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1  Inleiding

1.1  Inleiding (E.P. Graafstal)
In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Vleuten-De Meern1 heeft het Ar-
cheologisch Diensten Centrum (ADC) verspreid over de jaren 2000 en 2001 een Aanvullend
Archeologisch Onderzoek (AAO) en een daarop gebaseerd vervolgonderzoek uitgevoerd op
twee locaties in het bouwplan De Balije, onderdeel van de VINEX-locatie Leidsche Rijn. De
locaties, met de toponiemen ‘De Balije’ en ‘Context Schip’, liggen centraal in het plan-
gebied, ten westen van de bestaande bebouwing van De Meern (afb. 1). Zij worden van el-
kaar gescheiden door de De Milan Viscontilaan, die ten tijde van het onderzoek nog een
bouwroute was. Tezamen vormen zij een noord-zuid-gerichte strook van ca. 75 bij 150 m
ten zuiden van de Romeinse weg die het gebied van oost naar west doorkruist. Vanwege
de ruimtelijke samenhang is in overleg met de opdrachtgever besloten de uitwerking en
verslaglegging van de projecten De Balije en Context schip te bundelen in het voorliggende
rapport.

Aanleiding voor het onderzoek op de locatie De Balije vormde de voorgenomen woningbouw
ter plaatse van de gelijknamige vindplaats.2 Als gevolg daarvan zou de kern van deze site
grotendeels worden verstoord door de aanleg van wegcunetten en bouwputten en een inte-
grale verlaging van het maaiveld. De locatie Context schip, gelegen tussen de De Milan
Viscontilaan en de Romeinse weg, zal worden opgenomen in een wijkpark en was niet di-
rect fysiek bedreigd. Aanleiding voor nader onderzoek in deze zone was onder meer gele-
gen in de nieuwe inzichten die het vervolgonderzoek op en rond de locatie De Balije inmid-
dels had opgeleverd. Zowel de daarbij vastgestelde intensieve crevasseactiviteit als de
mogelijke aanwezigheid van een brug en een militaire site dienden hier nader te worden
onderzocht vanwege mogelijke relaties met de scheepsvondst. Een nevendoel van het on-
derzoek in deze zone was het vaststellen van de condities voor fysiek behoud.
Inhoudelijk hangen de projecten De Balije en Context Schip nauw samen met het onderzoek
van de Romeinse weg en het Romeinse schip, dat enkele meters ten noorden daarvan in
een fossiele rivierbedding is gevonden. Beide werden tijdens de archeologische begeleiding
van bouwwerkzaamheden in september 1997 ontdekt en in de daarop volgende weken ver-
kennend onderzocht door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
resp. het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (NISA). In het
voorjaar van 2003 zal het scheepswrak worden geborgen door het NISA. De Romeinse
weg en eventuele daaraan gelegen voorzieningen in het bouwplan De Balije zullen in de-
zelfde periode nader worden onderzocht door het Archeologisch en Bouwhistorisch Cen-
trum van de gemeente Utrecht.

Het veldwerk waarvan hier verslag wordt gedaan, is uitgevoerd in niet minder dan zes fa-
sen. Hoewel in de loop der tijd diverse uitvoerende partijen betrokken waren, is omwille
van de samenhang al in een vroeg stadium besloten om de opeenvolgende onderzoeken in
het deelgebied De Balije als één project in een doorlopend puttenplan te administreren.3 De
in dit rapport beschreven onderzoeken zijn achtereenvolgens:

De eerste fase betrof een smalle proefsleuf bedoeld om inzicht te verkrijgen in de conser-
vering en omvang van de westelijke randzone van de vindplaats De Balije. Dit onderzoek
werd in mei 1997 uitgevoerd door H.A.R. Siemons onder verantwoordelijkheid van de ROB.
In september 1998 werden door K. Greving, W. Koudijs (beiden ROB) en E.P. Graafstal en-
kele sporen en een profiel geregistreerd in het uitgegraven cunet van de huidige De Milan
Viscontilaan (fase 2). De derde fase van het onderzoek, die werd uitgevoerd in april 2000,
had een tweeledig karakter: in de westelijke randzone van de vindplaats moest een smalle

Tabel 1. Overzicht van de in dit rapport beschreven onderzoeken.

1. In dezen sinds 1-1-2001 opge-
volgd door het Projectbureau
Leidsche Rijn Utrecht. De begelei-
ding van de hier genoemde projec-
ten door de gemeentelijke project-
archeoloog E.P. Graafstal ging per
dezelfde datum over van het
Ontwikkelingsbedrijf van de ge-
meente Vleuten-De Meern naar het
Archeologisch en Bouwhistorisch
Centrum van de gemeente Utrecht.
De werknaam van het bouwplan
werd in de loop van het project ge-
wijzigd van Veldhuizen - deelgebied
4 (Parkland) in De Balije.

2. CMA-nr. 31G-A09.
3. De putten 2 t/m 4 betreffen de Ro-

meinse weg en zullen derhalve wor-
den uitgewerkt en gepresenteerd te-
zamen met het in het voorjaar van
2003 te verrichten onderzoek door
het Archeologisch en Bouw-
historisch Centrum.

Fase Uitvoerder Uitvoering Projectcode Onderzoeksvorm Dagelijkse leiding Werkput

1 ROB mei 1997 VTN 97-2 AAO H.A.R. Siemons 1

2 Gemeente/ROB sept 1998 VTN 97-2 Begeleiding E.P. Graafstal 5

3 ADC april 2000 VLEN6-00 AAO/vervolg E. Blom 6-11

4 ADC sept - nov 2000 VLEN6-00 Vervolgonderzoek E. Blom 12-33

5 ADC mei - juni 2001 VLEN6-00 Vervolgonderzoek W.K. Vos / E. Blom 34-35

6 ADC juli 2001 VLEN6-00 AAO W.K. Vos / E. Blom 36-39
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strook met grondsporen worden gedocumenteerd vooruitlopend op de aanleg van een
waterpartij; in de oostelijke randzone werden enkele proefsleuven aangelegd met het doel
om de begrenzing van het terrein aan deze zijde vast te stellen. Dit onderzoek werd uitge-
voerd door E. Blom en A.M. Bakker, met ondersteuning van E.P. Graafstal.
Het eigenlijke vervolgonderzoek door het ADC op de locatie De Balije heeft in twee fasen
plaatsgevonden. De eerste campagne (fase 4) vond plaats van 18 september tot en met 21
november 2000 en is grotendeels uitgevoerd door E. Blom, A.M. Bakker en A. Veenhof. De
tweede campagne (fase 5) vond plaats van 21 mei tot en met 1 juli 2001. Het
opgravingsteam werd toen versterkt door W.K. Vos. In deze bezetting is van 2 tot en met
18 juli 2001 ook het onderzoek op de locatie Context Schip uitgevoerd (fase 6). Tijdens de
laatste fase hebben J.S. van de Kamp en M. Hendriksen (beiden van het Archeologisch en
Bouwhistorisch Centrum van de gemeente Utrecht) een helpende hand geboden bij het do-
cumenteren van de houtstructuren. S. Lange heeft het bemonsteren van de houtstructuren
in de laatste fase vanuit haar specialisme begeleid. Voor de machinale graaf-
werkzaamheden ten behoeve van de fasen 4 tot en met 6 was A. de Wit uit Maurik verant-
woordelijk.
Gedurende alle fasen was E.P. Graafstal vanuit de gemeente betrokken bij de begeleiding
van het onderzoek op het punt van de vraagstelling en in relatie tot de planvorming. Het
vervolgonderzoek op de locatie De Balije door het ADC (fasen 4 en 5) vond plaats op basis
van een programma van eisen opgesteld door de ROB.4 De begeleiding van die zijde lag in
handen van J. van Doesburg. Het onderzoek op de locatie Context Schip vond plaats op ba-
sis van een onderzoeksvoorstel van het ADC onder het bevoegd gezag van de gemeente
Utrecht en - voor zover het de beschermingszone van de Romeinse weg betrof - de ROB.5

Van de laatste zijde werd het onderzoek begeleid door J. Bazelmans en H.A. de Haan.

Bij de uitwerking van het door het ADC uitgevoerde veldwerk zijn diverse specialistische
onderzoeken uitgevoerd door F.A. van der Chijs (metaal), E.A.K. Kars (natuursteen), S.
Lange (hout), H. van Haaster (archeobotanie-BIAX Consult), C.G. Wiepking (aardewerk), J.
Zeiler (archeozoölogie-Archaeo Bone) en W.K. van Zijverden (fysische geografie), waarvan
verslag is gedaan in dit rapport. Het vervaardigen van kaartmateriaal als ook DTP en
reproductiewerkzaamheden lag in de gezamenlijke handen van A.J. Allen, A.E. Botman, W.
Laan en M. van den Steene. Objecttekeningen en foto’s van objecten zijn gemaakt door M.
Hoppel.

Na afronding van het onderzoek zullen de documentatie en het vondstmateriaal worden on-
dergebracht in het gemeentelijk depot van bodemvondsten van Utrecht.
Het onderzoek in de fasen 4 tot en met 6 is mogelijk gemaakt door een subsidie van het
ministerie van OC&W in het kader van het noodfonds voor excessieve opgravingskosten.6

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE VINDPLAATS:

Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht (sinds 01-01-2001)
Plaats: De Meern
Toponiem: De Balije; Context Schip
ROB-objectnaam: De Balije; Context Schip
ROB-gemeentecode: VTN97-2, VLEN6-00
ROB-objectcode: 31G-134 Z
Centrumcoordinaten: 129.900 / 454.750
Kaartblad: 31 G
Periode: Romeinse tijd
ADC projectnummer: 3174000, 3512000

1.2 Onderzoeksgeschiedenis (E.P. Graafstal)
Zoals uit tabel 1 blijkt, is de onderzoeksgeschiedenis van beide locaties complex te noe-
men. Dit is veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste is daar de complexiteit van de
archeologische en fysisch-geografische fenomenen binnen het onderzoeksgebied. In de
loop van het onderzoek heeft dit enkele malen geleid tot nieuwe inzichten omtrent de
waardestelling of de onderzoeksstrategie. Door de ligging van de vindplaats De Balije op
de grens van twee plangebieden hebben planvorming, bekostiging en realisatie daarnaast
een lange doorlooptijd gekend. Met name het beschikbaar komen van de subsidie van het
ministerie van OC&W per september 2000 was een belangrijke conditie voor de start van
het vervolgonderzoek. Ondertussen deden zich allerlei organisatorische veranderingen

