopse zijden van het gebouw behoren mogelijk tot de 
plattegrond. Zulke afsluitingen zijn opmerkelijk voor een Romeins huisplattegrond en om die 
reden staat het niet geheel vast of ze werkelijk bij het bouwwerk horen.^° 

29. 

30. 

Zie voor een uitgebreide discussie 
over het begrip bijvoorbeeld Van 
Es, Sarfatij & Woltering 1988, 1S8. 
Het is tevens niet geheel uitgeslo- 
ten dat de plattegrond daarom uit 
een post-Romeinse periode da- 
teert. 
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De tweede plattegrond van een woonstalhuis {H2) heeft een breedte van 6 m en een lengte 
van ca. 21 m. Ook bij deze plattegrond zijn geen dakdragende paalkuilen in het interieur 
vi^aargenomen, maar in dit geval wordt vermoed dat gelet op de breedte van H2 er palen 
op stiepen hebben bestaan. Wel duidelijk zijn de restanten van wandpalen, die op onregel- 
matige afstand van elkaar stonden met een onderlinge interval variërend tussen de 1,40 en 
2,90 m. Hoewel in de noordelijke rij meer palen zijn teruggevonden, betekent dit niet dat de 
zuidelijke helft minder goed was geconserveerd. De plattegrond lag op de splitsing van vier 
werkputten, waarbij met name grondsporen in werkput 7 en 30 wellicht niet zijn herkend 
of zijn oversneden door andere grondsporen. Pas bij de aanleg van werkput 63 werd defi- 
nitief duidelijk dat het hier om de plattegrond van een huis ging. De waargenomen wand- 
palen uit de zuidelijk rij liggen wel exact symmetrisch tegenover wandpalen uit de noorde- 
lijke rij. In het midden van het gebouw was een vrij diepe kuil ingegraven met afmetingen 
van ca. 1,25 x 3 m. De kuil zal vermoedelijk als voorraadkuil hebben dienst gedaan en kan 
zich op de overgang van woon- naar stalgedeelte hebben bevonden.^' 
De laatste lange structuur van terrein 8 A heeft een opmerkelijk grote plattegrond overge- 
leverd. Indien de aan H5 toegeschreven sporen voor waar worden aangenomen, heeft het 
gebouw een breedte gehad van 10,25 m en bedroeg de lengte maximaal 40 m. In tegenstel- 
ling tot de andere twee woonstalhuizen had het gebouw een noordwest-zuidoost 
oriëntering. Het noordelijke gedeelte van de plattegrond bevond zich in werkput 13, het zui- 
delijke deel in de putten 12 en 16. De sporen van het gebouw zijn in de breedte oversneden 
door drie recente kavelgreppels. Hierdoor is een aanzienlijke hoeveelheid paalsporen verlo- 
ren gegaan. 
De sporen van het zuidelijk deel van H5 kenmerken zich als vier (incomplete) rijen kleine 
paalsporen met een doorsnede van ongeveer 60 cm. De buitenste twee rijen zijn betrekke- 
lijk goed te vervolgen en liggen min of meer tegenover elkaar. De palen hebben een gemid- 
delde diepte van 25 cm.^^ De binnenste twee rijen zijn veel minder goed overgeleverd en in 
hoge mate hypothetisch. De palen "springen" iets naar binnen t.o.v. de buitenrijen en ze 
waren 20 - 48 cm diep ingeslagen in de grond. 
De noordelijke helft van de structuur is beter overgeleverd. Hier waren niet alleen de vier 
bovengenoemde rijen betrekkelijk goed te volgen, maar konden tevens zes forse paalkuilen 
worden aangetoond, die vermoedelijk de restanten van dakdragende palen hebben ge- 
vormd. Ze waren ongeveer 3,5 m uit elkaar geplaatst en twee palen overspanden gezamen- 
lijk een ruimte van circa vijf meter. De palen stonden bijna in een lijn met de twee rijen 
binnenpalen, waarvan wordt vermoed dat ze deel uitmaakten van de wanden. De zes forse 
paalkuilen hadden een gemiddelde diepte van 50 cm en uit de sporen kwam een behoorlijke 
hoeveelheid verbrande huttenleem tevoorschijn. De meeste paalkuilen hadden een vrij ho- 
mogene en donkere vulling, alleen de twee noordelijkste kuilen waren iets lichter gekleurd. 

31. Vergelijk de positie van de kuilen 
bij de huisplattegronden 1 en 2 
van 'De Horden' te Wijk bij Duur- 
stede (Vos 1994: Vos in druk; Van 
Es 1994a, afb.lB). 

32. De meeste paalsporen hebben een 
diepte die ligt tussen de 18 - 30 
cm, maar uitscliieters van 4 cm en 
ook 70 cm komen eveneens voor 

33. Vergelijk de afmetingen, en dan 
met name de breedte, van gebouw 
B te Neerharen-Rekem (De Boe 
1987, 52). Zie ook Slofstra 1991, 
149 en Afb.l4. 

34. Men zou de indeling van zo'n 
eenschepige gedeelte ook rudi- 
mentair drieschepig kunnen noe- 
men (Van Tent 1988, 15). Hier is 
echter gekozen voor eenschepig, 
omdat daarmee de 'schepigheid' 
beter van elkaar Is te onderschei- 
den. 

Indien men deze interpretatie van de sporen accepteert ontstaat het beeld van een enorm 
(gedeeltelijk?) drieschepig gebouw met een omgang van buitenpalen, die de dakvoet onder- 
steunden of mogelijk de restanten representeerden van een 'porticus'.^^ De gemiddelde af- 
stand tussen deze buitenpalen en de vermoedelijke wanden van het gebouw bedroeg 
slechts 1,60 m. De korte wanden kunnen niet duidelijk worden aangetoond. De kernbouw 
heeft afmetingen van 7 bij minimaal 25 meter. In het noordelijke en best bewaarde gedeelte 
vormden de eerder beschreven forse paalkuilen de restanten van staanderparen, die vrij- 
wel in of tegen de wanden waren geplaatst. Daaruit volgt dat dit gebouwdeel bijna 
eenschepig is geweest, omdat het dak werd ondersteund door ver naar buiten geplaatste 
staanderparen.^" 
Hoever de drieschepigheid vervolgens naar het zuiden doorliep is onbekend. Mogelijk beho- 
ren twee in het midden van de plattegrond aangetroffen paalsporen nog tot een 
drieschepige constructie, maar het zouden ook palen van de wand kunnen zijn geweest. In 
de rest van het interieur ontbreken verdere sporen en zijn alleen nog twee rijen buiten- 
palen of porticuspalen aanwezig. Een verklaring hiervoor is niet gemakkelijk, maar kan 
misschien worden gevonden in een combinatie van verschillende factoren. Allereerst zijn 
de grondsporen zeer lastig te interpreteren en zijn sommige misschien over het hoofd ge- 
zien. Een andere factor is de verstoring door post-Middeleeuwse kavelgreppels. Ook moet 
de oorzaak gezocht worden in de aftopping van de hoge delen van het terrein, want H5 be- 
vond zich exact op het hoogste 'kopje' binnen de nederzetting, waardoor minder diep ge- 
fundeerde grondsporen en restanten van bijvoorbeeld stiepen verdwenen kunnen zijn. 

3.1.2 Bijgebouwen en spiekers 
Bij opgravingen zijn de plattegronden van spiekers een vrij algemeen verschijnsel. Men 
verklaart dit soort plattegronden meestal als kleine opslagschuren voor met name voedsel- 
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gewassen. De palen hebben een vloertje gedragen, waarop de oogst werd opgeslagen. Een 
verhoogde vloer had het grote voordeel dat het opgeslagen product niet onder bodem- 
vochtlgheid en ongedierte te lijden had. De wanden van de schuurtjes bestonden waar- 
schijnlijk uit vlechtwerk en leem, en de gebouwtjes werden afgesloten met een puntdak. 
Het is niet uitgesloten dat sommige spiekers uit meer dan een verdieping bestonden.^^ 
In de archeologische grondsporen van terrein 8 A zijn tot nu toe slechts drie opslag- 
schuurtjes herkend (Afb. 9). De spiekers waren zeer duidelijk te herkennen, zodat maar 
zelden een toevlucht is genomen tot zogenaamd 'granary making'?'' De kans dat er nog 
meer spiekers in de opgravingsgegevens aanwezig zijn, is echter bijzonder groot. Vooral 
in de kern van de nederzetting, waar een aantal concentraties van paalsporen is opgegra- 
ven, is enige voorzichtigheid betracht met betrekking tot de (re)constructie van spiekers.'' 
Twee van de drie plattegronden zijn gevonden op terrein 8. Het zijn beide spiekers be- 
staande uit zes palen, die zowel de vloer als het dak van het gebouwtje hebben gedragen. 
Gewoonlijk konden de spiekers niet worden toegeschreven aan een van de hoofdgebouwen 
van de nederzetting.^' Een van de spiekers (S2) lag direct ten oosten van H5 en zou gelijk- 
tijdig in gebruik kunnen zijn geweest. Dat is helaas niet duidelijk op te maken uit het 
vondstmateriaal, omdat in de paalgaten van de spieker maar weinig vondsten zijn gedaan 
die het gebouwtje goed kunnen dateren. De spieker heeft een bijna vierkante plattegrond 
nagelaten met zijden van ca. 3,10 m. De andere spieker (S3) had een veel groter oppervlak 
met afmetingen van ongeveer 3,5 bij 6,5 m en zou om die reden als klein bijgebouw kunnen 
worden geïnterpreteerd. De derde spiekerplattegrond (SI) is gevonden op gebied A en be- 
staat uit negen palen. Het gebouwtje lag net buiten de kern van de nederzetting in een 
kleine cluster van betrekkelijk ondiepe paalkuilen. Het opslagschuurtje heeft een lengte van 
4 m en een breedte van ongeveer 2,70 m gehad. 

3.1.3 Waterputten en kuilen 
Tijdens het onderzoek op de terreinen 8 en A zijn meer dan honderd grondsporen opgegra- 
ven die als kuilen kunnen worden omschreven. Niet al deze grondsporen zijn in deze para- 
graaf beschreven, maar een klein gedeelte van de kuilen is apart besproken (Afb. 9). Zo is 
een groep van twaalf kuilen onderscheidbaar met min of meer dezelfde kenmerken als 
diepte, vulling en beschoeiing. Deze kuilen zijn nader te interpreteren als waterputten. Drie 
daarvan hebben echter alleen Laatmiddeleeuws vondstmateriaal opgeleverd en zijn om die 
reden hier niet beschreven. De overige negen hebben tijdens de Romeinse tijd voor de wa- 
tervoorziening op de nederzetting gezorgd. Bij zes van de negen kuilen is de functie van 
waterput duidelijk vastgesteld, maar van de andere twee stond een dergelijke functie niet 
geheel vast. Deze drie kuilen (K45, K109 en W124) hadden echter zoveel overeenkomstige 
kenmerken met waterputten, dat ze op basis daarvan ook als zodanig zijn geïnterpreteerd. 

35. 

36. 
37. 
38. 

39. 

Van Es, Miedema & Wynia 1985, 
572. 
Van Es 1967, 87. 
Vergelijk ook Schinkel 1994, 139. 
In tegenstelling tot de twee Mid- 
deleeuwse  huisplattegronden en 
de direct daarnaast gebouwde 
spiekers op terrein 8 A, zie bijlage 
V van dit rapport. 
Schinkel  1994,  169. 

Vlechtwerk was de meest voorkomende beschoeiingwijze van de putten, gemaakt van aan- 
gepunte paaltjes waartussen twijgen waren gevlochten. De oorspronkelijke hoogte van de 
beschoeiing was meestal niet meer vast te stellen. Gemiddeld was er nog ongeveer 25 cm 
bewaard gebleven van het vlechtwerk. Een tweede wijze van beschoeiing was door middel 
van een ton, oorspronkelijk een wijnfust zonder deksel en bodem. Een dergelijke 
beschoeiing is twee keer aangetroffen. Ook bij de tonputten is de oorspronkelijke hoogte 
niet bewaard gebleven en resteert maximaal 40 cm. Toch is het bij de tonputten zeer aan- 
nemelijk dat ze tenminste tot het maaiveld hebben gereikt.^' Meermalen zijn bij Romeinse 
opgravingen twee of meer op elkaar gestapelde tonnen teruggevonden. De tonnen zijn op- 
gebouwd uit duigen met een gemiddelde breedte van 20 cm. Op de duigen zijn soms stem- 
pels of brandmerken aangebracht die vaak in verband worden gebracht met de kuipers of 
de wijnhandelaren. Op de duigen van het terrein 8 A is ook een aantal stempels herkend, 
waarvan de letters echter volstrekt onleesbaar waren. 
Vrijwel alle waterputten zijn aangetroffen op de centraal omgreppelde kern van de neder- 
zetting. Ze lagen meestal aan de rand van de hoogste kop op het terrein en bovendien vaak 
in de directe omgeving van de huisplattegronden. 
De waterputten hadden op het vlak vaak een ovale tot ronde vorm, uitgezonderd de vier- 
kante insteek van W25. De diameter op het vlak van de putten met insteek varieerde tus- 
sen de 110 en 330 cm met een gemiddelde van 220 cm. De diepte bedroeg in vrijwel alle 
gevallen meer dan 100 cm. Alle putten hadden meer dan een opvullingslaag. De lagen van 
de waterputvulling konden zowel licht als donker zijn gekleurd. Er werd geen houtskool 
waargenomen in de vullingen. 
De meeste putten waren voor het eerst zichtbaar op een hoogte variërend van 2.37 m -h NAP 
en 2.50 m -f NAR Het NAP-niveau van de onderkant van de putten verschilde wel, waarbij 
vooral de putten aan de westzijde van de kern van de nederzetting diep waren uitgegraven 
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tot ca. 1.00 m+ NAR Bij alle waterputten kon de exacte diepte van de bodem worden 
vastgesteld. De meeste kuilen hadden een vlakke bodem, maar een aantal keren is ook een 
meer ronde bodemvorm waargenomen. 

De resterende kuilen bevonden zich voornamelijk aan de oostelijke rand van de 
nederzettingskern op de kop van het terrein. Er zijn daarbij twee concentraties zichtbaar: 
de eerste rond werkput 66 ten zuidoosten van H4 en de tweede in de omgeving van Hl en 
H2. Een derde concentratie van voornamelijk Laatmiddeleeuwse kuilen bevindt zich in en 
om werkput 19 aan de westflank van de hoge kop. Afgezien van waterputten is het moeilijk 
bij kuilen de functie aan te duiden. Gezien het in de sporen aangetroffen vondstmateriaal 
zijn de meeste te omschrijven als afvalkuilen. Bij een aantal kuilen is de functie misschien 
achterhaalbaar aan de hand van het uit de kuilen afkomstige vondstmateriaal. Mogelijk heb- 
ben vier kuilen iets te maken met ijzerbewerking, omdat er een aanzienlijke hoeveelheid 
smeedslak in werd gevonden. Daarbij moet echter in gedachten worden gehouden dat 
smeedslak zeer dikwijls wordt teruggevonden in inheems-Romeinse nederzettingen en dat 
dit niet duidt op ijzerwinning of -productie. Een andere kuil heeft misschien voor de (tijde- 
lijke) opslag van voedsel gediend, getuige de grote hoeveelheid graan die in de kuil werd 
aangetroffen.'"' 

3.1.4 Begravingen 
Tijdens de opgraving werden negen structuren aangetroffen die geïnterpreteerd kunnen 
worden als begravingen (Afb. 10). Hoewel de meeste begravingen betrekkelijk dicht bij el- 
kaar waren gelegen, staat daarmee geenszins vast of daadwerkelijk sprake is van een 
grafveld. Niet alleen waren de grondsporen meestal onduidelijk, maar ook ontbrak nogal 
wat bot- en ander vondstmateriaal om een dergelijke interpretatie te kunnen staven. 
Slechts drie structuren leverden ook bijgiften op, meest handgevormd aardewerk dat op 
zijn laatst gedateerd mag worden aan het begin van de Romeinse tijd."' Meer luxe graf- 
giften als glas of sieraden zijn niet aangetroffen. 
Daar meestal de crematieresten ontbraken ligt het voor de hand dat de oorzaak gezocht 
moet worden in aftopping van (de kop van) het terrein. Slechts drie van de negen 
begravingen hebben daadwerkelijk botmateriaal opgeleverd. Het gaat daarbij in twee geval- 
len om de onverbrande resten van dierbegravingen. Gr9 betrof een skelet van een betrek- 
kelijk jonge hond. Hoewel het geen 'echte' dierbegraving betreft is het skelet toch hier be- 
schreven. Het dier werd onder in een verkavelingsgreppel aangetroffen die de oostelijke 
zijde van de kern van de nederzetting begrensde. Het dier is vermoedelijk niet ter aarde 
besteld, maar ter plekke door onbekende omstandigheden toentertijd aan zijn einde geko- 
men. Gr8 betrof een vrij ondiepe kuil waarin de restanten van een rund zijn gevonden. Het 
gedeeltelijk intacte skelet bevond zich ca.150 m ten noordoosten van de kern van de ne- 
derzetting in een zone waar geen oude sporen zijn opgegraven. De begraving lag direct 
naast een recente sloot en dateert vermoedelijk uit de Middeleeuwen. 
In de derde begraving met botresten (Gr7) is verbrand materiaal aangetroffen. Hoewel in 
deze ondiepe kuil op het eerste gezicht menselijke crematie aanwezig leek, moest na de 
bestudering en analyse van de gezeefde inhoud van de kuil worden geconcludeerd dat het 
toch ging om enkele fragmenten verbrand bot van dierlijke herkomst. 
De andere structuren hebben geen botmateriaal opgeleverd. Ze zijn op basis van hun uiter- 
lijke verschijning als grafstructuur geïnterpreteerd. Het gaat daarbij in alle gevallen om de 
restanten van vermoedelijk kringgreppels. In het geval van Grl is zo'n kringgreppel duide- 
lijk zichtbaar. De kringgreppelsporen omsloten een vierkant van ongeveer 11 bij 11 meter. 
Er bevonden zich geen openingen in de greppel en ook met het grafmonument te associëren 
paalzettingen zijn niet aangetroffen. Ook crematieresten zijn niet teruggevonden, zowel niet 
binnen het vierkant als in de greppeltjes, waarvan overigens slechts maximaal 12 cm be- 
waard was gebleven. De structuur lag op de westflank van het hoogste gedeelte van het 
terrein in de kern van de nederzetting. De sporen van de kringgreppel zijn oversneden door 
enkele recente sloten. 
Op basis van de overeenkomsten met Grl wordt ook in de sporen van Gr2 een vierkante 
kringgreppel herkend, ondanks dat hiervan alleen de noordelijke en oostelijke afbakening 
van de grafheuvel zijn aangetroffen. De structuur lag in drie verschillende 
opgravingsputten en kon in een van de drie werkputten niet meer worden waargenomen. 
Gelet op de afmetingen en de karakteristieke vorm van Grl en Gr2 mag worden aangeno- 
men dat deze structuren in elk geval niet van voor de midden-IJzertijd dateren."^ 
De andere kringgreppels zijn veel minder nauwkeurig in de tijd te plaatsen. Ze zijn veel on- 
duidelijker en meer discutabel. Bovendien waren de greppels in tegenstelling tot de voor- 
gaande twee vierkante structuren geheel cirkelvormig. De sporen van Gr3 en Gr4 bestaan 
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uit halfronde greppeltjes van een zeer geringe diepte. Gezien de oversnijding zou er een fa- 
sering moeten zijn, waarbij Gr3 de jongst van de twee kringgreppels is geweest. 
De halve cirkel van Gr5 zoals die werd aangetroffen in de proefsleuf 7 werd niet voortge- 
zet in de aansluitende werkput, zodat aan de interpretatie van de kringgreppel mag worden 
getwijfeld. Hetzelfde geldt voor de sporen van Gr6 die in proefsleuf 8 is opgegraven, maar 
vervolgens niet verder traceerbaar bleek in aansluitende opgravingsputten. Bij structuur 
Gr7 is nog wel in de directe omgeving een aantal fragmenten crematie aangetroffen, maar 
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deze resten konden niet met voldoende zekerheid worden toegeschreven aan de structuur. 
Ten slotte dient te worden vermeld dat de eerdere Interpretatie van een halve, onderbro- 
ken kringgreppel die werd gezien tijdens het proefonderzoek van 1994, geen stand heeft 
gehouden. Bij het aanleggen van de aansluitende put bleek het niet te gaan om een ronde 
kringgreppel, maar om een andersoortige, meer langgerekte greppelstructuur die niets te 
maken heeft gehad met een begraving. 

3.1.5 Perceleringsgreppels 
De omvang van de nederzetting op terrein 8 A is vrij precies aan te geven omdat de gren- 
zen duidelijk waren gemarkeerd door zogenaamde percelering- of omheiningsgreppels. Dit 
verschijnsel komt zeer regelmatig voor bij nederzettingen uit de Romeinse periode." Op 
het opgravingsterrein vormde een aantal greppels gezamenlijk een systeem met een nage- 
noeg vierkante lay out. Vanuit elke hoek van dit vierkant waren greppels uitgelegd in noor- 
delijke, oostelijke en zuidelijke richting. Het vierkant is de kern van de nederzetting en 
daar bevonden zich dan ook de meeste grondsporen en structuren (Afb. 11). 
Het vierkante systeem is samengesteld uit de greppels Gl tot en met G4. Het vierkant 
heeft zijden van ongeveer 125 m en is door de greppels G5 en 6 verder onderverdeeld In 
twee delen van ongelijke grootte. Het meest westelijke deel heeft een rechthoekige vorm 
en beslaat een gebied met een omtrek van ongeveer 70 bij 110 m. In dit deel zijn de 
meeste nederzettingssporen aangetroffen en het is te beschouwen als de bewoningskern. 
Het andere oostelijke gedeelte lag in een L-vorm om het westelijke deel en deze zone was 
beduidend leger. De oorzaak wordt gezocht in het feit dat het oostelijke deel zich juist ten 
oosten van de hoogste kop op het terrein bevond, richting het veel lager gelegen kom- 
gebied. Hoewel er enkele openingen in het greppelsysteem zijn aangetroffen, blijft het 
moeilijk om duidelijke ingangen tot het terrein met zekerheid aan te tonen. Het is mogelijk 
dat de opening in greppel G5, aan de oostzijde van de nederzettingskern, een toegang aan- 
duidt. 
De perceleringsgreppels van het hiervoor beschreven vierkant waren vervolgens verlengd 
in alle windrichtingen over enkele honderden meters. Alleen in westelijke richting zijn deze 
niet aangetroffen omdat het vierkant daar vrijwel direct was begrensd en aansloot op een 
deels verlande restgeul. 
Bij verder onderzoek kwam naar voren dat het vierkant in een aantal fasen is gevormd." 
Verschillende greppels hebben elkaar oversneden en kunnen om die reden niet gelijktijdig 
in gebruik zijn geweest. Dit is het duidelijkst zichtbaar aan de noord- en zuidrand van de 
nederzettingskern, waar oudere greppels zijn oversneden door greppels van het vierkante 
systeem. Hoewel deze oudere greppels minder complete sporen hebben nagelaten in de bo- 
dem, is ook hier een systematische aanleg zichtbaar. Het gaat eveneens om een min of 
meer vierkante kern, met een iets andere oriëntatie dan het eerder beschreven systeem 
en met zijden van ongeveer 55 bij 85 m. Ook hier lieten de sloten vanuit de kern gezien 
zich enkele tientallen meters in oostelijke en westelijke richting vervolgen. De percelering 
van de kern aan de oostzijde bestond uit twee parallel verlopende greppeltjes, waar op 
meerdere plaatsen kleine paaltjes waren ingeslagen. Hetzelfde principe is teruggevonden in 
de sloten ten zuidwesten van de kern. Aan de noord-, oost- en zuidzijde bakenden tevens 
vrij brede sloten het perceel af, terwijl de westelijke grens vermoedelijk werd gevormd 
door een restgeul. 

3.1.6 Overige grondsporen 
Verspreid over het opgravingsterrein zijn talloze grondsporen ontdekt die niet direct met 
een structuur in verband konden worden gebracht. De meeste sporen lagen op het vier- 
kante perceel in het centrum van de nederzetting. Daarnaast komen enkele groepjes spo- 
ren voor aan de noordzijde van de bewoningskern. Het gaat voornamelijk om de restanten 
van greppeltjes, paalkuilen en paalgaten. Bij de greppeltjes handelt het in veel gevallen om 
smalle slootjes met een gemiddelde lengte van tien meter. Ze zijn met name ontdekt in het 
noordwestelijke gedeelte van de nederzetting, net buiten het centrum met de meeste 
bewoningssporen. Veel greppeltjes waren noord-zuid georiënteerd. Het is denkbaar dat ze 
iets te maken hebben gehad met landbouwactiviteiten. 
Bij de paalkuilen en paalgaten gaat het meestal om clusters van paalsporen die op het eer- 
ste gezicht geen duidelijke onderlinge samenhang vertoonden. Het is echter zeker niet uit- 
gesloten dat zich tussen de honderden sporen nog restanten bevinden van een of meerdere 
huisplattegronden. Hiernaar is geen uitvoerig onderzoek gedaan en desbetreffende sporen 
zijn gepresenteerd als clusters van paalgaten (Afb. 12). Ook staat vrijwel vast dat zich 
onder de sporen van paalgaten zogenaamde palissades bevinden, die zijn te typeren als af- 
scheidingen van vrij dichtgestelde paalsporen.^^ Een dergelijke palissade bevond zich bij- 
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Àtb. 11 

voorbeeld net ten noorden van omheiningsgreppel G4, waar een samenhang tussen greppel 
en palissade wordt vermoed. 

3.2 Korte beschrijving van de vondsten 

Archeologische vondsten kunnen over het algemeen een goed inzicht bieden in de materiële 
cultuur van de bewoners. Achtereenvolgens zijn daarom in het l<ort beschreven de 
materiaalcategorieën aardewerlc, baksteen, leem, natuursteen, metaal en overige 
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materiaalcategorieën. Voor een uitgebreide beschrijving en analyse van vondstmateriaal 
wordt verder verw/ezen naar de diverse specialistische bijdragen van dit rapport. 

3.2.1 Aardewerk 
Het aardewerk van terrein 8 A bestaat uit zowel handgevormd als op de draaischijf ver- 
vaardigd materiaal. Het handgevormde of inheemse aardewerk is voor het grootste ge- 
deelte lokaal gemaakt en heeft als karakteristiek dat het meestal uit plantaardig gemagerd 
materiaal bestaat. Dit is kenmerkend voor handgevormd materiaal uit de Romeinse periode 
als de omslag heeft plaatsgevonden van met potgruis gemagerd materiaal naar meer plant- 
aardig gemagerd aardewerk. De procentuele verhoudingen tussen het handgevormde en 
het op de draaischijf gefabriceerde materiaal bedraagt respectievelijk ongeveer 65 en 35 
procent van het totale aardewerk. 
Het vroegst dateerbare importaardewerk stamt uit de pre-Flavische tijd. Het zijn scherven 
van Zuidgallische terra sigillata en enkele ruwwandige bekers. 
Van het totale importmateriaal wordt bijna de helft ingenomen door scherven van amforen 
en kruiken. Aardewerk dat over het algemeen kenmerkend is voor (de graad van) 
romanisering, zoals terra sigillata of dikwandige wrijfschalen, maakt in de P eeuw maar 
een zeer klein gedeelte uit van de totale import. Aan het eind van de r eeuw blijkt dat het 
totale vondstmateriaal in aantal toeneemt, waarbij overigens voornamelijk opvalt dat de 
hoeveelheid handgevormd materiaal toeneemt, terwijl het percentage binnen het totale aar- 
dewerk afneemt. Daaruit volgt onder andere dat de nederzetting gedurende de P eeuw 
sterk traditioneel is gebleven. Een andere en zeer opmerkelijke ontwikkeling is de mar- 
kante afname van de totale hoeveelheid aardewerk in de daaropvolgende periode. Daarbij 
geldt bovendien dat de trend van het hoge percentage handgevormd aardewerk zich voort- 
zet. Hieruit blijkt dat de nederzetting tot in de 2' eeuw na Chr onder sterke inheemse in- 
vloed is blijven staan, ondanks dat men over (steeds meer) Romeinse importen beschikte. 
Pas tijdens de laatste bewoningsfase neemt het aandeel draaischijfaardewerk zo spectacu- 
lair toe, dat uiteindelijk ongeveer 85 procent van het totaal van Romeinse makelij is. 
Een verklaring voor deze ontwikkelingen zoals de plotselinge toename van het draaischijf- 
materiaal is niet eenvoudig. Blijkbaar bleef de nederzetting in de 1^ eeuw grotendeels ver- 
stoken van directe Romeinse contacten, zodat de inheemse component een grote rol bleef 
spelen in de nederzetting. Pas veel later kon men beschikken over grote hoeveelheden 
importmateriaal, dat het ook invloed had op het gebruik van handgevormd aardewerk. Het 
laat op gang komen van de hier geschetste ontwikkelingen heeft vermoedelijk iets te ma- 
ken met de contemporaine ontwikkeling van nabijgelegen Houtense villae aan de 'Burge- 
meester Wallerweg' en de 'Molenzoom' (Afb. 13). 

De verspreiding van het vondstmateriaal valt samen met die van de grondsporen. Daar 
waar veel grondsporen werden aangetroffen zijn ook veel vondsten gedaan, uitgezonderd 
de hoogste delen van het terrein waar door latere bodembewerking beduidend minder ma- 
teriaal werd gevonden. Verreweg het meeste aardewerk bevond zich in de 
(omheinings)greppels. Maar de grootste concentraties en variaties in het keramische ma- 
teriaal zijn om en nabij de herkende structuren waargenomen. De eerste en meest opval- 
lende concentratie bevond zich in de zuidoostelijke hoek van het centrum, waar meerdere 
huisplaatsen zijn herkend. Het meeste importmateriaal op die plek is gedateerd in het mid- 
den van de 2' eeuw. Een tweede concentratie lag in het zuidwestelijke gedeelte van de 
nederzettingskern, daar waar verschillende greppels zijn opgegraven. Naast ruwwandig en 
kustaardewerk is daar ook veel geverfde waar, terra sigillata en dikwandig materiaal aan- 
getroffen. De laatste grote concentratie bevond zich in het noordoostelijke deel van de ne- 
derzetting rond werkput 66. Ook daar is veel materiaal van een grote diversiteit waargeno- 
men, waaronder een opvallende hoeveelheid gladwandige honingpotten. Vergeleken met de 
andere twee concentraties is hier meer handgevormd gevonden, zodat deze locatie waar- 
schijnlijk uit de P eeuw dateert. Het is daarbij tevens opmerkelijk dat het meeste vondst- 
materiaal werd aangetroffen in een donkere zwarte laag, vermoedelijk een vondstlaag. Dit 
is het enige gebied op het gehele nederzettingterrein waar een gedeeltelijk intacte vondst- 
laag is aangetroffen. 

Compleet aardewerk is betrekkelijk zeldzaam. Slechts een geverfd bekertje en een 
ruwwandig kom zijn vrijwel gaaf uit de bodem naar boven gekomen. Een bijzonder maar 
niet geheel compleet exemplaar is een grote voorraadpot of dolium. De pot was net buiten 
het centrum van de nederzetting rechtstandig in de grond gegraven. Het is niet duidelijk of 
het voorraadvat oorspronkelijk tot de huisraad van een gebouw heeft behoord, want een 
huisplattegrond is niet aangetroffen in de directe omgeving. Opmerkelijk genoeg zijn in de 
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dolium enkele botten van een paard teruggevonden (Afb. 14). 
Tot slot dienen hier twee opmerkelijke vondsten te worden genoemd. Allereerst enkele 
scherven van groengeglazuurd aardewerk (Afb. 35). Sommige fragmenten hebben een de- 
coratie van barbotine, waarin de kop van waarschijnlijk een haas is onderscheiden. Dit 
soort scherven zijn zeer zeldzaam en vermoedelijk afkomstig van een zogeheten jacht- 
beker. De tweede opmerkelijke vondst is een stekelbeker van het type Holwerda 74. Het 
gaat om een enigszins zeldzame variant met ruwe opgespoten en uitgeknepen kleistekels. 
Dit type stekelbeker wordt bulten Nijmegen nauwelijks aangetroffen en is bijna zonder uit- 
zondering alleen teruggevonden in 1' eeuwse graven. De bekers worden beschouwd als 
imitaties van Augusteische geglazuurde bekers. 

3.2.2 Baksteen, leem en natuursteen 
Naar het baksteen en natuursteen is geen specialistische studie gedaan. Wel zijn alle bak- 
stenen fragmenten bekeken en gecontroleerd op het voorkomen van stempels, inkervingen 
en andere onregelmatigheden. Dit onderzoekje leverde geen verrassende resultaten op. In 
enkele gevallen is een niet nader te duiden inkerving aangetroffen en even zo vaak kon een 
baksteenstempel worden herkend, maar waren de fragmenten zo aangetast dat de letters 
niet meer leesbaar waren. 
Het merendeel van de lemen overblijfselen bestond uit kleine ondetermineerbare fragmen- 
ten waarvan de functie onbekend is gebleven. Een enkele keer zijn de afdrukken van takjes 
en twijgen waargenomen, zodat er sprake kan zijn van hutteleem om bijvoorbeeld de huls- 
wanden te bekleden. Andere fragmenten zijn te determineren als een restgroep van kleine 
keramische objecten, zoals speelschijfjes, slingerkogels, spinklosjes en weefgewichten. 
Natuursteen is niet in enorme hoeveelheden tevoorschijn gekomen tijdens het onderzoek op 
het terrein. Het grootste gedeelte van de aangetroffen hoeveelheid bestond uit brokken 
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vulkanisch tufsteen. Daarnaast zijn enkele fragmenten tefriet en wat grotere en kleine kie- 
zels herkend. Over het algemeen is slechts zeer weinig steenmateriaal als gebruiksvoor- 
werp te interpreteren. 

3.2.3 Metaal 
De metalen voorwerpen van het terrein zijn voornamelijk tevoorschijn gekomen tijdens het 
systematisch belopen van de opgravingsvlakken met de metaaldetector. Daarnaast zijn 
veel vondsten afkomstig uit de bovenste bodemhorizont, de bouwvoor, waardoor van de 
metaalvondsten vaak geen context meer resteert. Het materiaal bestaat uit munten, 
fibulae, spijkers en andere voorwerpen van ijzer, lood en brons. Ook is een enkele keer 
een zilveren voorwerp gevonden. Goud werd niet aangetroffen. Sommige voorwerpen zijn 
goed dateerbaar, zoals de munten en fibulae, maar verreweg het meeste metaal is niet 
scherper te dateren dan dat het uit de Romeinse tijd stamt. 
De conservering van het vondstmateriaal is over het algemeen zeer slecht. De wisselende, 
veranderende grondwaterstanden en de aftopping van het terrein zijn slechts twee van de 
condities die dit hebben veroorzaakt. 

3.2.4 Overige materiaalcategorieën 
Tot de overige hier kort beschreven vondstcategorieên behoren het glas, de metaalslakken 
en het hout. Er is op het opgravingsterrein maar zo weinig glas gevonden dat het gemakke- 
lijk in één vondstendoos kon worden verzameld. Bij de glazen voorwerpen vallen enkele 
fragmenten van armbanden op die dateren uit de late Ijzertijd of vroeg-Romeinse periode. 
De kleur van de armbanden is blauw en honingkleurig. Het gaat zowel om fragmenten 
waarbij glasdraad is opgelegd als om exemplaren die uit verschillende zogenaamde ribben 
bestonden. 
De hoeveelheid metaalslak die in de grondsporen is aangetroffen is verwaarloosbaar klein. 
Bij de fragmenten gaat het in alle gevallen om smeedslak en is geen enkele keer sprake 
van slak die met ijzerproductie kan worden geassocieerd. 

Tot slot is een noemenswaardige houten vondst geborgen (Afb. 15). In een waterput ble- 
ken, van wat in eerste instantie gewoon vlechtwerk leek, de restanten van vermoedelijk 
een wan of grote platte mand aanwezig. Hoewel de wan - van het Latijnse /annus- vanaf 
de Romeinse tijd voorkomt, zijn Romeinse en Middeleeuwse exemplaren op een hand te tel- 
len.^ Het bekendste en meest complete voorbeeld is aangetroffen in Daifsen en dateert uit 
de 14' eeuw.*' Elk wanfragment uit een eerdere periode zou aanspraak kunnen maken op 
'Nederlands oudste wan'.Tot nu toe zouden daar twee fragmenten voor in aanmerking 
kunnen komen: een wan uit de opgraving Leiden-Roomburg en het exemplaar van terrein 8 

J 
Afb. 14 De kaken van een paard in een grotendeels compleet dolium. 

46. Mond.meded. A.D. Veriinde (ROB). 
47. Verlinde 1976. 
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Afb. 15 Vlechtwerk nn een wan. Vomktnummer 78-1-15, spoor 11. 

A te Houten.** Van het vlechtwerk uit Leiden staat wel vast dat het om een wan handelt, 
maar is de datering tot op heden niet duidelijk valt te stellen. De wan zou zowel Romeins 
als Laatmiddeleeuws kunnen zijn. De datering van het vlechtwerk van terrein 8 A valt zon- 
der twijfel in de (vroeg-)Romeinse periode, maar hier staat niet geheel vast of het wel de 
restanten van een wan betreft. 

Het vlechtwerken fragment van ongeveer 17 x 15 cm is redelijk goed bewaard gebleven en 
bestaat uit een combinatie van vier evenwijdig lopende platte spanen met dwars daarop 
ingevlochten eenjarige vlechttenen. Verlinde veronderstelt dat vlechtwerk uit recente tijden 
haast altijd alleen uit tenen of twijgen bestaat, maar hij voegt daar direct aan toe dat het 
denkbaar blijft dat vroeger ook enig ander vlechtwerk met spanen is gemaakt.*' De 
toeschrijving aan een wan is daarmee dus niet 100% zeker, maar wel zeer waarschijnlijk. 
De spanen van de vermoedelijke Houtense wan hadden een breedte van ongeveer 4 cm en 
waren maximaal 1 mm dik. De spanen en tenen waren niet tot nauwelijks zichtbaar ge- 
kromd. Ze vertoonden geen radiale ligging, maar waren parallel gelegen. Indien daadwer- 
kelijk sprake is van een wan in Houten volgt hieruit dat het vlechtwerk afkomstig moet zijn 
van de buitenkant van de wan tegen de rand aan. Andere fragmenten van de wan, zoals de 
rand zelf, de oren en het centrum van de bodem, zijn helaas niet teruggevonden. 

48. Hazenberg, in druk. 
49. Mond.meded. A.D. Verlinde (ROB). 
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4 Interpretatie en discussie 

Dit hoofdstuk valt uiteen in twee paragrafen met als onderwerpen ruimtegebruik en 
voedseleconomie. Het eerst onderwerp gaat over de samenhang en periodisering van 
nederzettingsstructuren, waarbij de lay-out van de nederzetting en de mogelijke erven of 
huisplaatsen zijn geanalyseerd.Tevens zijn deze gegevens op de tijdsas geplaatst en is de 
regionale context van de vindplaats besproken. 
Het tweede onderwerp beschrijft de ecologische en economische mogelijkheden van be- 
staan in de nederzetting. Daarbij is naast een beschrijving van de natuurlijke omgeving ook 
gekeken naar akkerbouw, veeteelt, jacht en visserij. Tot slot wordt aan het aan het eind 
van de paragraaf ingegaan op het bestaan van uitwisselingsnetwerken. 

4.1 Ruimtegebruik in de nederzetting 

Onder 'ruimtegebruik' zijn vier schaalniveaus beschreven. Als eerste is de onderlinge sa- 
menhang binnen de nederzetting beschreven, waarmee vooral wordt gedoeld op de huizen 
en de erven. Vervolgens is de lay-out van de nederzetting besproken. Als derde komt de 
periodisering van de nederzetting aan bod, gerelateerd aan de lay-out en vooruitlopend op 
de resultaten van het aardewerkonderzoek. Het laatste schaalniveau betreft de micro- 
regionale context, anders gezegd de positie van terrein 8 A in Romeins Houten. Daarbij zijn 
de resultaten van andere opgravingen in Houten betrokken en is gekeken naar de aard van 
het regionale nederzettingssysteem. 

4.1.1 Huizen en erven 
Over de huizen is in het vorige hoofdstuk bij de beschrijving van de grondsporen al veel 
verteld. Hier dient de ruimtelijke indeling en het functioneel gebruik van de hulzen en/of 
verschillende huisdelen aan de orde te komen. Daar is echter, gezien de meestal 
onvolledigheid van de plattegrondsporen, weinig met zekerheid over te stellen. De interpre- 
tatie kan vaak niet verder gaan dan dat korte gebouwplattegronden vermoedelijk alleen een 
woonfunctie hebben gehad, terwijl bij de langere plattegronden de woon- en stalfunctie on- 
der een dak zullen zijn verenigd. Desalniettemin is er wel iets merkwaardigs aan de hand 
in de nederzetting en wel met de huisplattegronden. Het is de vraag met wat voor type 
plattegronden we van doen hebben, want vreemd genoeg ontbreken de gebruikelijke platte- 
gronden van woonstalboerderijen. De plattegronden van de drie lange bouwwerken (Hl, H2 
en H5) wijken nogal af van de 'gewone' hoeves uit de Romeinse periode, zoals we die ken- 
nen van bijvoorbeeld Houten-Wulven en Houten-Doornkade (Afb. 16). De sporen verraad- 
den niets over de Inrichting van de gebouwen, zodat een structureel onderscheid tussen 
woon- en stalgedeelten niet aantoonbaar is.'° Enkel op basis van de lengte van de gebou- 
wen mag worden aangenomen dat het hier handelt om woonstalboerderijen. Maar met 
name bij H5 blijft het zeer twijfelachtig of ook daadwerkelijk sprake is geweest van wonen 
en stallen. Vervolgonderzoek naar de huisplattegronden kan hier mogelijk uitsluitsel over 
geven. 

