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1 Inleiding 

In opdracht van STITU heeft het Archeologisch Diensten Centrum een opgraving verricht in 
de Harmelerwaard, op een perceel aan de Dorpeldijk 4 (afb. 1). De aanleiding voor dit on- 
derzoek vormde de geplande aanleg van glastuinbouw in het gebied. Bij de uitvoering van 
de hiermee samenhangende graafwerkzaamheden zullen de resten van de archeologische 
vindplaats grotendeels worden verstoord. In het gebied liggen namelijk de restanten van 
een kleine landelijke nederzetting uit de Late Ijzertijd of Romeinse periode. Daarom is door 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort en de Provin- 
cie Utrecht besloten om een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) te laten plaatsvin- 
den.^ 
Het veldwerk is uitgevoerd van 7 t/m 11 mei 2001 door E. Blom (veldarcheoloog), J. Bres- 
ser (veldtechnicus) en W.K. Vos (projectleider). Voor de graafmachinewerkzaamheden was 
A. de Wit uit Maurik verantwoordelijk. Het bij het onderzoek aangetroffen keramische 
vondstmateriaal is onderzocht en beschreven door CG. Wiepking. De geologische situatie 
en fysisch-geografische omstandigheden zijn beoordeeld door W.K. van Zijverden. Object- 
tekeningen zijn gemaakt door M. Hoppel. Kaartmateriaal, DTP en 
reproductiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door W.N.H. Laan en A.J. Allen. Tijdens het 
veldwerk zijn de voor het onderzoek relevante gegevens uitvoerig besproken met J. Bazel- 
mans (ROB) in zijn functie als periodespecialist Romeinse tijd. Na afronding zal de docu- 
mentatie van het onderzoek worden ondergebracht in het archief van de Provincie Utrecht. 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS: 

Provincie: Utrecht 
Gemeente: Woerden 
Plaats: Harmeien 

Toponiem: Harmelerwaard   /  Dorpeldijk 
Centrumcoördinaten; 127,170   /   456,770 
Kaartblad: 31G 

ADC-projectcode: 3438000 
Periode: Ijzertijd / Romeinse tijd 

1. Programma van Eisen-nr 2001-016, 
opgesteld op 20-2-2001 door Dr. J. 
Bazelmans (ROB). 
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2 Geschiedenis van de vindplaats 

De onderzoeksiocatie was in gebruik als laagstamboomgaard. Om archeologisch onderzoek 
uit te kunnen voeren is daartoe een aantal rijen fruitbomen gerooid (Afb.2). Het 
onderzoeksgebied ligt in de naaste omgeving van reeds eerder onderzocht gebied rond 
Woerden en Vleuten-De Meern, op de stroomrug, of meer specifiek de zuidelijke oeverwal 
van de Oude Rijn. Hier zijn in het verleden al diverse vondsten gedaan uit de Ijzertijd, Ro- 
meinse en Middeleeuwse perioden. In 1993 is door Stichting RAAP uit Amsterdam een 
booronderzoek in het gebied uitgevoerd (Aanvullende Archeologische Inventarisatie- AAI), 
waarbij in meerdere boringen vondstmateriaal werd aangetroffen. Het betrof naast enig 
keramisch vondstmateriaal uit de Middeleeuwen (kogelpot, proto-Steengoed, Pingsdorf) 
voornamelijk handgevormde scherven die op basis van de verschraling in de Ijzertijd of 
Romeinse periode moesten worden gedateerd.^ Hieruit volgde de aanname dat op het ter- 
rein grondsporen van bewoning aanwezig waren uit laatstgenoemde periode. Naar aanlei- 
ding van deze AAI is voorgesteld het perceel aan te merken als 'attentiegebied' en is te- 
vens als beheersadvies meegegeven om geen bodembewerking te laten plaatsvinden die 
dieper zou gaan dan 50 cm. De verstoring door bodembewerking was toentertijd als 'matig 
tot aanzienlijk' vastgesteld. Dit in tegenstelling tot het terrein ten noorden van de vind- 
plaats dat tot op grote diepte was verstoord en het aangrenzende, oostelijk gesitueerde 
perceel dat geheel was afgevlet. 2.   Haarhuis & Graafstal 1993. 