4. Programma van eisen d.d. 9-8-2000,
opgesteld door J. van Doesburg
(ROB).

5. Onderzoeksvoorstel opgesteld door
W.K. Vos d.d. 1-6-2001.

6. Brief van het Ministerie van OC&W
aan het college van B&W van
Vleuten-De Meern d.d. 4-9-2000.
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voor, niet alleen ten aanzien van het onderzoek (met name de verzelfstandiging van de
uitvoeringstaken van de ROB in het nieuw opgerichte ADC), maar ook ten aanzien van het
bevoegd gezag, als gevolg van de herindeling van de gemeente Vleuten-De Meern bij de ge-
meente Utrecht per 1-1-2001. In deze paragraaf wordt geschetst op basis van welke infor-
matie in de verschillende stadia selectiebesluiten zijn genomen op basis van het rijks- en
gemeentelijke beleid op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Locatie De Balije
De vindplaats De Balije is door amateur-vondsten bekend sinds 1987.7 Het terrein werd
verder in kaart gebracht tijdens de archeologische kartering van de VINEX-locatie
Leidsche Rijn, uitgevoerd door Archeologisch Adviesbureau RAAP in 1992-1993. De vind-
plaats manifesteerde zich toen als een diffuse verspreiding van archeologisch materiaal,
verzameld in molshopen en andere kleine bodemontsluitingen. Het waarderend boor-
onderzoek dat in aansluiting hierop werd uitgevoerd, richtte zich voornamelijk op de aan-
wezigheid van archeologische indicatoren in de bouwvoor en leverde geen duidelijke aan-
wijzingen op voor bewoning op deze plaats. Niettemin leken de vondsten te wijzen op de
aanwezigheid of nabijheid van een inheemse nederzetting of activiteitenzone uit de Ro-
meinse periode.8

Op basis van deze indicaties kon bij waardestelling van de archeologische terreinen in
Leidsche Rijn in 1995 aan deze vindplaats geen hogere status worden toegekend dan die
van een ‘terrein van archeologische waarde’. Voor de gemeente Vleuten-De Meern was dit
onvoldoende aanleiding om binnen het bouwplan Veldhuizen, waarin elders ca. 4 ha werden
gereserveerd voor behoud van archeologisch erfgoed, rekening te houden met deze vind-
plaats.

In het voorjaar van 1997 werd een reeks Aanvullende Archeologische Onderzoeken
(AAO’s) uitgevoerd in de deelgebieden 1 tot en met 3 van het bouwplan Veldhuizen. De
westelijke randzone van het terrein De Balije viel nog juist binnen het te inventariseren ge-
bied. Gezien de beperkingen in tijd en middelen moest hier worden volstaan met de aanleg
van een kleine proefsleuf (put 1) langs de rand van het daartoe beschikbare perceel. Op
een hoogte van ca. 0,15 m+ NAP werd hierin een matig verontreinigd oud oppervlak vast-
gesteld. Te oordelen naar de vondsten dateerde dit niveau uit de 2e eeuw n.Chr. In het
noordelijke uiteinde van de sleuf werd een daarmee samenhangend grondspoor aangetrof-
fen.
Door dit inzicht stegen de archeologische verwachtingen ten aanzien van het belendende
terrein, waar het maaiveld veel hoger lag, aanmerkelijk. Vooralsnog waren in deelgebied 4
(tegenwoordig De Balije) echter geen mogelijkheden voor archeologisch onderzoek. Wel
kon in september 1998 een waarneming worden gedaan in het cunet van een bouwweg, de
huidige De Milan Viscontilaan (put 5). Deze was aangelegd op een diepte van ca. 0,00 m+
NAP en doorsneed de noordelijke randzone van de vindplaats. In het cunet werden enkele
greppels en dagzomen van het ook hier aanwezige oude oppervlak geregistreerd. In het
westelijke uiteinde van het geregistreerde vlak leek een ca. 5 m brede crevassegeul aan-
wezig.
Teneinde de omvang van de vindplaats met name in zuidelijke en oostelijke richting beter in
kaart te brengen, heeft Archeologisch Adviesbureau RAAP in mei 1999 een booronderzoek
uitgevoerd.9 Ondanks gerichte aandacht kon het oude oppervlak, net als in 1993, vrijwel
nergens worden aangetoond. De globale contour van het nederzettingsterrein moest dus
voornamelijk op grond van andere archeologische indicatoren worden bepaald. Ook bij het
RAAP-onderzoek werden aanwijzingen gevonden voor een kleine crevassegeul, ditmaal aan
de zuidrand van de vindplaats.

Pas in april 2000 deed zich de gelegenheid voor om op een perceel ten oosten van het ter-
rein De Balije enkele zoeksleuven te graven (putten 7-9 en 11), vooruitlopend op een voor-
genomen ontgronding. Aan de hand van het inmiddels vertrouwde oude oppervlak en enkele
geïsoleerde grondsporen kon tijdens dit verkennende onderzoek de oostelijke begrenzing
van de vindplaats bij benadering worden bepaald. In dezelfde maand kon de westelijke
randzone van het terrein, voorzover gelegen binnen de contour een toekomstige water-
partij, worden onderzocht (putten 6 en 10). Beide onderzoeken werden met beperkte mid-
delen uitgevoerd, waarbij faciliteiten in het kader van het bouwrijp maken konden worden
gebruikt.
Door al deze onderzoeken was de archeologische verwachting ten aanzien van het centrale
gedeelte van de vindplaats aanzienlijk toegenomen en was er aanleiding voor een herwaar-
dering van dit terrein.10 Op grond van de gaafheid van de vindplaats in horizontale en verti-

7. Notitie van E.P. Graafstal uit septem-
ber 1987 inzake vondsten gedaan
op het westelijke perceel van het ter-
rein 31G-A09.

8. Haarhuis & Graafstal 1993, cat. nr.
17.

9. Haarhuis 1999c.
10. Graafstal 2000a.
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cale zin, de conservering van het ecologische vondstmateriaal en de ruimtelijke relaties
met de Romeinse weg en andere daaraan gelegen nederzettingen werd het terrein De
Balije door de ROB als behoudenswaardig aangemerkt bij de behandeling van het verzoek
van de gemeente om een bijdrage uit het Malta-fonds vanwege de excessieve onderzoeks-
kosten in deelgebied 4 van Veldhuizen.

Bij de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor deelgebied 4/De Balije heeft de
gemeente Utrecht gekozen voor optimale integratie van de Romeinse weg en de in dezelfde
zone gelegen monumentale boerderijen. Omdat fysiek behoud van de vindplaats De Balije
zou leiden tot onaanvaardbare aanpassingen van het maaiveld, werd besloten tot integraal
onderzoek, behoudens het gedeelte dat binnen de ecologische zone aan de westzijde van
het bouwplan gelegen is. Hier zal een ca. 40 m breed, noord-zuid gerichte strook van het
terrein voor toekomstig onderzoek behouden blijven.

Locatie Context Schip
In september 1997 werd direct ten noorden van de vindplaats De Balije de Romeinse
limesweg ontdekt, welke de zuidrand van de Heldammer stroomrug volgt. In een verlande
bedding werd enkele meters ten noorden van de weg bovendien een uitzonderlijk gaaf be-
waard scheepswrak uit het midden van de 2e eeuw gevonden. Deze ontdekking plaatste de
Romeinse vindplaatsen in het plangebied Veldhuizen, in het bijzonder het terrein De Balije,
in een geheel nieuw daglicht.
In het onderzoeksvoorstel voor het terrein De Balije gold één van de onderzoeksvragen de
ruimtelijke organisatie van het gebied tussen de vindplaats en de Romeinse weg alsook
eventuele stratigrafische/geomorfologische relaties tussen beide (zie onder). De putten die
in dat kader ten noorden van de bouwroute (De Milan Viscontilaan) werden aangelegd, le-
verden enkele verrassende nieuwe inzichten op. Ten eerste werden aanwijzingen gevonden
voor een vermoedelijk zuidelijker gelegen bouwfase van de Romeinse weg. Deze
tracéaanpassing zou verband kunnen houden met crevasse (oeverwaldoorbraak) die hier in
de Romeinse tijd is opgetreden. Langs de crevassegeul werden beschoeiingen gevonden en
erin verspoeld vondstmateriaal, dat in zijn samenstelling duidelijk afweek van de vondsten
van het terrein De Balije. Het betrof vondstmateriaal uit een vermoedelijk militaire context,
zoals vensterglas, dakpan, tufsteen en een leren (soldaten)schoen. Ongeveer twee kilome-
ter westelijker waren in de zomer van 2000 soortgelijke vondsten gedaan en in verband
gebracht met een wacht- of signaaltoren.11

Deze nieuwe inzichten waren aanleiding om de financiële reserves binnen het project De
Balije in te zetten voor een Aanvullend Archeologisch Onderzoek in de zone ten noorden
van de reeds gegraven putten.12 De vraagstelling (zie onder) zou daarbij gericht zijn op het
opsporen van mogelijk relevante ruimtelijke relaties tussen de scheepsvondst en zijn fy-
sisch-geografische of archeologische omgeving, de zekerstelling van het/de tracé(s) van
de Romeinse weg en het bepalen van de juiste parameters voor het fysiek behoud van de
rijke organische component (houtresten) die hier inmiddels was vastgesteld. Omdat het on-
derzoek deels behoudsdoelstellingen diende, werd een zekere verstoring binnen de
beschermingszone van de Romeinse weg geaccepteerd.13 Tijdens de uitvoering van het pro-
ject is overleg gevoerd met J. Bazelmans en H.A. de Haan van de ROB over uitbreiding
van het geplande onderzoek met één extra sleuf door de Romeinse weg (put 39), teneinde
openstaande vragen te kunnen beantwoorden.

1.3 Limes en landschap (E.P. Graafstal)
Alvorens nader in te gaan op de vraagstelling van de projecten De Balije en Context Schip,
is het goed om deze terreinen te plaatsen binnen het grotere geografische kader en binnen
het programma dat de gemeente heeft ontwikkeld voor het onderzoek van de Romeinse
tijd. De Romeinse vindplaatsen op de Heldammer stroomrug, die hier als ruimtelijk kader
wordt genomen, zijn ontdekt tijdens de RAAP-kartering van de toekomstige VINEX-locatie
Leidsche Rijn in 1992-1993. Van aanvang af hebben deze terreinen (De Balije en Veldhuizen-
B en C) de aandacht getrokken vanwege hun enigszins marginale landschappelijke ligging
op de zuidflank van de stroomrug. Deze stroomgordel, gelegen tussen De Meern en de
Harmelerwaard, is opgebouwd door een zijtak van de Rijn tussen de Midden-Bronstijd en
het begin van de jaartelling.14

Een opvallend morfologisch kenmerk van de Heldammer stroomrug, met name aan de zuid-
zijde, is de sterk ontwikkelde gordel van zandige crevasseafzettingen, die over oudere
komsedimenten, voornamelijk bestaande uit veen, zijn afgezet.15 Vooral rond zuidwaartse
bochten van de meandergordel hebben deze afzettingen zich tot enkele honderden meters
brede crevassecomplexen ontwikkeld.