Indien men een schaalniveau hoger gaat, komt het erf in beeld, dat kan worden omschre- 
ven als een ruimtelijke bedrijfseenheid behorende bij één woon(stal)huis of één huishouden. 
In functionele en ruimtelijke zin zijn de erfsporen met elkaar verbonden, zoals een huls- 
plattegrond met enkele spiekers, een waterput, kuilen en eventuele erfomheiningen. Het 
aanduiden van die erven is met archeologische gegevens niet altijd mogelijk. Op basis van 
een aantal criteria kan worden vastgesteld of huiserven kunnen worden onderscheiden en 
er een samenhang bestaat tussen nederzettingselementen: 
• erfscheidingen 
• huisplaatsen 
• clustering van bedrijfsgebouwen en waterputten 
• verspreiding van vondstmateriaal 
• spoordichtheid 
Vaak echter ontbreken duidelijke erfsporen, zoals omgreppelingen en afrasteringen van bij- 
voorbeeld heggen of hekjes. Bij de ruimtelijke ordening van de nederzetting in erven speelt 
bovendien nog iets anders mee. Namelijk als sporen van kuilen, waterputten en spiekers 
worden aangetroffen, maar duidelijke huisplaatsen ontbreken, is het de vraag of ze wel 
rond een boerderij lagen of dat ze activiteiten aanduiden die buiten een erf hebben plaats- 
gevonden." Ook moet men bij de identificatie van erven rekening houden met de gemid- 
delde levensduur van de spiekers, waterputten en huizen. Dit heeft namelijk gevolgen voor 
de interpretatie van de gebruiksduur van een erf en de reconstructie van het aantal boer- 
derijen dat tegelijkertijd in de nederzetting heeft gestaan. 

50. Vergelijk Waterbolk (1975, 385) 
voor de kenmerken van stal- 
gedeelten. 

51. Zie Schinkel 1994, 24-27. 



39     ^ ADC Rapport 30 - Houten-Zuid, Archeologiscti onderzoek terrein 8A 

Overzicht van de bewoningssporen van Houten-Doornkade ï< 
Atb. 16 
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Het vaststellen van erven is dus niet altijd even gemakkelijk. Een van de aanknopingspun- 
ten Is te vinden in de spoordichtheid van de nederzettingskern. Daaruit volgt namelijk een 
ruimtelijke verspreiding van betrekkelijk lege of juist volle zones met grondsporen, w/aarbij 
de legere zones kunnen zijn gereserveerd voor kleinschalige agrarische doeleinden en men 
in de volle gebieden de huisplaatsen en dus de erven mag verwachten. Het aanduiden van 
die erven zou dus het minst problematisch moeten zijn op de plaatsen waar huis- 
plattegronden zijn aangetroffen." Op terrein 8 A zijn zeven huisplattegronden uit de Ro- 
meinse tijd herkend. Het gaat daarbij niet om zeven, elkaar in de tijd opvolgende gebou- 
wen, want op grond van het daterende vondstmateriaal weten we dat een aantal gebouwen 
gelijktijdig hebben bestaan in de nederzetting. Uitgaande dus van enerzijds de daterende 
vondsten en anderzijds de geschatte levensduur en eventuele gelijktijdigheid van boerde- 
rijen is dat voor een periode van ongeveer 250 jaar een betrekkelijk klein aantal. 
Hoewel aan die gebouwen ongetwijfeld zeven erven waren verbonden, zijn ze aan de hand 
van de huisplattegronden niet herkend. Ook op basis van de positie van bijvoorbeeld de 
waterputten in de nederzetting kon geen erf worden aangeduid. De gedachtegang daarbij 
was dat men ten behoeve van de watervoorziening, in de onmiddellijke omgeving van de 
huizen een of meer waterputten had ingegraven. Daaruit kan dan de aanname volgen dat 
waterputten indirect duiden op de aanwezigheid van erven. Hoewel er vermoedelijk wel 
een relatie bestaat tussen de positie van waterputten en huisplattegronden, konden daaruit 
geen duidelijke erfbegrenzingen worden vastgesteld. 

Voor de erfbepaling op terrein 8 A resteren ten slotte alleen algemene indrukken zoals: 'bij 
huizen liggen waterputten' en 'in de directe omgeving van gebouwen zullen spiekers heb- 
ben gestaan'." Dit is het duidelijkst zichtbaar bij de clustering van sporen rond de huizen 
1, 2 en 3. Daar zouden naast een of twee spiekers, enkele waterputten en kuilen, ook 
omheinende greppels tot de erfsporen van de huizen kunnen worden verondersteld. Maar 
zekerheid daarover bestaat er niet. De clustering van grondsporen en de datering- 
onzekerheid van diezelfde sporen vormt hier een probleem bij de interpretatie. Definitieve 
toewijzingen van individuele sporen aan erfcomplexen zijn daardoor niet mogelijk. Kortom, 
erven zullen hebben bestaan op de nederzetting maar kunnen aan de hand van de archeolo- 
gische data niet worden aangetoond.'^ 

4.1.2 Lay-out 
De erven zullen gezamenlijk de nederzetting hebben gevormd, die op zichzelf weer een aan- 
tal karakteristieken heeft gehad. Een van de opvallendste kenmerken betreft de lay-out, die 
hier is besproken in een breder perspectief van het nederzettingssysteem op het Romeinse 
platteland. Zoals beschreven in de paragraaf over perceleringsgreppels is er op terrein 8 A 
sprake van een systematische omgreppeling en aanleg van de bewoningskern. Deze lay-out 
heeft zich net als bij andere omheinde nederzettingen in de loop van de 1' eeuw ontwikkeld. 
Dergelijke nederzettingen worden door Slofstra 'enclosed rural settlements' genoemd, 
en ze zijn kenmerkend voor het veranderende nederzettingssysteem op het platteland in de 
vroeg-Romeinse periode." 
In de nederzettingshiërarchie staan de gestructureerde omheinde dorpen lager in de rang- 
orde dan de vicus en de villa, maar stijgen ze uit boven de zogenaamde Einzelhöfe, die 
met name in de late Ijzertijd en vroeg-Romeinse periode nog in zwang waren. Een aantal 
enclosed rural settlements ontwikkelt zich in de loop van de tijd tot kleine villa- 
complexen en deze gingen op een gegeven moment over op (gedeeltelijke) steenbouw. 
Slofstra spreekt in dit verband van profo-W//ae." Deze term hangt sterk samen met het 
nieuwe type nederzetting en de opkomst van porticus-huizen. De proto-villae lijken de re- 
flectie van het sociaal-politieke en economisch bereikte niveau van de elite van een aantal 
omgreppelde agrarische nederzettingen aan het eind van de 2° eeuw. Het lijkt de start van 
een villasysteem, waarvan de uiteindelijke realisatie nooit heeft plaatsgevonden." Slechts 
in een klein aantal gevallen kon de stap naar een villa ook daadwerkelijk worden gemaakt. 

Op terrein 8 A heeft deze laatstgenoemde stap zeker niet plaatsgevonden en de nederzet- 
ting bleef 'steken' op een eenvoudig niveau. Allereerst is er geen sprake van de aanwezig- 
heid van een proto-villa of porticusgebouw waar de stamelite of chief van het dorp huisde. 
Ten tweede is de nederzetting bijzonder klein (gebleven) in vergelijking met andere gestruc- 
tureerde omheinde dorpen. Zo bedraagt het totale oppervlak binnen de omheiningsgreppels 
in de 2^ eeuw slechts IV2 hectare. Dat is goed vergelijkbaar met het oppervlak van het zo- 
genaamde kleine vierkant van Wijk bij Duurstede-De Horden in de 2' eeuw (Afb. 17).^' Maar 
het grote vierkant van De Horden had afmetingen van ca. 200 bij 180 m en besloeg daar- 
mee een oppervlak van grofweg 3V2 hectare. In Oss-Westerveld was het binnenterrein 

52. Vergelijk Sctiinkel 1994, 24-27. 
53. Vergelijk Schinkel 1994, 27. 
54. Zie verder de periodisering in § 

4.1.3. Uit tiet Midden-Delfland on- 
derzoek van de UvA zijn inmiddels 
diverse ttieorieën bekend over bij- 
voorbeeld paden en wegen op er- 
ven/nederzettingen^ over loading 
in profielen die dergelijke 
betreding zou kunnen aantonen; 
en over de indeling van 
nederzettingskernen en het omlig- 
gende gebied waarbij vaste maat- 
verhoudingen een rol spelen 
(mond.meded. H. van Londen, 
IPP). Op terrein BA  - en andere 
Houtense nederzettingsterreinen - 
zijn dergelijke bevindingen niet 
onderzocht en zou vervolg- 
onderzoek daar eventueel uitsluit- 
sel over kunnen geven. 

55. Slofstra 1991, 132-135. Andere 
enclosed rural settlements zijn 
o.a.: Oss-Westerveld/Ussen (Van 
der Sanden 1987a);  Riethoven- 
Heesmortel (Slofstra et al. 1993); 
Wijk bij Duurstede-De Horden (Van 
Es 1994b; Vos 1994 en Vos in 
druk); Rijswijk-De Bult (Bloemers 
1978); Hoogeloon (Slofstra 
1987); Neerharen-Rekem (De Boe 
1987) en Druten-Klepperhei (Hulst 
1978), hoewel de laatste drie ge- 
noemde ook onder villae kunnen 
worden geschaard, maar in oor- 
sprong misschien enclosed  rural 
settlements zijn geweest. 

56. Slofstra 1991, 163 (noot 8). 
57. Slofstra  1991,  163. 
58. Vos 1994 en in druk. 
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Houten - Terrein 8A 
De lay-out van de 2e eeuwse "enclosed rural settlements" 
Wijk bij Duurstede De Horden en Houten Terrein 8A 

Legenda 

Greppels ï< 
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zelfs nog ongeveer twee keer zo groot als dat van De Horden en was met 7V2 ha grofweg 
vijf maal groter dan dat van terrein 8 A." 

De meeste bewoningssporen zijn logischerwijs teruggevonden in de omgreppelde kern van 
de vindplaats. Buiten die kern is de verwachting wat betreft het voorkomen en terugvinden 
van grondsporen over het algemeen zeer laag.Toch zijn in de Romeinse tijd 
perceleringsgreppels uitgegraven die honderden meters doorliepen in zowel noordelijke, 
zuidelijke als vooral oostelijke richting. Het is de vraag waarom men die greppels heeft ge- 
graven. Zou dit alleen maar met de afwatering van het gebied te maken hebben of spelen 
er wellicht andere dingen mee en mag men achter de stelselmatige lay-out van afbakening 
en percelering een plan van hogerhand vermoeden, bijvoorbeeld die van het Romeinse le- 
ger.'" 
Daarmee zijn we beland bij de functie van het buitengebied of periferie van de nederzet- 
ting. Hiernaar is geen uitputtend onderzoek gedaan in Houten. Het buitengebied hoorde on- 
getwijfeld tot het territorium van de nederzetting. Het zal niet erg intensief zijn gebruikt, 
aangezien het een aantal maanden per jaar onder water heeft gestaan. Men mag vervol- 
gens aannemen dat de periferie de overgang gevormd kan hebben naar een volgende ne- 
derzetting, gelijk aan de bevindingen van het onderzoek in Midden-Delfland." Daar kon men 
perceelsloten over grote afstand volgen en wist men, op basis van o.a. de verkavelingen 
en de dichtheid van het aanwezige vondstmateriaal, onderscheid te maken tussen de ker- 
nen en de periferie van nederzettingen. Er zijn zelfs aan de hand van die uitgangspunten 
nieuwe vindplaatsen ontdekt, die voorheen onbekend waren gebleven in het gebied." 
In ons onderzoeksgebied zijn de relaties tussen nederzettingen aan de hand van de Delf- 
landmethode slechts gedeeltelijk toepasbaar. Alleen in noordelijke richting liep een perceel- 
greppel min of meer naar een andere vindplaats (terrein 7), waar ook inheems-Romeinse 
bewoningssporen zijn aangetroffen bij een proefonderzoek in 1998." De naar het zuiden en 
oosten verlopende perceelgreppels vormen geen directe verbinding met andere vindplaat- 
sen. Op microregionaal niveau mag men misschien wel een grootschalige indeling van het 
landschap verwachten, waarbij in het theorie alle Houtense inheems-Romeinse nederzettin- 
gen waren betrokken. Hiervoor ontbreken echter tot nu toe alle aanwijzingen, maar mis- 
schien kan vervolgonderzoek deze hypothese verder ondersteunen. 

4.1.3 Periodisering 
De definitie van verschillende perioden in de nederzetting is gebaseerd op drie gegevens: 
oversnijdingen van grondsporen, de procentuele verhouding tussen inheems en Romeins 
vondstmateriaal en de datering van het Romeinse aardewerk. Het eerste gegeven is tij- 
dens de opgraving bepaald en geeft een eerste gefaseerde indeling van sporen en structu- 
ren. Vervolgens is hieraan het uit de grondsporen afkomstige aardewerk gekoppeld. Op 
basis van de verhouding tussen het inheemse handgevormde en het Romeinse gedraaide 
aardewerk is vastgesteld hoe grondsporen relatief ten opzichte van elkaar moeten worden 
gedateerd. Hierbij geldt de redenering 'hoe hoger het percentage inheems handgevormd, 
hoe vroeger de datering'.'" Op basis van deze twee methoden zijn vijf perioden samenge- 
steld." Daarna is gekeken of het Romeinse aardewerk uit de grondsporen en structuren 
van een bepaalde periode in overeenstemming was met de verkregen datering. Indien 
noodzakelijk werd de datering van de sporen en structuren bijgesteld en gecorrigeerd. De 
combinatie van de drie dateringsmethoden bepaalde uiteindelijke de definitieve datering van 
individuele structuren." 

Een gefaseerde indeling van grondsporen en structuren brengt altijd een aantal problemen 
met zich mee. Het voornaamste probleem is het feit dat de sporen vaak niet in één maar in 
meerdere perioden kunnen worden ingedeeld. Dit komt door de verschillen in "archeologi- 
sche en werkelijke gelijktijdigheid".'' Een periode op terrein 8 A beslaat namelijk ongeveer 
50 jaar, terwijl de gemiddelde levensduur van individuele nederzettingselementen veel kor- 
ter zal zijn geweest. Daarbij geldt bovendien dat nederzettingselementen meestal niet exact 
in een periode zijn te plaatsen op grond van de aardewerkvondsten, omdat veel individuele 
stukken aardewerk ook in meer dan een periode kunnen worden gedateerd. 
Het tweede probleem gaat over de aanname dat een bepaald percentage inheems kenmer- 
kend is voor een bepaalde bewoningsfase. In praktijk bleek dat er verschillende uitkom- 
sten van relatieve dateringsmethoden mogelijk waren. Voor niet overeenstemmende data is 
gepoogd een archeologische verklaring te vinden, maar dat is niet altijd gelukt. 

In periode 1 liggen de nederzettingselementen nog zeer verspreid over het hele 
onderzoeksgebied (Afb. 18). Kenmerkend is het zogeheten zwervende karakter van de 

62. 

63. 

59. Van der Sanden 1987a, 61. 
60. Vergelijk Gaitzsch 1987, 56-57. 
61. Daarbij dient wel rekening te wor- 

den gehouden met de onlosmake- 
lijke verbondenheid van periterie 
en nederzetting. Naast mogelijk 
gemeenschappelijk    grondgebruik 
in de periferie, zal elke nederzet- 
ting eigen akkerarealen en weide- 
gronden  ter beschikking hebben 
gehad. 
Mond.meded. H. van Londen 
(IPP). 
Men zou in aansluiting op het 
voorgaande mogen stellen dat ter- 
rein A de periferie is geweest van 
terrein 8 en/of terrein 7. 

64. Zie verder ook bijlage III, § 4.1 en 
Afb. 42. De veronderstelde fase- 
ringen zijn voor een aanzienlijk ge- 
deelte gebaseerd op de bevindin- 
gen van het aardewerkonderzoek. 

65. Hiermee worden alleen de perio- 
den bedoeld uit de Romeinse tijd. 
De zesde periode omvat de grond- 
sporen uit de late Middeleeuwen, 
die zijn beschreven in bijlage V van 
dit rapport. 

66. Deze methoden zijn met succes 
toegepast op het onderzoek Wijk 
bij Duurstede-De Horden (Van Es 
1994b, Vader-Reinsma 1994 en 
Vos  1994). 

67. Schinkel  1994, 24. 
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nederzettingselementen en de daarmee gepaard gaande discontinuïteit op lokale schaal. Er 
zijn maar twee herkenbare huisplaatsen (H6, H7) en één vermoedelijke huisplaats (G36) 
aangetroffen, waarvan niet absoluut kan worden aangetoond dat ze tegelijkertijd beston- 
den. Het vondstmateriaal uit de grondsporen van H7 en G36 bestond voor vrijwel 100 96 uit 
handgevormd materiaal. Opmerkelijk daarbij is de grote hoeveelheid van 279 scherven uit 
H7. Een aanzienlijk deel daarvan is echter afkomstig van één individueel exemplaar, dat 
werd aangetroffen op de bodem van een kuil. In die kuil heeft ooit een dakdragende paal 
gestaan. Tijdens de opgraving was zichtbaar dat de paal door de hals van de pot was ge- 
slagen, waaruit geconcludeerd mag worden dat de pot als bouwoffer heeft gediend. Uit de 
sporen van H6 is overigens geen aardewerk tevoorschijn gekomen. 
De gebouwen bevinden zich in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied. Een duide- 
lijke structurele indeling of samenhang tussen de bouwwerken lijkt niet aanwezig. Wel is 
het opmerkelijk dat alle gebouwen min of meer oost-west waren georiënteerd, haaks op de 
hooggelegen rug van het terrein. De huisplaatsen lagen echter niet op de allerhoogste de- 
len van deze rug, maar meer aan de rand of flank daarvan. Dit doet vermoeden dat de 
hoogste delen in gebruik zijn geweest voor landbouwdoeleinden.'* Waarschijnlijk moet 
spieker SI ook aan een van de gebouwen worden toegeschreven. De bij de gebouwen te 
verwachten waterputten zijn niet teruggevonden. 
Opmerkelijk genoeg bevond zich wel een waterput (W24) op het zuidelijke deel van het 
opgravingsterrein. Daar is ook een aantal begravingen gevonden die waarschijnlijk in de- 
zelfde periode of iets eerder dan de bewoning gedateerd moet worden. We weten dit ech- 
ter niet zeker, omdat er vrijwel geen aardewerk in de grondsporen werd aangetroffen." 
De toewijzing van de graven aan periode 1 is gebaseerd op enerzijds de uiterlijke verschij- 
ning van de grondsporen, en anderzijds op de onmogelijkheid om ze toe te schrijven aan 
een van de volgende perioden. 
Tot slot horen twee parallel verlopende greppels (G14) aan de westzijde van het 
opgravingsgebied tot periode 1, maar is niet uitgesloten dat ze ook tijdens de volgende pe- 
riode in gebruik zijn geweest.'" 

In de tweede periode vinden enkele veranderingen plaats (Afb. 19). Zo concentreren de 
bewoningssporen zich niet meer op de flanken van de rug maar op de allerhoogste gedeel- 
ten van het terrein. Er lijkt een zekere samenhang in de nederzetting te ontstaan, want het 
bewoningsareaal is aan alle zijden omgreppeld. Hoewel dit er nog niet erg gestructureerd 
uitziet, lijkt gezien de latere ontwikkelingen een eerste aanzet tot een enclosed rural 
settlement aanwezig. De oostelijke begrenzing bestond uit twee parallel aan elkaar ge- 
graven greppels, waarbij op sommige plaatsen meerdere kleine paaltjes de sloten onder- 
braken. De omgreppeling aan de zuid- en westzijde van de woonkern had een veel grilliger 
patroon. Het is daar niet precies duidelijk geworden welke greppels tot de vroegste 
perceelaanleg van de nederzetting hebben gehoord. De greppel aan de noordkant (G7) kan 
ook pas in de volgende periode zijn aangelegd, maar is op basis van het teruggevonden 
vondstmateriaal ook in periode 2 gedateerd.'' 
Binnen al deze greppels bestonden in elk geval twee huisplaatsen: het kleine gebouw H4 
met een oost-west oriëntatie en het zeer grote gebouw H5. Dit laatstgenoemde bouwwerk 
was noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd en lag daarmee parallel aan de hoge rug in 
het landschap. Vermoedelijk moeten spieker (S2) en waterput (W33) ook in deze periode 
worden geplaatst, maar is niet aantoonbaar of ze tot het erf van H5 kunnen worden gere- 
kend. Het is ten slotte waarschijnlijk dat de sporen van smalle greppeltjes aan de noord- 
zijde van de woonkern de restanten van akkers representeerden, ondanks het feit dat er 
geen ploegsporen zijn aangetroffen. 

De in de vorige periode aangevangen structurering is in periode 3 verder voortgezet, zodat 
halverwege de r eeuw na Chr. duidelijke omlijningen van een gestructureerd omheind dorp 
zichtbaar moeten zijn geweest (Afb. 20). De kern van de nederzetting lag op de hoogste 
kop van het terrein en was omheind door middel van greppels. Het omsloten, min of meer 
vierkante areaal had een oppervlak van iets meer dan 0,5 ha. Daar omheen werden 
omheiningsgreppels verder uitgelegd, met name in oostelijke richting, waar de greppel 
over een afstand van zeker 300 meter kon worden gevolgd. 
Buiten de woonkern zijn nauwelijks nog bewoningssporen aangetroffen. Binnen het 
omgreppelde vierkant zijn twee huisplaatsen (H3, H5) waargenomen, die waarschijnlijk niet 
gelijktijdig hebben bestaan, aangezien de percelering om de woonkern vermoedelijk pas de- 
finitief werd aangelegd, toen H5 niet meer in gebruik was. Hoewel het niet zo is dat de 
greppel de gebouwsporen daadwerkelijke oversnijdt, lijkt het erg onwaarschijnlijk dat beide 
gelijktijdig hebben gefunctioneerd. De spieker (S3) aan de noordkant van H3 kan, op grond 

68. 

69. 
70. 

Vergelijlt de situatie op De Horden 
(Van Es 19943, 28). 
Zie §3.1.4. 
In G14 is maar 1 scherf gevonden 
van handgevormd aardewerl<. 
De procentuele verhouding in- 
heems-Romeins voor G7 bedraagt 
78-22 98. Het Romeinse vondst- 
materiaal bestaat o.a. uit wand- 
scherven van een geverfde ge- 
bronsde beker; wit en grijs 
ruwv^andig aardewerk waaronder 
een van het type Stuart 204; en- 
kele scherven van terra nigra en 
een scherf van Zuidgallische terra 
sigillata type Dechelette 67. 
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van een identieke oriëntatie met het gebouw, uit deze derde periode dateren, maar zou net 
zo goed In een latere periode kunnen worden geplaatst. Drie waterputten (W54, W123, 
K109) kunnen aan de hand van het spaarzame aardewerk gedateerd worden in periode 3/^ 
Het is daarbij echter wel opmerkelijk dat ze geen van drieën waren gegraven in de directe 
omgeving van de hulzen uit deze periode. 

Het begin van de T eeuw duidt ongeveer de aanvang van de vierde periode (Afb. 21). In 
vergelijking met de voorgaande periode verandert er niet veel.Twee van de drie waterput- 
ten en de spieker uit de vorige periode zouden ook nu (nog) bestaan kunnen hebben. Ook 
bevindt zich in de zuidoostelijke hoek van de bewoningskern nog steeds een huisplaats 
(Hl). Het is denkbaar dat er meer hebben bestaan In de 2" eeuwse nederzetting, bijvoor- 
beeld in het noordelijke gedeelte van de woonkern, maar dit kan niet aannemelijk worden 
gemaakt. Nieuw In periode 4 zijn de sporen van een waterput (W37) In de zuidwesthoek 
van de bewoningskern en die van een waterput (W124) op het midden van het nederzetting- 
sterrein. Hierin zijn scherven van ruwwandig en blauwgrijs kustaardewerk gevonden, 
ondermeer de deksels (type Niederbleber 120a) van voorraadpotten (type Holwerda 140- 
142). De tweede vernieuwing ten opzichte van periode 3 Is de verschuiving van de weste- 
lijke perceelgrens en het verlengen van deze omhelningsgreppel In noordelijke en zuidelijke 
richting. Hierdoor werd het oppervlak binnen de bewoningskern vergroot naar een totaal 
van ongeveer 0,8 ha. Vanaf de noordwesthoek van de bewoningskern kon de greppel naar 
het noorden nog over een afstand van ongeveer 200 meter worden gevolgd. Hoogstwaar- 
schijnlijk strekte die zich nog veel verder uit In noordelijke richting, maar dat gebied lag 
buiten het bestek van de opgraving. Vanuit de uiterste zuidwesthoek van de woonkern is 
de greppel over een lengte van 120 m opgegraven. Uit de greppel kwamen in totaal meer 
dan 1500 vondsten tevoorschijn die gezamenlijk de sloot dateerden in de T eeuw.'' 
De laatste Romeinse bewoningsfase vangt aan omstreeks het midden van de 2* eeuw (Afb. 
22). De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige periode is zichtbaar in de oos- 
telijke perceelgreppel die om de woonkern was aangelegd. De oostgreppel (G5) uit de vo- 
rige periode kan niet meer In gebruik zijn geweest, als H2 wordt opgericht. De paalsporen 
van H2 tonen het bewijs van een zeer duidelijke oversnijding met het spoor van de greppel. 
Alleen daaruit kon geconcludeerd worden dat de greppel ouder is dan het huis, want het 
meeste aardewerk uit zowel het huis als de greppel dateert uit het midden of de tweede 
helft van de 2'eeuw. 
Dit wil overigens niet zeggen dat de omgreppeling aan de oostzijde van de woonkern werd 
opgeheven. Integendeel, want ongeveer 50 m verder naar het oosten Is een nieuwe sloot 
(G3) gegraven." Deze sloot Is vanaf de uiterste zuidoosthoek van de woonkern zeker nog 
100 meter In zuidelijke richting te volgen. Of en hoe de greppel nog verder liep Is niet meer 
na te gaan. 

Het is tevens niet onmogelijk dat er nog een lange noordnoordwest-zuidzuldoost georiën- 
teerde sloot aan het 2" eeuwse perceleringssysteem moet worden toegevoegd. Ongeveer 
70 m oostelijk van G3 bevond zich nog een greppel (G75), waarvan de splitsing zich afte- 
kende in de werkput 32 en 59 op terrein A (zie Afb. 4). Het staat echter niet geheel vast 
hoe de greppel In zuidelijke richting heeft gelopen, en of de waargenomen sporen van de 
sloot in de opgravingsputten 33 en 88 wel aan een en dezelfde greppel zijn toe te schrijven. 
In elk geval is door de nieuw gegraven perceelsloten het totale omgreppelde areaal van de 
bewoningskern vergroot en heeft het in deze periode afmetingen van ca.l20 bij 130 m, wat 
overeenkomt met Iets meer dan 1,5 ha. 
De overige structuren In de nederzetting tijdens periode 5 bestonden waarschijnlijk uit de 
spieker S3 en de waterputten W37, W25, W124 en K45. Met name het laatstgenoemde 
spoor heeft niet alleen relatief jonge, maar ook bijzonder veel vondsten opgeleverd." Het 
jongst te dateren aardewerk uit de grondsporen van periode 5 dateren uit het eind van de T 
eeuw na Chr en daar eindigt dan ook de Romeinse bewoning van het onderzoeksgebied 8 A. 

4.1.4 Pos/f/e 'm de regio in de 2^ eeuw 
De nederzetting Is zoals eerder opgemerkt niet de enige Inheems-Romeinse nederzetting in 
de omgeving van Houten. Op de terreinen Doornkade, TIellandt en Wulven zijn eveneens 
bewoningssporen aangetroffen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarbij het in 
twee van de drie gevallen waarschijnlijk gaat om nederzettingen met voornamelijk een 
agrarisch karakter. 
Bij het derde terrein, TIellandt, ligt dat vermoedelijk Iets genuanceerder (Afb. 23). Het is 
namelijk niet uitgesloten dat de opTlellandt aangetroffen bewoningssporen deel uitmaakten 
van een veel groter complex, waarvan het stenen bouwwerk in het centrum van Houten 

72. Het aardewerk uit W54 bestond 
voor 649Ó uit tiandgevormd mate- 
riaal. Bij de gedraaide import zat 
een geverfde scherf techniek A van 
het type Stuart 1. Uit K109 kwa- 
men meer dan 300 scherven waar- 
van eenderde deel Romeinse im- 
port, waaronder dikwandige exem- 
plaren en die van kruiken. W123 is 
alleen op basis van omliggende 
sporen in periode 3 te dateren, 
want in de waterput zelf zijn geen 
vondsten  gedaan. 

73. Uit Gl kwam naast het gebruike- 
lijke vroeg-2e eeuwse materiaal 
ook aardewerk dat wat later in de 
2e eeuw gedateerd dient te wor- 
den; zoals Oostgallische terra 
sigillata Dragcndorff 33,37 en 44; 
ruwwandige scherven van typen 
Niederbleber 89, 97, 98 en 104; 
en geverfde bekers volgens de 
technieken B en C van de typen 
Niederbleber 30 en 32. 

74. Het is bovendien niet geheel uitge- 
sloten dat G3 ook al in periode 4 
en misschien zelfs al in periode 3 
bestond. 

75. Uit K45 zijn 700 scherven gebor- 
gen waarvan er 675 van Romeinse 
makelij waren. 
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Overzicht van de bewoningssporen van Houten-Tiellandt 

Alb. 23 

aan de Burgemeester Wallerweg het hoofdgebouw is geweest (Afb. 13).'' Deze in oor- 
sprong houten boerderij werd tussen 70 en 150 na Chr. een aantal l<eren grondig ver- 
bouwd, waarna het omstreel<s het midden van de 2' eeuw in steen werd opgetrol<l<en." 

Hoewel er slechts een klein deel van is opgegraven kan op basis van de vondsten worden 
geconstateerd dat het hier om een betrekkelijk luxe gebouw gaat, voorzien van muurschil- 
deringen, vensterglas, een pannendak en porticus, en een heteluchtverwarming. Dergelijke 
villa-achtige bouwwerken waren vermoedelijk eerder uitzondering dan regel in het Kromme 
Rijngebied; ook omdat er tot nu toe nog maar weinig villacomplexen zijn ontdekt in het 
rivierengebied in vergelijking tot bijvoorbeeld Brabant, Limburg, België en Noord-Frankrijk. 
Bekende Nederlandse voorbeelden zijn de villaterreinen van Hoogeloon, Rijswijk-De Bult en 
Druten, waar in de meeste gevallen een inheemse boerderij binnen een enclosed rural 
settlement zieh na verloop van tijd heeft ontwikkeld tot een bescheiden (stenen) boeren- 
hoeve. 
Ook het terrein Molenzoom aan de oostzijde van Houten mag tot het nederzettingstype 
'villa' worden gerekend. De grondsporen zijn afkomstig van een langgerekt rechthoekige 
complex van verschillende gebouwen, waarvan enkele op stiepen waren gefundeerd.^' De 
interpretatie van het complex is niet helemaal begrepen. Wel is duidelijk dat een van de ge- 
bouwen een breedte van 9 meter heeft gehad en dat er een noord-zuid georiënteerde 
porticus heeft bestaan. De sporen van de plattegrond met stiepen is vermoedelijk niet he- 

76. Van Dockum & Messing 1994, 221. 
77. Bogaers 1957; Van Docl<um 1990. 
78. Van Doclium & Messing 1994, 

224-225. 
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lemaal vrijgelegd en blijft daarom moeilijk te interpreteren. De belangrijkste vondsten van 
het terrein zijn afkomstig uit de paalgaten en stiepen van dit complex en bestaan uit ge- 
kleurde fragmenten van Romeinse muurschildering." 

Samengevat kan het volgende beeld van de regio in de T eeuw worden geschetst. Het lijkt 
erop dat zich in Houten twee villa-achtige complexen hebben bevonden op betrekkelijk 
kleine afstand van elkaar. De eerste betreft een bescheiden maar duidelijk stenen gebouw 
in het centrum-Tiellandt, de tweede heeft een minder begrijpelijke plattegrond nagelaten, 
maar mag ondermeer op basis van de vondsten en de vele stiepen bijzonder worden ge- 
noemd. Om deze villae bevonden zich vervolgens kleinere omheinde inheemse complexen, 
waarvan gedeelten zijn opgegraven op bijvoorbeeld de gebieden Wulven, Doornkade en ons 
onderzoeksgebied 8 A (Afb. 24). 

Een relatie tussen al deze complexen en de villae kan (nog) niet overtuigend worden aange- 
toond. Daarvoor is alleen al te weinig onderzoek gedaan naar het karakter van iedere indi- 
viduele vindplaats. Het is echter denkbaar dat de inheemse nederzettingen direct betrok- 
ken waren bij de productie ten behoeve van de militaire (en burgerlijke!) centra in de om- 
geving. Het zouden de satellietnederzettingen kunnen zijn geweest van een en hetzelfde 
•moederbedrijf'. De organisatie daarvan kan in handen zijn geweest van de belangrijkste 
hereboer, die zetelde in zijn stenen gebouw in het centrum van Houten. Hoewel men zich 
van dit mogelijke villasysteem niet al te veel moet voorstellen, dient het ook niet te worden 
onderschat. Houten was zeker niet het schoolvoorbeeld van een villa en het bewijs van het 
typische eigendoms- en exploitatiesysteem.*" In het Kromme Rijngebied was wellicht geen 
sprake van uitgestrekte landerijen of grootschalig agrarisch bezit, die de basis zou kunnen 
vormen voor de rijkdom van een villaeigenaar. Zowel de beperkte landschappelijke moge- 
lijkheden als de militaire aanwezigheid zijn hier vermoedelijk debet aan geweest. Daarnaast 
reikten de wortels van het stenen gebouw aan de Wallerweg ver terug tot in de vroeg-Ro- 
meinse periode, waaruit volgt dat de villaheer waarschijnlijk van plaatselijke origine - en 
dus van plaatselijk belang - is geweest." 

79. Van Dierendoncl< 1994. 
80. Vergelijk De Boe 1987, 52. 
81. Van Es 19940, 63. 
82. Zo is bijvoorbeeld nog niet onder- 

zocht waaronn het dorp in de 2e 
eeuw niet (zelfstandig) is uitge- 
groeid tot een (proto-}villa en zijn 
onderlinge overeenkomsten en 
verschillen tussen Doornkade, 
Wulven, Tiellandt en 8 A niet af- 
doende bekeken en verklaard. 

83. Zie Van Es 1982. 
84. Willems 1986,  287-294. 

Daarmee is misschien een deel van de positie van terrein 8 A in het regionale 
nederzettingssysteem verklaard, maar blijft ook nog zeer veel onbeantwoord.^^ Zo spelen 
naast de veronderstelde 'villacultuur' ook geheel andere culturele én landschappelijke in- 
vloeden een rol. Bij culturele invloeden moet men zich namelijk beseffen dat Houten zich in 
de onmiddellijke nabijheid van de limes bevond: hemelsbreed slechts 3 kilometer verwij- 
derd van het (ook al vroege) kampement Fectio te Bunnik-Vechten. Men mag daarom aan- 
nemen dat de invloed van de militairen met name in de veroveringsfase (1' eeuw) aanwezig 
is geweest. Hoe groot die (culturele) invloed precies was is moeilijk te zeggen, maar indi- 
rect kan aan de hand van de relatief geringe hoeveelheid militair geassocieerde vondsten 
worden afgelezen dat het misschien beperkt was. Het is echter denkbaar dat het gebied in 
eerste instantie onder direct militair gezag was geplaatst, gelijk aan andere contemporaine 
nederzettingen langs de limes.^Tijdens de Pax Romana za\ de militaire invloed langzamer- 
hand verder zijn afgenomen, waarbij het gebied op een gegeven moment meer in de cultu- 
rele invloedssfeer van de ontstane villa(e) is gekomen. De precieze overgang van semi-mi- 
litair naar een meer burgerlijke integratie is misschien bij vervolgonderzoek vast te stellen 
aan de hand van de bevindingen van Willems, die veronderstelt dat er een verband bestaat 
tussen de aard van een nederzetting en de samenstelling van de aardewerkvondsten.*" 
Daarbij dient het terrein zowel op nederzettingsniveau als in het bredere villa-perspectief 
te worden bekeken. 
Bij de landschappelijke invloeden moet meer gedacht worden in de richting van (gedwon- 
gen) locatiekeuze van de bewoners t.o.v. de mogelijkheden in het gebied. De positie van de 
restgeulen in het gebied, en met name die van de huidige Rietsloot, is daarbij van groot be- 
lang geweest voor de inrichting van de regio. 

4.2 Ecologie en economie 
In deze paragraaf worden de bestaansmogelijkheden van de bewoners in hun directe om- 
geving in economische en ecologische zin behandeld. Daarbij komen verschillende onder- 
werpen aan bod, zoals de natuurlijke omgeving, de mogelijkheden en het belang van akker- 
bouw, veeteelt, jacht en visserij, en de uitwisseling of handel in producten en grondstoffen 
die heeft plaatsgevonden op zowel landbouwkundig als industrieel gebied. Een verdere 
detaillering van de hier besproken resultaten is uitgewerkt in de specialistische bijdragen 
over de botanie, zoölogie en fysische geografie van de Houtense nederzetting 8 A. 
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Overzicht van bewoningssporen van Houten -Wulven 

Afb. 24 

4.2.1 Reconstructie van de omgeving 
Alvorens de economische situatie aan de orde komt, zal eerst een bescheiden poging wor- 
den ondernomen om de natuurlijke omgeving rond de nederzetting te reconstrueren. Deze 
berust op de gegevens van zowel het archeobotanisch als het fysisch-geografisch deel- 
onderzoek. Daarbij kan de vraag worden gesteld wat voor soort landschap en welke vege- 
tatie aanwezig is geweest. Deze vraag is natuurlijk al grotendeels beantwoord in het gro- 
ter kader van het Kromme Rijngebied en ten behoeve van het onderzoek naar de contempo- 
raine vindplaats Houten-Tiellandt.'^ Hier staat echter de microregio rondom het terrein 8 A 
centraal. 

Er bestaan veel invalshoeken om gegevens te verkrijgen die de natuurlijke omgeving van 
een vindplaats kunnen reconstrueren.*' Bij het onderzoek van terrein 8 A is allereerst ge- 
bruik gemaakt van bodemkundige resultaten. Het nederzettingsterrein lag op een betrekke- 
lijk hoge zavelig 'kop' van de Houtense stroomrug, net ten westen van een dichtgeslibde 
restgeul die een vochtige laagte vormde in het landschap. Enkele honderden meters ooste- 
lijk van het nederzettingsterrein bevond zich een laag komgebied met zware (kom)klei. 

85. 

86. 

Kooistra  1996,  39-84, 117-127 
en  291-368. 
Vergelijk Van der Sanden 1987c, 
81-83. Zie ool< Schinkel 1994, 
179. 
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De hoge ligging van liet terrein bood een goede bescherming tegen overstromingen. Daar- 
naast was de stroomrug ool< vooral zeer geschikt voor landbouw. Het lager gelegen kom- 
gebied kon daarentegen uitstekend worden gebruikt als weidegebied voor het vee. 
Het aldus ontstane beeld kan verder worden ingevuld door het onderzoek naar de 
(on)verkoolde zaden van wilde planten uit voornamelijk waterputten. Deze zaden zijn waar- 
schijnlijk grotendeels afkomstig van planten en bomen in de naaste omgeving van de 
nederzettingssporen, maar het is daarbij niet uitgesloten dat de zaden in de grondsporen 
terecht kunnen zijn gekomen door toedoen van mens of dier. 
Het botanisch materiaal bestond aan de ene kant uit zeer veel zaden van ruigtenplanten, 
die stonden op plekken die weinig worden betreden, maar wel voedselrijk kunnen zijn. Aan 
de andere kant waren er zaden die duiden op een enigszins vochtige en veranderende om- 
geving. In combinatie met de getraceerde water- en oeverplanten, komt het beeld naar vo- 
ren van een omgeving die betrekkelijk nat moet zijn geweest. Er werden daarnaast ook 
enige plantenzaden aangetroffen die duiden op grasland, veenland en vochtige delen van 
akkers. 
Veel bossen en struiken zullen niet in de directe omgeving hebben bestaan, want hiervan 
zijn maar zeer weinig zaden aangetroffen. Deze constatering zou verder kunnen worden 
verfijnd door het onderzoek naar de voorkomende houtsoorten op de vindplaats.^' Echter 
voor terrein 8 A heeft bijna geen houtanalyse plaatsgevonden, zodat we zijn aangewezen 
op de bevindingen van het in de buurt gelegen Houten-Tiellandt. Daar kon worden geconclu- 
deerd dat hout in de Romeinse tijd klaarblijkelijk een schaars goed was. Het gebruik van 
veel lichtbehoevende boomsoorten die bovendien een natte omgeving vereisten, sugge- 
reerde tevens dat er maar weinig bomen in de directe omgeving hebben bestaan.^^ 
Concluderend kunnen we stellen dat uit de analyse van het botanische materiaal voor de 
microregio terrein 8 A, het beeld naar voren komt van een vrij open, enigszins vochtig 
landschap met maar weinig bomen en struiken. 