Afb. 2 Zicht op de fruitboomgaard en de dichtgedraaide opgravingsputten. Opname vanuit het noorden. 
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3 Het fysisch-geografische kader (W.K. van Zijverden) 

De vindplaats bevindt zich op de stroomrug van de Oude Rijn.^ Op de geomorfogenetische 
l<aart van Zuid-Utrecht " is het terrein waarop de vindplaats is gelegen aangemerkt als een 
Fsl, wat betekent dat de beddingafzettingen zich binnen 1,20 m -mv bevinden en het profiel 
tussen 0,0 en 0,50 m -mv begint af te lopen. De vindplaats bevindt zich circa 230 m ten 
oosten van de restgeul van de Oude Rijn. De ligging van die restgeul heeft echter geen en- 
kele relatie met de ligging van de rivier ten tijde van de bewoning. 
De beginfase van de Oude Rijn wordt gedateerd rond 4409 cal BC. Vanaf 1128 AD ontving 
de Oude Rijn geen sediment meer doordat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede werd 
afgedamd.^ De oudste archeologische vondsten uit de basis van de restgeul van de Oude 
Rijn dateren uit de IP eeuw. Tussen circa 1550 en 1050 BP verlegde de Rijn haar hoofd- 
stroom van het Utrechtse Stroomstelsel naar het Linschotense stroomstelsel.' Hierdoor 
werd bewoning op de oever- en beddingafzettingen van de Oude Rijn mogelijk. Daarnaast 
heeft de hoofdstroom van de Oude Rijn vanaf circa 650 cal BC tot in de 1= eeuw na Chr. via 
de Heidammer stroomrug gelopen.' Hierdoor kon gedurende een deel van de Ijzertijd en 
Romeinse tijd bewoning plaatsvinden op de oever- en beddingafzettingen van de Oude Rijn 
tussen De Meern en Harmeien. 

De Oude Rijn is een meanderende rivier. Een meanderende rivier heeft slechts één, min of 
meer kronkelende rivierbedding. De geul van een meanderende rivier verplaatst zich in een 
bocht naar buiten en stroomafwaarts door erosie van de oevers in de buitenbocht. Op deze 
manier ruimt een meanderende rivier steeds zijn eigen afzettingen op. Kenmerkend voor 
meanderende riviersystemen zijn de vorming van kronkelwaarden en 
meanderhalsafsnijdingen. Een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van een meanderende ri- 
vier is de animatie van de Allier in Paleogeographic development of the Rhine- Meuse delta, 
The Netherlands.' 
In een meanderende rivier fluctueert de waterstand door het jaar heen. Gedurende perio- 
des van hoogwater treedt de rivier regelmatig buiten haar oevers en veroorzaakt overstro- 
mingen. Wanneer de riviervlakte overstroomt blijft de stroomsnelheid in de bedding relatief 
hoog en wordt grof sediment getransporteerd. Dit sediment blijft in de rivierbedding. Het 
fijnere sediment wordt daarentegen door het turbulente water in suspensie gebracht en 
naar het ondergelopen gebied gevoerd. In dit gebied neemt de stroomsnelheid van het wa- 
ter snel af als gevolg van de geringe waterdiepte en de weerstand die wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van vegetatie. Het grofste sediment {zand en silt) wordt afgezet 
vlak naast de bedding, op de oevers van de rivier. Hier ontwikkelt zich een oeverwal van 
zavel en lichte klei. Deze oeverwal wordt bij elke overstroming verder opgehoogd en vormt 
een langgerekte rug in het landschap. Het fijnere sediment (lutum) wordt verder de rivier- 
vlakte in getransporteerd. De laaggelegen riviervlakte achter de oeverwallen is het kom- 
gebied van de rivier. Als het waterpeil in de rivier zakt, wordt het water in deze vlakte 
door de droogvallende oeverwallen afgesneden van de rivier. In dit stagnerende water kan 
het fijne sediment uiteindelijk bezinken en vormt dan (matig) zware klei. De laagste delen 
van het komgebied zijn zeer nat, ook in perioden dat er geen overstromingen optreden. Op 
deze plaatsen kan veenvorming optreden. 
De vindplaats aan de Dorpeldijk lag dus op de stroomrug van de Oude Rijn, die ter plaatse 
bijzonder breed was. Dit is veroorzaakt doordat relatief dicht onder het oppervlak dekzand 
voorkomt. Dekzand heeft weinig cohesie en is daardoor extreem gevoelig voor erosie door 
stromend water. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat op de stroomrug van de Oude Rijn 
verschillende vindplaatsen die dateren uit de Ijzertijd en ook wel Romeinse tijd voorko- 
men. Doordat de stroomrug bijzonder breed is zijn de oudere afzettingen en de daarop ge- 
legen vindplaatsen, niet overal opgeruimd door de rivier. 