11. Vos, Blom & Graafstal, in voorberei-
ding.

12. Overleg van de gemeente Utrecht en
Projectbureau Leidsche Rijn met de
ROB d.d. 3-4-2001; en met het ADC
d.d. 10-5-2001.

13. Zie verder ook paragraaf 1.4.
14. Berendsen 1982, 168.
15. Fs5 in de classificatie van Berendsen

1982.
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Na de ontdekking van de Romeinse weg kwamen de vindplaatsen in een wat ander licht te
staan en rees de vraag of zich bijzondere vormen van terreingebruik en landinrichting ont-
wikkelden in een restzone aan de flank van de stroomrug nadat de implementatie van de
limes hier zijn beslag had gekregen. Potentieel werden deze terreinen hierdoor van grote
betekenis voor de studie van de fysisch-geografische condities waaronder deze
implementatie zich afspeelde, en van de ecologische effecten en sociaal-culturele proces-
sen die eruit voortvloeiden.
Door de fysieke begrenzing die de Romeinse weg aan de noordzijde betekende, vormde het
complex van crevasseafzettingen waarop het terrein De Balije gelegen is, haast een land-
schappelijke niche, die aan de overige zijden begrensd werd door lager gelegen kom-
gebieden. Over de natuurlijke vegetatie van de gordel van crevasseafzettingen is nog wei-
nig bekend, maar het ligt voor de hand dat hier en aan de randen ervan natte graslanden
voorkwamen. Het eerder uitgevoerde onderzoek op de sites Veldhuizen B en C heeft indi-
caties opgeleverd voor een ontwikkeling in de richting van veeteelt, die gepaard kan zijn
gegaan met extensieve beweiding van de beschikbare natuurlijke graslanden.16

De bewoning van het terrein Veldhuizen B en C, waarvan de occupatie vrij precies de 2e

eeuw beslaat, vertegenwoordigt naar het schijnt een bijzondere fase in de ontwikkeling van
de microregio die deze sectie van de limes vormt. Het is nog niet duidelijk in hoeverre
naast fysisch-geografische en ecologische voorwaarden, ook cultuur-politieke factoren hier
een rol spelen.
Voor het terrein De Balije geldt dat de archeologische resten fysiek ingebed liggen tussen
oudere en jongere crevasseafzettingen. Zo is het oude oppervlak dat over een gedeelte van
het terrein ligt, kort na de occupatie afgedekt met zeker 40 cm vrij zandig sediment. Dit
heeft geresulteerd in een over het algemeen goede conservering van sporen en vondst-
materiaal. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat er in het onderzoeksgebied meerdere, al
dan niet van elkaar gescheiden, occupatieniveaus aanwezig zijn.
In dit verband is het van belang te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een oudere
(inheemse?) nederzetting direct ten noordoosten van het terrein De Balije, aan weerszijden
van de Letschertweg.17 Deze vindplaats lijkt plaats te hebben gemaakt voor de aanleg van
de Romeinse weg, ergens in de tweede helft van de 1e eeuw n.Chr.18 Daarom was er in het
puttenplan van het project De Balije (zie onder) bijzondere aandacht voor het ertussen ge-
legen gebied.

1.4 Vraag- en doelstellingen
Door zijn bijzondere landschappelijke ligging begint de betekenis van de vindplaats De
Balije voor het onderzoek van de Romeinse rijksgrens in Nederland duidelijk te worden.
Het onderzoek naar de limes richt zich in het bijzonder op de complexe culturele interactie
die als gevolg van de inrichting van het grensgebied op gang kwam. Binnen dit ruimere ka-
der vind er in de VINEX-locatie Leidsche Rijn de laatste jaren onderzoek plaats naar de
wisselwerking tussen het fysieke, biotische en culturele landschap, onder de noemer
‘limes en landschap’. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar fysisch-geografische voor-
waarden, natuurlijke hulpbronnen en culturele tradities die van invloed zijn geweest op de
fysieke vestiging van de rijksgrens, naar de effecten ervan op landschap en vegetatie, en
naar de transformatieprocessen die het cultuurlandschap in de grenszone onderging.
Tot nu toe vormde de Heldammer stroomrug het kader waarbinnen dit onderzoek plaats-
vond. Leidraad vormde de militaire topografie van het castellum op de Hoge Woerd ten
noorden van De Meern en het tracé van de Romeinse weg ten westen ervan. Inmiddels is
veel informatie vergaard over de landschapsgenese van het gebied, over de dynamiek van
het riviersysteem in de loop van de Romeinse tijd, over de tracékeuze, profielontwikkeling
en onderhoud van de Romeinse weg in relatie tot het landschap, over de effecten daarvan
op landschap en vegetatie en over de ontwikkeling van het cultuurlandschap in het onmid-
dellijke limes-achterland. Het archeologisch onderzoek op de terreinen De Balije en Con-
text Schip kon op veel van deze punten een belangrijke kennisvermeerdering opleveren.
Het is dan ook tegen deze achtergronden dat voor het onderzoeksgebied de volgende
vraagstellingen werden geformuleerd:19

1.4.1. DE BALIJE

Landschapsgenese
- Wat was de landschappelijke ligging van de vindplaats in geomorfologische zin?
- Trad daarin gedurende de Romeinse tijd een relevante ontwikkeling op, met name wat

betreft bewoonbaarheid?
- Wat valt er aan de ontwikkeling van het complex van crevasseafzettingen waarop de

16. Graafstal, in voorbereiding.
17. CMA-nr. 31H-A01/02.
18. Graafstal 2000b.
19. Bij de formulering van de vraagstel-

lingen is zoveel mogelijk het Pro-
gramma van Eisen dat door de ROB
is opgesteld, geoperationaliseerd
(PvE d.d. 9-8-2000, auteur J. van
Doesburg).
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vindplaats gelegen is, af te leiden over de dynamiek van het Heldammer systeem?
- Hoe zag het landschap eruit in de ruimere omgeving van de vindplaats?

Vegetatieontwikkeling
- Wat valt er te zeggen over de natuurlijke vegetatie in de diverse landschappelijke zones

rond de vindplaats (vooral van noord naar zuid, dwars op de geomorfologie)?
- Trad hierin in de loop van de Romeinse tijd een ontwikkeling op? Te denken valt aan de

natuurlijke bosbestanden en het aandeel van graslanden, akkers en ruderaalterreinen.
- Zijn daarbij menselijke invloeden aanwijsbaar?
- In hoeverre is de omgeving van de nederzetting in cultuur gebracht of ingericht ten

behoeve van beweiding of landbouw?

Aard en ontwikkeling van de vindplaats
- Wanneer vallen begin en einde van de occupatie van het gebied?
- Welke condities waren van invloed op de locatiekeuze en het verlaten van de vindplaats?
- Is er een relatie vast te stellen (stratigrafisch, ruimtelijk, cultureel of anderszins) met

nabije, eventueel oudere of jongere nederzettingen of activiteitenzones?
- Is er een nadere fasering in de occupatie van het gebied of aldaar uitgeoefende activitei-

ten aan te brengen?
- Wat waren de omvang, aard en intensiteit van de bewoning en activiteiten? Is er binnen

de nederzetting een nadere zonering vast te stellen, bijvoorbeeld in een bewoonde kern en
activiteitenzones daarbuiten? Vallen hierin ontwikkelingen waar te nemen?

- Is er sprake van een ruimtelijke organisatie en oriëntatie van de nederzetting op de
Romeinse weg of is er juist zoiets als een reserveringszone herkenbaar?

- Hoe was de voedseleconomie georganiseerd? Welke waren de bestaansmiddelen van de
nederzetting.

- Kan op basis van de materiële cultuur van de nederzetting iets worden gezegd over de
mate van betrokkenheid van de bewoners in uitwisselingsnetwerken?

- Hoe verhoudt de nederzetting zich tot andere Romeinse sites in het gebied van de
Heldammer stroomrug in termen van ouderdom, functie en nederzettingshiërarchie?

1.4.2. CONTEXT SCHIP
Naar aanleiding van de resultaten van de vierde fase van het onderzoek (zie boven) werd
voor het onderzoek Context Schip de volgende vraagstelling geformuleerd: welke archeolo-
gische fenomenen bevinden zich op dit gedeelte van het onderzoeksgebied en wat is hun
landschappelijke ligging in geomorfologische zin? Meer gedetailleerd diende daarbij gedacht
te worden aan:
- Een mogelijke brugconstructie op de plaats waar een crevassegeul de Romeinse weg

doorsnijdt.
- Het tracé van de Romeinse weg (of meerdere fasen van de weg) zelf, op de zuidflank van

de Heldammer stroomrug.
- De aanwezigheid van restanten van een (stenen) gebouw, bijvoorbeeld een wachttoren of

overslagplaats in de directe omgeving van het schip en de Romeinse weg.
- Mogelijke beschoeiingen van de eerder genoemde crevassegeul.

Daarnaast dienden nog enige specifieke vragen, m.b.t. duurzaam behoud en beheer en het
vastleggen van de nulsituatie in de wettelijke beschermingszone, te worden beantwoord.
Deze vragen betreffen het vastleggen van de oxidatie-reductiegrens in de (boor)profielen,
de registratie van de grondwaterstand, en de kwaliteit van het aangetroffen hout beschrij-
ven (spinthout, kwaliteit, conservering, hardheid van het hout, en NAP waarden).
Voor het gedeelte van het onderzoek dat zich binnen de wettelijke beschermingszone af-
speelde, diende de omvang en methodiek van het onderzoek te worden goedgekeurd door
de ROB. Omdat dit deel van het terrein in aanmerking komt voor duurzaam behoud, moest
het onderzoek zo min mogelijk destructief zijn.