87. 

88. 
89. 

90. 

Daarbij moet natuurlijk wel reke- 
ning worden gehouden met het 
feit dat het voorkomende hout in 
feite is geslecteerd door de mens 
en niet exact de directe natuurlijke 
omgeving hoeft te weerspiegelen. 
Kooistra  1996,  342-343. 
Vergelijk Kooistra 1996, 14-22 en 
294-296; Van der Sanden 1987c, 
83 e.V. 
Bakels 1987. 

4.2.2 Akkerbouw, veeteelt, jacht en visserij 
Hoewel het vaststaat dat in de nederzetting een agrarische gemeenschap heeft geleefd, zal 
onderzoek moeten aantonen welke gewassen precies werden verbouwd in en rondom de 
nederzetting; hoe de veestapel was opgebouwd; en of de bewoners hun dagelijkse voedsel 
verder aanvulden met producten van de jacht en visserij. Ook vragen met betrekking tot 
voedselbereiding en -productie, overschotten of surplus, de import van cultuurgewassen of 
(veranderende) fokgewoonten bij vee kunnen soms uit archeologische data worden afgele- 
zen.*' Uit al die gegevens vormt zich uiteindelijk een verhaal over het economische bestaan 
van de bewoners van de nederzetting. 
Om zicht te krijgen op de verbouwde gewassen kan allereerst worden gekeken naar de 
(on)verkoolde zaden van cultuurgewassen. Uit het onderzoek naar terrein 8 A komen de 
voedselgewassen - voornamelijk in verkoolde toestand - emmer, gerst en ook pluimgierst 
naar voren en daarnaast ook verscheidene oliehoudende gewassen en de tuinboon. Deze 
laatstgenoemde tuinboon of duiveboon (Vicia faba var. minor) was in de Ijzertijd een be- 
langrijk cultuurgewas en werd blijkbaar nog steeds verbouwd in de Romeinse periode.'" De 
gevonden kafresten van gerst en gierst wijzen op verbouw van deze gewassen door de 
voormalige bewoners. 
Een tweede mogelijkheid om greep te krijgen op de akkerbouw en haar producten kan vol- 
gen uit een studie naar de indrukken van zaden in handgevormd aardewerk. Dit onderzoek 
is in Houten vrij systematisch uitgevoerd, maar daarbij zijn helaas geen (duidelijke) afdruk- 
ken waargenomen. 
Vervolgens zijn er nog enkele andere mogelijkheden die direct of indirect aanwijzingen vor- 
men voor akkerbouw. Zo kan de aanwezigheid van spiekers duiden op opslag van voedsel- 
gewassen, kunnen landbouwwerktuigen indirecte aanwijzingen geven voor technieken van 
grondbewerking en spreken ploegsporen in de bodem natuurlijk voor zichzelf. 
Ondanks alle mogelijkheden zijn er niet veel aanwijzingen voor akkerbouw op de nederzet- 
ting aangetroffen. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door de conserveringstoestand van het 
botanische materiaal. Ook het afschuiven van de kop op het terrein is hierbij van invloed 
geweest. In de overgeleverde grondsporen zijn mede daardoor maar drie plattegronden 
van overigens zeer kleine spiekers herkend, en van ploegsporen op de nederzetting was al 
helemaal geen sprake. Een laatste en niet onbelangrijke reden voor het ontbreken van dui- 
delijke aanwijzingen voor akkerbouw moet misschien gezocht worden in de geringe beteke- 
nis van de akkerbouw voor de nederzetting t.o.v. de veeteelt. 

Het is algemeen erkend dat in de Romeinse tijd in het rivierengebied sprake is van een 
agrarisch systeem gebaseerd op een gemengd bedrijf. Veeteelt speelt daarbij niet altijd de 
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belangrijkste rol, maar men veronderstelt dat in de Romeinse tijd toch sprake is van sur- 
plus." Het belang van de veeteelt kan meestal worden onderstreept door de 
archeozoölogische gegevens, maar ook door informatie die verkregen wordt op basis van 
bijvoorbeeld de huisplattegronden van woonstalhuizen, het voorkomen van waterputten of 
drenkkuilen, hoefafdrukken en vondsten van spinklosjes en paardentuig." 
Uit de archeozoölogische data van Houten-Tiellandt blijkt dat na rund en schaap/geit met 
name paard een groot deel van het botmateriaal uitmaakte." Aangezien op de consumptie 
van paardenvlees een taboe rustte, kan het hoge percentage (jong) paardenbot duiden op 
fokken ten behoeve van het Romeinse leger'^ Bij de drie huisplattegronden waar vermoe- 
delijk woning en stal onder een dak waren verenigd, verraadde geen enkel spoor iets over 
de inrichting van die stallen. Duidelijke structurele verschillen en bouwkundig onderscheid 
tussen woon- en stalgedeelten zijn dus niet aantoonbaar. Enkel op basis van de lengte van 
de gebouwen mag worden aangenomen dat het hier handelt om woonstalboerderijen. Daar 
ook de stalboxen ontbreken, kan niets met zekerheid worden vastgesteld ten aanzien van 
de grootte van de veestapel en zou men alleen op basis van de lengte van een stalgedeelte 
een grove inschatting kunnen maken over het aantal dieren per boerderij.^Ten slotte ge- 
ven de acht waterputten uit de Romeinse periode weinig aanwijzingen omtrent de water- 
voorziening van het vee. Specifieke drenkkuilen voor het vee zijn overigens niet aangetrof- 
fen." 
Tot slot dienen nog de jacht - naast wild ook in de natuur verzamelde vruchten - en de vis- 
serij in economisch opzicht worden onderzocht. Het is gezien de geringe hoeveelheid 
vondstmateriaal niet erg waarschijnlijk dat ze van groot belang zijn geweest voor de 
voedselvoorziening van de nederzetting. Dit komt overeen met de uitkomsten van andere 
onderzoeken uit de Romeinse tijd, zoals die van de contemporaine nederzettingTiellandt." 

Samenvattend kan het volgende worden gesteld ten aanzien van de nederzettingseconomie 
op terrein 8 A gedurende de Romeinse periode. De lokale economie kan voor wat betreft 
de akkerbouw niet specifieker worden gedefinieerd als zelfvoorzienend en traditioneel. 
Nieuwe gewassen en producten die elders wel worden geïntroduceerd in de Romeinse tijd, 
ontbreken nagenoeg geheel op de nederzetting." Dit zou kunnen leiden tot de veronderstel- 
ling dat een andere economische pijler - de veeteelt - van groter belang is geweest. Helaas 
bieden de data ook hier maar weinig directe aanknopingspunten die een dergelijk groot be- 
lang zouden kunnen onderschrijven. Veel van de aan het begin van deze paragraaf gestelde 
vragen kunnen dus niet bevredigend worden beantwoord. Het is daardoor niet precies dui- 
delijk geworden wat voor en hoeveel vee werd gehouden; hoe het was gesteld met sur- 
plus, voedselbereiding en -productie, en met de import van cultuurgewassen of (verande- 
rende) fokgewoonten van het vee. 

4.2.3  Uitwisselingsnetwerken 
Gezien de resultaten uit de vorige paragraaf is het niet eenvoudig om de handelscontacten 
en relaties van de bewoners te achterhalen. Maar indien we uitgaan van enkele algemeen- 
heden, kan wel het perspectief worden geschetst waarbinnen uitwisseling heeft plaatsge- 
vonden. Aan het begin van de Romeinse tijd bestonden veel nederzettingen uit een verza- 
meling van overwegend autarkische gemengde bedrijfjes. Uitwisseling van (agrarische) 
goederen vond slechts plaats op lokaal en regionaal niveau en zal zich vooral op basis van 
verwantschapsrelaties hebben voltrokken." In de loop van diezelfde eeuw veranderde dit 
echter door de invloed van de Romeinen. In eerste instantie maakte de Romeinen veel ge- 
bruik van het principe van gift-exchange of geschenkenruil, waarbij distributie plaatsvond 
van Romeinse 'prestige'goederen zoals terra sigillata en andere luxe producten. Hoewel de 
nederzettingen meestal op regionaal en soms zelfs lokaal niveau werden bediend, door mid- 
del van de contacten met de militairen in het grensgebied, valt dit soort uitwisseling eigen- 
lijk onder de langeafstandshandel.'" 
Later ontstond er een eenvoudig marktsysteem waarbij vooral uitwisseling en verspreiding 
van voedsel en gebruiksgoederen een belangrijke rol gingen spelen. Handel speelde zich 
voornamelijk af op regionaal en eventueel provinciaal niveau. In dezelfde periode wordt 
een nieuw agrarisch systeem doorgevoerd, gebaseerd op de villa-economie. Deze diende 
er voor te zorgen dat de voedselvoorziening voor de permanent in het grensgebied 
gelegerde militaire eenheden was gegarandeerd door middel van de uitwisseling van sur- 
plus. Het gevolg was dat er nieuwe goederenstromen ontstonden tussen platteland, stad 
en militaire centra.'"^ 
Het blijft echter bijzonder moeilijk om greep te krijgen op (de omvang van) dergelijke 
goederenstromen. In de Romeinse tijd blijkt de omvangrijkste stroom te bestaan uit regio- 
nale handel in vooral agrarische en dus vergankelijke producten.^"^ Ondanks dat blijkt het 
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96. 
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100. 
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Van Enckevort 1991, 292-291; 
Kooistra  1996,  354. 
Kooistra  1996,  14-22,  63-66, 
294-296. Zie verder ook Van Es 
1982 en 1989; Lauwerier & 
IJzereef 1994 en Slofstra 1991. 
Hoefafdrukken  hoeven overigens 
niet per definitie te wijzen op het 
voorkomen van vee in de neder- 
zetting, aangezien veel dieren zich 
op hoeven voortbewegen en hun 
afdrukken zodoende ook in niet- 
agrarische  nederzettingen  kunnen 
voorkomen   (Kooistra  1996,15- 
17). Voor de aanwezigheid van 
schapen zouden spinklosjes kun- 
nen pleiten (Van der Sanden 
1987c, 86). Zie Van der Roest 
1994b voor paardentuig uit mili- 
taire werkplaatsen. 
Kooistra 1996, 66 en 354-357. 
Luff 1982, 248. Zie verder ook Van 
Enckevort 1991,292 e.V. en 
Laarman 1996, 377. 
Voor wat betreft de identificatie en 
indeling van woonstalhuizen en 
het vaststellen van het aantal 
stuks vee per boerderij geeft 
Waterbolk (1975)  uitstekende 
aanknopingspunten. 
Daarbij is geen onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid die Gaitzsch 
(1987, 55) oppert. Hij beschrijft 
dat natuurlijke laagtes of inzinkin- 
gen in de buurt van gebouwen na 
perioden van regen dienden als 
drenkplaatsen voor vee. 
Kooistra 1996, 357. Vergelijk 
Lauwerier & IJzereef 1994, 240- 
243; Van der Sanden 1987c, 86- 
88; Van Enckevort 1991, 292. 
Van der Sanden noemt in dit ver- 
band de biet, koriander en wal- 
noot. Van der Sanden 1987c, 88. 
Het aangetroffen maanzaad vormt 
een uitzondering hierop en is wel 
enigszins bijzonder te noemen. 
Het is tot nu toe in Nederland in de 
Romeinse tijd vrijwel uitsluitend in 
militaire context aangetroffen. Al- 
leen Oss-tJssen is een inheems-Ro- 
meinse parallel (zie ook bijlage II). 
Van Enckevort 1991, 293. Handel 
over lange afstand kwam ook wel 
voor, getuige de vondsten van 
maalstenen (tefriet) uit het 
Eifelgebied. 
Maar in  nederzettingscontext, 
waarbij het gaat om de interactie 
tussen de lokale gemeenschap en 
de naburige Romeinen,   is dit toch 
als regionale of lokale uitwisseling 
te interpreteren. 
Van Enckevort 1991, 296. 
Van  Enckevort  1991,  296-302. 
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deels mogelijk om Indirect via de onvergankelijke producten de handel in beeld te brengen. 
Het gaat daarbij om een grote verscheidenheid aan 'materiële' goederen zoals aardewerk, 
munten en fibulae, tefriet, zandsteen en kwartsiet, maar bijvoorbeeld ook om druivenpitten 
afkomstig uit de botanische gegevens.^"' 

Ook bij het onderzoek naar terrein 8 A is naar een aantal onvergankelijke materiële vond- 
sten gekeken, en in het bijzonder naar de aardevi^erk- en metaalvondsten. Dit vondst- 
materiaal is voor een groot gedeelte van Romeinse oorsprong en is in handen gekomen van 
de inheemse bevolking door middel van uitwisseling. 
Het is nu de vraag wat voor soort uitwissermgsnetwerk(en) het hier betrof, waarbij voor 
terrein 8 A alleen is gekeken naar het regionale netwerk. Goederenstromen op provinciaal 
niveau en over nog langere afstanden hebben de nederzetting hoogstwaarschijnlijk niet 
zelfstandig bereikt. Het mag worden aangenomen dat dit soort stromen via de netwerken 
op regionaal en eventueel lokaal niveau waren geregeld door middel van bijvoorbeeld 
redistributie. 

103. Vergelijk ook Schinkel 1994, 176. 
Uit de vondst van een (verkoolde) 
druivenpit in een 2e eeuws geda- 
teerde kuit van tiet terrein 8 A 
volgt bijvoorbeeld dat nnen toen- 
tertijd geïmporteerde 
luxeproducten heeft gekend. Dit 
vormt samen met het gegeven dat 
de bewoners nog steeds de 
duiveboon verbouwden, een inte- 
ressante combinatie tussen tradi- 
tionele en innovatieve producten. 
Bovendien     geldt dat naast de 
uitwisseling van 'materiële' het 
ook om 'immateriële' goederen 
kan gaan. Daarbij moet veel meer 
worden gedacht aan kennis- en 
ideeënoverdracht en bijvoorbeeld 
de Romeinse invloed op de leef- 
wijze van de bewoners. Deze 
laatstgenoemde zaken zijn over 
het algemeen nog veel moeilijker 
af te lezen uit de archeologische 
data (zie verder Slofstra 1983). 

104. Voor de herkomst van die militai- 
ren dienen zich twee castella aan, 
namelijk die van Bunnik-Vechten 
(Fectio/Fletione) en Wijk bij Duur- 
stede/Rijswijk (Levefanum? Zie 
Van Es 1982).   Fectio komt, gezien 
de korte afstand van 2 à 3 leugae 
naar Houten, daarvoor misschien 
het meest in aanmerking. 

105. Ook wel te beschouwen als belas- 
ting in natura (annona). Zie ook 
Kooistra 1996, 162-163 en 361 
(noot 656); Van Enckevort 1991, 
292-294;.SIofstra  1991,  159 e.V.; 
De Boe 1987, 52. 

106. Vergelijk de ontwikkelingen van de 
gelijktijdige  inheems-Romeinse 
nederzetting in het Kromme Rijn- 
gebled Wijk bij Duurstede-De Hor- 
den (Aarts 1994). 

Uitwisseling op regionaal niveau zal vooral vee! hebben plaatsgevonden tijdens de 1" eeuw. 
De mogelijkheden om uitheemse producten en goederen te verkrijgen zal uitsluitend zijn 
verlopen door middel van contacten met Romeinse militairen in de regio.^"" Kenmerkend 
voor deze periode zijn de vondsten van bijvoorbeeld Zuidgallische terra sigillata en van 
munten uit de eerste helft van de P eeuw. Omstreeks het derde kwart van de P eeuw 
schakelt men over op een nieuw economiscti systeem van gespecialiseerde villae geba- 
seerd op maximale productieoverschotten of surplus. Ook in Houten bevond zich (min- 
stens) één villa, die ongetwijfeld uitstraling en invloed moet hebben gehad op de directe 
omgeving. Men zou zelfs zo ver kunnen gaan om te beweren dat de bestaande agrarische 
nederzettingen in de omgeving overgingen of verplicht werden tot de overgang op dit 
nieuwe villasysteem, om surplus te gaan produceren voor de markt.'"^ Daarbij kunnen lo- 
kale uitwisselingsnetwerken een steeds grotere rol zijn gaan spelen ten nadele van de re- 
gionale uitwisseling. Bovendien vond er waarschijnlijk een accentverschuiving plaats van 
militair geïnitieerde ruil naar burgerlijke uitwisselingsnetwerken. In de agrarische neder- 
zettingen zouden de bewijzen voor surplus zichtbaar mogen worden en mag misschien wor- 
den verwacht dat de welvaart van de villa-eigenaar ook deels zou kunnen worden afgele- 
zen in de agrarische nederzettingen. * 
Bij terrein 8 A vindt men hier niets van terug. Er is geen enkel aanknopingspunt voor sur- 
plus en er zijn nauwelijks luxegoederen gevonden. Het lijkt er zelfs op dat de ontwikkelin- 
gen niet of pas bijzonder laat op gang zijn gekomen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een 2* 
eeuws geldcircuit en blijft het percentage handgevormd ongekend hoog tot diep in de 2* 
eeuw."' Pas tijdens de laatste bewoningsfase komt ineens veel importaardewerk de neder- 
zetting binnen, waardoor het percentage handgevormd behoorlijk daalt. 

Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden, dat de nederzetting in de 1' eeuw spora- 
disch over het gebruikelijke 'militaire' uitwisselingsnetwerk kon beschikken maar vanaf de 
Flavische tijd zeker niet kon aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor geraakte het 
dorpje op de achtergrond, om pas diep in de 2* eeuw daar weer uit tevoorschijn te komen, 
getuige de toegenomen hoeveelheden importaardewerk en de procentuele verhoudingen in- 
heems-Romeins. Het spreekt bijna voor zich dat het op dat moment te laat was om aan een 
glorieuze inhaalrace te beginnen, en aan het begin van de 3* eeuw werd de nederzetting 
dan ook verlaten. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Hoofddoelstelling van het onderzoek 

De hoofddoelstelling van het archeologisch onderzoek was het veiligstellen van archeologi- 
sche informatie in de bodem, waarbij twee belangrijke vraagstellingen dienden te worden 
beantwoord: 
1. Het vaststellen van de aard, ouderdom en omvang van de bewoningssporen. 
2. Het verkrijgen van inzicht in de (onderlinge) relatie tussen de vindplaats(en) en de 

restgeul(en). 

De vraag naar de aard van de vindplaats is gedeeltelijk al tijdens het vooronderzoek (fase 
1) beantwoord en kon tijdens de opgraving (fase 2) worden bevestigd. De vindplaats her- 
bergde archeologische grondsporen van een betrekkelijk kleine inheems-Romeinse neder- 
zetting, variërend van paalgaten, paalkuilen en kuilen van huizen en spiekers, tot waterput- 
ten, perceelgreppels en delen van grafstructuren. Uit het onderzoek naar de ouderdom van 
de sporen bleek dat nagenoeg alle oudheidkundige sporen uit de Romeinse tijd dateerden 
en dat er discontinuïteit bestond met de voor- en nakomende perioden. Slechts een klein 
gedeelte van de sporen was aan de hand van de vondsten te dateren in de late Middeleeu- 
wen. De omvang van de inheems-Romeinse nederzetting is duidelijk vastgesteld. Dit ge- 
beurde met name tijdens het fase 2-onderzoek, waarbij de aandacht niet alleen was gericht 
op de completering van de bewoningskern, maar ook aandacht bestond voor het daarbuiten 
gelegen gebied; anders gezegd de periferie van de nederzetting. Dat is betrekkelijk bijzon- 
der te noemen aangezien men niet vaak de mogelijkheid bezit om een complete nederzetting 
aan een archeologisch onderzoek te onderwerpen. 

De tweede vraagstelling had vooral betrekking op het landschap en de inogelijkheden voor 
bewoning in het gebied. Er bleken helaas maar weinig aantoonbare relaties te bestaan met 
andere nederzettingsterreinen en/of restgeulen. Een van de vermoedelijke relaties was die 
tussen de terreinen 8 A en 7, welke in de 2' eeuw met elkaar verbonden waren door mid- 
del van een noord-zuid gegraven perceleringssloot. Deze sloot bevond zich op het attentie- 
gebied A en daaruit volgde dat terrein A een belangrijke overgangszone heeft gevormd tus- 
sen twee nederzettingen, zoals verondersteld bij aanvang van het onderzoek. Een tweede 
veronderstelde relatie is meer suggestief, maar het is denkbaar dat men zowel voor als na 
de Romeinse periode op andere terreinen huisde dan 8 A, bijvoorbeeld op terrein 21 waar 
zowel grondsporen uit de midden-IJzertijd als uit de laat-Romeinse/vroeg-Middeleeuwse 
periode zijn aangetroffen. Dit kan echter op basis van de huidige kennis van onder andere 
nabijgelegen nederzettingsterreinen niet met zekerheid worden aangetoond. Tot slot zou er 
in de late Middeleeuwen een relatie kunnen bestaan tussen terrein 8 A en terrein 22. Voor 
de andere terreinen is geen duidelijke en aantoonbare relatie met 8 A. De enige overeen- 
komst tussen de vindplaatsen is het feit dat ze op de hoogste koppen in het gebied liggen 
of hebben gelegen. 
Een relatie tussen de restgeul(en) en de vindplaatsen is ook niet gemakkelijk vast te stel- 
len. Blijkens fysisch geografisch onderzoek waren de geulen al voor de Romeinse tijd 
dichtgeslibd en hadden ze geen invloed van betekenis op de Romeinse bewoning. Alleen de 
locatiekeuze werd er door bepaald en de ligging van terrein 8 A in de oksel van twee rest- 
geulen is daarmee enigszins 'opvallend' te noemen. Het was nu eenmaal een van de hoge 
koppen van de stroomrug in het gebied, ingeklemd tussen zompige restgeulen en natte 
komgebieden. 
Het blijft echter de vraag in hoeverre de sites nog in hun oorspronkelijke landschappelijke 
context liggen en hoeveel grond er door allerlei erosie is verdwenen en afgeschoven. Meer 
specifiek kan daarbij het volgende over de kwaliteit van de nederzettingssporen worden 
vermeld. Er werd vooraf verwacht dat het voormalige meldingsgebied 8 een zeer hoge 
waarde had door de kwaliteit, gaafheid en ligging op een stroomrug temidden van andere 
waardevolle terreinen. Dit bleek in de praktijk behoorlijk tegen te vallen, doordat een groot 
gedeelte van het terrein inmiddels een halve meter was afgeschoven. Een cultuurlaag ont- 
brak daardoor vrijwel helemaal in het onderzoeksgebied. 
Daarmee is de vraag hoe het met de conservering van de grondsporen was gesteld vol- 
doende beantwoord.Tevens is hiermee de hoofddoelstelling van het onderzoek beantwoord. 

5.2 Conclusies van de deelonderzoeken 
Natuurlijk kwamen naast de in de vorige paragraaf beschreven doel- en vraagstellingen 
ook vele andere vragen naar voren van historische, bodemkundige en anderszins specialis- 
tische aard. Ze konden betrekking hebben op de politieke, sociale en/of economische con- 
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text in relatie tot de aangetroffen archeologische gegevens. Gezien het enorm brede kader 
waartegen het Houtense onderzoek kan worden afgezet, en het karakter van dit 
(basis)rapport hebben de onderzoekers zich echter meestal beperkt tot alleen de beschrij- 
ving van de gegevens. Het gaat te ver om alle vragen van de hierna beschreven deel- 
onderzoeken te bespreken. Daarom zijn de conclusies van de deelonderzoeken alvast kort 
samengevat. 

Fysische geografie 
Als gevolg van egalisatie zijn de hoogste delen van de stroomrug afgetopt, waardoor op 
terrein 8 A ongeveer een halve meter grond is verdwenen. Een vondstlaag is daardoor niet 
aangetroffen en alleen de diepere delen van grondsporen zijn bewaard gebleven. De neder- 
zetting lag op een 'kopje' op de Houtense stroomrug, net ten westen van een dichtgeslibde 
restgeul, die een zompige laagte vormde in het landschap.Ten oosten van het nederzetting- 
sterrein bevond zich het drassige komgebied. Om de afwatering te verbeteren wordt een 
afwateringssysteem aangelegd van greppels, die afwaterden op zowel de restgeul als het 
oostelijk gelegen komgebied. De hoge ligging van het terrein bood bescherming tegen over- 
stromingen. Het omliggende gebied en met name de lagere delen van de stroomrug was 
geschikt voor landbouw en het komgebied kon worden gebruikt als weidegebied voor het 
vee. 
Tijdens de late Middeleeuwen vindt nogmaals kortstondig bewoning plaats op terrein 8 A. 
De twee boerderijen bevinden zich op de flank van de 'kop' op de Houtense stroomrug. 
Doordat de rivieren inmiddels waren bedijkt, vonden overstromingen nauwelijks meer 
plaats en in het komgebied begint klink op te treden. Het gebied zal in de winter toch nog 
steeds onder water hebben gestaan en de kom zal om die reden dienst zijn blijven doen als 
hooiland en weidegrond voor het vee. Landbouwgronden lagen in de Middeleeuwen op de 
hoogste delen van de stroomrug. 

Archeobotanie 
De vragen die aan het begin van dit deelonderzoek zijn gesteld konden slechts gedeeltelijk 
worden beantwoord. Als aanvulling op bestaande archeobotanische gegevens uit Houten is 
het onderzoek redelijk goed bruikbaar. 
Er kon gezien de slechte staat van het materiaal nauwelijks een beeld worden geschetst 
van de lokale economie. Ook bleek het niet eenvoudig om het lokale milieu in de Romeinse 
tijd te reconstrueren. Het landschap zou vrij open kunnen zijn geweest, met weinig bomen 
en struiken, maar duidelijke aanwijzingen voor graslanden en veenlanden ontbreken nage- 
noeg helemaal. Zadenresten wijzen op een natte tot vochtige standplaats met open water 
in de nabije omgeving. 
Dat is nadelig geweest voor de landbouw in het gebied, en daarom zal op de laagste 
terreindelen voornamelijk extensieve veeteelt (begrazing) hebben plaatsgevonden. Op de 
hoogste terreindelen vonden naast de gebruikelijke teelt van inheemse gewassen ook 
nieuwe producten hun weg naar de nederzetting, getuige de vondst van enkele verkoolde 
druivenpitten. Een dergelijke combinatie van producten van zowel inheemse als Romeinse 
origine is kenmerkend voor agrarische nederzettingen in deze periode. 

Aardewerk 
Het aardewerk past op grond van de samenstelling en verhouding van de verschillende 
materiaalgroepen in het normale beeld van een inheems-Romeinse nederzetting. Er zijn drie 
ontwikkelingen waarneembaar: 
I. handgevormd aardewerk blijft lang overheersen in gebruik t.o.v. draaischijfaardewerk 
II. de totale hoeveelheid aardewerk neemt in de eerste helft van de 2* eeuw sterk af, waar- 

bij bovendien geldt dat het percentage handgevormd en importaardewerk vrijwel gelijk 
liggen op 50 °/o. 

III. omstreeks het midden van de 2* eeuw nemen de aantallen weer sterk toe en daalt het 
percentage handgevormd ineens naar 139'o. 
Mogelijk heeft deze laatste ontwikkeling - het herstel in het aardewerkcomplex - vooral 
te maken met de integratie van de nederzetting in de regio in een wat groter Romeins 
economische systeem, en is door middel van een dergelijke 'impuls' gepoogd de neder- 
zetting op 8 A bij de regio te betrekken. 

Metaal 
De meeste metalen voorwerpen waren of niet herkenbaar of konden alleen worden inge- 
deeld bij de groep overige voorwerpen. Ondanks de herkenning van verschillende huis- 
plattegronden is het opvallend dat geen enkel voorwerp wijst op huishoudelijke of ambach- 
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telijke activiteiten. Blijl<baar kunnen op terrein 8 A geen functies en activiteiten w/orden 
aangeduid op basis van metaalvondsten. 
Bij de datering van de fibulae en munten kwam één opmerkelijk gegeven naar voren. De 
fibulae stammen uit zowel de P en 2* eeuw, maar de meeste munten moeten in de eerste 
helft van de P eeuw worden gedateerd. Hoewel er maar acht Romeinse munten zijn gevon- 
den, waaronder enkele vroege en late uitschieters, zoals een Republikeinse denarius en 
een 4* eeuwse aes II, is het zeer opmerkelijk dat er geen 2* eeuwse exemplaren zijn aan- 
getroffen. Daaruit kan worden afgelezen dat het T eeuwse geldcircuit, om wat voor reden 
dan ook, heeft ontbroken. 

Late Middeleeuwen 
Na de afsluiting van de Kromme Rijn bleek het mogelijk om delen van de parochie Houten 
te ontginnen en hierdoor kon het tiendblok Hennesprong tot ontwikkeling komen. Het be- 
treffende tiendblok werd in het oosten begrenst door de Kasloot en in het westen door de 
Rietsloot.Terrein 8 A ligt volledig binnen het tiendblok Hennesprong en was bereikbaar via 
een dam in de Rietsloot. Langs die Rietsloot werden op de stroomrug in de tweede helft 
van de 13^ eeuw twee kleine boerderijen gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk waren ze voorna- 
melijk bedoeld voor de schapenteelt en de wolproductie. Ze zijn maar relatief kort in ge- 
bruik geweest. 

5.3 Aanbevelingen 
1. Verregaande analyses en conclusies zullen in eventueel wetenschappelijk vervolg- 

onderzoek moeten worden geformuleerd en de hier gepresenteerde gegevens zouden 
daarbij van dienst kunnen zijn. Het is echter ook ten zeerste aan te bevelen om bij nieuw 
onderzoek duidelijke doel- en vraagstellingen te formuleren, juist ook voor wat betreft het 
onderzoek op botanisch gebied, maar ook voor die van het aardewerk en andere 
materiaalcategorieën. 

2. Het lijkt de moeite waard om bij vervolgonderzoek de aandacht te richten op de relaties 
tussen de verschillende inheems-Romeinse nederzettingen die in Houten en omgeving be- 
kend zijn. Daarbij zou tevens een vergelijkend onderzoek tussen meerdere sites uit het 
Kromme Rijngebied of het totale Rivierengebied kunnen worden opgestart om de interactie 
tussen rurale, urbane en militaire centra te onderzoeken. 

3. De precieze overgang en invloed van een semi-militaire naar een meer burgerlijke integra- 
tie van agrarische nederzettingen in de inheems-Romeinse samenleving is misschien bij 
vervolgonderzoek vast te stellen aan de hand van de bevindingen in Willems' dissertatie. 
Hij veronderstelt dat er een verband bestaat tussen de aard van een nederzetting en de 
samenstelling van de aardewerkvondsten. Daarbij dienen de rurale sites zowel op 
nederzettingsniveau als in het bredere villa-perspectief te worden bekeken. 

4. Het onderzoek naar de periferie en perifere structuren rond agrarische nederzettingen 
(off-site) verdient de volle aandacht. Daarbij dienen degelijke (nieuwe) vraagstellingen 
vanuit bestaand onderzoek worden gesteld; bijvoorbeeld afkomstig van de Universiteit van 
Amsterdam (IPP) waar gegevens over de onderzoekingen in midden-Delfland beschikbaar 
zouden moeten zijn. 

5. Het is aanbevelingswaardig om de uit het midden-Delfland onderzoek afkomstige bevindin- 
gen, omtrent paden en wegen in nederzettingen; loading in profielen die dergelijke 
betreding zou kunnen aantonen; en vooral de volgens vaste maatverhoudingen ingedeelde 
nederzettingskernen en periferie, op de voorbije en komende onderzoekingen in Houten 
toe te passen. 

6. Het lijkt niet onverstandig om aan het eind van de zogenaamde VINEX werkzaamheden de 
archeologische werkwijzen van destructieve (opgraven) en non-destructieve methoden 
voor de 14 vindplaatsen te evalueren, in relatie tot archeologische kennisvermeerdering. 
Daarbij mogen begrippen als behoud, prospectie, waardering, inventarisatie en selectie 
niet ontbreken. 
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Bijlage I. Fysische geografie 

M. van Dinter 

1. Inleiding 

De vindplaats •  • 
Het nederzettingsterrein op 8 A bevindt zich ten westen van een opgevulde restgeul van de 
Houtense stroomrug. In de ondergrond van de terreinen zijn fosfaatvlekken zichtbaar, die 
duiden op voormalige nederzettingsterreinen.^"^ De vindplaats is opgegraven in de periode 
van juni 1997 tot en met juli 1998. Gedurende de archeologische opgraving is ook een fy- 
sisch geografisch onderzoek uitgevoerd. 

Doel 
Het fysisch geografisch onderzoek heeft als doel antwoord te geven op de volgende vra- 
gen: 
1. Hoe zag het landschap tot 500 meter rondom de vindplaats er uit ten tijde van de 

bewoningfase(n)? 
2. Kan de locatiekeuze van het nederzettingsterrein (voor een deel) worden verklaard op ba- 

sis (van het karakter) van de natuurlijke omgeving? 
3. Hoe is het landschap gebruikt door de mens gedurende de bewoningsfase(n)? 

Daarnaast heeft het fysisch geografisch onderzoek tot doel eventueel geschikte locaties 
voor monstername voor C14-analyse en botanisch onderzoek op te sporen. 

•• V 

Methoden en werkwijze üU 

De onderzoeksvragen kunnen op de volgende manier worden beantwoord: •'^- 
ad 1 Om te komen tot een reconstructie van het landschap ten tijde van de 
bewoningsfase(n) dient inzicht te worden verkregen in de geologische opbouw van het ge- 
bied en de stratigrafische positie{s) van de archeologica. Dit is gebeurd door middel van 
het verrichten en analyseren van grondboringen. Aan de hand van deze boringen is een 
geologische kaart vervaardigd, waarop tevens het voorkomen en de verspreiding van ar- 
cheologische vindplaatsen is weergegeven. Met behulp van deze kaart is een landschaps- 
reconstructie gemaakt ten tijde van de bewoningsfase(n). 
Daarnaast zijn tijdens de opgraving profielwanden in de opgravingsputten bestudeerd. Hier- 
uit is de stratigrafische opbouw van de ondergrond en de stratigrafische positie van ar- 
cheologische niveaus op de opgraving in detail zichtbaar geworden en is de oorspronkelijke 
ondergrond waarop bewoning heeft plaatsgevonden gereconstrueerd. 

ad 2 De locatiekeuze van de nederzettingsterrein{en) is afgeleid uit de gemaakte 
landschapreconstructie. Daarnaast heeft een analyse van de bestudeerde profielwanden op 
het opgravingsterrein een bijdrage geleverd aan het antwoord op deze vraag. 

ad 3 Het gebruik van het landschap als woongebied en voedsel- en grondstofleverancier is 
ook afgeleid uit de gemaakte landschapreconstructie. De onderscheidde landschaps- 
eenheden zijn geanalyseerd op de potentiële gebruiksmogelijkheden die zij boden aan de 
mens. Daarnaast kan de ligging van bepaalde structuren, met name afwateringsgreppels 
en waterputten, zijn bepaald door de natuurlijke ondergrond. 
Aan de hand van het booronderzoek konden geen locaties worden geselecteerd die ge- 
schikt zijn voor monstername ten behoeve van C14-analyse en botanisch onderzoek. 

107. Steenbeeli 1983. 
108. Steenbeel< 1983: plel< 18-7, 19- 

W-2, 19-3, 19-4, 19-6 en complex 
Loerik. 

109. Boring 801 - 803, 807 - 810 en 
815 - 845. 

In eerste instantie zijn uit de literatuur bekende boringen, die in de omgeving van Loerik 
zijn gezet, verzameld en gedigitaliseerd. Het betreft 238 boringen van Steenbeek en 600 
boringen uitgevoerd door de ROB in 1994 (Afb. 25).'°* De boorpunten zijn zowel geologisch 
als archeologisch opnieuw geïnterpreteerd. Op basis van de nieuwe interpretaties zijn in 
het voorjaar van 1998 tijdens de opgraving 38 extra boringen gezet (Afb. 25b). "' Deze 
boringen zijn uitgevoerd met een 7 cm Edelmanboor. De boringen zijn ingemeten ten op- 
zichte van het lokale meetsysteem en vervolgens omgezet in RD-coördinaten. De hoogte 
van de boringen ten opzichte van NAP is bepaald met behulp van een waterpas. Elke boring 
is beschreven volgens de Stiboka-classificatie waarbij de bemonstering om de 10 cm heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast is het kalkgehalte geschat en zijn de archeologica en archeolo- 
gische indicatoren uit de boorkolom beschreven. Het betreft aardewerk, verbrande klei, 
(on)verbrand bot, houtskool, kiezels en fosfaatvlekken. De gegevens van al deze boringen 
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140500 141000 

Houten -Terrein 8A 
Boorpuntenkaart van het gebied rondom Loerik (Steenbeek 1983) 

Legenda 

16 
Boorpunt met nummer ï< 

Afb. 25a 

zijn in een geologische-archeologische kaart weergegeven (Afb. 28). 

Daarnaast is een aantal profielwanden in de opgravingsputten op één of meerdere plaatsen 
beschreven (Afb. 25b). De methode voor beschrijving is identiek aan die van de boringen, 
alleen heeft de bemonstering om de 5 cm plaatsgevonden. De profieiopnamen zijn gedaan 
in een representatief deel van het profiel dat in geringe mate w/as verstoord door de mens 
en waar bewoningssporen op de natuurlijke ondergrond zichtbaar waren. 

2. Algemene riviergeomorfologie 
De opgraving Houten-Zuid bevindt zich in het centrale deel van het Nederlandse rivieren- 
gebied. Het rivierengebied bestaat uit fluviatiele afzettingen van Rijn en Maas uit het Laat- 
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Houten -Terrein 8A 
Boorpuntenkaartvan het gebied rondom Loerik (1994/1998) 

Legenda 
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Weichselien en het Holoceen."" Het rivierenlandschap zoals wij dat kennen ziet er heel an- 
ders uit, dan het landschap voor de bedijking. Rivieren zochten toen zelf hun weg door het 
landschap en overstroomden geregeld waardoor buiten de stroombedding sediment werd 
afgezet. Sinds de bedijking heeft nauwelijks sedimentatie plaatsgevonden in dit gebied. 

Processen 
Het eerste proces heeft te maken met de stroomsnelheid in de rivierbedding van een 
meanderende rivier. Deze is niet overal gelijk, want in binnenbochten is de snelheid laag, 
terwijl die in de buitenbochten juist hoog is geweest. Als gevolg van deze verschillen is in 
de binnenbocht sediment afgezet en vond in de buitenbocht erosie van de oever plaats. 
Door de erosie en de sedimentatie is de loop van de rivier langzamerhand verschoven. Af- 
zettingen die in een watervoerende rivierbedding worden gevormd worden bedding- 
afzettingen genoemd. 
Het tweede proces handelt om de waterstand in de rivier, die door het jaar heen 
fluctueert. Gedurende periodes van hoogwater treedt de rivier regelmatig buiten haar 
oevers en veroorzaakt overstromingen. Wanneer de riviervlakte overstroomt blijft de 
stroomsnelheid in de bedding relatief hoog en wordt grof sediment getransporteerd. Dit se- 
diment blijft in de rivierbedding. Het fijnere sediment is daarentegen door het turbulente 
water in suspensie gebracht en naar het ondergelopen gebied gevoerd. In dit gebied nam 
de stroomsnelheid van het water snel af als gevolg van de geringe diepte en de aanwezig- 
heid van vegetatie. Het grofste sediment (zavel en lichte klei) is afgezet vlak naast de bed- 
ding, op de oevers van de rivier. Hier ontwikkelde zich een oeverwal en de afzettingen 
worden oeverafzettingen genoemd. Deze oeverwal is bij elke overstroming verder 
opgehoogd en vormde een langgerekte rug in het landschap. Het fijnere sediment (matig 
zware en zware klei) werd verder de riviervlakte in getransporteerd. De laaggelegen 
riviervlakte achter de oeverwallen is het komgebied van de rivier. Als het waterpeil in de 
rivier zakte werd het water in deze vlakte door de droogvallende oeverwallen afgesneden 
van de rivier. In deze fase stagneerde de waterstroming, waardoor het fijne sediment uit- 
eindelijk kan bezinken. Deze afzettingen worden komafzettingen genoemd. De laagste delen 
van het komgebied stonden permanent onder water, ook in perioden dat er geen overstro- 
mingen optraden. Op deze plaatsen kon veenvorming gaan optreden. 

Tijdens perioden van hoogwater stroomt het water via de laagste delen van de oeverwal 
het komgebied in. Het kan gebeuren dat door erosie op deze plaats een geul ontstaat. Een 
dergelijke oeverwaldoorbraak kan ook plotseling optreden. De ontstane geulen, 
crevassegeulen genoemd, kunnen enkele tientallen meters diep zijn en lopen dood in het 
komgebied. De geulen vertakken zich vaak via een onregelmatig patroon. In eerste instan- 
tie dienen deze crevassegeulen als overloopgeul voor de rivier. Als het water in de rivier 
zakt draait de werking van het crevassestelsel vaak om en dient het als drainage van het 
komgebied. In en langs de crevassegeulen wordt sediment afgezet. Deze afzettingen wor- 
den crevasseafzettingen genoemd. 

110.  Zie Berendsen 1997a, 87. Het Ho- 
loceen (ca. 10.000 jr BP - tieden) 
wordt gel(enmerl<t door een ge- 
matigd l<limaat. Als gevolg van een 
stijging van de zeespiegel v»as het 
verhang gering geworden en na- 
men de rivieren een meanderend 
patroon aan. Deze rivieren zijn de 
voorlopers van de huidige Rijn en 
Maas. Rivierverleggingen vonden 
geregeld plaats, waardoor de 
rivierarmen werden verlaten of af- 
gesneden. Zo ontstonden steeds 
nieuwe rivierstelsels die het water 
van Rijn en Maas afvoerden. Als 
gevolg van een stijging van de 
zeespiegel en de daaraan gekop- 
pelde stijging van de grondwater- 
stand werden oudere Holocene 
rivierafzettingen geleidelijk aan 
bedekt door jongere afzettingen. 