3. Berendsen   1982. 
4. Berendsen 1982 blad 1 Harmeien. 
5. Berendsen & Stouthamer 2001. 
6. Mond. meded. H.J.A. Berendsen 

(RUU). 
7. Nales & Vis, in voorb. 
8. Berendsen & Stouthamer, 2001. 
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4 Doelstelling en methode 

Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of zich op de locatie daadwerkelijk de 
restanten bevonden van een inheemse nederzetting uit de Ijzertijd - Romeinse periode. 
Naast de aard, omvang en datering van de vindplaats, diende het AAO te voorzien in aan- 
vullende gegevens die het mogelijk maken om te beoordelen of een meer omvangrijk onder- 
zoekter plekke inzicht zou kunnen geven in inheemse bebouwing in de omgeving van de 
Oude Rijn. Ook diende de conserveringstoestand en de kwaliteit, gaafheid en hoeveelheid 
van zowel de grondsporen als het vondstmateriaal te worden bepaald.Tot slot moest de 
aanleg van de opgravingsputten worden afgestemd op de geologische situatie, zodat een 
goed inzicht kon worden verkregen van de opbouw van het gebied in zijn wijdere omgeving. 
Daartoe is op het perceel achter het huis aan de Dorpeldijk 4 een tweetal onderzoeks- 
sleuven aangelegd {afb.3). De eerst gegraven, noord-zuid georiënteerde opgravingsput lag 
min of meer haaks op de stroomrug en had afmetingen van ongeveer 70 bij 3 m. Deze 
werkput 1 was exact parallel gegraven aan de boorraai die de Stichting RAAP toentertijd 
had gezet. De tweede sleuf diende om de omvang van de vindplaats in oost-westelijke rich- 
ting te bepalen en was haaks op put 1 gegraven met afmetingen van ca. 40 bij 5 m. 
Het reliëf van het terrein was vrij onregelmatig en gaf aanzienlijke hoogteverschillen. Het 
onderzoeksgebied was gedeeltelijk afgevlet, namelijk op een strook langs de oostelijke 
perceelsgrens. Wel is het perceel voorafgaand aan de aanleg van de fruitboomgaard 
geëgaliseerd. Uit hoogtemetingen van het maaiveld blijkt echter dat er nog steeds sprake 
is van aanzienlijke hoogteverschillen. Het perceel blijkt een noord-zuid georiënteerde 'rug', 
waarbij het centrum gemiddeld 40 cm hoger ligt dan de beide uiteinden. De hoogste delen 
van het terrein hadden een maximale maaiveldhoogte van ca. 0,70 m -t- NAR terwijl het 
laagst gemeten punt van het maaiveld ongeveer 0,35 m+ NAP bedroeg. Het afgevlette per- 
ceel ten oosten van het onderzochte perceel ligt ten opzichte van het hoogste punt ca 60 
cm lager. 
In beide proefsleuven is telkens maar één opgravingsvlak aangelegd, even onder de re- 
cente bouwvoor op een gemiddelde hoogte van 0,10 m-l- NAR Daarbij kwamen de grond- 
sporen van de beoogde bewoning in zicht. In beide opgravingsputten zijn verticale waarne- 
mingen gedaan t.b.v. de opbouw van het terrein. In put 1 is het gehele westprofiel gedocu- 
menteerd tot op een maximale diepte van ca 0,70 m^ NAR Van put 2 is een gedeelte van 
het noordprofiel bekeken tot een maximum van 0,50 m^ NAR De grondsporen zijn gete- 
kend op schaal 1:50, en het profiel op schaal 1:20. 