Vanuit de gedachte dat de geomorfologie van het gebied continu verandert, is er gedurende
het onderzoek aandacht besteed aan de dynamiek van de Heldammer stroomrug en de ge-
volgen daarvan voor de gebruikers van het gebied in de Romeinse tijd. Reeds voorafgaand
aan het onderzoek was de centrale vraag waarom voor de locatie van een mogelijke mili-
taire site was gekozen voor een buitenbocht van de rivier, aangezien daar de kans op
oeverdoorbraken het grootst is.
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1.5 Methoden en strategie
Het archeologisch onderzoek op het terrein De Balije is in zes fasen uitgevoerd. In totaal
zijn er 39 werkputten aangelegd die samen een oppervlakte van 16.938 m² besloegen (ex-
clusief put 1 tot en met 4). De gedocumenteerde profielen hadden een totale lengte van 318
m. Het centrale terrein van het onderzoeksgebied was ca. 1,2 ha groot en was gelegen op
een perceel grasland (afb. 2). In deze paragraaf worden de gevolgde onderzoeksmethoden
en -strategie kort uiteengezet.
De werkputten 1 en 5 betreffen het eerste AAO aan de westrand van het terrein (fase 1)
en de archeologische waarnemingen in het wegcunet van de bouwroute (fase 2) en vallen
dus enigszins buiten dit bestek. Iets dergelijks geldt voor de werkputten 6 tot en met 11,
die zijn aangelegd op de percelen direct ten oosten en westen van het centrale terrein
(fase 3). Het braakliggende perceel aan de westzijde is vlakdekkend onderzocht (put 6 en
10); de maïsakker aan de oostzijde door middel van vier proefsleuven verkend (put 7, 8, 9
en 11).
Het centrale gedeelte van de vindplaats is eveneens vlakdekkend opgegraven (fase 4 en
5). Gedurende deze fase van het onderzoek zijn er tevens 7 werkputten ten noorden van de
bouwweg aangelegd. Werkput 27 en 28, op een kleine maïsakker in het noordoosten van
het onderzoeksgebied, dienden een eventuele relatie tussen de vindplaats en het eerder on-
derzochte terrein aan de Letschertweg aan te tonen.20 De overige werkputten ten noorden
van de bouwweg (put 13, 17, 22, 29 en 30) vielen buiten de kern van het onderzoeksgebied
en bleken achteraf beter te passen in het onderzoek naar de context van het schip direct
ten noorden van de vindplaats. Dit laatste onderzoek vormde de zesde fase en bestond uit
de aanleg van vier proefsleuven (put 36 tot en met 39). De relatie tussen ons onderzoeks-
gebied en het terrein waar het Romeinse schip en de Romeinse weg zijn aangetroffen,
rechtvaardigt met name in landschappelijke zin de behandeling van de onderzoeks-
resultaten in dit rapport.

De aangelegde werkputten in het centrum van het onderzoeksgebied hadden over het alge-
meen een afmeting van 32 bij 14 meter.21 In de meeste putten kon worden volstaan met de
aanleg van één opgravingsvlak. In de putten waar de spoordichtheid het grootst was is
een tweede of zelfs een derde vlak aangelegd. Incidenteel zijn op plaatsen waar oversnij-
dingen van grondsporen onduidelijk bleven, meerdere vlakken gedocumenteerd. In een en-
kel geval resulteerde dit in de aanleg van vijf vlakken (put 21).
Voorafgaand aan het onderzoek op het centrale terrein werd rekening gehouden met de
aanwezigheid van een vondstlaag, waarvan het vondstmateriaal per segment van 2 bij 2
meter verzameld zou worden. Aangezien de vondstlaag echter een maximale dikte van 4
cm had en bovendien nogal ‘golfde’, kon deze strategie moeilijk uitgevoerd worden. Alleen
in put 18 zijn de vondsten van een groot aantal segmenten apart verzameld. Nog tijdens het
veldwerk is de vondstdichtheid per segment berekend. Het resultaat daarvan kwam neer
op een teleurstellende, gemiddelde vondstdichtheid van 4,1 vondst per segment, waarvan
de helft ook nog eens uit kiezels bleek te bestaan. Hieruit is geconcludeerd dat het verza-
melen van het vondstmateriaal per segment van 4 m² niet zinvol was en dus niet doorgezet
zou worden. Daarvoor in de plaats is van een aantal putten in de kern van de vindplaats
tijdens de aanleg van het eerste sporenvlak het vondstmateriaal in grotere segmenten van
7 bij 8 meter verzameld (acht segmenten per put).22

De sporenvlakken zijn machinaal of wanneer noodzakelijk handmatig opgeschaafd. Alle
grondsporen zijn vervolgens op schaal 1:50 ingetekend. Bijzondere spoor- of vondst-
concentraties zijn gefotografeerd en in sommige gevallen op grotere schaal getekend
(schaal 1:10). Overige kenmerkende of bijzondere losse (metaal)vondsten zijn ingemeten.
Alle sporenvlakken zijn ingemeten t.o.v. NAP door gemiddeld één waterpaspunt per 10 m²
in te meten. Het vondstmateriaal is waar mogelijk per spoor verzameld en gedocumen-
teerd. Na de documentatie van het sporenvlak zijn de vorm en diepte van de grondsporen
bepaald door de aanleg van een coupe. Het daarbij aangetroffen vondstmateriaal is even-
eens apart verzameld, vaak in combinatie met het vondstmateriaal dat werd aangetroffen
bij het afwerken van de sporen. Het afwerken van grondsporen heeft alleen plaats gevon-
den op het diepst gelegen sporenvlak van elke werkput of wanneer uit de coupe bleek dat
een spoor niet meer op het volgende vlak voor zou komen. De profielen zijn zonder uitzon-
dering gefotografeerd en op schaal 1:20 getekend.
Van mogelijk kansrijke contexten zijn grondmonsters van ca. 10 liter genomen ten behoeve
van het botanische onderzoek. Al vrij snel na de start van het veldwerk van de vierde fase
zijn enkele grondmonsters geïnventariseerd zodat vervolgens de te bemonsteren grond-
sporen beter geselecteerd konden worden. In vlakken of coupes zichtbare concentraties
plantenresten of botmateriaal zijn in ieder geval bemonsterd. Enkele aangetroffen hout-

20. Graafstal 2000b.
21. Alleen langs de oostgrens van het

perceel zijn smallere werkputten
aangelegd (6 m breed) aangezien
daar de uitgegraven grond slechts
aan een kant van de put gedepo-
neerd kon worden.

22. Op deze wijze kunnen in beginsel
contextloze vondsten, bij benade-
ring, aan bepaalde onderliggende
sporen toegekend worden.
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resten zijn bemonsterd voor houtsoortbepaling en voor eventuele datering via
dendrochronologie. Zowel de uitgegraven grond als de aangelegde sporenvlakken zijn met
behulp van een metaaldetector afgezocht op het voorkomen van metalen objecten.
Gezien de complexiteit van de aangetroffen grondsporen, en vooral van de houten structu-
ren gedurende de zesde fase van het onderzoek, zijn de werkputten 36 tot en met 39 in
meerdere vlakken aangelegd. De vlakken waar zich complexe houtstructuren aandienden,
zijn op schaal 1:20 getekend. De overige vlakken zijn op de gebruikelijke schaal 1:50 gete-
kend. Van alle werkputten is tenminste één profielwand gedocumenteerd. Op plaatsen
waar zichtbaar sprake was van vondstconcentraties, onder andere in de vulling van de di-
verse crevassegeulen, is de uitgegraven stort integraal gezeefd over een fractie van 1 cm.
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2. Fysisch geografisch onderzoek
(W.K. van Zijverden)

2.1 Inleiding
Sinds 1992 wordt ten westen van de stad Utrecht archeologisch onderzoek gedaan in het
kader van de aanleg van de VINEX-locatie Leidsche Rijn (afb. 3). Op diverse locaties heb-
ben opgravingen, bouwbegeleidingen, veldkarteringen en prospecties plaatsgevonden. De
wijze waarop is gerapporteerd varieert sterk. Uit het gebied komen meldingen van vond-
sten vanaf de Midden-Bronstijd. Het zwaartepunt van het onderzoek richt zich in dit gebied
echter op de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Naast archeologisch onderzoek heeft in
het gebied ook uitgebreid landschappelijk onderzoek plaatsgevonden. De basis van dit on-
derzoek wordt gevormd door de geomorfogenetische kartering van Berendsen.23 Deze
kaart is voor het onderzoeksgebied aangepast met de resultaten van de karteringen die zijn
uitgevoerd door RAAP.24 Daarnaast is het Utrechtse Stroomstelsel  onderwerp van een
afstudeeronderzoek van twee studenten van de Universiteit van Utrecht.25 Sinds 1998
voert het Archeologisch Diensten Centrum onderzoek uit in het onderzoeksgebied. Bij nage-
noeg elk onderzoek vindt een veldbezoek plaats door een fysisch geograaf. In de loop van
de jaren is op deze wijze een groot aantal profielen beschreven, waardoor het beeld van
het landschap en met name de dynamiek van het landschap in de Romeinse tijd sterk ge-
wijzigd is. In deze rapportage is getracht de sterk versnipperde kennis die aanwezig is,
bijeen te brengen. Dit is een moeizaam proces doordat de verzamelde kennis bij een groot
aantal onderzoeksinstellingen en personen is ondergebracht en de wijze van documenteren
en archiveren sterk verschillen.26

2.2 Geomorfologische processen en begrippen
De Holocene rivierafzettingen in het onderzoeksgebied zijn gevormd door meanderende ri-
vieren. Meanderende rivieren worden gekarakteriseerd door het voorkomen van slechts
één, meer of minder sterk kronkelende, rivierbedding. In de rivierbedding van een
meanderende rivier is de stroomsnelheid niet overal gelijk. De stroomsnelheid is laag in de
binnenbocht en hoog in de buitenbocht van de rivierbedding. Hierdoor wordt sediment afge-
zet in de binnenbocht, terwijl in de buitenbocht erosie van de oever plaatsvindt. Als gevolg
van deze erosie en sedimentatie zal de loop van de rivier langzaam stroomafwaarts en
naar buiten verschuiven. Deze verplaatsing van de rivierloop is geen gelijkmatig proces.
Daardoor ontstaan in de binnenbocht sikkelvormige zandbanken, kronkelwaardruggen die
van elkaar gescheiden worden door kronkelwaardgeulen (afb. 4). Dit samenstel van
kronkelwaardruggen en -geulen wordt aangeduid met de term kronkelwaard. De kronkel-
waard is het meest opvallende kenmerk van een meanderende rivier.

De waterstand in de rivier fluctueert door het jaar heen. Gedurende periodes van hoog-
water  treedt de rivier regelmatig buiten haar oevers en veroorzaakt overstromingen. Wan-
neer 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 water 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 riviervlakte
in getransporteerd. De laaggelegen riviervlakte achter de oeverwallen is het komgebied
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 gaan optreden.