Als gevolg van de variatie van de waterstand in de rivierbedding fluctueert de erosie in de 
buitenbocht en de daaraan gekoppelde sedimentatie in de binnenbocht van de rivier.Tijdens 
perioden van hoogwater vindt sterke erosie in de buitenbocht van de rivier plaats, terwijl 
tijdens perioden van laagwater nauwelijks erosie plaatsvindt. Hierdoor schuift de rivier- 
bedding 'schoksgewijs' op en ontstaat een opeenvolging van sikkelvormige ruggen en laag- 
ten in de binnenbocht van de rivier. De ruggen worden kronkelwaardruggen genoemd, de 
laagtes kronkelwaardgeulen. Deze kronkelwaardgeulen zijn meestal 1 â 2 m diep en zijn 
waterhoudend. Bij afnemend hoogwater wordt klei in deze geulen afgezet, waardoor ze ge- 
leidelijk aan worden opgevuld. 
Als een rivierverlegging plaatsvindt, verliest de rivierarm stroomafwaarts zijn water- 
voerende functie. De afgesneden of verlaten rivierbedding, de restgeul, wordt grotendeels 
opgevuld en is veel smaller dan de oorspronkelijke rivierbedding. In de overgebleven 
laagte staat meestal wel water, maar deze slibt geleidelijk aan dicht. Een restgeul blijft 
vaak als een langgerekte depressie in het landschap zichtbaar. De oeverwallen van een 
verlaten rivierarm blijven daarentegen als ruggen in het landschap zichtbaar. 

Afzettingen en vormen 
In dit verslag zijn alle Holocene rivierafzettingen gerekend tot de Betuwe Formatie en de 
veenlagen tot de Broek Formatie. De Betuwe Formatie is onderverdeeld in eenheden met 
een bepaalde lithologie en een bepaalde ontstaanswijze of genese. Dit zijn zogenaamde 
lithogenetische eenheden en deze zijn niet gebonden aan een stratigrafisch niveau. Ze kun- 
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nen dus overal binnen het Holocene pakket voorkomen."^ De volgende lithogenetische een- 
heden zijn onderscheidden: 
1. beddingafzettingen 
2. oeverafzettingen 
3. restgeulafzettingen 
4. komafzettingen 
5. crevasseafzettingen 

De ontstane terreinvormen - of geomorfologische eenheden - kunnen schematisch worden 
vi^eergegeven (Afb. 26). De zone «waarbinnen bedding-, restgeul- en oeverafzettingen van 
een rivier voorkomen, wordt de stroomgordel genoemd. De zone waarbinnen de rivierbed- 
ding heeft gestroomd en waarin dus beddingafzettingen voorkomen is de meandergordel. 
Naast de rivierbedding vormen zich oeverwallen. De oeverwal die in de binnenbocht van de 
rivier is afgezet bevindt zich op beddingafzettingen. De oeverwal in de buitenbocht van de 
rivier is afgezet op de oude ondergrond, vaak bestaande uit komafzettingen. Achter de 111.  Berendsen  1997a. 
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oeverwallen ligt het komgebied van de rivier met l<om- en crevasseafzettingen. Een 
stroomgordel die als rug In het landschap zichtbaar is wordt stroomrug genoemd. 

3. Het onderzoeksgebied 

Geomorfologie 
In de omgeving van Houten kan de ligging van een aantal stroomruggen worden aangeduid 
(Afb. 27). De top van de beddingafzettingen van al deze stroomruggen bevindt zich meestal 
binnen 100 cm -mv."' De meest oostelijke stroomrug is die van de Kromme Rijn en deze 
stroomrug is circa 1 km breed. De in deze stroomrug aangegeven restgeul is water- 
voerend. De stroomrug is goed in het terrein te zien en bestond zeer waarschijnlijk reeds 
in de Ijzertijd. In het eerste kwart van de 12' eeuw Is de rivier in deze stroomrug 
afgedamd bij Wijk bij Duurstede. 
Ten westen van de Kromme Rijn stroomrug bevindt zich de Werkhovense stroomrug. Deze 
stroomrug is 0,5 -1 km breed. De beginfase van die stroomrug valt rond 5500 BP en de 
eindfase is gedateerd op 3430 BR"' 

112. 
113. 

Berendsen  1982. 

Berendsen  1982. 

Ten westen van de Werkhovense stroomrug bevindt zich de Houtense stroomrug. Deze 
stroomrug is ca. 1,5 km breed. Het opgravingsterrein 8 A bevindt zich op deze stroomrug. 
De stroomrug bevat een aantal restgeulen. In de meeste restgeulen zijn in de loop van de 
tijd afwateringssloten aangelegd, bijvoorbeeld de Rietsloot. De restgeulen zijn niet geschikt 
voor eindfasedatering met behulp van de C14-methode, omdat nergens moerig materiaal in 

Houten - Terrein 8A 
Ligging van de stroomruggen 
in de omgeving van het onderzoeksgebied (naar: Berendsen 1982) 
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de restgeulen wordt aangetroffen. De beginfase van deze stroomrug valt rond 3800 BP en 
waarschijnlijk heeft na 2860 BP nog sedimentatie opgetreden. 
Ten oosten van Houten splitst de Jutphase stroomrug zich af van de Houtense stroomrug. 
Deze stroomrug is 0,5 -1 km breed en bevat een groot aantal dichtgeslibde restgeulen. 
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De beginfase van deze stroomrug valt samen met de beginfase van de Houtense stroom- 
rug, maar de eindfase valt voor die van de Houtense stroomrug. 

Geologische kaart'" 
Uit de geologische-archeologische kaart blijkt dat het hele onderzoeksgebied uit stroomrug 
bestaat en dat nagenoeg in het hele gebied oever- op beddingafzettingen in de ondergrond 
aanwezig zijn (Afb. 28). Dit betekent dat een voormalige rivier in dit gebied heeft ge- 
stroomd. Alleen in het zuidoostelijk deel van het onderzoeksgebied bevinden zich oever- op 
komafzettingen. Dit betekent dat hier nooit een rivier heeft gestroomd, maar dat die wel 
nabij lag en ter plekke een oeverwal heeft afgezet. 

De beddingafzettingen bestaan uit kalkrijk, grindhoudend, matig grof tot grof zand. De 
hoogte van de top van de beddingafzettingen varieert, maar bevindt zich steeds tussen 30 
en 140 cm - mv. De oeverafzettingen bestaan uit een pakket lichte klei, zavel en matig grof 
zand. De top van dit pakket is kalkloos, terwijl het dieperliggende gedeelte (vanaf ca. 50 - 
70 cm -mv) kalkrijk is. De kalkloosheid van de top van het pakket is het gevolg van 
ontkalking. Ontkalking vindt plaats doordat de koolzure kalk die zich oorspronkelijk in de 
oeverafzettingen bevindt in regenwater oplost en vervolgens uitspoelt. Hierdoor komt het 
niveau waar kalk in de bodem aanwezig is - de kalkdiepte - steeds dieper onder het maai- 
veld te liggen. Uit de vrij grote kalkdiepte van de oeverafzettingen van de Houtense 
stroomrug blijkt dat de rivier in de stroomrug reeds lang geleden buiten gebruik is geraakt. 
Op de stroomrug bevindt zich een aantal hoge 'kopjes' (Afb. 28). In deze kopjes bevinden 
de beddingafzettingen zich dicht onder het maaiveld, terwijl de beddingafzettingen naast 
deze kopjes veel dieper onder het maaiveld lagen. Daaruit volgt dat de hoogte van het 
maaiveld kan worden gecorreleerd aan de top van de beddingafzettingen. De kopjes zijn in 
feite een soort kronkelwaardruggen en worden ook wel 'zandkopjes' genoemd. 
Op dezelfde afbeelding zijn ook drie restgeulen te zien.Twee restgeulen zijn noord-zuid ge- 
oriënteerd en één heeft een oost-west oriëntatie. De laatstgenoemde geul en de meest 
westelijke van de noord-zuid georiënteerde restgeulen waren nog als duidelijke laagtes in 
het landschap zichtbaar. In deze laatstgenoemde restgeul is de Rietsloot aangelegd. De an- 
dere meest oostelijke 'noord-zuid restgeul' is niet meer in het landschap zichtbaar. De geul 
was opgevuld met witgrijze, kalkrijke matig lichte en lichte zavel. De andere twee rest- 
geulen zijn opgevuld met een pakket kalkloze matig zware klei. De beddingafzettingen in de 
restgeulen bevindt zich op ca. 150 -170 cm -mv."^ 
Daarnaast is een kronkelwaardgeul te zien die noord-zuid is georiënteerd (Afb. 28). De 
kronkelwaardgeul is circa 25 m breed, 160 cm diep en opgevuld met zandige, kalkloze, 
humeuze, matig zware klei. De kronkelwaardgeul bevindt zich in de laagte tussen hoge 
'zandkopjes'. 

114. De verspreiding van de geologi- 
sche eenheden binnen 200 cm - 
mv wordt beschreven aan de hand 
van een geologische kaart. 

115. Uit het onderzoek blijkt eveneens 
dat de oost-west georiënteerde 
restgeul zich bij Loerik afsplitst 
van een noord-zuid georiënteerde 
restgeul (Afb. 28). De 'oost-west 
geul' behoort waarschijnlijk tot de 
Jutphase stroomrug, terwijl de 
noord-zuid georiënteerde rest- 
geulen bij de Houtense stroomrug 
horen. 

116. Steenbeek 1983. 
117. Intern rapport ROB 1994. 
118. Bakker 1990. 

Ligging en verbreiding van de vindplaatsen 
Tijdens het booronderzoek is ook het voorkomen en de verspreiding van archeologische 
indicatoren in kaart gebracht. De vondstlagen in het onderzoeksgebied zijn vaak geheel of 
gedeeltelijk in de bouwvoor opgenomen, maar in de ongestoorde ondergrond onder de 
vondstlagen zijn tot circa 70 -150 cm -mv groengele fosfaatvlekken zichtbaar. Daarom is 
bij het booronderzoek met name de verbreiding van deze fosfaatvlekken in de ondergrond 
gekarteerd. Hierbij moet worden aangetekend dat een fosfaatkartering een minimale ver- 
breiding van een nederzettingsterrein aangeeft."' 
Uit de afbeelding blijkt dat een aantal fosfaatplekken in het onderzoeksgebied aanwezig is 
en dat bewoning steeds heeft plaats gevonden op de hoogste delen van de stroomrug. De 
fosfaatvlekken omvatten de meldingsgebieden 6, 7,8,9,10,11, 21 en 22."' Meldings- 
gebied 6,7 en 8 zijn nederzettingsterreinen die op basis van het aardewerk worden geda- 
teerd in de Romeinse tijd. Op meldingsgebied 21 en 22 liggen nederzettingsterrein uit zowel 
de Romeinse tijd als de Vroege Middeleeuwen en meldingsgebied 10 en 11 zijn terreinen die 
in de Late Middeleeuwen zijn bewoond. De vondstlagen in het onderzoeksgebied zijn steeds 
geheel in de bouwvoor opgenomen. Direct onder de bouwvoor bevinden zich grondsporen 
met vondstmateriaal. Deze sporen bevinden zich in de oeverafzettingen. 
Opvallend is dat de nederzettingsterreinen die worden gedateerd in de Romeinse tijd en de 
vroege Middeleeuwen zich op de 'kopjes' van de Houtense stroomrug bevinden. De relatief 
hoge ligging in het landschap -op de al relatief hooggelegen stroomrug - beschermde de 
nederzettingen waarschijnlijk tegen overstromingen vanuit de Kromme Rijn en de Neder- 
rijn. Het omringende gebied zal zeer geschikt zijn geweest voor landbouw. Oever- 
afzettingen van de stroomrug zijn namelijk kalkrijk, hebben een goede waterhuishouding en 
zijn goed te bewerken."* De relatief hooggelegen stroomrug zal alleen bij extreem hoog- 
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water in de Rijn een korte periode onder water hebben gestaan. Het l<omgebied ten oos- 
ten van het onderzoelögebied zal echter grote delen van het jaar geïnundeerd zijn geweest 
en Icon hooguit als weidegebied dienst doen. 
De terreinen die zijn gebruikt in de Late Middeleeuwen bevinden zich aan beide zijden van 
de oost-west georiënteerde restgeul. De restgeul was op het moment van bewoning al ge- 
heel opgevuld, maar zal als een duidelijk laagte in het terrein aanwezig zijn geweest. Uit de 
boringen blijkt dat ingravingen in de restgeul aanwezig zijn, maar kan niet worden opge- 
maakt of op de restgeulafzettingen ook daadwerkelijk bewoning heeft plaats gevonden. 

4.Terrein 8 A 

In deze paragraaf zal verder worden ingegaan op de opgraving op terrein 8 A. De 
sedimentatie- en bewoningsgeschiedenis die heeft plaats gevonden op het terrein kan in 
detail worden beschreven aan de hand van profielwanden in de opgravingsputten. In de 
profielwanden zijn namelijk vele kleinschalige sedimentologische structuren waargenomen. 
Deze structuren zijn in boringen niet zichtbaar en aan de hand van deze structuren kan de 
stratigrafische positie van de archeologica nauwkeuriger worden bestudeerd. 

Het lithogenetisch profiel 
Op het schematisch lithogenetisch profiel van de ondergrond van het opgravingsterrein is 
zichtbaar dat zich restgeulafzettingen bevinden in het westelijke deel van het profiel (Afb. 
29). Deze afzettingen zijn afkomstig van de meest westelijke noord-zuid georiënteerde rest- 
geul. Net ten westen van het profiel bevindt zich de Rietsloot, die in deze restgeul- 
afzettingen is ingegraven. De restgeul is circa 130 cm diep en opgevuld met een pakket 
kalkloze, zandige lichte klei. Onder deze restgeulafzettingen bevinden zich bedding- 
afzettingen, die uit kalkrijk matig grof zand bestonden. 
Het maaiveld lag in de restgeul relatief laag, op circa 2.00 m -i-NAP.Ten oosten van de 
restgeul neemt de hoogte van het maaiveld toe en bevinden zich oever- op bedding- 
afzettingen in de ondergrond. De oeverafzettingen bestaan uit een ca. 50 cm dik pakket ho- 
rizontaal gelaagde pakketjes lichte klei en zavel en schuin gelaagde pakketjes matig grof 
zand. Naar het oosten toe komen de beddingafzettingen dichter onder het maaiveld te lig- 
gen. In het centrale deel van het schematisch afgebeelde profiel bevinden de bedding- 
afzettingen zich zelfs direct onder de bouwvoor (Afb. 29). Hoewel het maaiveld ook hier re- 
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latief hoog lag (2.50 - 3.00 m +NAP) doet dit vermoeden dat 30 - 50 cm grond van dit deel 
van het terrein is afgeschoven. 

In het centrale deel van het profiel zijn twee opgevulde kronkelwaardgeulen zichtbaar. De 
westelijke kronkelwaardgeul is ongeveer 28 m breed en de oostelijke circa 15 m. De 
kronkelwaardgeulen zijn maximaal 150 - 200 cm diep en de opvulling bestaat uit een pakket 
horizontaal gelaagde lichte klei en zavel. Deze kronkelwaardgeulen zijn niet aangetroffen 
tijdens het booronderzoek en daarom ook niet afgebeeld in afbeelding 27.Ten oosten van 
deze kronkelwaardgeulen bevinden zich wederom oeverafzettingen op beddingafzettingen 
en neemt de hoogte van het maaiveld geleidelijk aan weer af. In het uiterste oosten van 
het profiel bevindt zich een tweede opgevulde restgeul. Dit is de meest oostelijke noord- 
zuid georiënteerde restgeul (Afb. 28). Deze restgeul is opgevuld met een pakket kalkloze 
matig zware klei en daaronder een pakket horizontaal gelaagde, kalkrijke zavel. 

Stratigrafie 
De vondstlaag was overal geheel opgenomen in de bouwvoor, en in de ongestoorde onder- 
grond onder de bouwvoor waren tot circa 70 -150 cm -mv groengele fosfaatvlekken waar- 
genomen. Alle sporen bevonden zich direct onder de bouwvoor en zijn gedateerd in de Ro- 
meinse tijd en de Middeleeuwen. Met name op het hoge deel van het opgravingsterrein zijn 
alleen de onderkanten van diepe sporen aangetroffen. Dit bevestigt het vermoeden dat dit 
deel van het terrein is afgeschoven. 
De sporen bevonden zich ook in de top van kronkelwaardgeulopvulling. Hieruit blijkt dat de 
kronkelwaardgeulen waren opgevuld voordat de bewoning heeft plaatsgevonden. Op de bo- 
dem van de restgeulen en in de restgeulafzettingen is geen archeologisch materiaal aange- 
troffen.Ter plaatse van de restgeulen direct onder de bouwvoor is wel Romeins vondst- 
materiaal aangetroffen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de restgeulen ook waren 
opgevuld voordat de bewoning plaatsvond. Ze zullen wel een laagte in het landschap heb- 
ben gevormd in de Romeinse tijd. Het aangetroffen vondstmateriaal zal samen met sedi- 
ment als gevolg van menselijke activiteit in de geulen terecht zijn gekomen, waardoor 
reliëfverschillen geleidelijk aan minder uitgesproken werden. 

Landschappelijke situatie 
Het is mogelijk om over de geologische ondergrond en 'de hoogte van het maaiveld' de 
sporen en structuren van terrein 8 A te projecteren (Afb. 30). Ook de specifieke situatie, 
zoals die aan het eind van de Ijzertijd en begin van de Romeinse periode was, kan worden 
afgebeeld (Afb. 30a). Daaruit is af te lezen dat op de 'kop' van het terrein enkele 
begravingen hebben bestaan, circa 100 m ten westen van de restgeul van de Houtense 
stroomrug. Deze restgeul was op dat moment aan het verlanden, maar de begravingen zul- 
len door de hoge ligging van het terrein beschermd zijn gebleven tegen overstromingen 
vanuit de Kromme Rijn. De bewoning uit deze periode heeft vermoedelijk plaatsgevonden 
op een nabijgelegen 'kopje', buiten het opgravingsterrein. 
Bewoning uit de Romeinse tijd werd wel aangetroffen (Afb. 30b). De huisplaatsen bevonden 
zich op de hoogste delen van de stroomrug en de waargenomen fosfaatplek blijkt goed 
overeen te komen met de ligging van de kern van de nederzetting. Rondom die kern be- 
stond een stelsel van afwateringsgreppels die nagenoeg haaks op elkaar stonden. De 
noord-zuid georiënteerde afwateringsrichting liep parallel aan de natuurlijke laagte van de 
verlande restgeul ten westen van het nederzettingsterrein. De afwatering vond zowel 
plaats naar deze laagte, als naar het laaggelegen komgebied ten oosten van de vindplaats. 

Nadat aan het eind van de Romeinse tijd de nederzetting ophield te bestaan, werd pas in de 
Late Middeleeuwen opnieuw gewoond op het terrein (Afb. 30c). De boerderijen lagen ech- 
ter op de flank van de 'kop' en vallen daarmee buiten de fosfaatvlek. Mogelijk heeft in deze 
periode slechts kortstondige bewoning plaats gevonden, waardoor de ligging van dit soort 
boerderijen niet met behulp van een fosfaatkartering kan worden aangetoond. 
Uit de verschillen in landschappelijke ligging van de boerderijen uit de Romeinse tijd ten 
opzichte van die uit de late Middeleeuwen kunnen mogelijk conclusies worden afgeleid ten 
aanzien van de dynamiek in het toenmalige landschap. In de Romeinse tijd was de rivier in 
de Houtense stroomrug al buiten gebruik geraakt en werd het Rijnwater via een rivier in 
de Kromme Rijn stroomrug en in de Nederrijn stroomrug afgevoerd (Afb. 31). Deze rivieren 
bevonden zich beide op 4 km afstand van de nederzetting. Jaarlijks kwamen overstromin- 
gen voor, omdat rivierbedijking nog niet had plaatsgevonden.Tijdens zulke overstromingen 
zal het achterliggende komgebied van deze rivieren onder water zijn komen te staan. De 
Werkhovense stroomrug zal door zijn relatief hoge ligging als een soort dijk hebben gefun- 
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geerd voor water vanuit de Kromme Rijn. Hierdoor is de Houtense stroomrug enigszins be- 
schermd geweest. De restgeuien in de Houtense stroomrug zullen in deze perioden echter 
als overloopgeultjes voor het rivierwater hebben gediend en de laagten zullen dus vol wa- 
ter hebben gestaan. Blijkbaar steeg het water daarbij zo hoog dat de nederzettings- 
terreinen op de allerhoogste delen van het gebied - de zandkopjes - werden gesitueerd. De 
landbouwgronden zullen op de flanken van deze kopjes hebben gelegen en het grootste ge- 
deelte van het jaar droog hebben gelegen. De ondergrond was daar tamelijk vruchtbaar, 
omdat de onderliggende oeverafzettingen niet alleen kalkrijk zijn, maar ook een goede wa- 
terhuishouding hebben gekend. 

5. Paleogeografische reconstructie 

In de Ijzertijd bevond zich een meanderende rivier in het onderzoeksgebied. Deze rivier 
stroomde van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en voerde het Rijnwater af. De rivier was 
reeds enkele honderden jaren actief en had een 1,5 km brede meandergordel gevormd, de 
Houtense stroomrug. Als gevolg van meanderhalsafsnijdingen waren diverse restgeuien in 
deze stroomrug ontstaan. De meest oostelijk restgeul is hiervan een voorbeeld (zie Afb. 

28). 

In de Ijzertijd vindt sterke erosie plaats in de buitenbochten van de rivier in de Houtense 
stroomrug. Hierdoor verplaatste de rivierbedding zich naar het oosten en in de binnenbocht 
van de rivier ontstaan kronkelwaardgeulen. Bij afnemend hoogwater werd zand en zavel in 
deze geulen afgezet en daarna begonnen de kronkelwaardgeulen te verlanden. Inmiddels 
was bij Wijk bij Duurstede een tweede rivierarm ontstaan, de Kromme Rijn (Afb. 31b). 
Hierdoor nam de waterafvoer in de Houtense stroomrug sterk af. Op het moment dat de 
bewoners zich vestigden op de stroomrug belandde de stroomrug in haar eindfase en ver- 
anderde de ten westen van het nederzettingsterrein gelegen rivierbedding in een restgeul. 
Het nederzettingsterrein bevond zich op een van de hoogste delen van de stroomrug, een 
zogenaamd 'kopje', dat bescherming bood tegen overstromingen vanuit de Kromme Rijn. 
Het omringende gebied, de lagere delen van de stroomrug, kan als landbouwgrond dienst 
hebben gedaan, terwijl het komgebied als weidegrond voor het vee en mogelijk jachtgebied 
kan hebben gediend. Waarschijnlijk kon het vee worden gedrenkt in de restgeul van de 
stroomrug, waar misschien ook kon worden gevist. 
Archeologische vondsten in het Kromme Rijngebied wijzen op ononderbroken gebruik van 
het gebied rondom Houten tot in de Karolingische periode. Hoewel de bewoning zich regel- 
matig verplaatste, heeft bewoning wel steeds op de hoogste delen van de stroomrug 
plaatsgevonden. Op die manier beschermde men zich tegen overstromingen. 
De restgeul van de Houtense stroomrug verlandt steeds verder en is in de Romeinse Tijd 
geheel dichtgeslibd. Op dat moment vormt het nog slechts een zompige laagte in het land- 
schap. In deze periode vestigen zich mensen op terrein 8 A, op een van de hoogste delen 
van de Houtense stroomrug. Overstromingen vinden dan niet alleen meer plaats vanuit de 
Kromme Rijn, maar ook vanuit de Nederrijn-Lek (Afb. 31). Evenals in de Ijzertijd kunnen de 
lagere delen van de stroomrug zijn gebruikt als landbouwgrond en zal het komgebied ten 
oosten van het onderzoeksgebied als weidegrond voor het vee hebben dienst gedaan. Om 
de afwatering van de nederzetting te verbeteren wordt een afwateringssysteem aangelegd 
van greppels, dat zowel afwaterde op de westelijk gelegen restgeul als op het oostelijke 
komgebied. In de nederzetting zullen waterputten zijn aangelegd voor de drinkwatervoor- 

ziening. Doordat de onderkant van deze putten zich in de beddingafzettingen van de stroom- 
rug bevonden was een goede en zuivere watervoorraad gegarandeerd. De nederzetting is 
op zijn laatst verlaten in de 3= eeuw na Chr. 

In de vroege Middeleeuwen vond geen bewoning plaats op terrein 8 A. Het landschap ver- 
anderde echter nauwelijks en overstromingen konden nog steeds gebeuren vanuit de 
Kromme Rijn en de Nederrijn-Lek (Afb. 31b). Het landgebruik zal dus ook niet wezenlijk zijn 
veranderd: landbouwgrond op de lagere delen van de stroomrug en weidegrond in het kom- 

gebied. 
In de 11' eeuw nam de rivieractiviteit van de Kromme Rijn af en in het begin van de 12' 
eeuw was de rivier bij Wijk bij Duurstede geheel afgedamd. Dit is waarschijnlijk een 
bezegeling van een natuurlijk proces geweest."' Vanaf dat moment kon het Rijnwater al- 
leen door de Nederrijn-Lek worden afgevoerd (Afb. 31c). In deze periode begon men te- 
vens de rivieren te bedijken en kwamen overstromingen alleen nog voor bij dijkdoorbraken. 
Vanaf de late Middeleeuwen was men voor de locatiekeuze van het nederzettingsterrein 
dus veel minder gebonden aan de hoogste delen van het landschap. In deze periode vestigt 

119. Bcrendsen 1982. zich opnieuw bewoning op terrein 8 A. De boerderijen lagen op de flank van de hoge kop 
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Stroomgordeïs met een 
watervoerende riviert>ed- 
ding 
Fossiele stroomgordeïs 

Huidige nvieren en kanalen 

a: Het rivierpatroon omstreeks 2100 BP   ^^ i 

Stroomgordeïs met een 
waten/oerende rivierbed- 
ding 

I Fossiele stroomgordeïs 

Huidige rivieren en kanalen 

K1 

c: Het rivierpatroon omstreeks 750 BP (1200 AD)    ^^«». 

Houten -Terrein 8A 
De ontwikkeling van het rivierpatroon in het zuiden van de 
provincie Utrecht (Berendsen 1982) >< 

A tb. 31 
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van de Houtense stroomrug. Blijkbaar was het belangrijker de landbouwgrond op deze 
hoge delen te situeren, waardoor de kans op een goede oogst werd verbeterd. Het kom- 
gebied ten oosten van het onderzoeksgebied zal nog steeds grote delen van het jaar onder 
water hebben gestaan en zal dus dienst zijn blijven doen als hooi- en weidegrond voor het 
vee. 
In het komgebied bevindt zich veen in de ondergrond. Daardoor is dit gebied na de Laat- 
middeleeuwse bedijkingen onderhevig geweest aan klink. Als gevolg daarvan is het maai- 
veld langzaam gezakt en zal het gebied ook in de Middeleeuwen drassig zijn gebleven. 
Doordat de meandergordel van een stroomrug nagenoeg niet klinkt, is het hoogteverschil 
tussen de stroomrug en het komgebied sinds de bedijking groter geworden. Maar als ge- 
volg van landbouwactiviteiten, met name ploegen, zal grond van de hoge delen van de 
stroomrug naar de lagere delen zijn vervoerd. 
Tijdens de grootschalige verkavelingen in deze eeuw zal het terrein nog verder zijn 
geëgaliseerd. Hierdoor zijn de vondstlagen op de hogere terreindelen afgetopt. De vondst- 
laag is nagenoeg geheel verdwenen en alleen de diepere delen van sporen zijn nog aange- 
troffen tijdens de opgraving. In het verleden waren de 'zandkopjes' ongeveer 50 cm hoger 
dan het huidige niveau en bevond de top van de kopjes zich op ca. 3.50 - 3.75 m -i-NAR 
Het hoogteverschil tussen stroomrug en komgebied zal destijds 1,50 - 2 m hebben be- 
draagt. 

6. Conclusie 
Het gebied rondom Houten is vanaf de Ijzertijd vrijwel continu in gebruik geweest. De be- 
woning heeft zich regelmatig verplaatst, maar heeft steeds op de hogere delen van de 
stroomrug plaatsgevonden. Hierdoor zijn terreinen soms meerdere malen als nederzetting- 
sterrein in gebruik genomen. Als gevolg van recente egalisatie zijn de hoogste delen van de 
stroomrug afgetopt. Daardoor is ongeveer een halve meter grond verdwenen van de hoog- 
ste delen van terrein 8 A en is een vondstlaag op het terrein niet aangetroffen. Alleen de 
diepere delen van grondsporen zijn bewaard gebleven en deze dateren uit verschillende pe- 
riodes. 

Omstreeks het begin van de Romeinse tijd vestigden zich mensen op terrein 8 A. Het 
nederzettingsterrein lag op een 'kopje' op de Houtense stroomrug, net ten westen van een 
dichtgeslibde restgeul van de Houtense stroomrug. Deze restgeul vormde een zompige 
laagte in het landschap. Ongeveer 250 m ten oosten van het nederzettingsterrein bevond 
zich het drassige komgebied. Om de afwatering te verbeteren werd een 
afwateringssysteem aangelegd van greppels, die afwaterden op zowel de restgeul als het 
oostelijk gelegen komgebied. De hoge ligging van het terrein bood bescherming tegen over- 
stromingen. Daarnaast was het omliggende gebied en met name de lagere delen van de 
stroomrug, zeer geschikt voor landbouw en kon het komgebied worden gebruikt als weide- 
gebied voor het vee. 
Aan het eind van de midden-Romeinse periode werd het terrein verlaten. Misschien trok- 
ken de nazaten van de bewoners wel naar het in de buurt gelegen 'terrein 21', maar zeker 
is dat niet. In elk geval verandert het natuurlijke reliëf in het landschap en het daaraan ge- 
bonden potentiële landgebruik nauwelijks ten opzichte van de Romeinse periode. 

Gedurende de late Middeleeuwen vindt nogmaals kortstondig bewoning plaats op terrein 8 
A.'^° De boerderijen bevinden zich ditmaal op de flank van de 'kop' op de Houtense stroom- 
rug. Doordat de rivieren inmiddels waren bedijkt, vonden overstromingen nauwelijks meer 
plaats. In het komgebied begint als gevolg van die bedijkingen klink op te treden, waardoor 
het gebied in de winter toch nog steeds onder water staat. De kom zal om die reden dienst 
zijn blijven doen als hooiland en weidegrond voor het vee. De landbouwgronden lagen in de 
Middeleeuwen op de hoogste delen van de stroomrug. 

120. Zie bijlage V. 
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Bijlage II. Archeobotanie 

I. van Amen & 0. Brinkkemper 

1. Inleiding 
Het archeobotanisch onderzoek op terrein 8 A riclitte zich op een reconstructie van zowel 
het landschap als de lokale economie uit de Romeinse tijd. Daarbij zijn de resultaten van 
eerder uitgevoerde onderzoeken in Houten een belangrijk startpunt. Het omvangrijkste on- 
derzoek op dit gebied is het proefschrift van Kooistra, maar daarnaast zijn ook enkele 
kleinschalige onderzoeken gepubliceerd over de 'botanische geschiedenis' van Houten en 
omgeving."' Daarnaast is het nabijgelegen Wijk bij Duurstede-de Horden onderwerp van 
het proefschrift van Lange."^ 

Monst.nr      Spoornr. context 0,25inm onderzocht opmerkingen 

11-2-38,      s81 Afvallcuil, onderuit spoor 

15-1-1,        s2 Inhoud ingegraven dolium + geen zaden 

17-1-25,      s39 Bovenuit afvall<uil in de omgeving van de huizen - 
17-1-26,      s39 Onderuit afvall<uil in de omgeving van de huizen + 

18-1-14,      sll Afvall<uil net binnen l<ern nederzetting 

19- 2-54,     s27 Tonvulling van waterput, net naast perceleringsgreppel + onverkoold materiaal 

19-2-57,      sl7 Afvall(uil -1- 

30-3-22,       s7 Laaq in Icuil met zeer veel materiaal bij huizen + 

34-2-17,      s7 Kleine waterput bij perceleringsgreppel + onverkoold materiaal 

39-1-17,       s22 Afvalkuil mogelijk behorende tot huis 7 + 

39-2-27,      s4 Middenstaander van huis 7 + 

51-1-6,        s3 Kuil met verbrand graan, buiten de kern van de nederzetting + 

51-1-7,        S3 Kuil met verbrand graan, buiten de kern van de nederzetting + 

52-2-5,        s9 Middenstaander van huis 7 + 

52-2-8,        sl2 Wandqreppel van huis 7 + 

52-2-9,        s7 Wandgreppel van huis 7 - 
52-2-16,       s5 Afvalkuil bij huis 7 + 

62-1-12,       sl4 Perceleringsgreppel + 

63-1-8,        si Afvalkuil in omgeving van huis, binnen kern van de nederzetting - 
66-2-55,      sll Afvalkuil, onderdeel van een cluster in de NO-hoek van de nederzetting + 

66-3-85,      S134 Bovenin de vulling van een waterput, in kern van de nederzetting + 

Tabel 3 De context van de geanalyseerde botanische monsters. 

2. Methoden en technieken 
Tijdens een intensieve samenwerking tussen de opgravers en de uitvoerders van het bota- 
nisch onderzoek zijn 55 sporen geselecteerd, waaruit 60 botanische monsters zijn geno- 
men. Een van de uitgangspunten was om verschillende soorten sporen te bemonsteren. 
Daarnaast was de bemonstering gericht op verschillende conserveringsomstandigheden, 
bijvoorbeeld in waterputten waar zadenresten goed bewaard kunnen zijn gebleven. In een 
geval werd een spoor bemonsterd, omdat de graankorrels met het blote oog zichtbaar wa- 
ren. Weer andere sporen zijn bemonsterd, omdat ze onderdeel uitmaakten van een struc- 
tuur en het botanisch onderzoek meer informatie over de structuur zou kunnen opleveren. 
In principe zijn van elk bemonsterd spoor, indien uitvoerbaar, twee emmers van elk 12 liter 
gevuld. Alle monsters zijn gezeefd en het zeefresidu is vluchtig bekeken. Hierdoor konden 
'rijke' monsters alsnog onder de aandacht komen en kon worden besloten tot nadere uit- 
werking. Uiteindelijk zijn eenentwintig van de zestig grondmonsters geanalyseerd. De lig- 
ging van deze monsters is aangegeven in Afb. 32. 

121. Respectievelijk Kooistra 1996 en 
Jacobs 1988. 

122. Lange 1990. 
123. Het residu uit de kleinste zeef- 

fracties bevatte weinig tot geen 
materiaal, zodat na verloop van 
tijd besloten is om deze fractie 
niet meer uit te zoeken. 

124. In dit laatstgenoemde monster 
(put 15, volgnummer 1, spoor- 
nummer 2) zijn echter geen 
zadenresten   aangetroffen. 

De monsters zijn gezeefd op een serie zeven, waarna het residu verdeeld is in fracties 
groter dan 4 mm, 4-2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm en 0,5-0,25 mm.'" De eenentwintig mon- 
sters zijn afkomstig uit verschillende contexten (Tabel 3).Twaalf monsters zijn afkomstig 
uit (afval-) kuilen; drie monsters zijn afkomstig uit waterputten; vier monsters zijn geno- 
men uit de sporen van een huisplattegrond; één uit een greppel van het greppelsysteem en 
één uit een compleet dolium.'^" 

Van alle typen grondsporen reikten alleen waterputten tot onder de grondwaterspiegel en 
daarmee diep genoeg voor de conservering van onverkoolde botanische resten. Er zijn ech- 
ter maar drie monsters uit waterputten geanalyseerd. Dat komt doordat andere waterput- 
ten een minder hoge prioriteit hadden, omdat ze uit de late Middeleeuwen dateerden. 
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Van de monsters uit de Romeinse waterputten is telkens in alle gevallen drie liter onder- 
zocht. 
Hoewel in de meeste grondmonsters verkoolde zaden werden aangetroffen, was de kwali- 
teit van de conservering slecht en bleek het aantal zaden per liter meestal laag. 
De resultaten zijn weergegeven in twee tabellen. In Tabel 4 staan de monsters met 
onverkoolde resten vermeld. In Tabel 5 staan de monsters met uitsluitend verkoolde en en- 
kele gemineraliseerde plantenresten. 

3. Resultaten 

3.1 Onverkoolde zadenresten 
Twee monsters uit waterputten (W37,W54) bevatten onverkoold botanisch materiaal."^ De 
zadenresten zijn ingedeeld in oecologische groepen aan de hand van de Standaardlijst van 
de Nederlandse Flora (Tabel 4)."' 

Het eerste grondmonster (34-2-17) is afkomstig uit een kleine waterput (W54), die naast 
een perceleringsgreppel was aangelegd. De waterput dateerde uit de 1* eeuw na Chr. en 
bestond uit een diep ingegraven kuil, met op de bodem de resten van de duigen van een 
ton. Het monster is afkomstig uit de bodem van de tonvulling en vertegenwoordigt de pe- 
riode dat de put in gebruik is geweest. 
In de waterput zijn verschillende cultuurgewassen aangetroffen. De graansoorten zijn 
voornamelijk verkoold. Herkend zijn korrels en aarspilfragmenten van gerst (Hordeum 
vulgäre) en aarbases en kelkkafjes van emmer (Triticum dicoccum). Een aarbasis is in 
zeer slechte staat en kon alleen als tarwe (Triticum spec.) gedetermineerd worden. Van 
emmerkaf zijn ook onverkoolde resten gevonden. Naast tarwe en gerst is ook kaf van 
pluimgierst {Panicum miliaceum) gevonden. 
Het monster bevatte tevens verschillende oliehoudende gewassen, zoals huttentut 
(Camelina sativa), dat al sinds de Ijzertijd werd verbouwd, en lijnzaad (LInum 
usltatissimum). Naast lijnzaad werd ook maanzaad (Papaver somniferum) terugge- 
vonden. Deze plant werd al in het Neolithicum geteeld, maar toen betrof het de kleinzadige 
ondersoort setigerum. In Bronstijd nederzettingen ontbreekt zij tot nu toe, en tot voor 
kort werd aangenomen dat de Romeinen de plant herintroduceerden. Uit het onderzoek 
naar de ecologische resten van Oss-Ussen blijkt echter dat de plant in de Ijzertijd al 
weer bekend was."' 
Van de onkruidengroep zijn de meeste soorten echte akkeronkruiden, zoals gekroesde 
melkdistel (Sonchus asper), kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) en zwaluvjtong 
(Polygonum convolvulus). Ook haver {Avena spec.) wordt tot de onkruidplanten gere- 
kend. Hoewel van haver een (verkoold) kaffragment is teruggevonden, staat het niet vast 
of het daarbij om de wilde haver of oot {A. fatua) of om de gecultiveerde haver (A. 
sativa) gaat. 
Veel zaden zijn afkomstig van planten van ruigten. Ruigten zijn door de mens onbewust 
beïnvloedde terreinen, zoals gebieden in de buurt van een nederzetting. Veel ruigteplanten 
staan op weinig betreden, voedselrijke plaatsen, zoals mei- en stippelganzevoet 
(Chenopodium album en C. ficifolium) en beklierde duizendknoop (Polygonum 
lapathifolium). De aangetroffen dovenetelzaden (Lamium spec.) zijn waarschijnlijk af- 
komstig van paarse dovenetel (Lamium purpureum).'-^'lredp\an\.en als grote weegbree 
{Plantago major) en varkensgras (Polygonum aviculare) zullen in en bij de nederzet- 
ting gegroeid hebben. 

125. In de monsters uit de andere wa- 
terput (W124, K-IS), met de num- 
mers 65-3-85 en 30-3-22, zijn 
geen onverl<oolde zaden in terug- 
gevonden. De monsters bevatten 
wel enige verkoolde en 
gemineraliseerde zaden en deze 
zijn in de volgende paragraaf be- 
sproken. 

126. Van der Meijden et al. 1983; De 
hier bedoelde indeling geeft een 
beeld van de plaatsen waar plan- 
ten voornamelijk groeien, en hoe- 
wel de meeste planten in meer dan 
een milieu kunnen voorkomen, 
zijn  onverkoolde zadenresten 
toch goede milieu-indicatoren. 

127. Bakels 1994, 230. 
128. De zaden meten 1,92-2,11 x 0,7- 

0,9 mm. 