1 

Put 2 
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De ligging van de opgravingsputten 
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Afb. 3 De ligging van de 
opgravingsputten. 
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5. Resultaten van het onderzoek 

5.1 Vondsten' (CG. Wiepking) 

In totaal zijn 73 aardewerkscherven verzameld (zie bijlage). Het aardewerk bestaat uit 
handgevormd- en gedraaid aardewerk. Het gedraaide aardewerk is echter duidelijk in de 
minderheid en wordt slechts vertegenwoordigd door twee scherfjes van ruwwandig aarde- 
werk uit de Romeinse tijd. Het handgevormde aardewerk is veelal gemagerd met plantaar- 
dig materiaal (28 scherven) maar de combinatie plantaardig materiaal met potgruis komt 
het meest voor (38 scherven). Slechts een klein deel van het materiaal is verschraald met 
alleen potgruis (5 scherven). 
In het algemeen waren de scherven zeer verweerd en in slechte staat. Bovendien was het 
materiaal sterk gefragmenteerd. De kleur van het handgevormde aardewerk is aan de bui- 
tenzijde meestal beige. De kern en de binnenzijde zijn vaak donkerder van kleur; donker- 
grijs tot zwart. Soms is echter ook de binnenzijde van het aardewerk beige, maar de kern 
blijft altijd donker van kleur. Er is één wandscherf aangetroffen met besmijting en twee 
wandscherven zijn versierd met nagelindrukken (Afb.4). Verder is nog een groot deel van 
het profiel van een 3-ledige pot bewaard gebleven. De rand van deze pot is versierd met 
nagelindrukken die aan de rand zijn geplaatst (Afb.5). 

Afb. 4 Twee handgevormde wand- 
scherven met nagelindrukken. 

Afb. 5 Handgevormde randscherf met 
versiering aan de rand. 

I 5 cm. 

Afgezien van het aardewerk bestaat 
het overige vondstmateriaal uit 
slechts twee stukjes bot en een 
fragment verbrande klei. 

Het aardewerk stamt uit de Late Ijzertijd en de (Vroeg) Romeinse tijd. Dat is bijvoorbeeld 
te zien aan de slechts kleine hoeveelheid handgevormd aardewerk met alleen 
potgruismagering en de grote groep aardewerk met plantaardige magering of een combina- 
tie met plantaardig materiaal. Voor-Romeinse vondstgroepen bestaan bijna uitsluitend uit 
potgruis gemagerd materiaal. Aardewerk met plantaardige verschraling komt voor vanaf 
de late Ijzertijd maar deze verschralingsmethode wordt voornamelijk toegepast in de Ro- 
meinse tijd. Ook de versieringstechniek waarbij de nagelindrukken niet op de rand zijn aan- 
gebracht, zoals dat voorkomt bij pre-Romeinse vondstgroepen, maar aan de rand zijn ge- 
plaatst geeft aan dat het materiaal in de laatste fase van de Ijzertijd en Romeinse tijd ge- 
dateerd kan worden. Vanwege het feit dat de decoratie van de rand vanaf de 1= eeuw na 
Chr. af lijkt te nemen en door de geringe hoeveelheid gedraaid aardewerk lijkt een datering 
in de Vroeg Romeinse tijd aannemelijk. De twee gedraaide ruwwandige scherven zijn on- 
miskenbaar te dateren in de Romeinse tijd. 
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5.2 Grondsporen 
Voorafgaand aan het onderzoek deed de mededeling van de eigenaar over diepploegen op 
het perceel vermoeden, dat eventueel aanwezige grondsporen matig tot slecht geconser- 
veerd zouden zijn. Tijdens het veldwerk bleek echter dat die verstoringen lang niet zo diep 
gingen als verwacht. 
Van noord naar zuid bekeken bevonden zich in put 1 alleen grondsporen in de eerste 30 
meter (Afb.6). Het betrof hier de restanten van twee paalkuilen en twee langgerekte kui- 
len. De sporen bevatten redelijk wat houtskool en fosfaat en waren grijs tot donkergrijs 
van kleur. Ze hadden een variabele diepte, maar waren maximaal ingegraven tot op 40 cm 
onder vlakniveau. Vooral uit de kuil (S9) kwam relatief veel vondstmateriaal. 
Een vijfde spoor bleek, na uitbreiding van de werkput in oostelijke richting, het restant van 
niet één maar vermoedelijk twee kuilen (S1,S12) die op zichzelf weer werden doorsneden 
door een bruin opgevulde greppel van recente aard (Afb.7). Beide kuilen gingen slechts 16 
cm diep.Tijdens de aanleg van het vlak bleek echter dat zowel de kuilen als de overige 
grondsporen reeds in de bouwvoor aanwezig waren. Daaruit mag worden geconcludeerd 
dat de grondsporen al voor minimaal 20 tot 30 cm door recente bodembewerking zijn ver- 
stoord. In de directe omgeving van de twee kuilen werd tot slot nog een paalkuil (S14/15) 
gevonden die niet erg diep was ingegraven. 