Tijdens perioden van hoogwater stroomt het water met kracht via de laagste delen van de
oeverwal het komgebied in. Daarbij wordt sediment opgenomen dat direct achter de
oevers in het komgebied weer wordt afgezet. Deze afzettingen worden crevasseafzettingen
genoemd. In deze bijdrage zal uitgebreid worden ingegaan op de morfologie en
sedimentologie van crevasseafzettingen, omdat deze een grote rol spelen binnen het
onderzoeksgebied van de locaties De Balije en Context Schip. De crevasseafzettingen kun-
nen op verschillende manieren worden ingedeeld. Berendsen (1982) onderscheidt

23. Berendsen 1982.
24. Met name Haarhuis 1999a; 1999b;

en De Jager & Janssen 2001.
25. Nales & Vis, in druk.
26. Het verdient dan ook aanbeveling

om bij dergelijke grote projecten
een standaard te ontwikkelen op
welke wijze archivering en verslag-
legging plaats dient te vinden. De
rapportage over deze vindplaats
kon uitsluitend plaatsvinden door
de welwillende medewerking van
Henk Berendsen (UU), Bart Makaske
(Alterra), Dick de Jager (RAAP),
Martin Konert (VU) en uiteraard Jan
Bresser (ADC) voor het op orde
brengen van de veelheid aan gege-
vens en de gedegen profiel-
schetsen.
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crevasseruggen die ontstaan als gevolg van doorbraken tijdens perioden van extreem hoge
afvoeren (Fc) en diegene die ontstaan onder invloed van opstuwing door getijdewerking, de
zogenaamde perimariene crevasseruggen (Fm).  Smith et al. (1989) onderscheiden drie
evolutiestadia waarin een crevasseafzetting zich kan bevinden. In eerste instantie ontstaan
kleine, lobvormige sedimentlichamen met een lensvormige doorsnede. Daarbinnen bevinden
zich brede, ondiepe en instabiele geulen (stage I). Tijdens de groei van de crevasse wordt
de waterafvoer steeds meer in kanalen geleid (stage II). De geulen zijn duidelijk ingesne-
den en het geulenpatroon is anastomoserend.27 Bij verdere groei ontstaan lange, stabiele
en geïsoleerde geulen (stage III). Deze geulen hebben een zeer smal (ribvormig)
sedimentlichaam, smalle oeverwallen en zij omsluiten komgebieden. Deze crevasses func-
tioneren enkele jaren tot enkele tientallen jaren. Van Dinter en Van Zijverden (2002) delen
crevasseafzettingen in op morfologische, sedimentologische en lithologische gronden. De
variabelen zijn: 1. Het wel of niet voorkomen van geulen, het aantal geulen en het geul-
patroon. 2. De wijze waarop de crevasse op de onderliggende sedimenten is afgezet
(erosief of non-erosief) en de mate van insnijding bij een erosieve afzetting.3. Het type se-
diment waaruit de crevasseafzetting bestaat.

Tijdens de beginfase van de rivier worden nauwelijks crevasseafzettingen gevormd. De
oevers zijn op dat moment relatief onontwikkeld, waardoor tijdens hoogwater het water
eenvoudig over de oevers naar het komgebied kan stromen. Tijdens de bloeifase, wanneer
de oevers goed zijn ontwikkeld, worden crevasseafzettingen regelmatig gevormd. In de
eindfase, wanneer de geul van de rivier zich heeft aangepast aan een verminderde water-
afvoer waarbij een versmalling en verdieping van de geul heeft plaatsgevonden, worden de
meeste crevasses gevormd.
Wanneer een crevassegeul ontstaat, fungeert deze in eerste instantie als overloopgeul
voor de rivier. Als het water in de rivier zakt, draait de werking van het crevassestelsel
vaak om en fungeert het als drainage van het komgebied. In sommige gevallen groeien
crevassegeulen uit tot hoofdgeulen die zich stroomafwaarts weer aansluiten bij een be-
staande hoofdgeul. In dit geval spreekt men van een stroomgordelverlegging of avulsie.
Als een avulsie plaatsvindt, verliest de rivierarm stroomafwaarts zijn watervoerende func-
tie. 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 wat water, maar deze slibt geleidelijk dicht. Een restgeul blijft vaak als een langge-
rekte depressie in het landschap zichtbaar. De oeverwallen van een verlaten rivierarm blij-
ven daarentegen zichtbaar als ruggen.

In deze rapportage worden alle Holocene rivierafzettingen gerekend tot de Formatie van
Echteld28 en de veenlagen tot de Formatie van Nieuwkoop. De Formatie van Echteld wordt
onderverdeeld in eenheden met een bepaalde lithologie en een bepaalde ontstaanswijze (ge-
nese). Dit zijn zogenaamde lithogenetische eenheden. Ze zijn niet gebonden aan een
stratigrafisch niveau en kunnen dus overal binnen het Holocene pakket voorkomen.29 In dit
verslag worden de volgende lithogenetische eenheden onderscheidden:
1. beddingafzettingen
2. restgeulafzettingen
3. oeverafzettingen
4. crevasse-afzettingen
5. komafzettingen

De ontstane terreinvormen, de geomorfologische eenheden, zijn schematisch in afbeelding
4 aangegeven. De zone waarbinnen de bedding-, restgeul- en oeverafzettingen van een ri-
vier voorkomen wordt de stroomgordel genoemd. De zone waarbinnen de rivier heeft ge-
stroomd en waarin dus beddingafzettingen voorkomen is de meandergordel. Naast de ri-
vierbedding vormen zich oeverwallen. De oeverwal die in de binnenbocht van de rivier
wordt afgezet, bevindt zich op beddingafzettingen. De oeverwal die in de buitenbocht van
de rivier wordt afgezet bevindt zich op de oude ondergrond, vaak komafzettingen. Achter
de oeverwallen ligt het komgebied van de rivier met kom- en crevasse-afzettingen. Een
stroomgordel die als rug in het landschap zichtbaar is wordt stroomrug genoemd. Een ver-
zameling stroomgordels die wat betreft hun afwateringsrichting gemeenschappelijke ken-
merken heeft wordt aangeduid met het begrip stroomstelsel.

2.3 Bodemkundige processen
Vanaf het moment dat een rivier zich bovenstrooms heeft verlegd, ontvangt het gebied
benedenstrooms nauwelijks meer sediment en kan zich een min of meer permanent

27. Anastomoseren is het splitsen en
weer samenkomen van verschillende
geulen. Individuele geulen in een
anastomoserend systeem kunnen
recht of meanderend zijn. De ver-
schillende geulen in een
anastomoserend systeem functione-
ren gelijktijdig, in tegenstelling tot
een meanderend systeem waarin
sprake is van één actieve geul.

28. Ebbing et al. 1999.
29. Berendsen 1997.
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vegetatiedek ontwikkelen. In de komgebieden ontwikkelen zich aquatische bodems terwijl
op de stroomrug terrestrische bodems tot ontwikkeling kunnen komen.30 Tijdens de ontwik-
keling van een bodem vinden verschillende processen plaats, die van belang zijn voor ar-
cheologisch en geologisch onderzoek. Als gevolg van bioturbatie verdwijnt in de loop der
tijd de oorspronkelijke sedimentaire gelaagdheid. Daarnaast vinden een aantal onomkeer-
bare bodemchemische veranderingen plaats, zoals verlaging van de zuurgraad, uit- en
inspoelen van metalen, waaronder ijzer en mangaan, inspoeling van organische stof, etc.
Hierdoor ontwikkelt zich een vegetatiehorizont. De dikte van de ontwikkelde vegetatie-
horizont is onder andere afhankelijk van  vegetatietype, ondergrond, tijdsduur en
sedimentatiesnelheid. De ontwikkeling van een vegetatiehorizont is een diachroon proces.
Dit betekent dat een vegetatiehorizont op twee verschillende locaties niet in dezelfde pe-
riode gevormd hoeft te zijn terwijl het ogenschijnlijk één eenheid vormt. In het algemeen
kan worden verondersteld dat de bodemvorming op crevasse- en oeverafzettingen eerder
is aangevangen en later is geëindigd dan in de bijbehorende komafzettingen. Gezien de
vaak snelle opeenvolgingen van perioden van sedimentatie en non-sedimentatie, kan een
ontwikkelde vegetatiehorizont desondanks worden opgevat als time-marker. Een
vegetatiehorizont kan in ca. 50-100 jaar tot ontwikkeling komen.
Meestal wordt tijdens een bewoningsfase een gedeelte van de vegetatie verwijderd en de
bodem  bewerkt, bijvoorbeeld door middel van ploegen en bemesten. Deze activiteiten ver-
snellen een aantal bodemprocessen zoals uitspoeling en ontkalking. In geploegde gronden
vindt met name in de winter een verhoogde vries-dooicyclus plaats ten opzichte van een
bodem met een natuurlijk vegetatiedek. Dit leidt tot fragmentatie van zowel het sediment
als van artefacten. Daarnaast kan de wind vat krijgen op het sediment zodat dit wordt ver-
plaatst. Vaak wordt dan ook een zogenaamd tweetoppig sediment in combinatie met sporen
van antropogene activiteiten aangetroffen.

Op locaties die zeer intensief belopen worden, met name in en om de huisplaatsen, vindt
compactie van de bodem plaats. Daarnaast wordt op deze locaties relatief veel afval gede-
poneerd, wat de zuurgraad en de samenstelling van de bodem verandert. Als gevolg van
deze processen slaan verschillende metalen, waaronder mangaan en ijzer, neer in de
vondstlaag. Dit proces vindt grotendeels plaats nadat de vindplaats bedekt is door jongere
afzettingen en is dus een post-depositioneel proces.
Een ander belangrijk proces dat optreedt is zakking. Zakking bestaat uit vier verschillende
componenten; zetting, inklinking, krimp (rijping) en oxidatie.31 Zetting is het proces waarbij
een bodemlaag wordt verdicht en in dikte afneemt als gevolg van een belasting, bijvoor-
beeld de vorming van een crevasseafzetting. Inklinking is een proces waarbij een bodem-
laag wordt verdicht en samengedrukt als gevolg van zijn eigen gewicht, bijvoorbeeld door
ontwatering. Krimp is een proces waarbij de bovengrond in dikte afneemt als gevolg van
vochtonttrekking en gewasgroei. Oxidatie is een proces dat in humeuze en venige gronden
optreedt, waarbij organische stof door bodembacteriën wordt afgebroken, waardoor mate-
riaal verdwijnt (in de vorm van CO2) en het maaiveld zakt. Zakking is een continu proces
zolang de verschillende parameters aan verandering onderhevig zijn, zoals het geval is bij
sedimentaanvoer en grondwaterfluctuaties. Na een afsnijding bovenstrooms veranderen
deze parameters en stelt zich een nieuw evenwicht in.  Wanneer de condities gelijk blijven
is het proces van zakking na een periode van circa 30 jaar voltooid (deze waarde is geba-
seerd op een laboratoriumsituatie). De belangrijkste parameters zijn de
“samendrukbaarheid” van de ondergrond en het gehalte organische stof. Veen is beter
samendrukbaar dan klei, dat weer beter samendrukbaar is dan zavel. Zavel is vervolgens
weer beter samendrukbaar is dan zand. Krimp speelt uitsluitend een rol in klei- en moerige
bodems, oxidatie speelt alleen een rol wanneer er sprake is van een relatief grote compo-
nent organische stof.