De waterput bevat ook enkele planten van storingsmilieus, zoals zilverschoon (Potentilla 
anserina). Planten van storingsmilieus staan op plaatsen waar de milieuomstandigheden 
sterk fluctueren, bijvoorbeeld door wisselende waterstanden. De meeste planten van voch- 
tige tot natte plaatsen zijn echter pionierplanten, zoals de zeezuring (R. maritima) en het 
tandzaad (Bidens spec). Pionierplanten zijn de eerste planten die op een gestoorde 
plaats opkomen. De pionierplanten en de planten van storingsmilieus wijzen op een enigs- 
zins vochtige, veranderende omgeving. 
Ook het aantal water- en oeverplanten is groot in het monster uit de waterput. Hoewel er 
slechts één echte waterplant is aangetroffen (waterranonkel; Ranunculus subg. 
Batrachium), zijn veel zaden afkomstig van planten van voedselrijke oevers, zoals wolf- 
spoot {Lycopus europaeus) en grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica). De 
omgeving moet tijdens het gebruik van deze waterput dus betrekkelijk nat zijn geweest. 
Ten slotte zijn er nog enkele planten die duiden op graslanden en veenlanden. Het zaad van 
rode klaver (Trifolium pratense) is verkoold. Kale jonker (Cirsium palustre) staat 
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19-2-54 34-2-17 Frequentie 
datering IIA I 
liters 3 3 
context put W37 putW54 

cultuurgewassen 
Cerealia 3v 2v 2 graan 
Hordeum vulgäre 2v 3v 2 gerst 
Hordeum vulgäre, r.i. 2v Iv 2 gerst, aarspllfragment 
Panicum miliaceum, kaf - 6 1 pluimgierst, kaf 
Triticum dicoccum, kaf 4 +4v 8+lv 2 emmer, kaf 
Triticum dicoccum/ spelta 2v - 1 emmer/ spelt 
Triticum spec, kaf 5 1 2 tarwe, kaf 
Camelina sativa - 15 1 huttentut 
Linum usilatissimum 1 2 2 lijnzaad 
Papaver somniferum - 2 1 maanzaad 

akkers en droge ruigten 
Anagallis arvensis 15 4 2 guichelheil 
Arctium spec. 2 - 1 tandzaad 
Atriplex patuia/ prostrata 100 311 2 uitstaande of spiesmelde 
Avena spec. - Iv 1 haver 
Avena spec, kaf - (Iv) 1 haver, kaf 
Capsella bursa-pastoris 200 1 gewfoon herderstasje 
Carduus crispus (3) - 1 kruldistel 
Carduus spec. 0.5 (1) 2 distel 
Chenopodium album 130 76 2 melganzevoet 
Chenopodium ficifolium 32 96 2 stippeiganzevoet 
Chenopodium murale 4 - 1 muurganzevoet 
Conium maculatum 5 - 1 gevlekte scheerling 
Euphorbia helioscopia 1 3 2 kroontjeskruid 
Hyocyamus niger 80 33 2 bilzekruid 
Lamium purpureum - (17) 1 paarse dovenetel 
Malva sylvestris 6 1 kattestaart 
Papaver argemone 5 - 1 ruige klaproos 
Plantago major 56 263 2 grote weegbree 
Polygonum aviculare 178 26 2 varkensgras 
Polygonum convolvulus (Ifr) 6 2 zwaluwtong 
Polygonum lapathifolium 1.5 11 2 beklierde duizendknoop 
Solanum nigrum 16 32 2 zwarte nachtschade 
Sonchus arvensis 5 1 2 akkermelkdistel 
Sonchus asper 2 61 2 gekroesde melkdistel 
Stellaria media 163 318 2 vogelmuur 
Urb'ca urens 214 77 2 kleine brandnetel 

Storings- en natte pioniersplanten 
Bidens spec. - 3 1 tandzaad 
Chenopodium glaucum/ rubrum - 5 1 rode/ zeegroene ganzevoet 
Leontodon autumnalis 1 - 1 herfstleeuwetand 
Mentha aquatica/ arvensis 22 5 2 water- /akkermunt 
Polygonum hydropiper - 3 1 waterpeper 
Polygonum mite (16) (5) 2 zachte duizendknoop 
Potentilla anserina - 4 1 zilverschoon 
Ranunculus repens-type 20 15 2 kruipende boterbloem 
Rumex maritimus 50 12 2 zeezuring 
Stellaria aquatica 147 - 1 watermuur 
Trifolium repens, blaadje 1 - 1 witte klaver 

Zoete wateren en oevers 
Alisma plantago-aquatica 55 57 2 grote waterweegbree 
Alisma spec. 5 - 1 waterweeqbree 
Berula erecta 5 3 2 kleine watereppe 
Eleocharls palustris 109 +5v 55 2 waterbies 
Glyceria fluitans 1 - 1 mannagras 
Lycopus europeaus 5 29 2 wolfspoot 
Oenanthe aquatica 2 3 2 watertorkruid 
Oenanthe fistulosa - (2fr.) 1 pjjptorkruid 
Ranunculus subg. Batrachium 6 1 2 fijne waterranonkel 
Rumex hydrolapathum 27 - 1 waterzuring 
Sagittaria sagittifolia - 1 1 pijlkruid 
Stachys palustris (1) 5 2 moerasandoorn 
Typha spec. 2 1 isdodde                               | 

Tabel 4 De monsters met onverkoolde 
botanische  macroresten. 



79     ^ADC Rapport 30 - Houten-Zuid, Archeologisch ondenoek terrein 8A 

Tabel 4 De monsters met onverkoolde 
botanische macroresten. 

19-2-54 34-2-17 Frequentie 
Graslanden 
Cirsium palustre (15) 43 2 kale jonker 
Daucus carola 25 2 2 Wilde peen 
Lychnis flos-cuculi 10 - 1 echte koekoeksbloem 
Prunella vulgaris 22 (1) 2 brunel 
Stellarla graminea 10 1 grasmuur 
Trifolium pratense - Iv 1 rode klaver 

Heide- en veenplanten 
Galium palustre 2 3 2 moeraswalstro 
Potentilla erecta-type 0.5 - 1 tormentil-type 

Bosranden en struwelen 
Glechoma hederacea - 24 1 hondsdraf 
Sambucus nlgra 1+(1) - 1 gevi^one vlier 
Sanobücus spec. 7 0.5 2 vlier 
Urtica dioica 494 +5v 270 2 grote brandnetel 

Bosplanten 
Corylus avellana Ifr. - 1 hazelnoot 

Overige 
Brassica spec. (5fr.) 18 2 kool 
Bromussecalinus-type 2,5v 2v 2 dreps-type 
Carex spec, 2-kantig 1 - 1 zegge, 2-kantig 
Carex spec, 3-kantlg 36 8 2 zegge, 3-kantig 
Chenopodlaceae 30 - 1 ganzevoetfamilie 
Cirsium oleraceum/ vulgäre 1 - 1 moesdistel/ speerdistel 
Compositae (1) 1 2 composietenfamilie 
Euphrasia/ Odonites spec. 5 - 1 ogentroosts/ helmogentroost 
Galeopsis speciosa/ tetrahit - 1 1 dauwnetel/ gewone hennepnetel 
Gramineae, klein 108+6v 71 2 grassenfamilie, klein 
Gramineae, midden 3v 6 + 25V 2 grassenfamilie, midden 
Gramineae, groot 2v - 1 grassenfamilie, groot 
Gramineae, stengelfragment - Iv 1 gras, stengelfragment 
Juncus spec. i250 60 2 rus 
Labiatae 1 Iv 2 lipbloemfamilie 
Lamium spec. 1 - 1 dovenetel 
Myosotis spec. 10 - 1 vergeet-mij-nietje 
Papaver spec. - 2 1 klaproos 
Polygonum spec 1 + (0,5) - 1 duizend knoop 
Rumex spec. 749 +2v 246 + 16v 2 zuring 
Scirpus spec. 1 3 2 bies 
Sonchus spec. 3 - 1 melkdistel 
Stachys spec. - 5fr.= 5 1 andoorn 
Umbelliferae 5 6 2 schermbloemfamilie 

houtskool + + 2 houtskool 
botfragmenten + -t- 2 botfragmenten 
indet 13+7V 3-K Iv 2 ondetermineerbaar 

Totaal 3221 2410 
Aantal zaden per liter 1074 803 

V = verkoold  fr. = fragment + = enkele -i- + = enkele tientallen ( ) = onzeker 

enigszins natter dan wilde peen (Daucus carota). De zaden van moeraswalstro (Galium 
palustre) kunnen afkomstig zijn van vochtige delen van akkers. Zaden van planten van 
bosranden en struwelen zijn weinig gevonden, waaruit volgt dat het landschap in de Ro- 
meinse tijd kennelijk vrij open Is geweest. 
De vlier (Sambucus spec.) kan ook in of bij een nederzetting hebben gestaan en dat geldt 
ook voor de stikstofminnende grote brandnetel (Urtica dioica). Hondsdraf (Glectioma 
hederacea) staat ook in hooi- en weiland en langs het water. De zaden meten 1,62-2,03 x 
0,95-1,08 mm. 
De zaden uit de 'overige' categorie konden niet op soort worden gedetermineerd, alleen op 
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familie. De waterput bevatte vele gras- en zeggezaadjes (Gramineae en Carexspec). 
Veel middelgrote graszaden zijn verkoold. Ze zouden tussen het gewas gestaan kunnen 
hebben en verkoold zijn geraakt tijdens het oogstverwerkingsproces. De koolzaden 
(Brassica spec.) waren in slechte staat en niet verder te determineren. De zaden vari- 
eerden in omtrek tussen de 1,6 en 1,8 mm. Het is onduidelijk of de zaden afkomstig zijn 
van wilde planten of van gecultiveerde soorten. 

Het tweede hier besproken monster, met het vondstnummer 19-2-54, is ook afkomstig uit 
detonvulling van waterput W37. Deze put was Ingegraven aan de zuidwestelijke rand van 
de nederzetting en dateert uit de eerste helft van de 2* eeuw na Chr. De tonput was goed 
bewaard gebleven en het monster is rijk aan onverkoolde zadenresten (1074 zaden per li- 
ter). Het monster bevat enkele cultuurgewassen, waaronder verkoolde graanresten van 
gerst en emmer"' en het oliehoudende lijnzaad. Pluimgierst, maanzaad en huttentut ontbre- 
ken. 
Ook dit monster is rijk aan akkeronkruiden. Opvallend is het voorkomen van ruige klaproos 
(Papaver argemone), die vooral op akkers van kalkarme zandgronden groeit. Het zaad 
heeft afmetingen van 0,9 x 0,4 mm. De omgeving van terrein 8 A is echter voornamelijk 
kalkrijk geweest en ruige klaproos zal daarom van elders afkomstig zijn, mogelijk meege- 
voerd met geïmporteerde granen. Zonder duidelijke aanwijzingen voor geïmporteerde gra- 
nen is dit echter hypothetisch. 
Haver ontbreekt in dit monster. Naast de akkeronkruiden zijn veel zaden afkomstig van 
tredplanten, zoals gewoon herderstasje (Capsella bursa-pastoris), grote weegbree en 
varkensgras en ruigteplanten, zoals gevlekte scheerling (Conium maculatum). 
Net als in de hiervoor beschreven waterput zijn ook in dit monster veel zaden gevonden 
van planten met een natte tot vochtige standplaats. Van waterbies {Eleocharis palustris) 
zijn enkele zaden verkoold. Er zijn weinig aanwijzingen voor open water in de omgeving, al- 
leen de waterranonkel is een echte waterplant. 
De graslandplanten staan in vochtige tot natte graslanden. Ook tormentll {Potentilla 
erecfa-type) kan daar gestaan hebben. 
De resten van planten uit bossen en struwelen vormen in dit monster een te verwaarlozen 
component. Enkele zaden van grote brandnetel {Urtica dioica) zijn verkoold. 

3.2 Verkoolde zadenresten'^ 
Verkoolde zadenresten hebben een duidelijk verband met de menselijke bewoning, want af- 
gezien van bijvoorbeeld blikseminslag, kunnen plantenresten alleen verkoold raken door 
menselijk handelen. Dit kan weer worden onderverdeeld in verschillende activiteiten. Zo 
kunnen de vondsten van verkoolde kafresten van graan en meegeoogste onkruiden, het ge- 
volg zijn van het roosteren van graan. Dit werd gedaan om het kaf bros te maken, zodat 
het gemakkelijk kon worden verwijderd. Maar het materiaal kan ook zijn verkoold tijdens 
het bereiden van de maaltijd. Ook is het denkbaar dat de stoppels van de gewassen door 
het vuur zijn opgeruimd, doordat men na de oogst de akkers platbrandde om de vrucht- 
baarheid van de grond te verhogen. Er kunnen echter nog vele andere vormen van mense- 
lijk handelen zijn geweest die resulteerden in verkoolde botanische resten, ook van planten 
die niet op akkers gestaan zullen hebben. 
De indeling van de verkoolde zadenresten inTabel 5 is anders opgesteld dan die inTabel4. 
Het directe verband tussen verkoolde plantenresten en menselijke activiteit was aanleiding 
om in deze tabel de zaden onder te verdelen in cultuurgewassen en wilde planten. Apart 
vermeld staat de hazelnoot (Corylus avellana). Deze noot is niet gecultiveerd, maar werd 
verzameld voor consumptie. 

Vroeg-Romeinse periode 
De context van het eerste hier beschreven monster (66-2-55) is een kuil (K92) die deel uit- 
maakt van een cluster kullen in de noordoostelijke hoek van de nederzetting. Het spoor kon 
op basis van het aardewerk niet nader worden gedateerd dan de Romeinse tijd. De kuil is 
relatief rijk aan verkoolde zaden. Hoewel de graankorrels sterk gefragmenteerd waren, is 
het kaf van emmer herkend. Gerst werd niet aangetroffen in het monster. Verder is de 
aanwezigheid van verkoold lijnzaad opmerkelijk. Vanwege het ontbreken van roosteren in 
het dorsproces heeft lijnzaad slechts een kleine kans verkoold te raken. In dit monster is 
het toch verkoold aangetroffen. 
De monsters uit een plattegrond van een huis (H7) uit de vroeg-Romeinse periode hebben 
zeer weinig botanisch materiaal opgeleverd.Twee monsters zijn afkomstig uit de wand- 
greppels (52-2-8 en 9), één uit een paal van een staanderpaar (52-2-5) en één uit een 
middenstaander van het gebouw (39-2-27). De verkoolde zaden in deze monsters zijn niet 

129. 

130. 

De maten van de emmer / spelt- 
iiorrels zijn: 5,1 x 3,0 x 3,1 en 5,0 
X 2,9 X 2,8 mm. 
Achtien van de eenentwintig 
archeobotanisctie monsters be- 
vatten alleen verkoolde zaden- 
resten. De monsters zijn zo goed 
mogelijk verspreid over de 
nederzettingssporen en tevens uit 
verschillende contexten genomen. 
Twaalf monsters zijn afkomstig uit 
een kuil; een uit een greppel (G5); 
een uit de eerder genoemde water- 
put W124; en vier uit een huis- 
plattegrond {H7), waarvan twee uit 
middenstaanders en twee uit de 
wandgreppels. 
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Monsternummers |ll-2-38 17-1-25 17-1-26 18-1-14 19-2-57 30-3-22 39-1-17 39-2-27^ 51-1-6 51-1-7 52-2-5 52-2-8 52-2-9 52-2-16 62-1-12 63-1-8 

datering ? II II ? ? II B Rom vr-Rom ? ? vr-Rom vr-Rom vr-Rom vr-Rom Ie - Ilb ? 

liters 12 12 7 11 8 7.5 11 12 11 11 11 13 11 12 10 14 

context kuil 5 kuil 29 kuil 29 kuil 34 kuil 36 put K45 kuil 60 staander kuil 67 kuil 67 staander wand w^and kuil 69 greppel 5 kuil 89 

cultuurgewassen 

Cerealia 9fr. =7 20 87 13 9 7 j^60 4fr.= 4 i.330 J^628 2fr.= 2 3fr.= 3 J^60 3fr.= 2 (6) 

HordeuiT) vulgäre - - 10 - 4 1 8 - 351 J^1921 - - 2 - 

Hordeum vulgäre, r.i. (2) - 10 - - - 63 - 6 13 - - - - - 

Linum usitatissimum . - - - - - - - - - - - - - 

Triticum dicoccum, kaf - - - 1 - - - - - 5 - - 3 - 1 

Triticum dicoccum/ spelta - - 5 - 1 - - - 4 4 - - 2 - - 

Triticum spec, kaf 2 2 3 - - - - - 2 - - (1) 1 +(1) - 1 

Vicia faba var. minor - - - - - - - - - - - 1.5 - - 

Vitis vinifera . - - - - 1 4(m?) - - - - . - - - 

Corylus avellana - - - . - 1 fr. - - - - - - - - - - 

Alisma spec. - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 

Atriplex/ Chenopodium spec. 1 - lOm - lOfr. =5 - 10 - - - - - - Ifr. - 

Atriplex patuia/ prostrate - - - 1 - - - - - - - - 2fr. = 1 - - 

Avena fatua, kaf - - - - - - - - 2 - - - - - - - 

Avena spec. - 2tr. - (4) - - (3) - J^98 J^443 - - - - - - 

Avena spec, kaf . . Ifr. - - - 49fr. 126tr. - - - - - - 

Avena spec, kafnaalden 4fr. . Ifr. - - 2fr. 15fr. - 83 fr. 158fr. - - - - - - 

Brom us secalinus-type - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carex spec, S-kantig - 3 1 - - - 5 - 1 - - - - - - - 

Caryophyllaceae - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Chenodpodium album - (7fr. =4) 1 - - - - - - - - - - - - - 

Chenopodium murale - 1 . . - . - - - - - - - - - - 

Chenopodium spec. - - 6 - - - - - 0.5 - - 1 - - - - 

Eleocharis palustris 2 1 57 +lm - 60 - 30 - 5 - - (1) - - - - 

Euphrasia/ Odontitesspec. - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium palustre - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium spec. - . 4m - - - - - - - - - - - - 

Gramineae, klein - - l + 3m - - - - - 6 15 - - - 1 - 0.5 

Gramineae, midden - - 1 - - - 2 - 13 25 - - - - - - 

Gramineae, groot lOfr. =3 13fr. =3 5 12fr. =3 J^6 - J^38 - J^IOO ^1550 - - - - - 5fr = 5 

Hippuris vulgaris . - 1 - - - - - - - - - - - - - 

Matricaria maritima . - 2 - - - - - - - - - - - - - 

Plantago lanceolata - - 1.5 - - - - - - - - - - - - - 

Polygonum convolvulus - - - - - - - - - - (0,5) - - - - - 

Polygonum spec. . . 0,5 +{lm) - 2 - - - Ifr. (2fr.) - - - - - 

Rumex spec - - lm 1 1 - - - 12 2 - - - 5 - - 

Trifolium spec. (1) - - - - - - - - - - - 1 - - - 

Urtica dioica - - - - - - - - - - - - (1) - - 

Vicia cracca . - - - - - - - - 2 - - - - - 

Vicia hirsute - 1 - - - - - - - - - - - - 

Vicia spec. (2) 1 2+ (2) Ifr. - - - - - - - - - 2 - 

houtskool + + + + + + + - + + + + + - + + + + + 

botfragm enten + + + + + + + + + + + + + - + + + - - 

indet. 5 12 12 +16m 9v +2m - 2 + 7m 18 + lm - 1 - - - 4 6 Ifr. 5 

Totaal 29 50 249 34 89 21 257 4 1065 4894 3 2 9 88 4 19 

Aantal zaden per liter 2 4 36 3 11 3 23 0.3 97 445 0.3 0.2 0.8 7 0.4 1 

V = verkoold 
f r. = fragment 
-t- = enkele 
-i-i- = enkele tientallen 

Tabel 5 De monsters met verkoolde botanische macroresten. 
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specifiek toe te schrijven aan de huisplaats, maar eerder te omschrijven als 
"nederzettingsruis'. 
Naast het huls ligt een mogelijk bij het gebouw behorend spoor dat geïnterpreteerd is als 
afvalkull (K60). Het aardewerk uit deze kuil dateert uit de Romeinse tijd. De kuil was in 
verschillende fasen opgevuld. Het monster (39-1-17) is rijk aan botanisch materiaal, maar 
wel van een slechte kwaliteit. De graankorrels zelf waren moeilijk tot soort te determine- 
ren. Mogelijk is er geen sprake van tarwekorrels. De kuil bevatte namelijk wel resten kaf 
van gerst, maar tarwekaf ontbrak. Daarnaast wijzen kafnaalden en enkele korrels van ha- 
ver (Avena spec.) op oot of haver. 
Bijzonder in dit monster is de aanwezigheid van druivenpitten (Vitis vinifera). Hoewel de 
determinatie onmiskenbaar is, blijven er voor wat betreft de conservatie enkele 
onduidelijkheden. De pitten zijn niet verkoold, maar gemineraliseerd of gedroogd. Hoewel 
de zaden echt oud lijken - een halve pit bleek zonder recente inhoud te zijn - geeft het feit 
dat de zaden niet verkoold zijn toch enige onduidelijkheid, temeer daar geen andere 
onverkoolde of gemineraliseerde resten in het betreffende monster zijn aangetroffen. Het 
kan niet uitgesloten worden dat het subrecente pitten betreft die door bioturbatie op het 
Romeinse niveau zijn terechtgekomen. Het feit dat ook een verkoold exemplaar is gevonden 
in Midden-Romeinse context (zie onder) zou echter als extra aanwijzing voor de authentici- 
teit van de eerste eeuwse druivenpitten kunnen worden gezien. 
De kuil bevat verder weinig onkruidzaden. De verkoolde zaden van de waterbies kunnen 
afkomstig zijn van de vochtige randen van de akkers of uit de afwateringsgreppels. 

In de directe omgeving van het huis was in de vroeg-Romeinse tijd een kuil ingegraven en 
hoewel deze kuil op basis van het aardewerk niet specifieker worden gedateerd dan in de 
Romeinse tijd, behoorde deze vermoedelijk toch tot de huisplaats. De kuil (K69) is doorsne- 
den door een recente greppel. Het monster (52-2-16) bevatte, naast veel verbrande bot- 
fragmenten, verkoolde resten van voornamelijk graankorrels. De graankorrels zijn vrijwel 
allemaal gefragmenteerd en het aantal hele korrels kon daardoor alleen worden geschat. 
De enkele gaaf bewaarde korrels zijn gedetermineerd als tarwe en gerst. Van tarwe zijn 
ook enkele kaffragmenten gevonden, waaronder kaf van emmer. In dit monster is ook an- 
derhalve dulveboon (Vicia faba var. minor) gevonden. De duiveboon is een typisch tradi- 
tioneel product, dat in de Ijzertijd een belangrijk cultuurgewas was. Het gegeven dat de 
bewoners uit de P eeuw nog steeds dit soort producten verbouwden, maar daarnaast wel- 
licht ook druiven kenden, vormt een interessante combinatie tussen traditionele en 
Innovatieve producten. De kuil bevat verder weinig onkruidzaden.Twee kleinere 
wikkezaden (Vicia spec.) kunnen van verschillende wilde wikkesoorten afkomstig zijn."' 

131. Afmetingen: 2,4-2,0 x 2,0 mm. 
132. Het aardewerk uit de waterput da- 

teert uit de tweede helft van de 2e 
eeuw. 

Midden-Romeinse periode 
Er zijn naast P eeuwse sporen ook verscheidene sporen uit de 2' eeuw bemonsterd en ge- 
analyseerd. Uit de eerste helft van de 2' eeuw dateert bijvoorbeeld een kuil (K29) met ver- 
schillende vullingen. De onderste vulling (monster 17-1-26) was bijzonder rijk aan 
botanisch materiaal, terwijl een jongere daarboven gelegen vulling (17-1-25) veel minder 
zaden per liter bevatte. Onderin de kuil zijn behalve veel verkoolde zaden ook veel 
gemineraliseerde zaden bewaard gebleven. De cultuurgewassen bestonden voornamelijk uit 
granen. Ook hier zijn de korrels sterk verweerd, maar gerst en tarwe zijn herkend en ook 
is het kaf van haver (of oot) gevonden. 
Het monster is vervolgens rijk aan onkruidzaden, maar daarnaast zijn ook planten van an- 
dere milieus dan akkers vertegenwoordigd. Waterbles en waterweegbree (Alisma spec.) 
wijzen op voedselrijke oevers en lldsteng (Hippuris vulgaris) is een echte waterplant. 
Door deze combinatie en het vele verkoolde bot lijkt het niet waarschijnlijk dat de kuil als 
silo moet worden opgevat, waarin de zadenassemblage in primaire context ligt. Eerder is 
er sprake van een mengsel van afval van verschillende herkomst in de kuil. 
De zaden van wikke konden niet op soort worden gebracht. Het monster van de jongere 
vulling bevatte een zaadje van ringelwikke (Vicia hirsuta) met een doorsnede van 1,7 mm. 
Ringelwlkke is een akkeronkruid dat zich moeilijk laat uitroeien. De ranken klimmen langs 
de halmen omhoog, nemen daardoor licht en voedingsstoffen weg en bemoeilijken boven- 
dien de oogst. Het grondmonster uit de eerder genoemde waterput W124 in werkput 66 is 
niet afkomstig van de onderste vulling, maar van een hoger niveau. Het monster (66-3-85) 
representeert daarmee een fase nadat de put in onbruik was geraakt."^ In het monster 
zijn geen onverkoolde resten gevonden. Het monster lag daarvoor te hoog boven de 
grondwaterspiegel. Het monster bevat een redelijk aantal zaden per liter. De cultuur- 
gewassen bestaan uit graankorrels en een enkele gerstkorrel. Ook in dit monster is een 
groot aantal verkoolde zaden van de waterbies aangetroffen. 
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De laatste hier besproken T eeuwse waterput (K45) lag in put 30 en doorsnijdt het eerste 
Romeinse greppelsysteem. De vulling van de put bestaat uit verschillende lagen en uit een 
humeuze laag met veel botfragmenten is het onderzochte grondmonster 30-3-22 afkomstig. 
Hoewel de kuil niet bijzonder veel botanisch materiaal bevat, is de inhoud van belang. Het 
bevat namelijk een druivenpitje, dat in tegenstelling tot de pitten van monster 39-1-17, wel 
is verkoold. Hierdoor wordt duidelijk dat de bewoners van de huizen op terrein 8 A geïm- 
porteerde luxe producten zoals druiven hebben gekend. Vermoedelijk waren de druiven ge- 
droogd tot krenten of rozijnen. Naast de druivenpit bevat het monster ook een deel van de 
schil van een hazelnoot (Corylus avellana). Het monster bevat tevens enkele graan- 
korrels, waaronder gerst, en ook van haver (Avena spec.) zijn enkele kafnaalden gevon- 
den. Er zijn geen andere onkruiden aangetroffen in dit monster. 

Een graankuil 
Een opmerkelijke kuil (K67) werd aangetroffen in put 51, net buiten de kern van de neder- 
zetting. In de kuil is een grote concentratie verkoold graan teruggevonden, dat met het 
blote oog duidelijk zichtbaar was tijdens de opgraving. De kuil is uitvoerig bemonsterd en 
twee van de monsters zijn uitgewerkt. Het eerste monster (51-1-7) is afkomstig uit het 
midden en onderste gedeelte van de kuil. Het tweede monster (51-1-6) is afkomstig uit het 
onderste deel aan de zuidelijke wand van de kuil. De monsters zijn voor analyse geselec- 
teerd, omdat de concentratie graan daar het grootst was. Het graan in beide monsters 
was echter sterk verweerd en van bijna de helft van de korrels was een verdere determi- 
natie niet mogelijk. Het goed determineerbare graan bestond voornamelijk uit gerst en een 
klein gedeelte uit haver en (emmer-)tarwe. De samenstelling van dit monster zou wel kun- 
nen wijzen op een hoeveelheid graan met bijgemengde akkeronkruiden in primaire context. 
In dat geval moet ook de Waterbies als akkeronkruid worden opgevat, terwijl deze soort in 
zeer vochtige milieus groeit. Op grond van het zeer regelmatige voorkomen van diezelfde 
waterbies met granen in Assendelft concludeert Pais echter dat ook daar sprake moet zijn 
geweest van zeer vochtige akkers in de RomeinseTijd."^ De kuil kan daarom een opslag- 
kuil voor graan, dus een silo, geweest zijn. 

Van het monster met het nummer 51-1-6 zijn honderd korrels van gerst gemeten (Tabel 6), 
vier korrels van tarwe (Tabel 7) en tien korrels van haver (Tabel 8). 

51-1-6 L B D lOOLB 100D:B 

(n = 100) min. 3.78 1.89 1.62 200 86 

gemiddeld 4.59 2.35 2.17 195 92 

'i max. 5.81 3.51 2.85 167 81 

Tabel 6 De maten in mm en de indexwaarden van gerst (Hordeum vulgäre). 

51-1-6 L B D 100L:B 100D:B 

n = 4            min. 4.8 3.1 2.8 155 90 

gemiddeld 5.35 3.25 2.9 165 89 

max. 6.1 3.4 3,0 179 88 

Tabel 7 De maten in mm en de indexwaarden van tarwe (Triticum spec). 

51-1-6 L B D 100L:B 100D:B 

n = 10 min. 4.1 1.5 1.4 273 93 

gemiddeld 5.4 1.8 1.6 300 89 

max. 6.9 2.1 1.8 329 86 

Tabel 8 De maten in mm en de indexwaarden van haver (Avena spec). 

Uit de tabellen blijkt dat de gemiddelde lengte, breedte en dikte is niet erg groot is. "^Toch 
is het niet waarschijnlijk dat hier sprake is van uit het product gezeefde onderontwikkelde 
korrels (tailgrain), want dan zouden nog kleinere korrels verwacht mogen worden. Tus- 
sen de gerstkorrels is ook maar heel weinig kaf gevonden. Echt schoon was het gerst ove- 

133. Pais 1987, Groenman -van 
Waateringe & Pais 1983. 

134. Vergelijk Van Zeist 1981. Gemid- 
delde maten voor Hordeum vul- 
gäre van Noordbarge (N = 72) zijn 
5,51 X 3,05 X 2,45 en ook zeven 
andere door hem daarmee vergele- 
ken vindplaatsen leverden alle een 
grotere lengte op dan Houten. 
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rigens niet, want tussen de korrels bevonden zich resten van haver. Voor de Romeinse 
mens zal er echter sprake zijn geweest van een geschoond product, want de haverkorrels 
laten zich niet uit de gerst verwijderen door zeven. 
Hoewel een redelijke hoeveelheid kaf van haver is aangetroffen, is het niet duidelijk of het 
daarbij om wilde haver (oot) gaat. Uit de onderzoeksgegevens van Houten-Tiellandt blijkt 
dat oot en haver in ongeveer even grote hoeveelheden is gevonden en Kooistra stelt dat 
haver misschien echt werd verbouwd, terwijl de wilde soort als akkeronkruid tussen de 
haver stond."^ Ook in Wijk bij Duurstede-de Horden is gekweekte haver aangetoond, zij het 
in geringe hoeveelheden."' 
De haverkorrels waren smal en dun en hadden een variabele lengte (Tabel 8). Er konden 
slechts tien haverkorrels worden gemeten, omdat de meeste andere korrels waren be- 
schadigd of gebroken. 
Vervolgens bevatte de monsters uit de graankuil nog enige onkruidzaden, zoals enkele 
zaadjes van vogelwikke (Vicia cracca). De zaden zijn rond de 3 - 3,5 mm groot en hebben 
een lang en breed hilum. Ook deze zullen deel hebben uitgemaakt van een geschoond 
product, want door hun grootte zijn ze daar niet uit te zeven. 

Overige monsters 
De afvalkuil K5 uit put 11 is vrij arm aan botanisch materiaal. Het monster (11-2-38) bevat 
enkele cultuurgewassen, zoals graankorrels van gerst en tarwe. Van haver zijn enkele 
fragmenten van kafnaalden gevonden. Ook zijn twee zaden van wikke gevonden, zij het in 
slechte staat. De doorsnede van beide zaden bedraagt 1,8 mm. 
Monster 18-1-14 is afkomstig uit een kuil (K34) net binnen de kern van de nederzetting. Het 
monster bevatte veel houtskool, maar het aantal verkoolde zaden per liter is niet bijzonder 
hoog. De graankorrels in het monster waren slecht bewaard gebleven en een enkel kaf- 
fragment wijst op de aanwezigheid van emmertarwe. De haver-achtige korrels kunnen ook 
afkomstig zijn van middelgrote wilde grassen, zoals dreps (Bromus secalinus). 
Het monster (63-1-8) is afkomstig uit een kuil in de directe omgeving van een huis- 
plattegrond. De kuil (K89) lag binnen de kern van de nederzetting. Het monster bevatte en- 
kele slecht geconserveerde graankorrels en een kaffragment van emmer. Tevens werd er 
een onkruid van de grassenfamilie in aangetroffen, namelijk een half klein graszaadje 
(Gramineae). 
Monster 19-2-57, eveneens uit een kuil {K36) bevatte zeer weinig resten, maar wel weer 
de combinatie van relatief veel verkoolde zaden van waterbies met wat graanresten. En- 
kele korrels konden gedetermineerd worden als gerst, terwijl een andere van emmer of 
spelttarwe afkomstig is. Het laatste hier beschreven monster 62-1-12, uit greppel G5, le- 
verde nauwelijks botanische macroresten op. Het betreft enkele fragmenten van niet nader 
te determineren graan en een fragment van een ganzevoet-achtige. 

j*-t 

3.3 Hout 
Uit het houtonderzoek van Kooistra blijkt dat op de site Houten-Tiellandt in de Romeinse 
tijd alleen hout is gebruikt uit een vochtige tot natte vegetatie."' Kennelijk had men niet de 
beschikking over eiken. In de Vroege Middeleeuwen echter was er een grotere variatie in 
houtgebruik, waaruit geconcludeerd kan worden dat het open landschap zich wellicht 
enigszins herstelde aan het eind van de Romeinse tijd. 
Op terrein 8 A is door wisselende grondwaterstanden veel hout vergaan. Toch zijn op en- 
kele plaatsen houtresten bewaard gebleven, bijvoorbeeld onder in de diepe waterput met 
het spoornummer 11, waar vlechtwerkdelen van vermoedelijk een wan werden aangetrof- 
fen (zie hoofdstuk 3.2 en Afb. 15). Het hout uit dit spoor is gedetermineerd met behulp van 
de determinatietabellen van Schweingruber."^ Hoewel al het op het terrein aangetroffen 
hout is bemonsterd, is lang niet al het hout van terrein 8 A gedetermineerd."' 

135. Kooistra  1996,  306. 
136. Lange 1990. 
137. Kooistra 1996, § 9.4.4. 
138. Schweingruber   1990. 
139. Dit is tioofdzaltelijlc veroorzaakt 

doordat de eerste prioriteit bij de 
verwerking van de grondmonsters 

lag- 

beschrijving stamcode schors houtsoort L B D 

78-1-10,     Sll onbewerkt 1 - Quercus 77 4 3 
78-1-11,     Sll onbewerkt IA - Quercus 19 3,5 3 

78-1-13,     Sll onbewerkt 3 + Alnus 30 6,5 3 
78-1-15,     Sll schering vlechtwerk - Quercus 

78-1-15,     Sll inslag vlechtwerk - Corylus 

Tabel 9 Gedetermineerd hout. 
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Het vlechtwerk uit de waterput bestaat uit eiken twijgjes CQuercüsspecJ, waar omheen .. ,        . .__ 
eenjarige twijgjes van de hazelaar ('Cory/usai'e//ana^ gevlochten zijn (zieTabel 9). 
De kuil bevatte naast het vlechtwerk enige andere stukken hout, o.a. drie dunne lange tak- 
ken die onbewerkt leken en waarschijnlijk geen gebruiksvoorwerpen zijn geweest.Twee 

van de drie houtfragmenten waren van eik, het andere fragment was van els (Alnus 
spec). 

4. Conclusies 

Omdat de meeste sporen boven het grondwaterniveau lagen en onverkoolde plantenresten 
daardoor vaak waren verdwenen, bleek het niet eenvoudig om het lokale milieu in de Ro- 
meinse tijd te reconstrueren. Veel resten zijn afkomstig van planten met een natte tot 
vochtige standplaats. Daarnaast wijzen verschillende van de aangetroffen soorten op open 
water in de buurt van het terrein. De aanwezigheid van waterbies en waterweegbree duidt 
op voedselrijke oevers, en lidsteng is zelfs een echte waterplant. Het landschap zelf zou in 
de Romeinse tijd vrij open zijn geweest. Dit is op te maken uit het feit dat er maar weinig 
zaden van planten van bos(-randen) en struwelen zijn gevonden. Dat zegt vervolgens niet 
alles, want ook duidelijke aanwijzingen voor graslanden en veenlanden ontbreken nagenoeg 
geheel. 

De landbouw zal in deze streek last hebben gehad van de natte en vochtige plaatsen in het 
gebied. Op de laagste terreindelen heeft vermoedelijk geen akkerbouw plaatsgevonden ge- 
zien de natte omstandigheden. Deze terreinen konden echter wel worden begraasd. De ho- 
gere en daardoor drogere stroomruggen waren beter te beakkeren. De aangetroffen 
graansoorten zijn hoofdzakelijk verkoold. Korrels en aarspilfragmenten van gerst en aar- 
bases en kelkkafjes van emmer zijn beide herkend. Naast tarwe en gerst is kaf van pluim- '    ,, ;     .. 

gierst gevonden. De gevonden kafresten van gersten gierst wijzen op verbouw van deze .;•    .• 
gewassen door de voormalige bewoners van Houten. <•: 

Van de onkruidengroep zijn de meeste soorten echte akkeronkruiden. Ook haver wordt tot >•- 
de onkruidplanten gerekend. Hoewel er een redelijke hoeveelheid kaf van haver werd aan- .   -    •.  :• 
getroffen, is het maar zelden duidelijk of het om de wilde haver (oot) gaat. In Houten- i   •.. 
Tiellandt is oot en haver in ongeveer even grote hoeveelheden gevonden. Misschien duidt 
dit erop dat de wilde haver als onkruid groeide tussen de verbouwde haver. Een grote hoe- 
veelheid verkoolde gerst in een kuil in put 51 lijkt niet verontreinigd met resten van planten -    i'i' ' 
die niet met de gerst op de akker gegroeid hebben. Wel komen zaden van Waterbies in dit <>    •' 
monster voor, wat zou kunnen wijzen op zeer vochtige omstandigheden op de akker. 

De monsters bevatten ook verschillende oliehoudende gewassen, zoals huttentut, lijnzaad •' 
en maanzaad. Lijnzaad heeft vanwege het dorsproces geen grote kans om verkoold te ra- 
ken, maar is op terrein 8 A wel verkoold aangetroffen. Maanzaad is tot nu toe in Nederland .      ' 
in de Romeinse tijd vrijwel uitsluitend in militaire context aangetroffen. Alleen Oss-Ussen 
is een inheems-Romeinse parallel.^"" 
Uit de huisplattegrond H7 zijn vier monsters genomen. De sporen bevatten zeer weinig bo- 
tanisch materiaal en wat er aan verkoolde zaden werd teruggevonden, vertegenwoordigt 
hoofdzakelijk 'nederzettingsruis'. In de directe omgeving van het huis lagen enkele afval- 
kuilen. Hoewel de kuilen meestal rijk aan botanisch materiaal waren, was het wel van een 
slechte kwaliteit. Een van de kuilen bevatte naast gerst, wat kafnaalden en enkele korrels 
van haver, ook onverkoolde gemineraliseerde druivenpitten. Ook in een 2' eeuwse waterput 
werd een (verkoolde) druivenpit gevonden, waaruit volgt dat men toen zeker geïmpor- 
teerde luxe producten zoals de druif heeft gekend. 
In een andere afvalkuil bij het huis werden veel verbrande botfragmenten, graankorrels en 
anderhalve duiveboon teruggevonden. De duiveboon was in de Ijzertijd een belangrijk 
cultuurgewas en werd blijkbaar nog steeds verbouwd in de Romeinse tijd. Het feit dat de 
bewoners daarnaast zeer waarschijnlijk ook druiven kenden, vormt een interessante com- 

binatie tussen traditionele (Ijzertijd) en innovatieve (Romeinse) producten. 

De vraagstellingen die aan het begin van het onderzoek zijn gesteld, zijn slechts gedeelte- 
lijk beantwoord. Als aanvulling op de al bestaande archeobotanische gegevens uit Houten 
is het onderzoek redelijk goed bruikbaar. Vanwege de slechte staat van het materiaal kon 
nauwelijks een beeld worden geschetst van de lokale economie. Ook bijvoorbeeld de 
functiebepaling van diverse sporen is niet altijd gerealiseerd. Dit is enerzijds veroorzaakt 
door de al genoemde staat van het materiaal - of soms zelfs de algehele afwezigheid van 
botanisch materiaal - en anderzijds door de opzet van het onderzoek. Het idee dat 
archeobotanische onderzoeksresultaten de opgravingsstrategie zouden beïnvloeden is niet 
... ,, ,        j  ^ L   ^ .,.,•.   ^    ..        , 1 1^0. Bron: archeobotanische database 

uitgekomen, alleen al omdat het opgraven sneller ging dan het uitwerken van monsters. RADAR. 
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De uiteindelijke resultaten van het onderzoek waren daarom te laat klaar om nog invloed 
uit te oefenen op de opgravingsstrategie. In enkele gevallen konden de botanische data 
iets meer vertellen over de functie van een specifieke kuil. 

5. Aanbevelingen 
In het vervolg zou het archeobotanisch onderzoek anders moeten worden opgezet. Aller- 
eerst dienen duidelijke vraag- en doelstellingen worden geformuleerd. Bovendien is het de 
overweging waard om het botanisch onderzoek pas op te starten als alle dateringen be- 
schikbaar zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat er monsters worden uitgewerkt die la- 
ter niet goed dateerbaar blijken. Ondanks dat het botanisch onderzoek van de opgraving 
Houten-Loerik terrein 8 A is afgerond, zijn niet alle grondmonsters onderzocht en uitge- 
werkt. Met name de monsters afkomstig uit de laatst aangelegde werkputten zijn nog niet 
bewerkt. Daarom is een selectie van verschillende gezeefde monsters bewaard voor toe- 
komstig onderzoek. Een eventueel vervolgonderzoek zou zich niet alleen daarop kunnen 
richten, maar ook op houtonderzoek. Want hoewel al het beschikbare hout in het veld werd 
bemonsterd, is nog lang niet al het hout van terrein 8 A gedetermineerd en verder uitge- 
werkt. 