Ongeveer twintig meter ten zuiden van de hierboven beschreven sporen bevond zich een 
greppel (SlO) die het gebied waar grondsporen voorkwamen in het zuiden afsloot. Immers, 
in het resterende gedeelte van put 1 werden geen sporen aangetroffen. De donkergrijs ge- 
kleurde greppel lag in een bruine kleipakket en was tot 40 cm onder de bouwvoor in het 
profiel zichtbaar. De brokken van de greppelvulling waren tot boven in de bouwvoor aan- 
wezig waaruit duidelijk blijkt dat ook dit grondspoor recentelijk door bodembewerking is 
verstoord. In de greppel zijn geen vondsten gedaan. 
In put 2 werd vooral in het westelijke gedeelte van de put een aardig aantal grondsporen 
aangetroffen (Afb.6). Het betrof hier een tiental, grijsgekleurde paalgaten met een varia- 
bele diepte tussen 5 en 35 cm. Daarnaast zijn vier greppels aangetroffen, waarvan drie 
met vrijwel dezelfde westzuidwest /oostnoordoost oriëntatie. Een coupe op een van de 
greppels leverde een diepte van slechts 15 cm onder vlakniveau op (0,05 m-^ NAP). 
De vierde greppel (S6/S7) had een noordnoordwest / zuidzuidoost richting. Uit de greppel 
is een van de hierboven beschreven ruwwandige scherven afkomstig. Deze greppel lijkt 
wat betreft vulling en diepte overeen te komen met de eerder genoemde greppel SlO uit 
put 1. Maar aangezien er ten westen van de greppel nog sporen zijn aangetroffen, is het 
niet aannemelijk dat deze greppel de sporenzone heeft afgebakend. Het lijkt er zelfs meer 
op dat de maximale omvang van de nederzetting in westelijke richting niet geheel is vast- 
gesteld. In oostelijke richting kon dit wel worden bepaald omdat zich in dat gedeelte van 
de put geen (nieuwe) grondsporen bevonden. 

Afb. 7 De twee kuilen (S1,S12) in put 1. 
Opname vanuit het zuiden. 
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Woerden Harmelerwaard 