2.4 Studiegebied
In de diepe ondergrond van het onderzoeksgebeid komen afzettingen van vlechtende rivie-
ren voor die worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye. Op deze rivierafzettingen
is een pakket dekzand afgezet. Dit dekzand wordt gerekend tot de Formatie van Twente.
Vanaf ca. 4500 v.Chr vindt sedimentatie op deze Pleistocene ondergrond plaats.32 De eer-
ste rivier die in het onderzoeksgebied ontstaat is de Oude Rijn. De stroomgordel van deze
rivier behoort tot het Utrechtse stroomstelsel. De beginfase van deze stroomgordel is ge-
dateerd op ca. 4400 v.Chr.33 De Oude Rijn is de voortzetting benedenstrooms van de
Werkhovense stroomrug, Houtense Stroomrug en Kromme Rijn. Om deze reden heeft de
stroomgordel van de Oude Rijn een zeer complexe opbouw.34 Doordat het dekzand zich re-
latief dicht onder het oppervlak bevindt heeft de Oude Rijn zich gedurende zijn gehele be-30. Steenbeek 1990.
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staan gemakkelijk kunnen verleggen. Dekzand heeft immers een geringe cohesie waardoor
het extreem gevoelig is voor erosie door stromend water. De meandergordel van de Oude
Rijn is dan ook relatief breed en heeft gedurende het gehele Holoceen een meanderend ka-
rakter gehad. Dit in tegenstelling tot de overige rivieren in het rivierengebied die gedu-
rende een deel van het Holoceen een anastomoserend karakter hebben gehad.35 De actieve
periode van de Oude Rijn eindigt op het moment dat de Kromme Rijn wordt afgedamd in
Wijk bij Duurstede. Deze afdamming vindt plaats rond 1122 n.Chr.

Gedurende de ruim 5500 jaar van haar bestaan heeft de Oude Rijn actievere en minder ac-
tieve perioden gekend. Voor de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied zijn deze
perioden van groot belang. Rond 3200 v.Chr. ontstaat het Linschotense stroomstelsel als
gevolg van avulsies ter hoogte van Houten en Wijk bij Duurstede. Tussen 2394 BC en 236
AD komen de stroomgordels behorende tot het Linschotense stroomstelsel en de Oude Rijn
ter hoogte van Woerden weer bij elkaar. In perioden waarin de afvoer voornamelijk via het
Linschotense Stroomstelsel plaatsvond was bewoning op de oevers van de Oude Rijn mo-
gelijk en andersom. Tussen 807 BC en 1225 AD bestond een verbinding tussen de Oude Rijn
en de Vecht. De afwatering van de Vecht is in deze periode sterk afhankelijk geweest van
de kustmorfologie. In perioden met een open kust zal een groter deel van het debiet zijn
weggevangen door de Vecht dan in perioden met een gesloten kust. Daarnaast zal de mate
van stuwing in het mondingsgebied van de Vecht bepalend zijn geweest voor de omvang
van het debiet dat via de Oude Rijn afstroomde.
Rond 2800 v.Chr. heeft een avulsie plaatsgevonden ten noorden van De Meern.36 De
stroomrug die is ontstaan als gevolg van deze avulsie komt weer samen met de Oude Rijn
ter hoogte van Harmelen. Deze stroomrug wordt de Heldammer stroomrug genoemd. De
Heldammer stroomrug is tot twee keer toe gereactiveerd (afb.5a en b). De opbouw van
deze stroomrug is daardoor complex. Nales en Vis dateren de drie fasen van de
Heldammer stroomrug tussen 2800-2650 v.Chr., 2300-1750 v.Chr. en 1100 v.Chr.-50 n.Chr
op basis van een serie 14C-dateringen.37 Opmerkelijk is dat de breedte-diepte verhouding
van de meandergordel tijdens de derde fase vergroot t.o.v. de eerste en tweede fase. Het
normale beeld van meandergordels in het Holoceen is dat met de toename van de veen-
groei de meandergordels plaatsvaster worden, waardoor zij smallere maar dieper ingesne-
den meandergordels vormen. Gedurende de actieve fasen van de Heldammer stroomrug
was sprake van geen of een sterk verminderde activiteit van de Oude Rijn tussen De
Meern en Harmelen. Tijdens de actieve fasen van de Heldammer stroomrug was bewoning
op dit deel van de Oude Rijn mogelijk en andersom.

Afb. 5  Schematische weergave van de opbouw van de Heldammer stroomrug (Nales & Vis, in druk)

31. Locher & De Bakker (red.) 1990.
32. Berendsen & Stouthamer 2001.
33. Berendsen & Stouthamer, 2001.
34. Berendsen 1982.
35. Törnqvist 1993.
36. Nales & Vis, in druk.
37. Respectievelijk UtC 11183: 4221 +/

- 37 BP; UtC 11182: 4053 +/- 43
BP; UtC 11181: 3840 +/- 45 BP;
UtC 11180: 3456 +/- 41 BP; UtC
11179: 2907 +/- 31 BP; GrA
18392: 1940 +/- 35 BP.



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip21

Opmerkelijk is dat de Heldammer stroomrug na verlanding van de “natuurlijke restgeul” op
verschillende plaatsen nog crevasseafzettingen heeft gevormd. Daarnaast zijn na de ver-
landing, zij het op geringe schaal, nieuwe beddingafzettingen gevormd op bijvoorbeeld de
vindplaats Wachttoren.38 Ook is in de jongste restgeul op vindplaats Wachttoren evenals de
jongste crevasserestgeul V op de hier beschreven vindplaats De Balije - Context Schip,
Vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden. Dit betekent dat beide restgeulen waarschijnlijk
tot in de Vroege Middeleeuwen water hebben bevat. Het begin van de opvulling van deze
beide restgeulen wordt gedateerd ruim 200 jaar na de verlanding van de “natuurlijke”
Heldammer. Waarschijnlijk hebben de Romeinen de restgeul van de Heldammer bewust
opengehouden nadat de Oude Rijn werd gereactiveerd. Dit betekent dat zowel stroomop-
waarts als stroomafwaarts van de Heldammer een stroomregulerende voorziening moet
zijn aangebracht.
Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt stelselmatig melding gemaakt van regulering
van rivieren en crevasses in het onderzoeksgebied vanaf de Romeinse Tijd. Met name rond
de Mare wordt een dergelijke discussie gevoerd.39 De Mare is een perimariene crevasse
die is ontstaan uit een voorloper van de Hollandse IJssel, de IJsselveld Schuurenburg
stroomrug óf de Jutphase stroomrug. Voor beide stroomruggen geldt een eindfasedatering
van ca. 800 v.Chr. De restgeul die is aangetroffen tijdens de opgravingen rond het
castellum van De Meern zou in zuidelijke richting in verbinding hebben gestaan met de
Mare. Daarnaast zou de Mare mogelijk op een aantal plaatsen zijn gekanaliseerd door de
Romeinen. Indien de crevasse al verder noordwaarts heeft gelopen - of was gegraven -,
dan is die geul in elk geval versneden door de Heldammer stroomrug fase III. Tot op he-
den is er echter geen enkel bewijs of aanwijzing dat de geul die is aangetroffen langs het
castellum iets van doen heeft met De Mare.

2.5 Vindplaatsen De Balije en Context Schip
De opgravingen van de vindplaatsen De Balije en Context Schip sluiten op elkaar aan. Beide
vindplaatsen zijn gelegen op de zuidelijke oever van de Heldammer stroomrug.40 De rest-
geul van de Heldammer stroomrug is als een sloot zichtbaar aan de noordzijde van het
opgravingsterrein.
Tijdens het onderzoek op vindplaats De Balije zijn uitsluitend profielopnamen gedaan. Op
vindplaats Context Schip heeft daarnaast voorafgaand aan de opgraving een beperkt boor-
onderzoek plaatsgevonden. Deze boringen zijn tot 120 cm -mv uitgevoerd met een Edelman-
boor (6 cm) en vervolgens doorgezet met behulp van een gutsboor (3 cm). De boringen zijn
uitgevoerd in twee evenwijdige raaien en een raai daar haaks op (afb. 6). De onderlinge
boorafstand is steeds maximaal 10 meter geweest. De textuur van elke boring is iedere 10
cm beschreven volgens de Stiboka-classificatie.41 De archeologica en archeologische
indicatoren die zich in de boringen bevonden zijn eveneens beschreven om de 10 cm. Het
koolzure kalkgehalte is steeds bepaald met een 5 % HCL-oplossing. De boringen zijn
ingemeten ten opzichte van het meetsysteem dat is uitgezet t.b.v. de opgraving en vervol-
gens omgezet in RD-coördinaten. De hoogte ten opzichte van NAP van de boringen is niet
bepaald. De profielopnamen zijn uitgevoerd op representatieve plaatsen in de profielen.
Deze beschrijvingen zijn identiek aan die van de boringen, alleen heeft de textuur-
beschrijving om de 5 cm plaatsgevonden.

2.6 Lithologie, lithogenese en een relatieve chronologie

2.6.1 BOORPROFIELEN
De basis van de boorprofielen bij de vindplaats Context Schip wordt gevormd door een pak-
ket venige klei en kleiig veen (1) (afb. 7). Daarboven bevindt zich een pakket kalkloze
humeuze (matig) zware klei (2). In de top van dit pakket is een dunne vegetatiehorizont (3)
ontwikkeld die wordt afgedekt door humusarme zware en matig zware klei (4). Daarboven
bevindt zich een pakket kalkrijk sediment dat van zuid naar noord overgaat van lichte klei
in fijn zand (5). Dit pakket wordt gekenmerkt door een zeer fijne horizontale laminatie. De
top van deze oeverafzettingen is volledig geërodeerd door een pakket extreem kalkrijk se-
diment waarvan de lithologie sterk varieert (6). In dit pakket afzettingen is een driedeling
te maken. Aan de erosiebasis van het pakket afzettingen bevindt zich een laagje fijn grind.
Daar de beddingafzettingen van de Heldammer stroomrug elders geen grind bevat met deze
korrelgrootteverdeling, heeft dit grind een antropogene herkomst. In het oostelijk deel van
het terrein wordt dit pakket doorsneden door een pakket kalkloze humusrijke zware zavel
(7).

38. Zowel de verlanding van de “na-
tuurlijke” restgeul als de nieuwe
beddingafzettingen, restgeulen,
Heldammer IIIa en IIIb, etc. zal uit-
voerig worden behandeld bij de
vindplaats ‘Wachttoren’ aan de
gemeentewerf (Vos, Blom & Graaf-
stal, in voorbereiding).