Si 
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Bijlage III. Aardewerk 

C.G.Wiepking 

1. Inleiding 
Tijdens het onderzoek in Houten op terrein 8 A is een groot aantal sciierven aardewerk 
aangetroffen. Het aardewerk Is onder te verdelen in verschillende perloden vanaf de late 
Ijzertijd tot en met de Late Middeleeuwen. Vragen die in het licht van het onderzoek aan 
deze vondstcategorie gesteld kunnen worden zijn: 

• Welke aardewerken voorwerpen zijn op de site aanwezig en wat zijn hun typologische 
kenmerken. 

• Hoelang en wanneer is het terrein in gebruik geweest en zijn er verschillende fasen of pe- 
rioden te onderscheiden. 

• Zijn er verschillen in samenstelling van de aardewerkcategorieën tijdens de verschillende 
fasen. 

• Is er sprake van continuïteit tussen de verschillende perioden. 
• Kan het aardewerk inzicht geven in de functie van de nederzetting. 

In de volgende paragrafen zullen de verschillende aardewerkgroepen uiteengezet worden 
om een overzicht te verkrijgen van de diversiteit van het aardewerkspectrum van terrein 8 
A. Vervolgens zal getracht worden de bovenstaande vragen aan de hand van de besproken 
gegevens te beantwoorden. 

2. Methoden en technieken 

141. Bij de beschrijving, indeling en de- 
terminatie van het aardewerk is zo 
goed als mogetijk rekening ge- 
houden met de normen en richtlij- 
nen van het Handboek ROB speci- 
ficaties. 

Opgravingsmethoden 
Het grootste gedeelte van het aardewerkensemble is aangetroffen in de archeologische 
grondsporen. Bij het verzamelen van deze vondsten zijn diverse verzameltechnieken ge- 
bruikt, zoals schaven met de graafmachine, schaven met de schop en doorspitten, afwer- 
ken en troffelen met schop en troffel. Ook is aardewerk verzameld bij het uitzeven van 
grond monsters. 
De vondsten zijn vervolgens uit het veld overgebracht naar het opgravinghuis op de locatie 
Beusichemseweg In Houten. Daar Is het materiaal schoongemaakt, grotendeels met behulp 
van een hogedrukspuitinstallatie. De vondsten zijn vervolgens gesplitst In verschillende 
materiaalgroepen. De keramiek Is onderverdeeld in de keramiekgroepen vaatwerk, overige 
keramiek en bouwkeramiek. Deze laatste groep Is In dit onderzoek niet opgenomen. Elk 
stukje vaatwerk Is vervolgens handmatig genummerd met de projectcode (HTN97) en de 
vermelding van het put-, vlak-, en volgnummer. Na de determinatie Is het aardewerk ge- 
sorteerd op vondstnummer, in dozen verpakt en afgevoerd naar het depot van de ROB. 

Methode en selectie 
Het aardewerk Is beschreven per vondstnummer. Zo'n nummer bestaat uit het putnummer 
en volgnummer, bijvoorbeeld 001/0001. Voor dit onderzoek zijn de keramiekgroepen vaat- 
werk en overige keramiek beschreven.^" Het vaatwerk Is nader uitgesplitst op basis van 
verschillende criteria als herkomstgebied, baksel of cultuur (bijv. Belgische waar, 
ruwwandig aardewerk etc). De keramiekgroepen zijn op bakselsoort en/of herkomst- 
gebieden onderverdeeld in keramlekcategorleën. Hierbij Is gekeken naar factoren als 
magering, kleur, techniek en het vervaardigingsprocédé (bijv. 'terra nigra' voor Belgische 
waar, 'Zuldgallisch' voor terra siglllata en 'techniek C' voor geverfde waar). 
Indien het aardewerk verder gespecificeerd kon worden Is het ingedeeld naar type of 
vorm. Deze twee variabelen zijn niet onafhankelijk van elkaar beschreven. Vaak is bij de 
beschrijving volstaan met de notatie van alleen het type. Slechts in enkele gevallen is al- 
leen de vorm en de vormkenmerken (bord, kom, pot etc.) genoteerd, omdat het type niet 
nader was te definiëren. 
Alle rand-, wand-, bodemscherven en overige fragmenten zijn geregistreerd met het bijbe- 
horende gewicht. Ook de hoeveelheid verbrande fragmenten is genoteerd. Van de rand- 
scherven is het randpercentage opgenomen met behulp van een diameterkaart met radiale 
percentageverdellng. Additieven, zoals oor en tuit, en uiterlijke bijzonderheden als 
oppervlakteafwerking, verwering, aankoeksel, zijn vastgelegd in de variabele 'opmerkin- 
gen'. 

De keramiek is ingevoerd met behulp van het computerprogramma 'Limesdet'. Hetzelfde 
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programma is gebruikt voor de verwerking van het materiaal van Katwijk-Zanderij, 
Leidschendam-Leeuwenberg, Leiden-Roomburg, Alphen aan de Rijn, Valkenburg-Veldzicht, 
Vleuten-Veldhuizen en Bunnik-Vechten. Het is aldus mogelijk vergelijkingen te maken tus-' 
sen de verschillende aardewerkcomplexen en kan het aardewerk van Houten in een breder 
kader worden geplaatst. 

Bij de vergelijking tussen de bovengenoemde sites is uitgegaan van kwantificering op basis 
van randpercentages, waar de aanname geldt dat een rand representatief is voor een hele 
pot. Zodoende krijgt men een indexcijfer door de gemeten randpercentages bij elkaar op te 
tellen. Met behulp van databaseprogrammatuur is gekwantificeerde karakterisering gereali- 
seerd voor zowel de keramiekgroepen als voor de vormen en typen met de bijbehorende 
gegevens (aantallen, gewicht, decoratie, verbranding, verwering e.d.).Ten slotte zijn 
databasekoppelingen aangebracht tussen het aardewerkbestand, de vondsten/sporenlijsten 
en gedigitaliseerde veldtekeningen. Hierdoor werd het mogelijk overzichtskaarten te maken 
van verscheidene combinaties opgravingsgegevens. 

Meetresultaten en algemene hoeveelheden 
In onderstaande afbeeldingen geeft de tabel een overzicht van de hoeveelheden keramiek 
gesorteerd per keramiekgroep en laat de afbeelding de procentuele verhoudingen tussen de 
keramiekgroepen zien. 

Keramiekgroep Aantal Gewicht (gram) Verbrand (n) Rand (n) 

Amforen/krulken 2854 78096 64 2781 

Belgische waar 112 1380 3 237 
DIkwandig 620 49071 17 1013 

Geverfde waar 755 3872 1 843 
Gladwandig 196 1354 1 60 
Handgevormd 13228 169483 633 2590 

Kustaardewerk 949 23981 25 1706 

Ruwwandig 1457 20604 30 2354 

Terra sigillata 182 2953 0 291 
Vroegmiddeleeuws 30 355 2 62 
Laatmiddeleeuws 224 9231 6 0 
Na-RomeIns 1 20 0 0 
Overig 260 1525 0 0 
Totaal 20868 361925 782 11944 

Tabel 10 Overzicht ran algemene hoeveelheden keramiek. 

Tabel 10 en Afb. 33 laten zien dat het grootste gedeelte van het aardewerk afkomstig is uit 
de Romeinse tijd. Minder dan 296 van het materiaal dateert uit de na-Romeinse periode en 
ook uit de voor-Romeinse tijd is maar een zeer geringe hoeveelheid (handgevormd) aarde- 
werk afkomstig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderzoek zich vooral richt op 
het materiaal van de Romeinse periode. 
Dat wil beslist niet zeggen dat er geen aandacht bestaat voor de aan de Romeinse tijd 
voorafgaande en daaropvolgende tijdvakken, respectievelijk de Ijzertijd en de laat-Ro- 
meinse / Vroegmiddeleeuwse tijd. Continuïteit vanuit de Ijzertijd is volstrekt niet uitgeslo- 
ten, getuige de sterke vertegenwoordiging van handgevormd aardewerk in het totale 
aardewerkensemble. Dit materiaal is - in de Romeinse tijd - zelfs omvangrijker dan het op 
de draaischijf vervaardigde aardewerk. Ook de onderlinge verhouding van 63,498 hand- 
gevormd ten opzichte van 35,49'o gedraaid aardewerk wijst op een inheems karakter, moge- 
lijk van pre-Romeinse oorsprong. 

3. Resultaten 

Tabel 11 geeft een overzicht van de scherven die tijdens het onderzoek zijn gevonden, inge- 
deeld naar materiaalgroep, categorie en type. Vrijwel alle soorten aardewerk zijn aange- 
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Afb. 33 Ovenicht van de procentuele verhoudingen tussen de keramiekgroepen. 

troffen. De onderlinge verhoudingen tussen de categorieën l<omen grotendeels overeen met 
het beeld van een inheems-Romeinse landelijke nederzetting."' Bij het Romeinse aardewerk 
komen drie omvangrijke groepen naar voren: amforen en kruiken, ruwwandig aardewerk 
en kustaardewerk. De groepen die de luxe 'tafelwaar' vormen (geverfde waar, terra 
sigillata en terra nigra) zijn veel minder groot gebleken. 
Het aardewerk is per materiaalgroep besproken. Bij het vaststellen van deze groepen zijn 
algemeen geldende criteria voor de indeling van Romeins aardewerk gehanteerd. Een uit- 
zondering hierop is de groep amforen en kruiken."' 

3.1 Aardewerk uit de Romeinse tijd 

142. Vergelijk het aardewerk van Wijk btj 
Duurstede - De Horden (Vader- 
Reinsma 1994; Vos 1994; Vos in 
druk), Katwijk-Zanderij (Van der 
Velde, in voorbereiding) en 
Leidschendam-Leeuwenberg 
(Wiepking 1997).   . 

143. Deze indeling is gebaseerd op het 
vondstinvoerprogramma 
'Limesdet'. De groep amforen & 
kruiken is daarbij als afzonderlijke 
categorie gescheiden gehouden 
van het overige glad- en 
dikwandige aardewerk, met als 
achteriiggende gedachte om de 
scherven gemakkelijker als 
functiegroep te kunnen (blijven) 
onderscheiden.  . 

144. Van Tent 1978. 
145. Van den Broeke 1987. 

Handgevormd aardewerk 
Het handgevormde aardewerk stamt uit de late Ijzertijd en de Romeinse tijd. Volgens van 
Tent wordt plantaardige verschraling in het Westelijk rivierengebied geïntroduceerd in de 
Romeinse tijd.^** Voor-Romeinse vondstgroepen bestaan bijna uitsluitend uit potgruis 
gemagerd materiaal. Dat hierop uitzonderingen bestaan is bijvoorbeeld te zien in Oss. Hier 
wordt al in de late Ijzertijd plantaardige verschraling gebruikt."' Het in de klei verwerkte 
verschralingsmateriaal heeft een functie bij het tegengaan van te ver gaande krimp en 
scheuring van de klei bij het drogen en bakken. Ook kan de porositeit van het aardewerk 
beïnvloed worden door verschralingsmateriaal. Door het wegbranden van bijvoorbeeld 
plantaardig materiaal kan een betere warmtegeleiding ontstaan. Daarnaast verbetert 
porositeit het water doorlatende vermogen van het aardewerk. Het in de klei verwerkte 
verschralingsmateriaal hangt waarschijnlijk ook samen met het gebruik van het aarde- 
werk. 
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De hieronder weergegeven tabel geeft een overzicht van de handgevormde scherven per 
verschralingsmateriaal. Ook is aangegeven hoeveel procent is versierd en afgewerkt. 

Magering Aantal 96 96 Versiering 96 Afwerking 

Plantaardig 9694 7498 196 296 
Potgruis 1964 1598 396 396 
Potgruis/plantaardig 265 298 396 - 
Schelp 1 0% - - 
Overig 1245 996 0,396 898 
Totaal 13169 10096 

Tabel 12 Overzicht van het handgevormd aardewerk. 

Het percentage handgevormd aardewerk met plantaardige magering is zeer groot (74%). 
Afwerking is bijna uitsluitend aangetroffen op aardewerk met potgruis en plantaardige 
magering. Besmijten van het aardewerk is de meest gebruikte techniek. Gepolijst aarde- 
werk komt in veel mindere mate voor De meest gebruikte decoratietechnieken op wand- 
fragmenten zijn nagelindrukken en inkrassingen. Deze technieken komen bij alle catego- 
rieën versierd handgevormd aardewerk voor. Fragmenten met kamstreekversiering en 
streepband aardewerk zijn uitsluitend potgruis gemagerd. De gedecoreerde rand- 
fragmenten zijn versierd met nagel- of vingertopindrukken. Opvallend is het verschil in 
plaats van decoratie aan of op de rand. Bij het plantaardig gemagerd materiaal zijn nagel- 
of vingertopindrukken voornamelijk aan de rand geplaatst. Bij het potgruis verschraalde 
aardewerk bevinden de nagel- of vingertopindrukken zich daarentegen vooral op de rand. 
In de late Ijzertijd bevinden zich nog vingertopindrukken op de rand. Decoratie van de 
rand lijkt vanaf de P eeuw na Chr. af te nemen."' 

Terra sigillata 
De terra sigillata die in Houten is aangetroffen is afkomstig uit productieplaatsen in Zuid-, 
Midden- en Oost-Gallië. De percentages Zuidgallische en Oostgallische terra sigillata liggen 
niet ver uit elkaar (36,8 % en 41,2%). Bij de Zuidgallische producten komt het bakje type 
Dragendorff 27 het meest voor."' Zowel de kommen Dragendorff type 29 als Dragendorff 
type 37 bevinden zich onder de Zuidgallische producten. Eén exemplaar van het type 37 is 
bovendien zeer vroeg gedateerd; tussen 65 en 85 na Chr. Het Oostgallische materiaal be- 
staat voornamelijk uit borden Dragendorff type 18/31, bakjes Dragendorff type 33 en kom- 
men Dragendorff type 37. 

Stempels: 
1. Vondstnr. 035/0024 Zuidgallisch Drag.29 ; VADERIO ? (Datering; ca.70-85. Dubbele groe- 

ven). 
2. Vondstnr 052/0028 Zuidgallisch Drag.27; XXXIIXIX analfabeten stempel; lengte van de 

stempell7,16 mm (Datering; 60-100). 
3. Vondstnr. 018/0009 Zuidgallisch Drag.27; [-].F (Datering; Flavisch). 
4. Vondstnr 071/0042 Zuidgallisch Drag.lSR; fragment van stempel [-]I (Datering; 80-120. 

Dit exemplaar wordt relatief laat gedateerd vanwege het ontbreken van de groef naast de 
arcering). 

5. Vondstnr. 012/0034 Oostgallisch Drag.18/31; SABELLUS La Madeleine (Datering; 130- 
160). Sabellus. Stempel is bekend uit La Madeleine."^ 

6. Vondstnr. 019/0043 Oostgallisch bord; [-]DIA[-] La Madeleine?,Trier?. Pridianus"'of 
Mediatus.i^" 

7. Vondstnr. 064/0003 Oostgallisch Drag.33; REMICF La Madeleine (130-160). Remicus uit 
OostGallië, Antonini."^ 

Geverfde waar 
De geverfde waar neemt 3,6% van het totaal aan keramiek in. De onderlinge verhouding 
tussen de verschillende - door Brunsting opgestelde - technieken is weergegeven in afbeel- 
ding 34 op pag. 95. ^" Ongeveer een kwart van de geverfde waar is uitgevoerd in techniek 
A. De meest voorkomende vorm binnen deze groep is de bekervorm Stuart 1. Zowel 
barbotineversiering als zandbestrooiing is op dit type beker aangetroffen. Het type wordt 
gedateerd in de P eeuw. Opvallend is een fragment van type Niederbieber 30. Volgens 
Brunsting begint het type omstreeks 100 na Chr, maar komt het bijna uitsluitend in de 
tweede helft van de 2= eeuw en het begin van de 3' eeuw voor. Dit fragment is in tegen- 
stelling tot de andere Niederbieber 30 exemplaren uitgevoerd in techniek A. Deze techniek 

146. Willems 1986, 179. 
147. De meeste exemplaren hebben een 

opvallend doffe deklaag. 
148. Haalebos 1977, 114. 
149. Haalebos 1977, 113. 
150. Mediatus uit Trier, Antonini (Haale- 

bos 1977, 109). 
151. Haalebosl977,   113. 
152. Brunsting  1937,  70-71. 



Baksel         Mm^ Type Aantal Totaal 

Terra sigillala 
Zuid gallisch Ritt 12 1 67 

Curie 11 2 
Dech. 67 1 

Drag. 15/17 2 
Drag. 18 6 

Drag. 18/31 1 
Drag. 24 1 

Drag. 24/25 2 
Drag. 27 17 
Drag. 29 5 
Drag. 37 6 

BaKje 3 
Bord 2 

Schotel 4 
Indet 13 

Midden gallisch Drag. 37 2 2 

Midden/Oost Drag. 18/31 1 12 
gallisch Niederbieber 16 3 

Kom 2 
Bord 2 

Indet 4 

Oost gallisch Drag. 18/31 14 75 
Drag. 27 1 
Drag. 33 10 
Drag. 37 18 
Drag. 43 1 
Drag. 44 1 

Kraagkom 1 
Kom 1 

Bakje 1 
Bord 4 

Schotel 7 
Indet 16 

Zuid/Midden/Oost Drag. 36 1 26 
gallisch Bakje 1 

Schotel 3 
Onb.versierd 17 

Indet 4 

182 

Gladwandig Stuart 146 4 196 
Stuart 147 1 
Stuart 151 1 

Indet 190 

Ruwwandig Stuart 201A 72 1457 
Stuart 201B 30 

Stuart 202/210 16 
Stuart 204 6 
Stuart 205 39 
Stuart 210 18 

Stuart 213A 6 
Stuart 213B 1 
Stuart 214A 6 
Stuart 214B 2 
Stuart 215 4 

Niederbieber 103 1 
Niederbieber 104 31 
Niederbieber 111 30 
Niederbieber 112 8 
Niederbieber 113 1 

Niederbieber 120A 23 
Niederbieber 120B 3 

Niederbieber 89 31 
Niederbieber 96 1 
Niederbieber 97 27 
Niederbieber 98 3 

Bord 1 
Pot 54 

Indet 1043 

Kustaardewerk 
Blauwgrijs Holwerda 131 10 903 

Holwerda 133-136 3« 
Holwerda 140-142 176 

Holwerda 81 1 
Stuart 201B 2 

Stuart 210 5 
Stuart 213 3 

Am foor 2 
Kom 17 
Pot 369 

Indet 282 

Rood Amfoor 1 46 
Holwerda 133-136 8 

Pot 4 
Indet 33 

949 

lagSn^raa^^^ 
Terra nigra Holwerda 25 1 98 

Holwerda 27 8 
Holwerda 55 27 
Holwerda 74 2 
Holwerda 81 2 

Beker 3 
Bord 1 

Pot 5 
Indet 49 

kurkumen Holwerda 94 2 14 
Indet 12 

112 

Gever^WB^^^^ 
Techniek A Stuart 1 31 166 

Stuart 2 1 
Stuart 4 1 
Stuart 7 1 

Brunsting 17A 2 
Niederbieber 30 1 

Beker 74 
Indet 55 

Techniek A/B Beker 23 55 
Indet 30 

Techniek B Stuart 1 2 352 
Stuart 2 7 

Brunsting 17A 1 
Niederbieber 30 12 
Niederbieber 32 12 

Beker 260 
Indet 58 

Techniek C Stuart 2 1 74 
Niederbieber 30 1 

Beker 57 
Indet 15 

Techniek D Niederbieber 33 25 25 

Gebronsd Stuart 301 41 43 
Beker 1 
Indet 1 

Geglazuurd Beker 8 8 

Indet Indet 32 

755 

O 

s 
3 

Dikwandig           M 
Mortaria              m Stuart 148 40 149 

Stuart 149 84 
Indet 25 

Dolia                   M Stuart 147 418 418 

Indet                 m 53 53 

620 

Kruiken en amforen 

Dressel 20 47 425 
Dressel 7-11 5 

Amfoor 373 

Hofheim 50/51 65 949 
Horfheim 55 46 

Niederbieber 61 
Niederbieber 62 

Stuart llOA 
Stuart HOB 

Stuart 112 
1 ledig-oor 
2 ledig-oor 53 
3 ledig-oor 31 

Kruik 740 

Indet 1480 1480 

2854 
20868 

Tabel II Typo(morfo)logische indeling in keramiekgroepen. 
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verdwijnt in de loop van de tweede eeuw."^ Het feit dat deze Niederbieber 30 is aangetrof- 
fen in een voor dit type relatief vroege technielc (A) pleit wellicht voor Brunstings enigszins 
vroege aanvangsdatum van ca. 100 na Chr. voor dit exemplaar. 

glazuur 

gebronsd 

techniek D 

techniek A 

mi 

techniek C 

Iffió 

techniek A/B 
79'o 

Afb, 34 Geverfd aardewerk: de onderlinge procentuele verhouding tussen de verschillende technieken. 

153. 
154. 
155. 

156. 

157. 

Haalebos 1990, 135. 
Hofheim type 22. 
Vergelijk de belter Stuart 2 (Haale- 
bos 1990, Afb 60, 7) en de 
dubbelconische beker (Bogaen & 
Morren 1954, 57-58, nr. 5) uit 
Mook. 
Het kan natuurlijk ook dat andere 
waar, bijvoorbeeld bekers uitge- 
voerd in terra nigra of terra 
sigillata, niet voorttanden was 
voor de bewoners van terrein 8A. 
Gezien de kleine hoeveelheid terra 
sigillata van het terrein en het ge- 
ringe percentage borden binnen 
het njwwandig aardewerk, lijkt het 
niet erg waarschijnlijk dat borden 
in voornamelijk deze 
keramieksoorten waren uitge- 
voerd. Het is bovendien mogelijk 
dat het lage percentage borden 
misschien wel karakteristiek voor 
inheemse sites (mond.meded. M. 
Polak (ROB). 

Bijna de helft van het geverfde aardewerk is uitgevoerd in technielc B. Deze technielc is het 
meest toegepast in de 2'eeuw. In veel gevallen is het materiaal versierd, waarbij 
zandbestrooiing de meest voorlcomende decoratietechnieic bleek. Dit weerspiegelt de meest 
voorkomende decoratietechnieken in de 1' en 2' eeuw. Na 200 komt zandbestrooiing niet 
meer voor. Hoewel normaliter bekers van het type Stuart 2 de meest algemene vorm zijn 
voor de 2' eeuw, komen in Houten de vormen Niederbieber 30 en 32 het meest voor. Deze 
typen waren met name populair in het laatste kwart van de 2' eeuw en het begin van de 3' 
eeuw. Op terrein 8 A zijn ook vroege vormen in techniek B aangetroffen. Het betreft hier 
bekers Stuart 1 en een met rozetten versierd schaaltje Stuart 16.'" Dit laatste type wordt 
normaal niet tot techniek B gerekend. Het betreft hier de zogenaamde Lyonner waar. De 
beker wordt voornamelijk gedateerd tussen 40-70 na Chr., maar het komt ook nog wel 
voor aan het einde van de 1' eeuw. 
Er is niet zoveel geverfd aardewerk in de technieken C en D teruggevonden; respectievelijk 
9,8% en 3,3% van het totaal aan geverfde waar. Een opvallend exemplaar is een in tech- 
niek C uitgevoerde beker van het type Stuart 2. Deze beker kan gedateerd worden aan het 
einde van de 2' eeuw. Het exemplaar valt op doordat rood aardewerk met doffe of mat- 
glanzende deklaag (C) vooral gebruikt wordt voor bekers Niederbieber 32 in de late 2' 
eeuw en in de 3' eeuw. Slechts een enkele maal treden dergelijke producten vroeger op.'" 
Het in techniek D uitgevoerde aardewerk bestaat uitsluitend uit de vormen Niederbieber 
33. Meestal betreft het hier zogenaamde deukbekers, die gelden als 'gidstyperf voor de 
3' en 4' eeuw. 
Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt bovendien dat de beker de meest voorkomende vorm 
was. Kennelijk leende de bekers zich uitstekend als drinkgerei en werd geverfde waar ver- 
kozen boven andere soorten aardewerk."' Er zijn slechts vier bordfragmenten aangetroffen 
van het type Brunsting 17A. Dit zou kunnen betekenen dat men geen voorkeur had voor ge- 
verfde borden, maar het is ook denkbaar dat voor borden en ander "tafelaardewerk' een 
andere keramiekgroep is gebruikt of wellicht heel ander materiaal (hout!) beter geschikt is 
geweest.'^' 
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Atb. 35 Romeins geglazuurd aardewerk. (1:2) 

Naast de "Brunsting'-technieken is ook het geglazuurde en gebronsde materiaal bij de ge- 
verfde waar ondergebracht. Dit is technisch natuurlijk niet correct, want bijvoorbeeld ge- 
bronsd aardewerk is niet geverfd maar met een goudglimmer bestrooid. Hoewel die glim- 
mers vaak geheel zijn verdwenen, en soms alleen nog onder de rand zichtbaar aanwezig 
kunnen zijn, verraadt het zachte, dunne baksel - in een meestal lichtbruine kleur - de aard 
van het materiaal. Ook bij het gebronsde materiaal van terrein 8 A (5,7 % van het totaal 
aan geverfde waar) was de goudglimmer nauwelijks meer zichtbaar. De herkende fragmen- 
ten zijn meestal gedetermineerd als type Stuart 301. 
Het geglazuurde aardewerk bestaat uit 8 fragmenten, die behoren tot een exemplaar (Afb. 
35). Dit aardewerk is zeer zeldzaam en is voor terrein 8 A dan ook een grote bijzonder- 
heid. Het baksel is zacht gebakken, wit van kleur en heeft een deklaag bestaande uit 
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groene glazuur. Vanwege de slechte staat van de deklaag was het noodzakelijk sommige 
fragmenten voor het schoonmaken te conserveren, zodat verder) schilferen van de 
glazuurlaag werd voorkomen."^ Het aardewerk is rijk gedecoreerd met barbotine, waarin 
de kop van een dier - een hert? - is te onderscheiden. Hierdoor bestaat het vermoeden dat 
de fragmenten afkomstig zijn van een zogenaamde 'jachtbeker'.^^' Geglazuurd aardewerk 
kan in verschillende kleuren voorkomen. De kleuren geel en groen worden het meest aan- 
getroffen. Deze kleuren zijn tevens vaker afgebladderd dan de meer donkere kleur- 
stellingen. In Krefeld-Gellep is de klei van al het geglazuurde aardewerk rood tot roodbruin 
in tegenstelling tot de witte klei van het in Houten gevonden geglazuurde aardewerk."" De 
vormen bestaan uit kruiken, een pot en verschillende soorten bekers. 

Gladwandig 
Slechts 0,9 % van het totale aardewerk is gladwandig aardewerk. Het bestaat vrijwel al- 
leen uit zacht gebakken materiaal dat meestal wit van kleur is. De honingpot Stuart 146 is 
de meest voorkomende vorm. Ook is een 'kandelaar' Stuart 151 aangetroffen en een frag- 
ment van een kleine dolium Stuart 147. Bij de honingpotten konden alleen kleine oortjes 
worden vastgesteld. Volgens Brunsting is dit formaat typerend voor de Flavische tijd."' Er 
is weinig bekend over type Stuart 151 en het is de vraag of het wel om kandelaars handelt. 
Misschien heeft het type een ander functie gehad, mogelijk een balsamarium."^ 

Amforen en kruiken 
De amforen en kruiken vormen de grootste groep binnen het gedraaid Romeins aardewerk. 
Het materiaal heeft in totaal 2854 fragmenten (78996 gram) opgeleverd. Het meest voorko- 
mende type bij de amforen is de Dressel 20. Een iets kleinere groep bestaat uit het type 
Dressel 7-11. Een derde type is de zogenaamde Scheldevallei-amfoor, waarvan vijf oor- 
fragmenten afkomstig zijn. Dit type amfoor heeft een oranjebruine klei, een fijnzandig op- 
pervlak en een karakteristiek accoladevormig handvat. De Scheldevallei-amfoor is vaak 
voorzien van een witte deklaag."^ 
Bij de kruiken zijn de typen Hofheim 55 en Hofheim 50/51 het meest frequent aanwezig. 
Het merendeel van de oorfragmenten is tweeledig en die komen voor vanaf het midden van 
de 1' eeuw. Een iets kleinere groep oorfragmenten is drieledig en die worden over het al- 
gemeen wat later gedateerd in de Flavische periode. 
Amforen werden gebruikt als containers voor transport van producten als olijfolie, wijn en 
vissaus. De verschillende amfoortypen kunnen gekoppeld worden aan het soort inhoud. Zo 
hebben de in Houten aangetroffen uit Zuid-Spanje afkomstige Dressel 20 en Dressel 7-11 
gediend als verpakking voor respectievelijk olijfolie en vissaus."'' Op die manier kan inzicht 
verkregen worden in specifieke goederenstromen over lange afstand van het Middellandse- 
Zeegebied naar onze streken. Aanwijzingen voor een goederenstroom over korte afstand 
kunnen liggen bij de zogenaamde 'rode amforen' of Scheldevallei-amforen. Waarschijnlijk 
ligt het productiegebied van dit type in de omgeving van de Schelde en beslaat het ver- 
spreidingsgebied het uiterste Noordwesten van Gallia Belgica en Germania inferior. Van 
der Werft vermoedt dat deze regionale amfoor gebruikt is als container van 
(Vlaams)'bier'."5 

158. 

159. 

160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 

Niet alle acht fragmenten zijn op 
die wijze behandeld, omdat er 
eventueel in een later stadium nog 
slijpplaatjes zouden kunnen wor- 
den gemaakt. 
Vergelijk Brunsting 1937, 74 en 
90. 
Pirling 1966, 43. 
Brunsting  1937,  108. 
Vergelijk Hofheim type 71. 
Van der W/erff et al 1997, 3. 
Van der Werff 1987. 
Van der Werff et al 1997, 8-9. 
Holwerda 1941, 54. 

Belgische waar 
Belgische waar is ruwweg ingedeeld in terra rubra, terra nigra en zogenaamde kurkurnen. 
De eerste groep, terra rubra, is op terrein 8 A niet aangetroffen. 
Het aantal terra nigra scherven bedraagt 108. Daarvan zijn slechts 3 fragmenten van bor- 
den. Het meest voorkomende is de kom van het type Holwerda 55. 
Zeer opmerkelijk zijn de twee fragmentjes van een stekelbeker type Holwerda 74. Het gaat 
hierbij om een enigszins zeldzame variant met ruwe opgespoten en uitgeknepen stekels van 
klei. Dit type stekelbeker is betrekkelijk zeldzaam en wordt buiten Nijmegen nauwelijks 
aangetroffen. Ze zijn bijna zonder uitzondering alleen teruggevonden in 1= eeuwse graven. 
De beker wordt beschouwd als een imitatie van Augusteische geglazuurde bekers."' 
De kurkurnen nemen 12,59'o in van de Belgische waar. Het baksel van de in Houten aange- 
troffen exemplaren is over het algemeen poreus en grijszwart van kleur. De kurkurnen 
hebben voor wat betreft de vorm - naar binnen geslagen verdikte rand - geen enkele over- 
eenkomst met terra rubra en terra nigra-vormen. Van kurkurnen wordt vermoed dat ze als 
verpakkingsmateriaal dienden voor transport van delicatessen. Als mogelijke herkomst- 
gebieden komen de Ardennen en het Eifelgebied in aanmerking. 

Kustaardewerk 
Kustaardewerk is blauwgrijs of rood van kleur, afhankelijk of het oxiderend of reducerend 
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werd gebakken in de aardewerkoven. Oorspronkelijk komt het materiaal uit de omgeving 
van de Schelde. Met name ook In het Maasmondgebied komt het materiaal in grote getale 
voor en In die omgeving zijn ook zeer veel typen voorhanden."' Bekende typen zijn de 
voorraadpot Holwerda 140-142 en de kom Holwerda 131-136, die een zeer groot versprei- 
dingsgebied blijken te hebben gehad. Ze worden onder andere veelvuldig aangetroffen in de 
castella langs de limes."* 
De blauwgrijze variant is in Houten veruit In de meerderheid met 95 % van het totaal aan 
kustaardewerk. Het vormenscala bestaat uit voorraadpotten, kleine potjes en kommen. De 
typen Holw.140-142 en 133-136 komen het meest voor. Naast deze bekende vormen zijn 
ook vormen aangetroffen die als Imitaties gelden van typen Stuart 201B, 210,213 en Holw. 
81. 
De rode variant bestaat over het algemeen uit schalen, kook- en voorraadpotten, dolia, 
wrijfschalen en (krulk)amforen. Deze laatste vormen, de zogenaamde 'rode amforen', zijn 
ook in Houten aangetroffen, maar zijn ondergebracht bij de keramiekgroep amforen en 
kruiken. Wat resteert aan roodbakkende materiaal Is zeer gering. Het Is opmerkelijk dat 
het type Holw.133-136 het meest voorkomt, want eigenlijk hoort dit type vooral thuis in het 
vormenrepertoire van de blauwgrijze variant. 

Ruwwandig 
De kleur van ruwwandige aardewerk varieert van grijs, wit, gelig of bruin en vaak zijn de 
potten 'gesmoord', waardoor er een blauwgrijze tot zwarte kleur ontstaat. Daarnaast kan 
door gebruik op of boven een haardvuur het aardewerk donkergrijze of zwarte verkleuring 
vertonen. Het ruwwandige vaatwerk behoort voor het grootste gedeelte tot het 
keukengerei. De vormen variëren van kook- en voorraadpotten, borden/bakpannen tot kan- 
nen."' 
In totaal zijn 1457 ruwwandige scherven aangetroffen. Het ruwwandige aardewerk neemt 
daarmee een aanzienlijk deel in binnen het aardewerkcomplex (7%). De verscheidenheid 
aan typen is groot (Afb. 36). 
Potten en kommen komen het meest voor, zoals Niederbleber 89, Stuart 201A/B, Stuart 
210 en Niederbleber 104. Indien men bij deze laatste twee typen het gewicht l.p.v. het aan- 
tal als uitgangspunt neemt, neemt het aandeel Stuart 210 en Niederbleber 104 sterk toe. 
Het aantal bordfragmenten Is gering en kleine ruwwandige bekers zijn nog zeldzamer op 
terrein 8 A. Misschien is dat verklaarbaar door het grote aantal geverfde bekers, dat ken- 
nelijk de voorkeur genoot boven de ruwwandige bekers. Een klein wandfragment van een 
beker Stuart 204 is opmerkelijk, omdat het een aantal barbotine-schubben te zien geeft. 
Ruwwandige bekers dateren uit de periode 40-80 na Chr. Vroege bekers zoals de met 
barbotine versierde exemplaren stammen over het algemeen uit de Claudlsche tijd.^'" De 
gezichtsurnen (Stuart 205) zijn vertegenwoordigd door een relatief hoog aantal scherven 
(47 stuks). Maar daarbij geldt wel dat 45 van de 47 scherven afkomstig zijn van twee bijna 
compleet bewaarde exemplaren (Afb. 37). Dit ruwwandige type wordt niet gerekend tot het 
keukengerei. 

DIkwandig 
DIkwandig aardewerk bestaat voornamelijk uit dolla en wrijfschalen en op terrein 8 A is de 
dollum (Stuart 147) de meest voorkomende vorm. Dolla zijn voornamelijk bekend als 
voorraadvaten, maar ze kunnen ook voor het vervoer van allerlei waren als vis en wijn zijn 
gebruikt. Bij wrijfschalen worden vaak twee typen aangetroffen, namelijk de Brunsting 37 
en Stuart 149. Wrijfschalen van het type Stuart 149 zijn op terrein 8 A ongeveer tweemaal 
zoveel teruggevonden als die van het type Brunsting 37; respectievelijk 13,5 % en 6,5%. 
De aanwezigheid van wrijfschalen In inheems-Romeinse context wordt vaak gezien als een 
kenmerk van romanisering. Wrijfschalen zouden dulden op de overname van bepaalde ge- 
bruiken die kenmerkend zijn voor de mediterrane keuken. 

3.2 Aardewerk uit de Laat-Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen 
Er zijn slechts 30 scherven aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de Laat-Romeinse 
of Vroegmiddeleeuwse periode. De meeste van deze scherven zijn van ruwwandig aarde- 
werk. De grootste groep binnen die baksels bestaat uit reducerend gebakken aardewerk 
en alle determineerbare scherven behoorden tot het type Bakker lA.^'^ De tweede groep 
ruwwandige scherven bestaat uit oxiderend gebakken baksels, die vrijwel allen zijn aange- 
merkt als laat-MerovIngisch (6' - 7* eeuw). De derde en kleinste groep ruwwandige waar 
wordt gevormd door de Laat-Romeinse baksels. 
Er zijn vervolgens maar twee gladwandige scherven aangetroffen op het terrein. Zij beho- 
ren tot de categorleTrier A en zijn afkomstig van een kom."^ 

167. Brouwer  1986. 
168. Brouwer  1986. 
169. Het is wel zeiler dat er soms een 

verband bestaat tussen de kleur/ 
bakselsoort en vorm o( zelfs type. 
Zo is op terrein 8 A  een groep 
rose-rode ruwwandige scherven 
aangetroffen, waarbij het type 
Stuart 210 als enige type voor- 
komt. Ook lijken bijvoorbeeld 
grijze gesmoorde scherven vaker 
afkomstig van vroege (Stuart) ty- 
pen en zijn lichter gekleurde exem- 
plaren meestal toe te schrijven aan 
latere (Niederbleber) typen. 

170. De barbotine versiering bestaat 
vaak uit blaadjes. Vergelijk 
Vermeulen 1932, type 94. 

171. Bakker 1997. 
172. Böhner  19S8. 



99 ^ ADC Rapport 30 - Houten-Zuid, Archeologisch onàenoek terrein 8A 

Type ruwwandig aardewerk 
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Afb. 37 lint vrijwal complete gezichtsurnen: mndstnummer 66-1-1 en 12-1-34. (1:2) 

3.3 Overig 
Onder overig aardewerk valt een restgroep van kleine keramische objecten, zoals speel- 
schijfjes (2), slingerkogeltjes (1), spinklosjes (5) en weefgewichten (2). 

3.4 Bijzonderheden 

TECHNOLOGISCHE BIJZONDERHEDEN 
Onder technologische bijzonderheden vallen ondermeer productiesporen, welke zijn aange- 
troffen op een in techniek B geverfde beker Niederbieber 30.^" De beker is compleet be- 
waard gebleven, heeft een hoogte van 9 cm en een randdiameter van 5,1 cm. De bodem 
van de beker buigt iets naar buiten, waardoor een scherp randje is gevormd. Het voetje is 
zeer dun en sporen aan de onderzijde van de beker geven aan dat het exemplaar van de 
mast gedraaid is en met een draad is verwijderd. Aan de hand van wat kleiaankoeksel, aan 
de 'rand' van het voetje, is de richting waarin de draad werd getrokken af te lezen (Afb. 
38). 
Ook aan de binnenzijde van de beker zijn sporen aangetroffen die tijdens het 
productieproces zijn ontstaan. In tegenstelling tot de buitenzijde van de beker, waar de 
verflaag mooi egaal is verspreid over het oppervlak, is de afwerking aan de binnenzijde 
niet vlekkeloos verlopen. Er is een gietspoor van verf zichtbaar, dat zich niet verder heeft 
uitgespreid. Ook Is aan de binnenzijde een veeg zichtbaar, die niet met verf is opgevuld. 
Op een andere keramieksoort zijn eveneens productiesporen aangetroffen. Het gaat om 

173. D« beker 15 aangetroffen in een 
humeuie Icuil (S017) en heeft als 
vondstnummer   68-1-17. 
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Alb. 38 Complete beker van het type Niederbieber 30. (1:2) 

een scherf van een Zuidgallische terra sigillata kom van het type Dragendorff 37. De 
productiesporen zijn hier zichtbaar als gevolg van een gebarsten vormschotel, die werden 
gebruikt voor de verslering van onder andere het type Drag.37 en 45. De oneffenheid is 
zichtbaar op de afgebeelde tekening van de scherf (Afb. 39). 

Alb. 39 Productiesporen op een terra sigillata kom van het type Dragendorff 37. 

Ook schraapsporen vallen onder technologische bijzonderheden en ze zijn aangetroffen aan 
de binnenzijde van een kruik. Hoewel van deze kruik een groot deel van de wand en bodem 
bewaard is gebleven, kon het type niet worden bepaald. De schraapsporen bevinden zich 
op de binnenzijde van de pot, vlakbij de bodem. Ze zijn vermoedelijk aangebracht op het 
moment dat de klei nog niet hard was, maar de vorm al wel was afgewerkt. Met een voor- 
werp is de binnenzijde van de kruik vervolgens bewerkt, waarbij men een neerwaartse be- 
weging heeft gemaakt. Dit valt af te lezen aan de opeenhoping van klei aan het einde van 
de schraapsporen. De reden is niet geheel duidelijk. Wellicht heeft het iets te maken met 
het aangetroffen 'gat' in de bodem. In de bodem is namelijk een doorboring zichtbaar, cen- 
traal in het midden van het vlak gemaakt door met een voorwerp van de buitenzijde naar 
binnen te drukken. Misschien zijn de schraapsporen toen pas ontstaan, en waren ze be- 

doeld om de kleiprop, die ontstond na de doorboring van de bodem, uitte 
smeren of te verwijderen (Afb. 40). 

•x%. 