Overzicht van de aangetroffen grondsporen in put 1 en 2 

Legenda 

j I       Grondsporen met een spoornummer 

Afb. 6 
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De opbouw van het terrein is aan de tiand van (gedeelten van) het westprofiel van put 1 
en het noordprofiel van put 2 onderzocht en bepaald. Daarbij werd geen hinder ondervon- 
den van de overigens betrekkelijk hoge grondwaterstand. Hier wordt volstaan met een 
korte beschrijving van de verticale opbouw van het terrein. 
Onder het maaiveld, met een maximale hoogte van 0,70 m-l- NAP, bevond zich een ca. 50 
cm dikke bouwvoor. Daaronder was in grote delen van het profiel een maximaal 15 cm 
dikke, bruingrijze laag zichtbaar van lichte klei waarin betrekkelijk veel mangaan en 
ijzeroxide aanwezig was. Hieronder bevonden zich twee bruingrijs gekleurde lagen van 
matige tot lichte zavel. Deze zavelpakketten hadden een gemiddelde dikte van 30 cm. On- 
der de zavelige lagen bevond zich wit tot witgeel gekleurd zand, soms met een iets hori- 
zontaal gelaagde structuur. In een enkel geval was daar ook wat grind in aanwezig. Het 
geheel kan geïnterpreteerd worden als oeverafzettingen die op beddingafzettingen zijn af- 
gezet. De aangetroffen bewoningssporen bevinden zich op deze oeverafzettingen en zijn 
dus al direct onder, en in een aantal gevallen ook nog gedeeltelijk in, de bouwvoor zicht- 
baar. 
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8 Aanbevelingen 

Uit de opgegraven grondsporen mag dus worden afgeleid dat het hier een kleine landelijke 
nederzetting betreft uit de periode rond of even na de jaartelling. Dergelijke vindplaatsen 
zijn in het midden-Nederlandse rivierengebied betrekkelijk uniek en vrij zeldzaam. Afgezet 
op de tijdsbalk bevinden ze zich in de decennia die direct voorafgaan aan de komst van de 
Romeinen. Hoewel het beeld van deze periode zich steeds verder completeert, mag toch 
nog - zij het met enige terughoudendheid - worden gesproken van een klein historische va- 
cuüm. Juist vindplaatsen uit deze periode zijn daarom van grote betekenis, temeer omdat 
ze de 'setting' vormen van wie en wat de Romeinen aantroffen bij hun komst in het 
rivierengebied rond het midden van de P eeuw n.Chr. Indien realiseerbaar dienen vind- 
plaatsen van dit type en van deze periode dus zogoed als mogelijk te moeten worden be- 
houden voor komende generaties. In het geval van onderhavige onderzoekslocatie advi- 
seert het ADC om zo min mogelijk bodemverstorende activiteiten te doen plaatsvinden. De 
door de opdrachtgever voorgestelde funderingsmethode en technieken t.b.v. de glas- 
tuinbouw houdt rekening met dit advies en respecteert daarmee het archeologisch erfgoed 
in de bodem. Alleen in geval van egalisatie van het terrein, t.b.v. een vlakke ondergrond 
voor de kassen, zou Indien noodzakelijk de bouwvoor van het hoogste deel van het terrein 
eventueel gedeeltelijk kunnen worden afgeschoven. Indien daarbij een maaiveldhoogte van 
ca. 0,40 m-l- NAP wordt aangehouden, zullen de grondsporen en daarmee het ongeroerde deel 
van de vindplaats vermoedelijk voldoende worden beschermd. 
Indien bovenstaande beschermende maatregelen niet of onvoldoende toepasbaar blijken, 
waardoor er toch bodemverstorende effecten zullen optreden, dient serieus de mogelijkheid 
van een vervolgonderzoek te worden onderzocht. Eventueel vervolgonderzoek dient betrek- 
king te hebben op het gehele gebied waar grondsporen verwacht mogen worden (ca 0,5 ha). 
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Bijlage: Overzicht van aardewerk 

Put nr/Vondst nr Materiaal Categorie Type Rand Wand Bodem Gewicht(gms) 
000/0006 handgevormd potgruis onbekend 0 3 0 2 
000/0007 handgevormd potgruis onbekend 0 2 0 21 
000/0007 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 0 11 0 62 
001/0001 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 0 6 0 26 
001/0002 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 0 1 0 3 
001/0003 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 1 7 0 27 
001/0004 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 1 1 0 12 
001/0005 handgevormd plantaardig onbekend 0 8 0 46 
001/0012 handgevormd plantaardig 3-delig 1 1 0 46 
001/0012 ruwwandig grijs onbekend 0 1 0 4 
001/0012 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 0 1 0 41 
001/0012 handgevormd plantaardig onbekend 0 11 0 183 
002/0010 handgevormd potgruis & plantaardig onbekend 0 9 0 32 
002/0011 handgevormd plantaardig onbekend 0 7 0 44 
002/0013 ruwwandig beige onbekend 0 1 0 6 
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