39. Vos & Blom 2001, 20. Zie daar
vooral ook voetnoot 33.

40.  Haarhuis 1999c; Berendsen 1982.
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De moerige afzettingen aan de basis van het profiel zijn geïnterpreteerd als komafzettingen
(1). Deze komafzettingen zijn ontstaan in een periode dat de Heldammer stroomrug niet ac-
tief is geweest. Het klastische materiaal dat in deze afzettingen aanwezig is, is afkomstig
van de stroomgordel van de Oude Rijn. Het pakket klei dat op de moerige afzettingen is ge-
vormd is geïnterpreteerd als komafzettingen van de Heldammer II (2). De basis van het
kleipakket hangt samen met de reactivering van de Heldammer II. In het gebied vindt dan
een algehele vernatting plaats waardoor er een einde komt aan de veengroei in het gebied.
Daarnaast neemt de aanvoer van klastisch sediment toe. In de top van deze komafzettin-
gen is een vegetatiehorizont gevormd (3). De top van deze vegetatiehorizont kan min of
meer worden gezien als de top van de afzettingen die gerelateerd kunnen worden aan de
Heldammer II. Het pakket matig zware en zware klei dat op deze vegetatiehorizont is af-
gezet kan worden geïnterpreteerd als komafzettingen van de Heldammer III (4). Deze af-
zettingen gaan naar boven toe geleidelijk over in oeverafzettingen (5). De scheiding tussen
oever- en komafzettingen wordt meestal gelegd tussen lichte klei en (matig)zware klei of
kalkhoudend en niet kalkhoudend sediment. Op vindplaats De Balije komen deze overgan-
gen nagenoeg overeen en wordt de lichte klei dan ook geïnterpreteerd als oeverafzettingen
van de Heldammer III. De oudste vondsten die elders op de Heldammer stroomrug zijn ge-
daan in de top van deze oeverafzettingen, worden gedateerd in de tweede helft van de 1e

eeuw n.Chr.42 Deze datum kan worden gezien als een terminus ante quem en niet als
een eindfasedatering. Het pakket afzettingen dat erosief is afgezet op deze oever-
afzettingen is geïnterpreteerd als crevasseafzettingen (6). Het grind aan de basis is niet
het grindbed van de Romeinse weg, zoals eerder door RAAP geïnterpreteerd, maar de
erosiebasis van de crevasseafzettingen.43 Zeer waarschijnlijk is bij de vorming van
crevasses het grind opgenomen uit het grindbed van de Romeinse weg. Tijdens het boor-
onderzoek zijn drie fasen van crevassevorming onderscheiden. Het pakket kalkloze humus-
rijke zware zavel is geïnterpreteerd als crevasserestgeulafzettingen (7). Deze afzettingen
behoren tot de crevasserestgeul die ook verder zuidwaarts op De Balije is aangetroffen.

De Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) op de onderzoekslocatie bevindt zich met
name in de zandige afzettingen circa 70 cm dieper dan in de meer kleiige sedimenten.
Kleine verschillen (een tiental cm) in de GLG op onderling korte afstanden zijn gebruikelijk.
Grote verschillen, zoals vastgesteld op de locatie Context Schip, worden in het algemeen
uitsluitend waargenomen wanneer de grondwaterspiegel periodiek sterke fluctuaties kent.
Dit gaat meestal gepaard met een extreme mate van roodkleuring van de ondergrond als
gevolg van oxidatie van het in de bodem aanwezige ijzer. Op de onderzoekslocatie is daar-
van echter geen sprake. Waarschijnlijk is de grondwaterspiegel enige tijd geleden verlaagd
ten behoeve van de bouwwerkzaamheden en omdat de doorlaatbaarheid van kleiige sedi-
menten nu eenmaal slechter is dan die van zandige sedimenten heeft in de eerste nog geen
oxidatie kunnen plaatsvinden. In de huidige situatie beweegt de GLG zich tussen 100 cm -
mv tot plaatselijk maximaal 170 cm -mv in de zandige sedimenten. Het tijdens het onder-
zoek aangetroffen hoogste niveau waarop houten structuren voorkomen ligt gemiddeld op
110 cm -mv. Dit betekent dat de houtresten in de kleiige sedimenten op dit moment zich
nog net in een zuurstofarm milieu bevinden. Binnen afzienbare tijd komen deze echter, net
als de houtresten in de zandige sedimenten, boven de GLG te liggen en zullen dan oxideren
en op termijn zelfs volledig verdwijnen.

2.6.2 PROFIELEN
Met behulp van de profielopnamen kan het hierboven geschetste beeld worden verfijnd.
Aan de basis van het profiel van put 16 en 20 op vindplaats De Balije bevindt zich het pak-
ket komafzettingen van de Heldammer III. Deze komafzettingen zijn erosief afgedekt door
crevasseafzettingen. In deze crevasseafzettingen konden vier insnijdingen worden onder-
scheiden die ieder gecorreleerd konden worden aan een pakket sediment. Deze pakketjes
sediment vertonen een keurige fining-upwards sequentie en worden aan de basis be-
grensd door een klein snoertje ‘kleipebbles’. Deze pakketjes sediment zijn geïnterpreteerd
als de oeverafzettingen behorende bij de verschillende geultjes. Op twee plaatsen is in de
top van het pakketje oeverafzettingen op verschillende stratigrafische niveaus een dun
humushoudend bandje sediment aanwezig waarin zich kleine fragmentjes houtskool bevin-
den. Dit zijn vermoedelijk akkerlaagjes of tredniveaus. In het vlak zijn op verschillende ni-
veaus sporen aangetroffen die worden geïnterpreteerd als ploegkrassen. Daarnaast zijn op
twee verschillende niveaus grondsporen aangetroffen. Deze spoorniveaus en akkerlaagjes
kunnen worden gekoppeld aan de top van twee pakketjes oeverafzettingen. Dit impliceert
dat tijdens het gebruik van het terrein de crevasse minimaal één keer actief is geweest
waarna het terrein opnieuw in gebruik is genomen.

41. De Bakker & Schelling 1989.
42. Mondelinge mededeling E.P. Graaf-

stal.
43. Haarhuis 1999c.
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Het noordprofiel dat is aangelegd over de kopse kanten van put (18, 21, 26, 32, 34 en 38)
geeft een dwarsdoorsnede door de crevasseafzettingen zoals deze hierboven zijn beschre-
ven. Ook in dit profiel is een restgeul waargenomen. Daarnaast konden ook in dit profiel
verschillende pakketjes oeverafzettingen worden onderscheiden. Aan de basis van het pro-
fiel bevinden zich komafzettingen. Opmerkelijk is dat tussen het veen aan de basis van het
profiel en de vegetatiehorizont geen pakketje klei voorkomt zoals elders in het onderzoeks-
gebied wordt waargenomen. Dit pakket klei is opgenomen in de vegetatiehorizont.

De profielen die zijn aangelegd in het kader van Context Schip zijn zeer complex van op-
bouw. Op basis van oversnijdingen in de profielen is een relatieve chronologie opgezet
(afb.6). Met behulp van aardewerkdateringen is gepoogd deze relatieve chronologie om te
zetten in een absolute chronologie. Hieronder volgt een samenvattende lithologische en
lithogenetische beschrijving van deze profielen op basis van de profielen van put 36N, 37O
en W, 38O, Z en W en 39O.
Aan de basis van de profielen bevindt zich een pakket komafzettingen die net als elders in
het gebied bestaan uit veen, kleiig veen en venige klei. In de top van dit pakket is een
dunne vegetatiehorizont gevormd, die wordt afgedekt door komafzettingen bestaande uit
een matig zware klei. Naar boven toe gaan deze komafzettingen geleidelijk over in oever-
afzettingen die bestaan uit kalkrijke lichte klei en zware zavel. Naar het noorden toe wor-
den deze afzettingen steeds lichter. In geen enkele put zijn deze oeverafzettingen aange-
troffen in het vlak.

Crevasse I
De oever- en plaatselijk de daaronder gelegen komafzettingen worden geërodeerd door
crevasseafzettingen (crevasse I). Deze crevasseafzetting kenmerkt zich door een laagje
grind aan de basis (de erosie basis) en een sterk ‘gekartelde’ onderzijde zoals ook aange-
troffen op De Balije in het noordprofiel langs de voormalige bouwweg. Daarnaast is de
grote hoeveelheid hout, houtsnippers en andere organische resten die in het sediment aan-
wezig zijn, kenmerkend voor deze
crevasseafzetting. Het grind aan de basis
van crevasse I bestaat uit een mengsel
van fijn en grof grind waarbij de mediane
waarde naar schatting tussen de 15 en
20 mm ligt. Dit grind is zeer waarschijn-
lijk afkomstig van het wegdek van een
Romeinse weg aangezien er in de afzet-
tingen van de Heldammer stroomrug van
nature slechts een zeer geringe hoeveel-
heid grind voorkomt. Dit betreft dan
voornamelijk fijn grind in de fractie 2-10
mm. Deze Romeinse weg is vermoedelijk
gelegen geweest op de onderliggende
oeverafzettingen en is op de vindplaats
geheel of gedeeltelijk opgeruimd door
crevasse I. In deze crevasseafzettingen
zijn twee evenwijdige palenrijen aange-
troffen die gediend hebben als
beschoeiing van de (rest)geul van
crevasse I. In deze geul heeft zich een
sediment gevormd dat typerend is voor
stilstaand zoet water.44 Deze crevasse is
van het type stage I.45 Dergelijke
crevasses zijn afgezet onder
hoogenergetische omstandigheden waar-
bij in een korte periode een dik pakket
sediment op de onderliggende afzettingen
wordt afgezet. Aan de basis van de
crevasse vindt relatief weinig erosie
plaats. In dit type crevasse is over het
algemeen geen geul te onderscheiden. In
afbeelding 8 is een voorbeeld te zien van
een recent gevormde crevasseafzetting
van dit type.

Afb. 8 Recent gevormde crevasse (Co-
lumbia river, Canada; Foto A.Hesselink).

44. Vergelijk crevasse V in hoofdstuk
7.3.1.

45. Zoals onderscheiden door Smith et
al. (1989).
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Crevasse II
Crevasseafzetting I is gedeeltelijk opgeruimd door een tweede fase van crevassevorming
(crevasse II) Deze crevasse kenmerkt zich door een sterk gelaagde opbouw. Aan de basis
van deze crevasseafzettingen bevindt zich een bandje zandige afzettingen met enkele klei-
brokjes die sterk worden geaccentueerd door roestvorming. Deze ‘roestband’ komt even-
eens voor in het noordprofiel van put 18, 21, 26, 32, 34 en 38. Crevasse II heeft de
beschoeiing die is aangelegd in de restgeul van crevasse I, volledig ‘onthoofd’. Crevasse
II is eveneens van het type stage I.

Crevasse III
De afzettingen van crevasse II zijn gedeeltelijk opgeruimd als gevolg van een derde fase
van crevassevorming (crevasse III). Deze crevasse kenmerkt zich door een relatief homo-
gene kleiige vulling. Zowel aan de basis als in het pakket komen bandjes grind voor. Dit
grind is geresedimenteerd grind of afkomstig van een fase van de Romeinse weg die gele-
gen is geweest op de afzettingen behorende bij crevasse II. Naast grind is ook Romeins
bouwmateriaal (o.a. vensterglas en tufsteen) aangetroffen aan de basis van deze afzettin-
gen. Dit zou kunnen betekenen dat voorafgaand aan de vorming van crevasse III een ste-
nen gebouw op het terrein heeft bestaan.46 Het is echter niet uitgesloten dat dit bouwmate-
riaal eveneens geresedimenteerd materiaal betreft. Dicht tegen de restgeul van de
Heldammer bevindt zich een ca. 5 meter brede strook waar het sediment sterker uitdroogt
dan in de rest van het profiel. Dit verschil kan twee oorzaken hebben: een geringe bij-
menging van grover materiaal of een grotere compactie van het sediment. Gezien de ge-
projecteerde ligging van de Romeinse weg, op basis van eerder aangetroffen profielen, is
het goed mogelijk dat deze verdroging wijst op de aanwezigheid van de Romeinse weg.
Deze is dan waarschijnlijk wel in de bouwvoor opgenomen. Crevasse III heeft een geringe
verspreiding op het onderzochte terrein en behoort net als de voorgaande crevasses tot
het type stage I.