Afb. 40 Schraapsporen aan de binnen- 
zijde van een kruik. 
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Verbranding 
In onderstaande Tabel 13 is een overzicht gegeven van de verbrande scherven per 
keramiekgroep in zowel aantallen als percentages. Uit die gegevens volgt ondermeer dat 
de kans dat gedraaid aardewerk van terrein 8 A verbrand raakte, om en nabij de 2,5 % 
heeft gelegen. Dit blijkt duidelijk uit de gegevens van de keramiekgroepen amforen en krui- 
ken, Belgische waar, dikwandig, kustaardewerk, ruwwandig en het Laatmiddeleeuws aar- 
dewerk. Het gemiddelde lag echter beduidend hoger (3,7%), wat is veroorzaakt door de 
enorme hoeveelheid verbrande handgevormde scherven. Niet alleen was dit de grootste 
keramiekgroep binnen het totale aardewerk, maar ook bestond naar verhouding 81 % van 
het totale verbrande aardewerk uit handgevormde scherven. Het is de vraag waarom er 
zoveel handgevormde scherven verbrand zijn. Misschien kan vervolgonderzoek daar een 
antwoord op geven. 
Indien we de handgevormde scherven buiten beschouwing laten, worden andere gegevens 
des te opmerkelijker. Wat opvalt is bijvoorbeeld het zeer lage percentage verbrande ge- 
verfde waar en verbrande terra sigillata. Mogelijk heeft dat iets te maken met de context 
van nederzetting, waarin deze twee aardewerksoorten als luxe tafelaardewerk zijn ge- 
bruikt, zodat de kans aanzienlijk klein was dat het aan vuur heeft blootgestaan.^'^ 
Een andere opmerkelijke groep is het Vroegmiddeleeuwse materiaal met een zeer hoog 
percentage verbrand aardewerk. Hier geldt misschien eerder het toeval, want het gaat ten 
slotte maar om twee van de dertig scherven. 

Keramiekgroep Aantal Verbrand (n) verbrand (96) 

Amforen/kruiken 2853 64 2,2 

Belgische waar 112 3 2,7 

Dikwandig 620 17 2,7 

Geverfde waar 752 1 0,1 

Gladwandig 196 1 0,5 

Handgevormd 13228 633 4,8 

Kustaardewerk 949 25 2,6 

Ruwwandig 1453 30 2,0 

Terra sigillata 182 0 0 

Vroegmiddeleeuws 30 2 6,7 

Laatmiddeleeuws 224 6 2,7 

Na-Romeins 1 0 0 

Overig 260 0 0 

Totaal 20860 782 3,7 

Tabel 13 De asntallen en percentages verbrande scherven per keramiekgroep. 

174. Indien (veel) verbrande tens 
sigillata was aangetroffen hadden 
we in de richting van graf- 
contexten moeten gaan denken. 
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Overige bijzonderheden 
Er zijn twee voorbeelden waarbij sprake is van een bijzonder gebruil< of functie van aarde- 
werk. Het eerste betreft een complete dolium die in situ is aangetroffen (Afb. 14). De 
dolium is rechtstandig in de grond geplaatst. Het bevindt zich in een relatief leeg gedeelte 
van het terrein net buiten de kern van de nederzetting. Gezien de positie van het exem- 
plaar en het botmateriaal dat in de dolium is aangetroffen wordt gedacht aan een andere 
functie dan opslag. Om welke functie het gaat is niet duidelijk, maar deze zou gezocht kun- 
nen worden in de rituele sfeer. 
Het tweede voorbeeld van bijzonder gebruik van aardewerk is een groep zeer poreuze 
scherven met organische magering. Tezamen zijn ze afkomstig van één individu. De scher- 
ven zijn gevonden op de bodem van een paalkuil van huis 7. In situ was te zien dat de paal 
door de pothals is geslagen. Waarschijnlijk heeft de pot als bouwoffer gediend. 

3.5 Graffiti en stempels op amforen. 
In Houten zijn graffiti aangetroffen op één wandscherf en op vier oorfragmenten van 
amforen. Een van de vier oorfragmenten had zowel een graffito als een stempel. De twee 
soorten inscripties zijn op verschillende wijzen aangebracht. Stempels zijn gemaakt voordat 
het aardewerk werd gebakken en graffiti werden na het bakproces pas ingekrast. De 
graffiti kunnen beschouwd worden als een bewijs voor secundair gebruik van amforen.^" 
Op amfoorfragmenten van het terrein De Horden te Wijk bij Duurstede zijn zes fragmenten 
met graffiti aangetroffen. In de inheems-Romeinse context van De Horden wordt dit rela- 
tief hoge aantal als opmerkelijk gezien. Over het karakter van het secundaire gebruik is 
nog geen feitelijk bewijs bekend. Voor De Horden wordt gesuggereerd dat amforen in eer- 
ste instantie met oorspronkelijke inhoud - olijfolie, wijn, vissaus - werden getransporteerd 
naar het nabijgelegen castellum. Na consumptie van de inhoud kwamen de amforen in aan- 
merking als containers voor opslag.''' Hiermee was een secundaire functie voor de amfoor 
gevonden. Graffiti werden vervolgens dan pas aangebracht om de amfora's, misschien 
voor administratieve doeleinden.Ten slotte zijn er ook amforen doorgeschoven naar de in- 
heems-Romeinse gemeenschap en kunnen we spreken van tertiair gebruik. 
Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen wat de betekenis van de Houtense amforen met 
inscripties is geweest en hoe ze moeten worden geïnterpreteerd. 

4. Discussie 

175. 
176. 

177. 

178. 

179. 

Van der Werif 1987. 
Vissausamforen worden wegens 
'nare luchtjes' niet geschikt ge- 
acht voor opslag. Zie Van der 
Werff 1987. 
Bij deze verhouding van het aar- 
dewerk uit de grondsporen gold 
een minimum aantal van 10 scher- 
ven. 
Vergelijk Van Es 1994a, 32; Van Es 
1994b,40-43;   Vader-Reinsma 
1994; Vos 1994   en Vos in druk 
voor Wijk bij Duurstede-De Hor- 
den. Zie ook hoofdstuk 4,   § 1.3 
van dit rapport. 
Gebruiksmateriaai kan ook verlo- 
ren zijn gegaan door egalisatie, 
herbouw op dezelfde huisplaats, 
grondverzet en erosie. Bij dat laat- 
ste bijvoorbeeld geldt dat erosie 
met name op het zacht gebakken 
handgevormde aardewerk veel 
meer invloed heeft gehad dan op 
Romeins importaardewerk, waar- 
door vermoedelijk meer inheems- 
dan Romeins materiaal is verdwe- 
nen. 

4.1 Fasering binnen het aardewerl<complex 
De fasering binnen het aardewerkcomplex is beschreven en gebaseerd op het vondst- 
materiaal uit de grondsporen. Hierbij gold als primair indelingscriterium, de procentuele 
verhouding tussen het inheems handgevormde aardewerk en het Romeinse draaischijf- 
aardewerk.^" 
Er is uitgegaan van twee vooronderstellingen:"^ 
• hoe hoger het percentage inheems, des te ouder de sporen 
• een bepaald percentage inheems is kenmerkend voor een bepaalde bewoningsfase. 
Aan de hand hiervan zijn de grondsporen in vijf percentagegroepen opgedeeld. Deze groe- 
pen zouden overeen kunnen komen met vijf verschillende bewoningsfasen. Grondsporen 
waarin materiaal met een percentage van 90-1009Ó inheems aardewerk is gevonden, repre- 
senteren dan de oudste bewoningsfase op terrein 8 A. Wanneer die fase precies aanving is 
niet nauwkeurig vast te stellen, maar vermoedelijk is het rond het begin van onze jaartel- 
ling geweest. 
In sporen uit een volgende bewoningsfase zou dan al tamelijk wat Romeins aardewerk 
moeten worden gevonden, maar dient het merendeel van inheems makelij (70-90 %) te zijn 
gebleven. Na verloop van tijd zou het aandeel inheems aardewerk in de sporen steeds ver- 
der moeten dalen, tengevolge van de toename van Romeinse importproducten. We mogen 
verwachten dat de grondsporen uit de jongste en meest geromaniseerde bewoningsfase 
het laagste percentage inheems hebben opgeleverd. Deze jongste fase dateert uit de 
tweede helft van de 2' eeuw na Chr en aan het begin van de 3' eeuw is de nederzetting de- 
finitief opgegeven. 

Vervolgens is de indeling van percentagegroepen gecontroleerd en verder verfijnd. Binnen 
elke percentagegroep is gekeken naar de dateringen van individuele Romeinse import- 
scherven. De indeling in percentagegroepen, en dus de uitkomst van de procentuele ver- 
houdingen, is immers niet geheel bepalend voor een absolute datering van grondsporen en 
structuren."' Ook zou men bij het tot dusver gepresenteerde model kunnen concluderen, 
dat importmateriaal geleidelijk, regelmatig en in steeds dezelfde hoeveelheden de nederzet- 
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n - III 

41 -IV 41 -V 

Afb. 41 - I tmV. Graffiti en stempels op amtoren. (1:4) 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Oorfragment Dressel 20 - Vondstnummer 067/0018 (Afb. 41-1) 
Aan de bovenkant van het oor is een 'kruisvormig' stempel geplaatst. Eventueel 
kan het stempel geïnterpreteerd worden als twee rechthoekige stempels die door 
elkaar zijn gedrukt. Zowel op het horizontaal als op het verticaal afgedrukte stem- 
pel staan vermoedelijk de letters DER 
Halverwege het oorfragment is een graffito ingekrast: IIIIA. Het staat niet vast 
of de graffito volledig is, aangezien het oorfragment is afgebroken. 
Oorfragment Dressel 20 - Vondstnummer 012/0034 (Afb. 41-11) 
Aan de bovenkant van het oor is een korte, diepe inkerving zichtbaar. 
Oor Dressel 20 - Vondstnummer 012/0034 (Afb. 41-III) 
Op dit oor bevinden zich twee graffiti. De eerste bevindt zich aan de bovenkant 
van het oor en bestaat uit zeer oppervlakkig ingekraste letters II. Verder naar 
beneden, aan de zijkant van het oor, bevindt zich een bijzonder diepe inkerving 
met aan beide zijden twee oppervlakkig aangebrachte inkervingen. 
Oorfragment Dressel 20 - Vondstnummer 014/0070 (Afb. 41-IV) 
Halverwege het oor is oppervlakkig een graffito ingekrast met de letters: IIIIIII. 
Wandfragment Dressel 20 - Vondstnummer 068/0010 (Afb. 41-V) 
Op een wandfragment van een Dressel 20 is een oppervlakkig ingekraste graffito 
aangetroffen met de letters: MIIIIII. De M is niet duidelijk en zou een afkorting 
van de inhoud kunnen aanduiden 'modii' of te wel 8,754 liter. M IIIIII kan zo- 
doende de inhoud van de amfoor weergeven, dus 6 x 8,754 liter = 52,525 liter. 

ting binnen zou komen. Dat is natuurlijk niet het geval. Juist daarom is ook gekeken naar 
de datering van het individuele Romeinse importmateriaal. 

Het viel daarbij op dat over het algemeen de datering van individuele importscherven niet 
veel afwijkt van de relatieve datering op basis van een percentagegroep. Indien daarvan 
toch sprake was, diende een andere verklaring te worden gezocht. Hiermee konden we 
twee kanten op: 
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1. het grondspoor/structuur met een bepaald percentage inheems diende op 
basis van de individuele datering van een Romeinse scherf in een andere 
percentagegroep te worden ingedeeld; anders gezegd de importscherf v;^as bepalend. 

2. de individuele importscherf was niet bepalend, en het spoor/structuur bleef ingedeeld bij 
de eerder vastgestelde percentagegroep. De aanwezigheid van zo'n Romeinse scherf 
diende dan als opspit, vervuiling, of anderszins verstorend te worden geïnterpreteerd. 

Zeer belangrijk bij de keuze tussen beide verklaringen was steeds de mogelijkheid dat er 
juist bij het niet overstemmen van de relatieve datering op basis van de procentuele ver- 
houding, en de relatieve datering van de individuele Romeinse scherf, een archeologische 
verklaring zou kunnen worden gegeven. 
In deze paragraaf is het Romeinse aardewerk in de vijf percentagegroepen besproken en 
onderling vergeleken. Er is ook aandacht besteed aan de ruimtelijke verspreiding van het 
aardewerk (Afb. 43). De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen en verwerkt in 
hoofdstuk 4 van dit rapport, waar de grondsporen definitief zijn toegewezen aan structuren 
én aan bepaalde bewoningsperioden. 

1. 90-100% inheems aardewerk eerste helft van de P eeuw na Chr. 
2. 70-90% inheems aardewerk Claudisch-Flavlsch 
3. 50-70% inheems aardewerk overgang naar de 2' eeuw 
4. 30-50% inheems aardewerk eerste helft van de 2' eeuw 
5. < 30% inheems aardewerk tweede helft van de 2' eeuw en later 

Het importaardewerk uit percentagegroep 1 is nog zeer gering (29ó). De belangrijkste cate- 
gorie wordt gevormd door de amforen/kruiken, gevolgd door het ruwwandige materiaal. 
De overige categorieën ontbreken of er zijn maar enkele scherven teruggevonden. 
Het aantal handgevormde scherven dat is ingedeeld bij percentagegroep 2 is ten opzichte 
van de eerste groep iets afgenomen. Het importaardewerk is daarentegen bijna veertien 
keer groter geworden. Veruit de grootste categorie blijft de amforen/kruiken. Het 
ruwwandige materiaal is ten opzichte van de amforen/kruiken in verhouding iets afgeno- 
men, maar blijft de op een na grootste categorie. Dikwandig materiaal neemt duidelijk toe 
en gladwandige aardewerk doet zijn intrede. 
In percentagegroep 3 neemt het aantal scherven handgevormd aardewerk iets toe t.o.v. de 
vorige groep, maar in verhouding tot het totaal aantal scherven neemt het percentage 
handgevormd steeds meer af. Het importmateriaal heeft zich meer dan verdubbeld. Als het 
handgevormd en gedraaide aardewerk bij elkaar wordt opgeteld, blijkt dat in aantal de 
meeste scherven aan deze groep zijn toe te schrijven. Alle materiaalcategorieën nemen in 
aantal aanzienlijk toe, zoals blijkt uit de geverfde waar. Deze categorie is nu groter dan het 
dikwandige materiaal, dat in de vorige fase nog de op twee na grootste categorie was. 
Ook de categorie kustaardewerk is groter in aantal dan het dikwandige materiaal, maar is 
nog net iets geringer in aantal dan de geverfde waar. De categorieën amforen/kruiken en 
het ruwwandig verhouden zich gelijk als in de hiervoor besproken percentagegroep. 
In percentagegroep 4 is een drastische afname van de hoeveelheid aardewerk waarneem- 
baar. Het aantal handgevormd en gedraaid aardewerk tezamen bedraagt zelfs minder dan 
het aantal scherven in percentagegroep 1. Het handgevormde aardewerk is ten opzichte 
van de vorige percentagegroep gehalveerd. Bij het gedraaide importaardewerk zijn, uitge- 
zonderd het ruwwandig en het kustaardewerk, alle categorieën in aantal afgenomen. Op- 
merkelijk is de procentuele verhouding tussen het handgevormd en importmateriaal dat on- 
geveer 50% : 50% bedraagt. Het percentage handgevormd aardewerk is daarbij voor deze 
percentagegroep opvallend hoog. Nog altijd vormen de amforen/kruiken de grootste cate- 
gorie, hoewel deze categorie in vergelijking met de voorgaande fase ook vrijwel gehalveerd 
is. Het verschil in aantal tussen de amforen/kruiken en het ruwwandig aardewerk is in 
percentagegroep 4 kleiner geworden. Alleen de categorie kustaardewerk is duidelijk groter 
dan voorheen en is voor het eerst groter dan de geverfde waar. 
Uit de gegevens van de laatste percentagegroep 5 blijkt dat er een grote omslag plaats- 
vond. Hoewel de totale hoeveelheid aardewerk zich herstelt tot het niveau van groep 2, is 
de verhouding tussen het handgevormd en het gedraaide aardewerk exorbitant gewijzigd. 
Het percentage handgevormd aardewerk is gedaald van 50% in de voorgaande groep tot 
139Ó in deze percentagegroep 5. De hoeveelheid is ook zeer sterk afgenomen en is in om- 
vang nu zelfs kleiner dan bijvoorbeeld het ruwwandig. Alle categorieën gedraaid import- 
aardewerk nemen enorm toe, uitgezonderd de Belgische waar. De amforen/kruiken is nog 
altijd de grootste categorie, maar er bestaan minder grote verschillen dan voorheen. Met 
name de hoeveelheden kustaardewerk en ruwwandig aardewerk zijn aanzienlijk gegroeid. 
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Het aantal scherven van kustaardewerk is in deze groep voor het eerst iets groter dan de 
ruwwandige waar. 

4.2 Ruimtelijke verspreiding 
De verspreiding van het aardewerk is lastig te interpreteren. Aan de hand van 
verspreidingskaarten per materiaalcategorie is getracht het complex te doorgronden. Ook 
is een sporenkaart geproduceerd, waar de variatie en frequentie van aardewerk per spoor 
of structuur is weergegeven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verspreidingskaart 
van het aardewerk over het hele opgravingsterrein met een drietal opmerkelijke concen- 
traties. Indien hierbij de in de vorige paragraaf besproken afbeeldingen in gedachten wordt 
gehouden, kan uit de combinatie van deze afbeeldingen een aantal tendensen worden afge- 
lezen. 

Allereerst blijkt dat daar waar zich grondsporen bevonden, ook aardewerk werd aangetrof- 
fen. Maar op de hoogste delen van het terrein is over het algemeen minder aardewerk 
aangetroffen. Dit is veroorzaakt doordat deze delen van het gebied zijn afgevlakt, waar- 
door de hoeveelheid vondsten geringer is. 
Ten tweede blijkt dat het meeste aardewerk zich in greppels bevindt. Een uitzondering 
hierop vormt de meest oostelijk gegraven greppel, die de kern van de nederzetting heeft 
begrensd. Er zijn meerdere redenen aan te geven voor de kleine hoeveelheid vondsten in 
deze sloot. Zo zijn er direct ten weerszijden van deze greppel geen bewoningssporen aan- 
getroffen, waardoor de kans kleiner is dat zich nederzettingsafval in de sloot heeft verza- 
meld. Ook was de greppel aan deze zijde van de nederzetting betrekkelijk ondiep uitgegra- 
ven in vergelijking tot de overige greppels, zodat zich minder materiaal kon ophopen.Ten 
slotte vormde de sloot de overgang naar het laaggelegen kerngebied, waar over het alge- 
meen weinig activiteiten hebben plaatsvonden en dus ook weinig vondstmateriaal werd te- 
ruggevonden. 
Een derde tendens is het gegeven dat de grootste variatie aan aardewerkgroepen is aange- 
troffen op plaatsen waar zich structuren bevonden. De eerste en meest opvallende con- 
centratie bleek aanwezig in de zuidoost hoek van het middenterrein, waar meerdere huis- 
plaatsen zijn herkend. De hoeveelheid importaardewerk past in het beeld dat is vastgesteld 
voor sporen uit percentagegroep 5. Ook de verspreiding van de categorie techniek C van 
de geverfde waar sluit hierbij aan. Dit type aardewerk is bijna uitsluitend aangetroffen in 
dit gedeelte van de nederzetting. De tweede concentratie bevond zich in het zuidwestelijke 
deel van de kern van de nederzetting. Naast scherven van bijvoorbeeld ruwwandig aarde- 
werk en kustaardewerk vielen vooral de categorieën geverfd, terra sigillata en dikwandig 
aardewerk op door de grote hoeveelheid scherven in vergelijking met andere concentra- 
ties. Deze tweede concentratie van 'veel en gevarieerd aardewerk' kan worden verklaard 
door de aanwezigheid van meerdere greppels in de directe omgeving. 
Een derde concentratie is aangetroffen binnen de noordoostelijke kern van de nederzetting. 
Ook hier is veel aardewerk aangetroffen met een grote diversiteit aan categorieën. Opval- 
lend is de aanwezigheid van veel gladwandig aardewerk (honingpotten), dat bijna uitslui- 
tend binnen dit gedeelte van de nederzetting is aangetroffen. In vergelijking tot de hierbo- 
ven beschreven concentraties is het aandeel handgevormd aardewerk hier groter, zodat 
deze locatie waarschijnlijk in de P eeuw of op de overgang naar de 2" eeuw is te dateren. 
Tot slot is het opmerkelijk dat het meeste vondstmateriaal is aangetroffen in een laag don- 
kere en zwarte grond, waarbij mogelijk - als enige gebied op het nederzettingterrein - 
sprake is van een gedeeltelijk intacte P eeuwse vondstlaag. 

4.3 Datering en toesciirijving aan een bepaalde cultuur 
Het aardewerk van Houten is afkomstig uit de late Ijzertijd en Romeinse tijd. De site is 
continu bewoond en er is dus geen sprake van een bewoningshiaat. 
Opvallend aan het handgevormde aardewerk is het grote percentage potten dat organisch 
gemagerd is (749'o).'*° Dit impliceert dat het handgevormd aardewerk, onafhankelijk van het 
gedraaide importaardewerk, gedateerd moet worden in de Romeinse tijd. De late Ijzertijd 
fase gaat vermoedelijk naadloos over in de Romeinse tijd. Kenmerkend voor deze overgang 
is de verschuiving van de potversiering van de bovenzijde naar de buitenzijde van de rand. 
Met name bij het handgevormde aardewerk met potgruisverschraling is versiering in de 
vorm van nagel- of vingerindrukken juist op de rand aangetroffen. Bij het organisch 
gemagerde materiaal bevindt zich de versiering aan de buitenzijde van de rand. 

Het Romeinse draaischijfaardewerk omvat de periode van de 1' eeuw tot en met de eerste 
helft van de 3' eeuw. Binnen het geverfde aardewerk blijkt dat de beker de meest voorko- 

180. In zijn studie van het inheemse 
aardewerl< uit Jutphaas is een van 
de conclusies van Van Tent (1978) 
dat wanneer een percentage van 
35,5% of meer van de scherven or- 
ganisch gemagerd is, het betref- 
fende aardewerkcomplex in de Ro- 
meinse tijd gedateerd kan worden. 
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M1600 141700 

Houten - Terrein 8A 
Verspreidingskaart van de aantallen Romeins aardewerk op het opgravingsterrein 
met de drie meest opvallende concentraties 

Legenda 

^^^H Amfoorlcruik 

^^H Belgisch 

^^^H Dikwandig 

^^^H Geverfd 

Aantal aardewerk per put 

• 2.480 to 2.490 
• 600 to 2.480 
D     M to   600 
D       Ito     90 
D       Oto       0 

Gladwandig 

1              Handvorm 

^^^H Kustaardewerk 

^^^B Ruwwandig 

^^^1 Terra sigillata 

^^^1 Vroegmiddeleeuws 

^^::       j Laatmiddeleeuws 

Afb. 43 
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mende vorm is. Er zijn slechts 4 bordfragmenten aangetroffen, alle van het type Brunsting 
17A. Het geverfde materiaal leende zich kennelijk uitstekend als drinkgerei binnen de ne- 
derzetting. Dit type aardewerk werd verkozen boven servies van ander aardewerk. Vanaf 
de 1' eeuw tot en met de eerste helft van de 3" eeuw Is de geverfde waar aanwezig binnen 
de nederzetting. De bekervorm is gedurende de gehele looptijd de meest, bijna enige, voor- 
komende vorm. Dit gegeven is geen onbekend verschijnsel in de Romeinse tijd. Voor bor- 
den en ander 'tafelaardewerk' zou wellicht een andere keramiekgroep beter geschikt zijn 
geweest, bijvoorbeeld ruwwandig aardewerk of terra siglllata zou hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Gezien het kleine percentage terra siglllata dat is aangetroffen op de site 
lijkt dat laatste echter niet erg waarschijnlijk. Ook binnen het ruwwandig aardewerk en de 
Belgische waar is het percentage borden erg klein. Wellicht moet daarom voor deze functie 
gedacht worden aan vergankelijke materialen als hout. 
Bij het dikwandige materiaal is het dolium Stuart 147 de meest voorkomende vorm. Dit Is 
een opvallend verschil met bijvoorbeeld de militair-burgerlijke nederzetting Valkenburg- 
Veldzicht waar geen dolia zijn aangetroffen en het dikwandige aardewerk vrijwel alleen uit 
wrijfschalen bestaat. Wrijfschalen zijn kenmerkend voor de Romeinse keuken. Ze werden 
gebruikt om Ingrediënten te bewerken tot sauzen. Het voorkomen van wrijfschalen binnen 
een inheems-Romeinse context kan wijzen op overname van mediterrane kooktradltles en 
kan als teken van romanisering worden gezien. Bij de Valkenburgse wrijfschalen komt de 
vorm van het type Stuart 149 ongeveer tweemaal zoveel voor als die van het type 
Brunsting 37.'" Dat laatste verschijnsel Is blijkbaar kenmerkend, want ook in Houten komt 
hetzelfde beeld naar voren, waar 13,5% en 6,5% van het totaal aan dikwandig aardewerk 
wordt ingenomen door respectievelijk het type Stuart 149 en Brunsting 37. 

Het Is opvallend dat er in Houten geen wijnamforen, Pélichet 47 en Dressel 2-4, zijn aange- 
troffen. In inheems-Romeinse context valt over het algemeen de kleine hoeveelheid 
vissausamforen op in vergelijking met olijf- en wijn amforen (Dressel 20, Pélichet 47). Het 
vermoeden bestaat dat de vissaus amforen niet geschikt waren voor secundair gebruik, 
daar men er niet vanuit mag gaan dat de oorspronkelijke Inhoud van amforen ook daadwer- 
kelijk In Inheems-Romeinse context werd geconsumeerd. In militaire nederzettingen, zoals 
de castra van Nijmegen, zijn wel gelijke hoeveelheden vissaus- en wijnamforen aangetrof- 
fen. Dit lijkt gangbaar voor militaire nederzettingen in Nederland gedurende de P en 
vroege T eeuw, toen de vissausamforen uit Zuid-Spanje voorhanden waren. Het feit dat 
juist de voor inheemse context gangbare wijnamforen In Houten ontbreken is moeilijk te 
verklaren, ook omdat het aan olijfolleamforen in Houten juist niet ontbreekt. 

Ten slotte resteert het aardewerk uit de Laat-Romeinse en Merovingische periode. De hoe- 
veelheid scherven is echter te gering om verregaande conclusies te kunnen trekken. Een 
opvallend kenmerk dient hier echter wel vermeld te worden, namelijk het gegeven dat de 
verhoudingen tussen de verschillende ruwwandige baksels zo enorm verschillen van het op 
het nabijgelegen terrein 21 aangetroffen ruwwandige aardewerk. Op die site waren aller- 
eerst de Laat-Romeinse baksels dominant, volgde daarop de groep met oxiderende baksels 
en was de groep van reducerend gebakken aardewerk veruit in de minderheid. Op terrein 
8 A is juist deze laatstgenoemde groep de grootste, volgen daarop de oxiderende baksels 
en bestaat ten slotte de kleinste groep uit Laat-Romeinse baksels. 

5. Enkele conclusies 
De eerste onderzoeksvraag, over welk (type) aardewerk op de site aanwezig was. Is be- 
handeld in de voorgaande paragrafen. Het aardewerk past op grond van de samenstelling 
en verhouding van de verschillende materlaalgroepen In het beeld van een Inheems-Ro- 
meinse nederzetting. De bewoning bestond uit enkele, elkaar na verloop van tijd opvol- 
gende, huizen waarvan alleen de plattegronden nog bewaard zijn gebleven. De vroegste 
huisplaatsen dateren uit de late Ijzertijd /vroeg-Romeinse periode en waren aanvankelijk 
nog verspreid over het terrein. Na verloop van tijd concentreerde de bewoning zich binnen 
een omgreppeld areaal op het terrein, en vormde daarmee de kern van de nederzetting. 
Ten slotte werd na bijna drie eeuwen continue bewoning het terrein in de loop van de 3' 
eeuw verlaten om pas, afgezien van een korte Laatmiddeleeuwse bewoningsfase, aan het 
eind van jaren negentig van deze eeuw weer opnieuw bebouwd te worden. 

Voor wat betreft de tweede en derde onderzoeksvraag kan samenvattend worden gesteld 
dat er drie belangrijke ontwikkelingen zijn waar te nemen in de Romeinse tijd. De eerste is      isi. vos & lanzing (in druk): dat geidt 
zichtbaar in fase 3 wanneer het materiaal In aantal aanzienlijk toeneemt. Opvallend is daar- """f."! "'^''"/,r Ü" Tf.•" ' '^ van het terrein Veldzicht te Valken- 
bij dat de hoeveelheid handgevormd materiaal toeneemt, terwijl het percentage binnen het burg. 
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totale aardewerk afneemt. Het is daarmee duidelijk dat het traditionele gebruik van hand- 
gevormd aardewerk in deze periode sterk in zwang blijft. 
De tweede en meest opvallende ontwikkeling is de markante afname van de totale hoeveel- 
heid aardewerk in fase 4. Bovendien is het percentage handgevormd aardewerk in deze 
periode nog zeer hoog. De percentages handgevormd- en importaardewerk zijn in deze pe- 
riode vrijwel gelijk, terwijl een groter percentage importaardewerk in deze fase zeer wel 
tot de verwachtingen behoorde. Deze een op een verhouding van het handgevormd- en im- 
port aardewerk wordt bijvoorbeeld in de nederzetting van De Horden bij Wijk bij Duurstede 
al aangetroffen in de late P eeuw (periode 3). 
De drastische afname van de hoeveelheid aardewerk in deze periode kan eventueel ver- 
band houden met een verandering van contacten. Vanaf de Flavische periode als de limes 
definitief wordt ingericht, viel men terug op een lokaal distributiesysteem. Dit komt niet 
overeen met het algemene beeld waarin Romeinse importen juist tegen het einde van de 
vroeg-Romeinse tijd in enige omvang in de inheemse nederzettingen doordringen. 

Het omslagpunt is wel bereikt in de tweede helft van de 2' eeuw na chr., dat daarmee de 
derde en laatste ontwikkeling vormt. In deze periode vindt een drastische ommekeer 
plaats in de verhouding handgevormd: import aardewerk. Het percentage handgevormd 
aardewerk is gedaald van 50% in de voorgaande fase tot 13% in fase 5. Alle categorieën 
gedraaid importaardewerk nemen enorm toe, uitgezonderd de Belgische waar. Daarnaast 
neemt ook het totale aantal scherven weer toe. Wellicht heeft deze ontwikkeling te maken 
met de T eeuwse villa die werd aangetroffen bij opgravingen in het centrum van Houten.^^^ 
Hiermee raken we de laatste onderzoeksvraag over de functie van de nederzetting en de 
mogelijkheid dat het aardewerk daar enig inzicht in kan bieden. Het zou kunnen dat de inte- 
gratie van de nederzetting in een groter Romeins economisch systeem en regio, een ver- 
klaring is voor het betrekkelijke herstel in het aardewerkcomplex. 

182.  Van Dockum 1990. 
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Bijlage IV. Metaal 

F.A. van der Chys 

1. Inleiding 
Deze bijlage bevat een beschrijving van de metalen voorwerpen die tijdens het vooronder- 
zoek en de opgraving van terrein 8 A zijn gevonden, met uitzondering van de metaal- 
slakken. Het onderzoek van de metalen voorwerpen kan een bijdrage leveren aan de beant- 
woording van een aantal onderzoeksvragen, m.b.t. dateringen, gebruiksduur en functies 
van (delen van) de nederzetting. 
Op het terrein zijn in totaal 538 voorwerpen van metaal aangetroffen (Afb. 44). De grootste 
hoeveelheid metaal bestaat uit ijzer Voorst komen ook voorwerpen van koper(legerlng), 
lood en zilver voor. Het metaal was in een erg slechte conditie. Zowel het ijzeren als het 
koperen en zelfs In een paar gevallen het zilveren materiaal leek op het eerste gezicht een 
onherkenbare roestklomp. Na röntgenonderzoek en conservering bleek echter dat veel 
brokken in de kern fibulae, gereedschap en munten bevatten. 
Het meeste materiaal komt uit de bouwvoor en greppels. Hoewel het grootste gedeelte 
daarvan recent gedateerd moet worden, bleek er toch ook wat Romeins en Middeleeuws 
materiaal in voor te komen. Het Romeinse en Middeleeuwse materiaal kon vaak niet meer 
aan een bepaald spoor worden toegewezen. Dat is jammer want goed dateerbaar materiaal 
had juist gebruikt kunnen worden om diezelfde grondsporen te dateren. 

koper(82) 
Iwxld«)    overig (2) 

zilver (3) 

Afb. 44 De verdeling van de metaalsoorten in aantal en procenten. 

Wijze van verzamelen en besdfrijven 
De metalen voorwerpen zijn op drie verschillende manieren verzameld: met behulp van de 
metaaldetector, handmatig en bij het zeven van grondmonsters. Bij het aanleggen van ie- 
dere nieuwe opgravingsput is eerst de bouwvoor verwijderd, waarna het eerste vlak sys- 
tematisch met de metaaldetector is gezocht naar metaal. Daarbij zijn spijkers en recent 
materiaal niet altijd ingemeten, maar andere metaalvondsten wel om later te kunnen vast- 
stellen of de vondsten misschien bij nog niet nader te traceren grondsporen behoorden. 
Ook bij het doorspitten en couperen is zowel handmatig als met de detector gezocht. Van 
verschillende grondsporen zijn monsters t.b.v. archeobotanisch onderzoek genomen. Nadat 
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een dergelijk monster was gezeefd bleken dikwijls ook kleine metaalvondsten aanwezig in 
het achtergebleven residu. Tenslotte is ook de stortgrond met de detector nagezocht en 
werd bij het 'dichtdraaien' van een opgravingsput als laatste 'gepiept'. Het is begrijpelijk 
dat de oorspronkelijke arcehologische context van deze vondsten moeilijk te achterhalen 
is. 
De meeste vondsten hebben een apart vondstnummer gekregen. Alleen de verzamelde 
vlak- en stortvondsten hebben een gemeenschappelijk vondstnummer gekregen. Bij het be- 
schrijven van het materiaal zijn ze gesplitst en hebben een subnummer gekregen. 

Conserveringstoestand 
Zoals al eerder opgemerkt was het materiaal over het algemeen gezien in een slechte con- 
ditie. Herkenbare metaalvondsten zijn tijdens het veldwerk al apart gehouden, zodat ze niet 
per ongeluk zouden kunnen worden gewassen en gedroogd, hetgeen de conditie van metaal 
zeker niet ten goede komt. Ook is tijdens het veldwerk bepaald welke voorwerpen met 
spoed gerestaureerd dienden te worden.^^^ De vondsten zijn volgens het door de Rijks- 
dienst gehanteerde classificatiesysteem ingedeeld en behandeld (categorieën A, B, C en 
D).^^" Op basis van dit selectiesysteem is bepaald of voorwerpen wel of niet in aanmerking 
kwamen voor restauratie, conservering, enzovoort. 
Veel ijzer was sterk gecorrodeerd, maar de meeste voorwerpen waren desondanks nog 
herkenbaar en zijn op het oog gedetermineerd. Slechts wanneer het een onherkenbare brok 
ijzer betrof, dat mogelijk wèl een interessant voorwerp kon bevatten, zijn van het object 
röntgenopnamen gemaakt. De voorwerpen die de moeite waard waren om te conserveren 
zijn schoon gestraald, zodat de vorm van het voorwerp weer zichtbaar werd en de deter- 
minatie kon beginnen. 
Ook de koperen en zilveren voorwerpen hebben te lijden gehad van het fluctuerende water- 
peil gedurende de laatste eeuw. Meestal was wel duidelijk om wat voor een voorwerp het 
ging, maar waren de details niet zichtbaar. Van alle koperen voorwerpen zijn röntgen- 
opnamen gemaakt i.v.m. eventuele versieringen, zodat deze niet verloren zouden gaan bij 
het schoonmaken van de objecten. Waar bij het ijzer meestal na een röntgenopname duide- 
lijk werd wat voor soort voorwerp de ijzerklomp bevatte, is bij de koperen voorwerpen ge- 
kozen voor de duidelijkheid en leesbaarheid van de artefacten. Vooral bij fibulae en munten 
zijn de details belangrijk i.v.m. de determinatie.^*^ De voorwerpen zijn vervolgens met een 
scherpe scalpel en soms ook met chemische middelen schoongemaakt. 
Tot slot zijn alle geconserveerde voorwerpen voorzien van een beschermend waslaagje. Bij 
sommige voorwerpen is een speciale conservering toegepast of zijn van het object 
röntgenopnamen gemaakt. 

2. Indeling van het materiaal 
De metalen voorwerpen zijn gerangschikt per functie, die verder zijn gegroepeerd in een 
aantal functiegroepen. Dit is gedaan om de beschrijving van de vondsten te vergemakkelij- 
ken en om de eventuele verspreiding van de verschillende activiteiten op het terrein te 
kunnen bekijken.^*' 
De hoofdgroepen zijn als volgt verdeeld : 
1. Gebouw. 
2. Lichamelijke verzorging. 
3. Militair. 
4. Handel & nijverheid. 
5. Ontspanning. 
6. Religie. 
7. Voeding. 
8. Vervoer. 
9. Overig. 

De categorieën 5, 6 en 7 (ontspanning, religie en voeding) komen op terrein 8 A niet 
voor, wat natuurlijk niet wil zeggen dat voorwerpen die tot deze categorieën behoorden 
niet zijn gebruikt. De voorwerpen kunnen van een ander materiaal gemaakt zijn dan me- 
taal, meegenomen zijn naar een andere plek of niet als zodanig zijn herkend in het 
vondstmateriaal. 

1. Gebouw 
In de categorie gebouw komt alleen een recent hengsel voor."' Naar verwachting zou er 
ook hang- en sluitwerk, eetgerei en huisraad gevonden kunnen worden, maar dit is niet 
aangetroffen. Messen zijn ingedeeld bij de categorie werktuigen, hoewel het natuurlijk mo- 

183. Oit werk is uitgevoerd door J. 

Custers en J. Filedt Kok van de 

consen/erings- en  restauratie- 

afdeling van de ROB. 

184. Vergelijk Handboek van ROB speci- 

ficaties § t.S.S.A. staat voor voor- 

werpen van hoge archeologische 

en/of museumkwaliteit, deze wor- 

den gerestaureerd. B staat voor 

voorwerpen van hoge kwaliteit die 

worden geconserveerd. C staat 

voor voorwerpen die na beschrij- 

ving eventueel worden geconser- 

veerd en geconditioneerd worden 

opgeslagen. D staat voor voorwer- 

pen die slechts gedocumenteerd 

en geconditioneerd worden opge- 

slagen. 

185. Na conservering zijn de munten 

gedetermineerd door B. J. van der 

Veen (Rijksmuseum Het Koninklijk 

Penningkabinet) en   J.W. Prins 

(voorheen AIVU). 

186. Deze indeling is opgesteld door C. 

Nooyen (ADC) en E.J Bult (Deltt) 

na een inventarisatie van opgegra- 

ven metalen voorwerpen in ver- 

schillende publicaties. 

187. Put 7, volgnummer 32, spoor 

130. 
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gelijk is dat deze ool< als eetgerei zijn gebruikt. Er is wel beslag gevonden. Daar het zeer 
onduidelijk is waarvoor dit beslag gebruikt is, zal het worden behandeld bij de categorie 
overig. 

2. Lichamelijke verzorging 
De grootste groep in deze categorie bestaat uit kledingaccessolres, zoals fibulae. In de 
vroeg- en midden-Romeinse tijd waren fibulae in zwang bij zowel de gewone inheemse bur- 
gerbevolking als bij militairen.^'' 

schanierfibula 
(1) 

traliefibula 

(1) 

Atb. 45 Fibulae. 

In totaal zijn er 32 fibulae gevonden, waarvan de meeste dateren uit de 1' en 2' eeuw na 
Chr. (Afb. 45). De vroegste fibulae zijn twee zogeheten kapfibulae. Later zijn de ogen-, 
boog- en knikfibulae. Deze groep is In de eerste helft van de 1' eeuw te dateren. De groot- 
ste groep bestaat uit 16 draadfibulae. De draadfibula lijkt de plaats van de ogen-, boog- en 
knikfibula te hebben overgenomen. De grote groep draadfibulae is in de tweede helft van 
de 1' eeuw en de eerste helft van de 2' eeuw te dateren.^" 

188. 
189. 

190. 

191. 

192. 

Van der Roest 1994a, 145. 
Van der Roest 1994a, 148; zie 
verder ool( Haalebos 1986; Pulles 
& Roynnans 1994 en Van der Roest 
1988. 
Haalebos 1986, 99, Afb. 49. vgl. 
182. 
Put 19, volgnummer 33, spoor 33 
en put 66, volgnummer 10, spoor 
18. 
Complete exemplaren: 55/35, 
57/14 en 67/2. 

De scharnier- en traliefibula kunnen ook in deze periode worden gedateerd (Afb. 46). 
Slechts één va deze fibulae kan niet in de 1' of 2' eeuw gedateerd worden. Het betreft hier 
waarschijnlijk een zeer zeldzame voetboogfibula, die gedateerd moet worden in de 3* of 4' 
eeuw.^'" Een ander zeldzaam exemplaar betreft een incomplete fibula van een klein en on- 
bekend model (Afb. 47). De naald en de naaldhouder zijn gedeeltelijk afgebroken, maar van 
de veer zijn nog negen windingen zichtbaar. Door de veer is een koperen staafje gestoken; 
een constructie die we kennen van de latere schijffibulae. De fibula heeft verder een platte 
beugel waarop twee opgelegde horizontale verdikkingen. 
Vrijwel alle fibulae zijn van koper(legering) gemaakt. Slechts twee exemplaren waren van 
ijzer."' Het schoonmaken van deze voorwerpen is zeer tijdrovend en levert vaak geen 
goed resultaat en detaillering op. Daarom is gekozen om alleen foto-opnames met een 
röntgenapparaat te maken om de vorm van de fibula te kunnen vaststellen. Het is heel 
goed mogelijk dat er meer ijzeren fibulae zijn gedragen, maar deze zijn vaak moeilijk te her- 
kennen door de corrosielaag. De reden dat we fibulae vinden kan zijn omdat er delen van 
de voorwerpen waren afgebroken en ze daarna zijn weggegooid. Slechts in drie gevallen is 
een compleet exemplaar aangetroffen. Het gaat hier om draadfibulae waarvan de naald 
niet meer in de naaldhouder zit."' 
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Afb.  46 Incomplete schamierfibula 
waarvoor geen goede parallel is gevon- 
den:   vondstnummer  69-1-17. 

Afb. 47 Incomplete fibula van een onbe- 
kend model,  vondstnummer 70-1-1. 

Ook sieraden vallen onder de categorie lichamelijke verzorging. Een bronzen armband en 
haarnaald zijn gevonden, die allebei in de Romeinse periode kunnen worden gedateerd. Een 
hangertje van zeer licht materiaal (aluminium?) is recent."' 
Andere objecten die onder de categorie lichamelijke verzorging worden gerangschikt zijn 
twee fragmenten van spiegels. De spiegels vallen onder de groep toiletgerei. Ze zijn ge- 
maakt van tinbrons en gegoten in een mal, getuige het waargenomen reliëf aan een van de 
zijden op beide fragmenten. De Spiegelfragmenten zijn metallurgisch onderzocht. Uit dit on- 
derzoek volgt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de spiegels in een mal zijn gegoten."" De 
fragmenten van de spiegels zijn te klein om hun vorm te reconstrueren. Ze dateren in ieder 
geval uit de Romeinse periode. 

3 Militair 
Onder de categorie militair vallen slechts twee voorwerpen, namelijk de restanten van 
speerpunten."5 De speerpunten lijken op grond van hun vorm te dateren uit de Romeinse 
tijd."' Het voorwerp met het vondstnummer 67/18 lijkt een werpspeer te zijn. Beide pun- 
ten zijn in een zeer slechte conditie en hun vorm is vooral met behulp van röntgenfoto 's 
bepaald. 
De in de nederzetting aangetroffen messen staan beschreven bij de categorie nijverheid. 
Het zijn vermoedelijk werktuigen, maar ze zouden ook een militaire functie kunnen hebben 
gehad. 

4. Handel en nijverheid 
In de categorie handel en nijverheid zijn twaalf munten ingedeeld die op terrein 8 A zijn ge- 
vonden."' De meeste munten zijn met de metaaldetector in de bouwvoor gevonden. Ze da- 
teren uit verschillende periodes (Afb. 48). Uit de Romeinse tijd dateren acht munten; één 
stamt uit de Republiek en zeven uit de Keizertijd. De meeste daarvan kunnen in de eerste 
helft uit de 1*^ eeuw na Chr. worden gedateerd. De groep bestaat uit vijf assen en een 
sestertius, waarvan één determinatie van een as niet helemaal zeker is. Ten slotte dateren 
vier munten uit de Late Middeleeuwen. Het zijn duiten en ze zijn geslagen in verschillende 
Nederlandse provincies tussen 1598 en 1690. 

Alleen de Republikeinse munt, een denarius uit 134 v. Chr, en een as van Marcus Agrippa 
komen uit een grondspoor."' De overige munten zijn afkomstig uit een recente greppel, uit 
de bouwvoor of zijn als vlakvondst aangetroffen. 
Een van de Romeinse munten is een barbaarse imitatie van een as naar Claudius. Deze 
munten werden gekopieerd omdat er te weinig munten in omloop waren."' Een bijzonder 
exemplaar is de aes II uit het midden van de 4^ eeuw. Deze aes van Decentius Caesar, de 
broer van de Gallische usurpator Magnentius (350-353 na Chr.) is een zeer zeldzame 
munt.^"» 

193. Respectievelijk: 55/5, 7/6 en 7/ 
26. 

194. Het onderzoek is uitgevoerd door 
B. Ankersmit (Instituut Collectie 
Nederland). 

195. Put 66, volgnummer 8 en put 67, 
volgnummer 18. 

196. Put 66, volgnummer 8: Bakker 
1997: nr 30 en put 67, volg- 
nummer 18: Allason & Miket 
1984: vgl. 5.91. 

197. Bij deze indeling wordt even geen 
rekening gehouden met het gege- 
ven dat de meeste munten geen 
betaalmiddel zijn geweest, maar 
veel meer als ruilmiddel, gebaseerd 
op de intrinsieke waarde van het 
metaal, en in het kader van de gift- 
exchange hebben dienst gedaan. 

198. Respectievelijk de vondstnummers 
13-1-80 en 34-1-9. 

199. Mond.meded. B. J. van der Veen 
(KPK). 

200. Mond.meded. J.W. Prins (voor- 
heen AIVU). 



117   ^AOC Rapport 30 - Houten-Zuid, Archeologisch onderzoek terrein 8A 

autoriteit muntsoort datering muntplaats handboek vondstnr 
M.Marcius Mn.f. denarius 134 v.Chr Roma Crawford 245/1 13-1-80 
r - 2' eeuw as? 0-200 n.Chr - - 17-1^3 
Augustus (27BC-14 AD) as 8-10 n.Chr Lugdunum RIC 237 68-2-10 
Agrippina (onder Caius) sestertius 37-41 n.Chr Gallia RIC55 35-1-5 
M.Agrippa (onder Caius) as 37-41 n.Chr Roma RIC 58 34-1-9 
bart>aars (naar Claudius) as 41-50 n.Chr Gallia RIC 100, vgl 66-1-1 
Claudius (41-54) as 41-50 n.Chr Roma RIC 312 70-1-1 
Decentius Caesar (351-353) aesll 352 n.Chr Treveri 10-1-2 

West-Friesland stuiver 1598 - 53-1-2 
Friesland duit 1627 Leeuwarden 56-1-2 
Gelderland dDuit 1635 Harderwijk 53-1-2 
Utrecht rijderschelling 1680 Utrecht 53-1-2 

Afb. 48 Munten. 

Naast betaalmiddelen zijn er in de categorie handel en nijverheid ooic v\ferktuigen terugge- 
vonden."' Het gaat hierbij om zeven (delen van) messen. De meeste zijn niet te dateren, 
omdat maar een heel klein fragment van het mes resteert en het soms niet duidelijk vast- 
staat of het wel om een mes handelt. 
De messen staan onderverdeeld bij de werktuigen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat 
een mes is gebruikt als eetgerei of als wapen en dat ze dus onder andere categorieën had- 
den moeten worden ingedeeld. 

6. Vervoer 
Onder de categorie vervoer vallen slechts twee hangertjes die aan het tuig van een paard 
ter versiering zouden kunnen worden aangebracht.^"' Het is echter ook mogelijk dat de 
hangers zijn gebruikt ter versiering van een harnas.'"' Dergelijke versiersels kunnen uit de 
Romeinse periode dateren. Mocht het hier inderdaad om versiering gaan van een harnas 
dan zouden de twee hangertjes moeten worden ingedeeld bij categorie 3 (militair). 
Onder de categorie overig vallen ook een paar ringen die mogelijk dienst kunnen hebben 
gedaan als paardentuig."^ 

9. Overig 
Deze categorie is de grootste van de 9 groepen. In deze categorie komen 475 voorwerpen 
voor. De hoofdgroep kan weer verder worden onderverdeeld in drie subgroepen: onbe- 
kend, overig en spijkers. 
De subgroep onbekend bevat maar één ijzeren voorwerp, waarvan de vorm en functie niet 
duidelijk zijn. De subgroep overig valt verder uiteen in meerdere kleine groepjes waarbij 
vaak niet te achterhalen was waarvoor het materiaal heeft gediend. Om die reden is de in- 
deling gemaakt op basis van de vorm van de objecten. De subgroep is verder onder te ver- 
delen in: 
Beslag, Draad, Gesp, Plaatje, Ring, Staaf, Onbekend en Overig. 

201. Er is ooit nog een vingertioed te- 
ruggevonden die in de categorie 
handel en nijverheid onder 
naaigerei zou kunnen worden ge- 
schaard. De vingerhoed is echter 
niet meegenomen in deze be- 
schrijving daar het voorwerp van 
betrekkelijk recente datum is. 

202. Vergelijk Van Driel-Murray 1994, 
95, Afb. 2-5. De hanger die hier 
wordt besproken wordt in de Ie 
eeuw na Chr. gedateerd. De twee 
hangers van terrein 8 A komen 
qua model en versiering echter 
niet overeen. 

203. Allason & Miket 1984, 201: nis. 
661, 663 en 764. De hangers van 
terrein 8 A komen niet geheel 
overeen, maar vertonen wel gelij- 
kenis. 764 wordt in de 3e eeuw 
gedateerd. 

204. Van Driel-Murray 1994, 96 (Afb. 
3-17) en 97 (Afb. 4-5). 

Het beslag bestaat uit plaatjes en strips waar gaten en bevestigingsmogelijkheden op zitten 
om het voorwerp ergens op vast te zetten. Het kan gebruikt zijn voor riemen, harnassen 
en huisraad en het is zowel van ijzer als van brons gemaakt. Er zijn twee opvallend ver- 

•U      li 

A^. 49 Geëmailleerd beslagstuk. Aflt. 50 Leeuwenkopje. 
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sierde stukken beslag: een met email ingelegd voorwerp (Afb. 49) en een dierenkop, ver- 
moedelijk de kop van een leeuw/ (Afb. 50). 

Het met email ingelegde voorwerp is een rond beslagstuk. De bronzen rand is versierd 
met kleine inkepingen en met email ingelegd, die bestaat uit een afwisseling van een geel- 
groen schaakpatroon en blauwwit in elkaar gedraaide draadjes in de vorm van een roos. 
De binnenkant van de schijf is opengewerkt in de vorm van een spakenwiel. Op de achter- 
kant zijn twee platte 'spijkerkopjes' aangebracht om het beslag ergens op te kunnen be- 
vestigen, bijvoorbeeld op een harnas of riem. Een parallel voor dit voorwerp is niet gevon- 
den. Fibulae met email dateren uit de periode vanaf het eind van de r eeuw en het is 
goed mogelijk dat dit beslagstuk ook uit die periode stamt. 

Het tweede opmerkelijke beslagstuk betreft een dierenkop, van waarschijnlijk de kop van 
een leeuw, met afgeplatte neus en manen (Afb. 50). De bovenkant van de manen ontbreekt. 
De dierenkop is hol en aan de binnenkant is een gedeeltelijk gebroken haakje zichtbaar, 
waaruit volgt dat het voorwerp moet ter versiering ergens op is vastgemaakt. 

De resterende voorwerpen bestaan uit een opgerold recent stuk draad; twee ongedateerde 
riemgespen; verschillende plaatjes waarbij onduidelijk is waarvoor ze dienden; een aantal 
ringen die bij paardentuig behoorden; vier staven met een onbekende functie; een grote 
groep onbekend materiaal dat bestaat uit brokjes gecorrodeerd metaal, waarvan zonder 
röntgenfoto 's niet is te zeggen om wat voor een voorwerp het gaat; en ten slotte een 
grote hoeveelheid voorwerpen die wel herkenbaar zijn, maar waarvan de functie niet altijd 
duidelijk is en die niet geplaatst kunnen worden bij alle overige groepen. 
Tot slot bestaat er nog een zeer grote subgroep van 265 spijkers. De meeste spijkers ko- 
men uit de bouwvoor en zijn over het algemeen van vrij recente datum. Een spijker is van 
brons gemaakt, de rest van ijzer. Over het algemeen zijn de spijkers sterk gecorrodeerd 
en om die reden zijn ze niet nader onderzocht en beschreven. 

3. Resultaten 

De karakteristieken van de vondstgroepen 
De meeste aandacht in deze bijlage is uitgegaan naar de fibulae en munten, omdat deze het 
beste te dateren zijn. Bij de fibulae valt allereerst op dat er een grote hoeveelheid oog-, 
boog- en knikfibulae is gevonden. Deze typen fibulae zijn in de eerste helft van de P eeuw 
te dateren en zijn kenmerkend voor de toenmalige inheemse speldendracht in het 
Nederrijnse gebied. Karakteristiek is de grote populariteit van de ogenfibulae, die van 
'Germaanse'oorsprong lijken.^"^ 
Een aantal decennia later lijkt de draadfibula de plaats van de oog-, boog- en knikfibula te 
hebben overgenomen. Voor terrein 8 A is dit de grootste groep van 16 exemplaren. Deze 
fibulae komen vanaf het derde kwart van de P eeuw massaal op in het Nederrijnse ge- 
bied.•' De draad- of soldatenfibula vormt het eenvoudigste en meest algemene type en de 
naam verraadt dat ze over het algemeen aan militairen worden toegeschreven. De 
draadfibulae werden echter ook vaak door burgers gedragen, en waarschijnlijk zowel door 
mannen als vrouwen. De grote groep draadfibulae is in de tweede helft van de P eeuw en 
de eerste helft van de 2' eeuw te dateren.•' Daarmee dateren alle fibulae van terrein 8 A 
uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling, uitgezonderd een voetboogfibula die in de 
3' / 4* eeuw valt te dateren.•^ 
De munten zijn geslagen ten tijde van de Romeinse republiek (1) en gedurende de Romeinse 
keizertijd (7). De munten dateren opmerkelijk genoeg allemaal uit de eerste helft van de 1' 
eeuw na Chr., uitgezonderd de A' eeuwse aes II van Decentius. Indien er vanuit wordt ge- 
gaan dat de gevonden munten het gevolg zijn van incidenteel verlies en dat ze de weerslag 
zijn van wat ooit omliep in de nederzetting, zou kunnen worden geconcludeerd dat er vanaf 
het midden van de 1^ eeuw geen munten meer de nederzetting binnenkwamen.•' Dit is op- 
merkelijk gezien de climax van de Romeinse nederzetting in de loop van de 2' eeuw na Chr. 
Waar de munten van het 2* eeuwse geldcircuit dan gezocht moeten worden, blijft voorals- 
nog onduidelijk. 
Het gaat bij de munten telkens om lage denominaties en het beeld dat we van de munten 
krijgen op dit terrein is dat het hier waarschijnlijk gaat om incidenteel verloren munten.^'" 
Er is geen concentratie munten of muntschat aangetroffen. 
Naast de Romeinse exemplaren zijn ten slotte ook nog drie duiten en een schelling uit de 
late Middeleeuwen aangetroffen. 

205. Pulles & Roymans 1994, 133. 
206. Vergelijli de ontwikkelingen in 

Empel (Pulles & Roymans 1994, 
132 e.V.) en Wijk bij Duurstede-De 
Horden (Van der Roest 1988). 

207. Van der Roest 19943, 148. 
208. Haalebos 1986, 99: Afb. 49, vgl. 

182. 
209. Deze conclusie is echter gebaseerd 

op maar een handvol munten. 
210. Vergelijk Aarts 1994, 143-144 

voor Wijk bij Duurstede-De Hor- 
den. 
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Technologische processen. 
Voor terrein 8 A zijn maar twee fragmenten van spiegels metallurgisch onderzocht.^" De 
belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat er sterke aanwijzingen zijn dat de spiegels 
in een mal zijn gegoten. 

Ruimtelijke verspreiding. 
Bij de beschouwing van de verspreiding van het metaal over de nederzetting valt op dat de 
meeste vondsten zijn gedaan in de perceleringsgreppels en in de kern van de nederzetting 
(Afb. 51). Op de afbeelding is een duidelijke concentratie zichtbaar in met name het zuide- 
lijke deel van de westelijke omheiningsgreppel. Ook zijn er twee kuilen in het noordooste- 
lijke gedeelte van de nederzettingskern, waarin naar verhouding bijzonder veel metaal 
werd aangetroffen. De onregelmatige 'vlekken' op de kaart, zoals die in de uiterste zuid- 
oostelijke hoek van de nederzettingskern, zijn niet de restanten van individuele grond- 
sporen maar van gedeelten van opgravingsvlakken. 
De fibulae geven in hoofdlijnen hetzelfde beeld, met voornamelijk vondsten in de 
omheiningsgreppels en wat kuilen in de kern van de nederzetting (Afb. 52). Op dezelfde af- 
beelding is de verspreiding van de munten weergegeven. Dit materiaal geeft een iets gewij- 
zigd beeld, maar hier moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het slechts om 
12 exemplaren gaat, waarvan er bovendien maar acht een Romeinse datering hebben ge- 
kregen. Het valt op dat alle in greppels munten zijn gevonden en dat ze bovendien zijn aan- 
getroffen in de meest westelijke zone van de nederzetting, meestal op de kruising van 
greppelsystemen. Alleen een greppeltje aan de noordzijde van de nederzettingskern, dat 
niet tot de grote perceleringsgreppels behoorde, heeft ook een muntvondst opgeleverd. 

4. Enkele conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
De metalen voorwerpen voegen weinig nieuws toe met betrekking tot de functie van de ne- 
derzetting. Dit komt doordat de meeste voorwerpen geschaard moesten worden onder de 
functiegroep 'overig', daar veel materiaal of niet herkenbaar was of niet was in te delen 
bij een van de andere groepen. Zodoende blijkt het niet goed mogelijk de beoogde functie- 
verspreiding over het terrein aan te tonen. 
De op twee na grootste functiegroep was die van 'lichamelijke verzorging', waaronder bij- 
voorbeeld de fibulae zijn ingedeeld. Men krijgt sterk de indruk dat in de nederzetting voor- 
namelijk fibulae uit de P en 2' eeuw zijn gedragen. Aangezien de meeste fibulae incompleet 
waren, lijkt het er op dat de mantelspelden zijn weggegooid, nadat ze onbruikbaar waren 
geworden. Er zijn echter ook drie complete exemplaren aangetroffen en mogelijk zijn die 
spelden wel verloren tijdens het dragen. 
De derde functiegroep is die van 'handel en nijverheid'. Hieronder zijn de munten gerang- 
schikt, die voornamelijk in de eerste helft van de 1^ eeuw gedateerd kunnen worden. Er 
zijn echter ook uitschieters, zoals een hele vroege munt uit de Romeinse Republiek en een 
4" eeuwse aes II, in de nederzetting teruggevonden. 
De kleinste functiegroep is de groep 'militair'. Deze omvat slechts twee speerpunten die in 
de Romeinse periode gedateerd kunnen worden. De aanwezigheid van dergelijke objecten 
wil natuurlijk niet zeggen dat terrein 8 A een militaire nederzetting is geweest, maar wel 
dat er contacten kunnen zijn geweest tussen de militairen en de bewoners van het terrein. 
Het is tot slot opmerkelijk dat geen enkel gevonden voorwerp wijst op huishoudelijke of 
ambachtelijke activiteiten. Want zou men er niet vanuit mogen gaan dat met name een huis- 
houdelijke component aanwezig moet zijn geweest in de nederzetting, gezien de herkenning 
van verschillende huisplattegronden. Blijkbaar kunnen niet alle functies en activiteiten wor- 
den aangetoond aan de hand van de metaalvondsten. 

Aanbevelingen 
Het hier beschreven onderzoek naar de metalen voorwerpen van terrein 8 A te Houten is 
te beschouwen als een eerste en voorlopige presentatie van de gegevens en wil aanzetten 
geven voor vervolgonderzoek. Bij zo'n vervolgonderzoek zouden de volgende vragen aan de 
orde kunnen komen: 
Ten eerste zou de vraag moeten worden gesteld of de dateringen van individuele metalen 
voorwerpen aansluiten bij die van ander vondstmateriaal van de nederzetting. Indien dit 
niet het geval is, moet worden onderzocht wat daarvoor de reden is en hoe dat is veroor- 
zaakt. Zo zou bijvoorbeeld de afwijkende datering van de munten ten opzichte van het ove- 
rige vondstmateriaal verklaard moeten worden.^'^ 
Ten tweede is het misschien mogelijk om sporen die op dit moment (nog) niet (goed) geda- 

211. Mond.meded. B. Anl<ersmit (Insti- 
tuut Collectie Nederland). Andere 
voorwerpen zijn niet onderzocht, 
zodat er weinig gezegd kan wor- 
den over technologische 
vervaardigingsprocessen. 

212. Zie ook hoofdstuk 4.2. 
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teerd kunnen worden, met behulp van gedateerde metaalvondsten wel te dateren. Hierbij 
wordt specifiek gedacht aan de munten en fibulae. Daarbij kan ook worden gekeken of het 
mogelijk is om vanuit de fibulae de verschillende bewoningsfasen verder te verfijnen, aan- 
gezien ze in duidelijke perioden kunnen worden gesplitst. 
Ten derde kunnen de vondsten worden vergeleken met sites van vergelijkbare waarde en 
datering, zoals Houten-Doornkade en Houten-Tiellandt. Een dergelijke vergelijking met bij- 
voorbeeld het terrein De Horden te Wijk bij Duurstede is ook aanbevelingswaardig, maar 
het is daarbij wel de vraag of het veel zal opleveren, omdat op terrein 8 A maar zeer wei- 
nig fibulae en munten zijn gevonden. 
Een vierde en laatste aanbeveling betreft de projectie van de verschillende functiegroepen 
over de nederzettingssporen. Hieruit zou misschien kunnen volgen waar zich bepaalde acti- 
viteiten hebben afgespeeld. 
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Bijlage V. Late middeleeuwen 

M. Spanjer 

1. Inleiding en werkwijze 
Toen in 1122 bij Wijk bij Duurstede een dam in de Kromme Rijn werd aangelegd was dit het 
begin van de ontginning van het Kromme Rijngebied. Hoewel de opgravingen in Houten-Zuid 
in eerste instantie niet bedoeld waren voor het onderzoek naar de ontginning van dit ge- 
bied, werden sporen uit deze periode veelvuldig aangetroffen in de opgravingsputten. Er 
waren allereerst veel dichtgegooide perceleringssloten. Daarnaast bleken ook sporen van 
Laatmiddeleeuwse bewoning aanwezig te zijn binnen het onderzoeksgebied. Deze bijlage 
heeft vooral betrekking op die laatstgenoemde structuren. 
De restanten van de Laatmiddeleeuwse perceleringssloten werden in het veld meestal 
geïnterpreteerd als 'recente verstoringen'.Tijdens het onderzoek is dan ook weinig aan- 
dacht aan deze sporen besteed. Metaalvondsten uit de sloten werden alleen gedocumen- 
teerd als ze in de Romeinse periode konden worden geplaatst. Het uit de sloten afkomstige 
botmateriaal is niet verzameld en geregistreerd. Het ging daarbij voornamelijk om bot- 
materiaal van rund, geit/schaap en varken. Ook het keramische vondstmateriaal uit de 
slootvullingen is niet systematisch verzameld. De datering van dat materiaal varieerde van 
Ijzertijd tot en met de eerste helft van de 20* eeuw. 
Echter de sporen die tot een duidelijke Laatmiddeleeuwse context behoorden, zijn op iden- 
tieke wijze gedocumenteerd, getekend en bemonsterd als de sporen uit de Ijzertijd en de 
Romeinse periode. 

2. Het landschap rond de vindplaats 
De aanleg van de dam in de Kromme Rijn in 1122 is een omslagpunt in de ontwikkelings- 
geschiedenis van het Kromme Rijn gebied.^" Daar waar het water vóór 1122 vrij spel had 
werd nu geleidelijk de ontginning van de woeste gronden ter hand genomen. Het vrije spel 
van het water betekende overigens niet dat het Kromme Rijn gebied voor de aanleg van de 
dam onbewoonbaar was. Van oudsher vond bewoning plaats op de hoger gelegen stroom- 
ruggen in dit gebied. De wateroverlast beperkte zich tot enkele perioden van het jaar, 
waarin delen van het land onder water stonden. Het gebied tussen de hogere stroom- 
ruggen bestond slechts voor een deel uit moerassen en de rest van het laaggelegen land 
was voornamelijk grasland met bosjes en struiken. Vanaf de 10* eeuw begonnen de bewo- 
ners van het gebied in toenemende mate gebruik te maken van de gebieden naast de 
stroomruggen.^" Zo werd de stroomrug waarop de onderzoeksterreinen 8 en A liggen, in 
de vroege Middeleeuwen nog slechts benut als weidegrond, maar maakte de dam in de 
Kromme Rijn de rug geschikt voor bewoning doordat de waterhuishouding er beter kon 
worden gereguleerd.^" 

De dam was niet het eerste object dat werd aangelegd om de waterhuishouding van het 
Kromme Rijngebied te verbeteren. De Rietsloot en de Engsloot waren al eerder gegraven 
om de afvoer van water te bevorderen (Afb. 53). Beide sloten zijn aangelegd in een oude 
restgeul en vormen daarmee een natuurlijke grens tussen de parochies van Houten ener- 
zijds en die van Odijk en Werkhoven anderzijds, die vermoedelijk al in de 8* eeuw beston- 
den.2" 

213. Del<ker 1980,  255-259. 
214. Berendsen 1982, 215. 
215. Dekker 1973, 232; Berendsen 

1982,   164-165. 
216. Dekker 1973, 230 en 1983, 218- 

219: Het is niet uit te sluiten dat 
de Rietsloot al bestond in de Ro- 
meinse tijd. In ieder geval is het 
een van de oudste zichtbare cul- 
tuurhistorische overblijfselen in 
het landschap die we in dit gebied 
kennen. 

217. Een domein is een agrarische een- 
heid waarover de rechtsmacht 
door één heer (dominus) werd 
uitgeoefend. 

218. Dekker 1983,  218-219. 
219. Een tiendblok is een administra- 

tieve indeling van het land, ten be- 
hoeve van de inning van de kerke- 
lijke belasting: de tienden. 

220. Dekker 1983, 134-135. 

Terrein 8 A wordt in het westen begrensd door de Rietsloot. Dekker beschouwt deze sloot 
als de grens tussen de domeinen Loerik en Odijk.'" Hiermee wordt slechts een deel van de 
Rietsloot bedoeld, namelijk het deel ten noorden van de zogenaamde 'rechte hoek' die de 
sloot maakt. Het zuidelijk deel van deze grens is volgens Dekker de Kasloot."' Deze Kas- 
loot is ook onderdeel van de grens tussen de drie genoemde parochies. Ook deze sloot 
loopt gedeeltelijk in een oude restgeul. 
Het zuidelijk deel van de Rietsloot loopt langs de opgraving en is geen dominiale grens. De 
Kaslootis waarschijnlijk jonger dan de Rietsloot, maar lijkt daar gezien haar functies en 
ligging in de restgeul sterk op. Het gebied is aldus begrensd door de Riet- en Kasloot en is 
een oud tiendblok genaamd Hennesprong.'" 

De terreinen 8 en A, maar ook terrein 21, liggen allen in het domein Loerik. De eerste 
twee zoals gezegd in Hennesprong, het tweede in het oude tiendgebied Eliasveld. Het 
sterke vermoeden bestaat dat het bestuurlijke centrum of exploitatiecentrum, de zoge- 
naamde 'curtis', was gelegen in het hoger gelegen deel van het tiendgebied 
Loerikerhofstede."" Het gaat hierbij met name om het archeologische meldingsgebied 22 
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dat in de bocht van de Binnenweg ligt, tegenwoordig Binnentuin genoemd. De Vroeg- 
middeleeuwse sporen die op terrein 21 zijn aangetroffen moeten in verband worden ge- 
bracht met de nederzetting rond (de voorloper) van deze curtis. Vanaf de locatie van deze 
hof liep een pad door een doorwaadbare plaats in de Rietsloot. Later werd op deze plaats 
een dam aangelegd om de exploitatie van de Hennesprong te vereenvoudigen. De dam in de 
Rietsloot waarover men, tot voor kort, ging om terrein 8 A te bereiken, lijkt te hebben ge- 
legen op de plaats waar de oude doorwaadbare plaats wordt vermoed. 

3. Het domein Loerik 

De oudste vermelding van Loerik is te vinden in de goederenlijst van de St.Maartenskerk te 
Utrecht. Deze lijst is gedateerd tussen 918 en 948 en diende om de kerk te bevestigen in 
haar goederen."' Bij de ontwikkeling van het bisdom Utrecht, waarbij het bezit werd ver- 
deeld tussen de bisschop en de Domproosdij, bleef Loerik in handen van de bisschop. De 
eerste vermelding op de goederenlijst spreekt van drie boerderijen ('... in LorekllI 
mansiones....'). Dekker komt tot de conclusie dat in de late Middeleeuwen het bezit van 
de bisschop maar 134 morgen groot is."^ Dit is slechts een deel van het totale gebied van 
het domein Loerik. Wie de eigenaar is van het andere deel van het domein is niet te bewij- 
zen. Vermoedelijk gaat het hier om de graaf van Goye."^ De tienden zijn in de 13' eeuw al 

221. 

222. 
223. 

Kiinzel et al. 1988, 231-232; Blok 
1957, 91. 
Dekker 1983,  134-140. 
Dekker 1983, 146. 
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in handen gekomen van het Kapittel van St. Marie, een van de kapittelkerken van het bis- 
dom Utrecht. 
Het gebied ten oosten van de Rietsloot is vermoedelijk al in de 12' eeuw ontgonnen. In dit 
gebied, het tiendblok Hennesprong, zijn twee hofsteden gebouwd. De eerste vermelding 
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van een lid van de familie die eigenaar is van de hofstad Overdam stamt uit 1263 (Willem 
Overdamme). De tweede hofstad, waarnaar het tiendblok werd genoemd, - Hennesprong 
- wordt voor het eerst in 1247 in de bronnen gevonden ('... super Hindensprung...).'" 
De twee hofsteden zijn mogelijk bedoeld om de bezittingen van de bisschop te verdedigen 
tegen de leenman én directe buurman in het zuidoosten, de graaf van Goye ("t Goy). 
Het relatieve belang van het domein Loerik binnen de bezittingen van de bisschop van 
Utrecht is moeilijk aan te geven. Een indirecte aanwijzing hiervoor is te vinden in een oor- 
konde uit 1176."' Deze oorkonde geeft het oordeel van bisschop Godefrid van Utrecht in- 
zake een geschil over de hof van Beusichem. Voor hier is nu echter alleen de lijst van 
daarbij genoemde getuigen van belang. Deze lijst noemt de getuigen in volgorde van hun 
status en macht. Wilhelmus de Lureke wordt genoemd onder de groep nobele leken 
('...Laicinobilis...') duidelijk voor de ministrialen. Waarschijnlijk is dit een aanwijzing dat 
het domein Loerik belangrijker was dan andere bezittingen binnen het bisdom. 

4. Grondsporen en structuren 
Tijdens het archeologisch onderzoek op beide terreinen is op elk gebied een klein Middel- 
eeuws gebouw gevonden (Afb. 54). De gebouwen hadden een vrijwel identieke oriëntatie 
en lay-out. Bij elk bouwwerk was een waterput gegraven en liep vanaf de zuidwestelijke 
hoek een afwateringssloot naar de Rietsloot. Direct ten oosten in de hartlijnen van de ge- 
bouwen lag bovendien een spieker. De vorm van de huizen verschilt echter. Beide huizen 
hadden ongeveer een breedte van 12 meter en waren drieschepig ingedeeld. De overeen- 
komst tussen de bouwwerken houdt hiermee op. De plattegrond van het huis op terrein 8 
(H9) was zeer regelmatig van vorm met in totaal vier rijen van elk vier paalkuilen. De bui- 
tenste twee palenrijen hebben in oostelijke richting elk vermoedelijk nog twee paalkuilen. 
Het is echter moeilijk voorstelbaar dat het hierbij gaat om de restanten van dakdragende 
palen. Het gebouw op terrein A (H8) heeft een zeer onregelmatige vorm in de bodem nage- 
laten. Het gaat hier om 26 grondsporen die zeker bij het gebouw hebben behoord en nog 
eens 7 andere sporen die mogelijk wijzen op verbouwingen of reparaties. De vorm van de 
plattegrond neigt naar een rechthoek, maar kan ook als enigszins bootvormig worden om- 
schreven. Vermoedelijk ontbreken de restanten van meerdere ondiepe paalsporen. Ook bij 
het gebouw op terrein 8 kan overigens geen duidelijke plaats voor de ingangen worden 
aangetoond. Waarschijnlijk moeten zij aan de west- en oostzijde hebben bestaan. 
Als men de overeenkomsten tussen de twee complexen in aanmerking neemt, - huis, 
spieker en waterput - lijkt het niet erg aannemelijk dat de gebouwen een sterk afwijkende 
functie hebben gehad. Op basis van de verschillen in vorm van de gebouwplattegronden en 
de overeenkomst in de vorm van de complexen lijkt hier sprake van twee verschillende 
bouwtradities. 
Bij H8, het gebouw op terrein A, bevat de zijtak van de afwateringsgreppel een diepe kuil 
(K57). Vermoedelijk gaat het hier om een uitgetrokken waterput. Als deze conclusie juist 
is, zijn de overeenkomsten in dimensie tussen beide complexen zeer groot (Tabel 14). Hoe- 
wel de vorm van de huizen onderling verschilt komt uit onderstaande tabel het beeld naar 
voren dat de complexen toch volgens een zelfde plan en waarschijnlijk tegelijkertijd zijn ge- 
bouwd. Afwijkingen in het beeld zijn de posities van de waterputten, maar zoals al eerder 
opgemerkt kan de oudste waterput bij het complex op terrein A zijn uitgetrokken. Daar- 
naast is op terrein 8 sprake van drie spiekers, in plaats van één spieker (S4) zoals op ter- 
rein A. Vermoedelijk is de oudste vijfpalige spieker (S5) vervangen door een zespalig exem- 
plaar (S6). Nadat H9 is gesloopt werd op die plaats een derde, wederom een vijfpalige 
spieker (S7) gebouwd. 

Afmetingen in meters H8 (terrein A) H9 (terrein 8) 
lengte complex (waterput/achterkant spieker) 38 38 
lengte gebouw (vermoedelijk) 17 15 
lengte gebouw (zeker) 11,2 8,2 
breedte gebouw (vermoedelijk) 12,4 12 
breedte gebouw (zeker) 8 12 
breedte 'middenschip' 8 7,4 

Tabel 14 Onderlinge maatverhoudingen van de Laatmiddeleeuwse gebouwen. 

Parallellen voor de twee gebouwen zijn nauwelijks bekend. De vorm van H9, waarbij het 
deel van het gebouw dat zeker een dak heeft gehad breder is dan de hoofdas, is niet als 

224. Dekker 1983, 218-219. 
225. Muller & Bouwman 1924, 432- 

433. 
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226.  Van Tent 1996, 17. 

zodanig bekend. Ook het onregelmatige, enigszins bootvormige huis H8 kent maar weinig 
bekende parallellen. Het enige gepubliceerde voorbeeld van een dergelijk huis of gebouw 
komt uit Odijk. Dit huis werd gedateerd in de tweede helft van de 12= eeuw.^^'Twee van 
dergelijke gebouwen met een onderlinge afstand van slechts vier kilometer lijken een aan- 
wijzing voor een lokale bouwtraditie. 

5. Mobiel vondstmateriaal en datering 
Het complex aan Middeleeuwse sporen op terrein A bevatte het volgende aardewerk. En- 
kele scherven roodbakkend en grijsbakkend aardewerk dateren uit de late 13= eeuw of la- 
ter. Het Vlaams of Hoogversierde aardewerk is scherper te dateren. De productie loopt 
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van 1175 tot en met 1350 met een zwaartepunt in de tweede helft van de 13' eeuw."' En- 
kele jaren terug werd dit aardewerk in de eerste plaats geassocieerd met de kuststreken 
waar het geproduceerd werd. In de tweede plaats werd het in het binnenland verbonden 
aan rijke, welvarende mensen; een soort luxe-waar dat vanuit de kuststreek werd geïm- 
porteerd. De laatste jaren wordt het echter ook gevonden in een landelijke context bij een- 
voudige boerderijen zoals bijvoorbeeld in Someren (N.-Br.) en in dit geval bij Houten."' Het 
Vlaams aardewerk werd gevonden in een brede greppel {G20) die naar de Rietsloot liep. 
Door deze greppel is de eerder genoemde diepe kuil K57 gegraven. Men mag aannemen dat 
door het in gebruik nemen van de nieuwe waterput (W56) de greppel G20 in onbruik is ge- 
raakt. Het Vlaams aardewerk zou dan ook tijdens de bewoning in de greppel terecht kun- 
nen zijn gekomen. 

Het aardewerk in de Middeleeuwse complexen op terrein 8 bevat voor het grootste deel 
Romeins, Vroegmiddeleeuws en modern aardewerk dat vermoedelijk in de sporen is geko- 
men door opspit of bioturbatie. Daarnaast bevat het enkele scherven Laatmiddeleeuws 
aardewerk dat niet eerder dan de 13' eeuw kan worden gedateerd. 
De datering berust op enkele scherven aardewerk. Het meeste materiaal wordt niet eer- 
der gedateerd dan 1200 na Chr. Het grijsbakkende aardewerk komt alleen voor in de 13' 
en 14' eeuw. Zoals al eerder opgemerkt ligt het zwaartepunt van de productie van het 
Vlaams of Hoogversierde aardewerk in de tweede helft van de 13' eeuw. 
Deze laatste datering lijkt de meest waarschijnlijke. Het ontbreken van aardewerk van de 
soorten Pingsdorf / Brunssum-Schinveld en Andenne in de grondsporen van de bouwwer- 
ken past goed bij deze datering. Hoewel op basis van het aardewerk alleen de boerderij op 
terrein A kan worden gedateerd dient ook de boerderij op terrein 8 een vergelijkbare date- 
ring te krijgen. De overeenkomsten in de maatvoering, soorten structuren en oriëntatie 
tussen deze twee complexen zijn dermate groot dat gelijktijdigheid zeer waarschijnlijk is. 
Gezien het gebrek aan vergravingen van paalsporen, die kunnen wijzen op reparaties, en 
ten hoogste twee generaties waterputten, zal het gebruik van de boerderijen hoogstens 30 
à 35 jaar hebben geduurd. 

Naast het aardewerk werden op beide complexen nog enkele stukken hout gevonden. Ze 
kwamen uit de waterputten en waren afkomstig van tonbekistingen. Slechts de onderste 
helft van de tonnen is bewaard gebleven. De tonnen waren van zachthouten planken ge- 
maakt. De maximale doorsneden van de relatief kleine tonnen bedroeg 40 cm. Hoewel deze 
tonputten niet erg goed te dateren zijn, mag worden aangenomen dat zij pas in de 13' eeuw 
gebruikt werden. Voor die tijd zijn boomstamputten in de Middeleeuwen gebruikelijk. 

ó.Voedseleconomie 
Tijdens het onderzoek werden geen botresten gevonden in Middeleeuwse sporen. Hoewel 
de grondmonsters van de waterputten nog informatie kunnen opleveren, zijn de monsters 
niet uitgewerkt. Binnen het kader van het onderzoek naar de Romeinse nederzetting was 
geen financiële ruimte om deze monsters te onderzoeken. Uitspraken over de voedsel- 
economie kunnen vooralsnog ook alleen op basis van de gevonden structuren worden ge- 
daan. In dat opzicht springen de spiekers achter de boerderijen gelijk in het oog. Vermoe- 
delijk gaat het hier om hooibergen die in verband kunnen worden gebracht met veeteelt. Er 
ontbreken echter duidelijke stalgedeeltes in de twee boerderijen. Enkele paalgaten in het 
verlengde van de buitenste muren van H9 duiden mogelijkerwijs op een soort van omhei- 
ning achter het huis, maar het is moeilijk voorstelbaar dat op deze plaats een dakdragende 
constructie heeft gestaan. 
De combinatie van hooibergen en het ontbreken van een stalruimte lijken te wijzen op het 
houden van schapen. De schapenteelt en wolhandel waren in Noordwest-Europa in de 13' 
eeuw een belangrijke economische factor. De ligging van de boerderijen op de hoge delen 
van het terrein en de daarbij gelegen komgebieden die grote delen van het jaar geschikt 
zijn voor begrazing, passen goed in beeld van schapenhouderij. Of er sprake is van alleen 
schapenteelt met enkele bijbehorende activiteiten is niet duidelijk. Het is heel goed denk- 
baar dat rond de boerderijen, bijvoorbeeld op de flanken van de stroomrug, akkerbouw 
werd bedreven. Bewijzen hiervoor ontbreken echter volledig. 

7. Conclusie 
Na de afsluiting van de Kromme Rijn bleek het mogelijk om delen van de parochie Houten 
te ontginnen. Door deze ontginning kon het tiendblok Hennesprong met daarin twee hofste- 
den tot ontwikkeling komen. Het betreffende tiendblok werd in het oosten begrensd door 
de Kasloot en in het westen door de Rietsloot. De terreinen 8 en A liggen volledig binnen 

227. Mond.mededeling S. Ostkamp 
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het tiendblok Hennesprong. Dit blok was bereikbaar via een dam in de Rietsloot die hoogst- 
waarschijnlijk nog bestond ten tijde van het archeologisch onderzoek. 
In de tweede helft van de 13= eeuw werden op de stroomrug langs de Rietsloot twee kleine 
boerderijen gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk waren ze voornamelijk bedoeld voor de 
schapenteelt en de wolproductie. Na een relatief korte periode van gebruik zijn de boerde- 
rijen weer verlaten. Alleen een hooiberg heeft nog een tijdje, na het verlaten van de boer- 
derijen ter hoogte van de dam, naast de Rietsloot bestaan. 

••.•"sé 
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