Crevasse IV
Crevasse III is gedeeltelijk opgeruimd door een volgende fase van crevassevorming
(crevasse IV). De crevasseafzettingen IV bestaat uit een zeer homogeen pakket fijn zand.
In dit pakket zand is geen sedimentaire gelaagdheid waargenomen. Dit pakket heeft een
groot deel van de onderliggende afzettingen opgeruimd, met name aan de westzijde van het
terrein. Op enkele plaatsen heeft deze crevasse zich wat dieper ingesneden. Aan de basis
van de afzettingen van crevasse IV is eveneens grind aangetroffen, wat er op wijst dat
ook deze crevasse een fase van de Romeinse weg heeft opgeruimd of dat eerder afgezet
grind opnieuw is opgenomen en afgezet. Een gedeelte van de houten structuren in het wes-
telijk deel van put 37 is tijdens de vorming van deze crevasseafzettingen opgeruimd.
Crevasse IV behoort net als de voorgaande crevasses tot het type stage I.

Crevasse V
Crevasse IV wordt doorsneden een crevasserestgeul (crevasse V). Deze restgeul is over
het gehele opgravingsterrein van vindplaats De Balije-Context Schip aangetroffen. Deze
crevasse lijkt weinig sediment te hebben afgezet. Het is echter mogelijk dat deze afzettin-
gen volledig zijn opgenomen in de bouwvoor of door afvletten zijn verdwenen. Op de
overzichtskaart van Haarhuis & Graafstal is het terrein van De Balije echter aangegeven
als niet afgevlet (afb.3).47 Opmerkelijk is dat de restgeul van de crevasse is te volgen tot
aan de restgeul van de Heldammer. In een natuurlijke situatie verzandt het doorbraakpunt
in het algemeen zeer snel, waardoor geen typische restgeulsedimenten kunnen worden ge-
vormd. Dat dergelijke sedimenten wel voorkomen in deze restgeul, op enkele meters af-
stand van de restgeul van de Heldammer, betekent dat deze crevassegeul gedurende een
bepaalde periode bewust is opengehouden of dat de activiteit van de Heldammer zeer
abrupt tot een einde is gekomen vlak na de vorming van deze crevassegeul. Deze crevasse
behoort tot het type stage 3.

2.7 Ouderdom van de crevasseafzettingen
Crevasses van het type stage 1 vormen slechts gedurende korte tijd een stromend water
(1 à 2 seizoenen). Hoe dichter een crevassegeul bij een rivier ligt, hoe sneller een derge-
lijke geul vol sedimenteert. Omdat de crevasses bij hun vorming ouder sediment en ar-
cheologische resten opnemen is het niet mogelijk om het (oudste) archeologisch materiaal
direct te koppelen aan het ontstaan van een crevasse. Bij de datering van de verschillende
crevasses is uitgegaan van de veronderstelling dat de bulk van het materiaal in de geul te-
recht is gekomen. Het aardewerk dat is opgenomen bij het ontstaan van de geulen is als

46. Zie verder hoofdstuk 11.3.
47. Haarhuis & Graafstal 1993.



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip26

gevolg van transport meer gesleten dan het overige materiaal. Dit blijkt uit de analyse van
het keramische materiaal.

2.8 Conclusies
Het landschappelijk onderzoek dat heeft plaatsgevonden in het kader van verschillende op-
gravingen heeft enkele opvallende resultaten opgeleverd. Gedurende drie perioden heeft de
Heldammer stroomrug de hoofdafvoer van de Rijn gevormd. In deze actieve perioden van
de Heldammer was bewoning mogelijk op de stroomrug van de Oude Rijn. Op het moment
dat de Romeinen de noordgrens van het Romeinse rijk bepaalden, vormde de Heldammer
stroomrug vermoedelijk de hoofdstroom van de Rijn. In de 1e eeuw n.Chr. verlandde de
Heldammer, waardoor de Romeinen gedwongen waren stroomregulerende voorzieningen
aan te brengen; bovenstrooms en benedenstrooms van de Heldammer stroomrug. Als ge-
volg van deze stroomregulerende voorzieningen paste de geul van de Heldammer zich aan
het nieuwe debiet aan. Dit veroorzaakte tijdens perioden van hoogwater problemen langs
de loop van de Heldammer, die leidden tot geulverleggingen bij vindplaats Wachttoren,48

crevassevorming bij vindplaats De Balije-Context Schip en het herhaaldelijk verspoelen van
de weg bij vindplaats Waterland (Veldhuizen).49

De aanleg van beschoeiingen, kades, verzwaring van en herstelwerkzaamheden aan de
limesweg kunnen niet uitsluitend worden gekoppeld aan het bezoek van de keizers
Trajanus en Hadrianus. Gezien het feit dat crevassevorming, rivier- en kreekverleggingen
niet alleen in De Meern, maar ook in Alphen aan den Rijn en Valkenburg rond 99 en 124
n.Chr. plaatsvinden, hebben deze bouwactiviteiten zeker ook een landschappelijk ingegeven
component. Het in (mono-)cultuur brengen en ontbossen van het bovenstroomse rivieren-
gebied, gecombineerd met ingrepen in de natuurlijke afwatering zoals stroomreguleringen,
dammen, bruggen en kades zullen hebben geleid tot een sterke verhoging van de piek-
afvoeren. Deze verandering van het debiet en de periodiciteit hebben zonder twijfel geleid
tot aanpassingen in het stroomstelsel.

48. Vos, Blom & Graafstal, in voorberei-
ding.

49. Graafstal, in voorbereiding; zie ook
Graafstal 2000c.
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3. Sporen en structuren

3.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek op De Balije-Context Schip zijn aan een kleine 500 grondsporen
spoornummers toegeschreven, waarbij grondsporen zijn gedefinieerd als ruimtelijk be-
grensde, insnijdende fenomenen van antropogene aard. Recente ingravingen, bodem-
horizonten en natuurlijke lagen hebben geen spoornummer gekregen. Van ongeveer 75 pro-
cent van het totaal aantal sporen is de diepte bepaald door een dwarsdoorsnede of coupe.
De meeste van die gecoupeerde sporen is vervolgens op tekening gezet op schaal 1:20.
De samenhang tussen de verschillende grondsporen en structuren is op een aantal samen-
gestelde overzichtskaarten weergegeven en beschreven, zoals een allesporenkaart met
puttenkaart en structurenoverzichten. De bedoeling van deze kaarten is om individuele een-
heden gemakkelijk te kunnen lokaliseren, bijvoorbeeld een werkput op de puttenkaart. Bij
de beschrijving van de sporen is er voor gekozen om de indeling zo eenvoudig mogelijk te
houden. Er bestaan ‘structuren’, ‘spoorcategorieën’ en ‘individuele sporen’, waarbij het
onderscheid is bepaald door functionele betekenis en onderlinge samenhang.50 Alle grond-
sporen en structuren zijn weergegeven op tekeningen die een beeld geven van het horizon-
tale vlak. De verticale doorsneden zijn alleen afgebeeld indien ze relevant werden geacht
en zijn verder grotendeels beschreven in de tekst.
Verreweg de meeste sporen zijn toegeschreven aan een structuur (afb.8). Er zijn vijf soor-
ten structuren onderscheiden: Greppelstructuren (G), greppelsystemen (N), kuilen (K) -
waartoe ook waterputten (W) zijn gerekend - , stiepen of poeren (P) en ploegsporen (PS).
Daarnaast bestaan er nog zogenaamde houtstructuren (H) die ook in hoofdstuk 9 zullen
worden besproken. Ook is een paragraaf gewijd aan de sporen van de Romeinse weg. En
ten slotte bestaat er nog een zogenaamde categorie ‘overig’, waaronder alle tot dan toe
nog niet besproken sporen zijn gerangschikt. Het betreft hier vaak kleine clusters van
greppels, paalgaten en andere grondsporen die niet duidelijk tot een structuur behoren of
er aan kunnen worden toegeschreven. Deze sporen zijn niet uitvoerig beschreven.

3.2 Greppels
Tijdens de uitwerking van de opgravingsgegevens zijn de meest duidelijke greppelstruc-
turen geselecteerd (n=16), die hier als structuur zijn beschreven en afgebeeld (afb. 9 en
10).

Greppel G1 (put 6, S16) bevindt zich in het westelijke deel van het onderzoeksterrein en
betreft een rechthoekige greppelstructuur met afmetingen van ongeveer 6 bij 4 meter. De
vulling bestaat uit lichtgrijs gekleurde zeer lichte zavel. De greppel had een diepte van on-
geveer 0,15 m, gerekend vanaf de hoogte waarop G1 voor het eerst duidelijk zichtbaar
was (0,17 m÷ NAP). De noordzijde kent een onderbreking van ongeveer 1 m breed. De
lengteas van G1 heeft een noord-noordoost/zuid-zuidwest oriëntatie. In de greppel zijn
geen vondsten gedaan.
G2 (put 18, S32) ligt ongeveer in het midden van het onderzoeksgebied en is een rechthoe-
kige structuur met afmetingen van ongeveer 6 bij 4,5 meter. De lengteas heeft een noord-
west/zuidoost oriëntatie. In de noordoostelijke hoek van G2 bevindt zich een 1 m brede
onderbreking. Het is niet zeker of hier daadwerkelijk een opening heeft bestaan, aangezien
ter plaatse het spoor is oversneden door greppel N7. Op een dieper vlak is G2 smaller en
lijkt deze ononderbroken door te lopen. Het spoor heeft een vulling van bruingrijs ge-
kleurde, lichte zavel waarin ook iets houtskool is aangetroffen. De gemiddelde diepte be-
droeg 0,12 m, gerekend vanaf 0,22 m+ NAP. Parallel aan de noordzijde van G2 ligt een 6,5
m lange greppel met dezelfde textuur, die mogelijk tot dezelfde structuur mag worden gere-
kend. Vondsten uit G2 duiden op datering vanaf het einde van de 1e eeuw n.Chr. Een ter-
minus ante quem geven de vondsten die op een hoger vlakniveau zijn gedaan. Het be-
treft Oostgallische terra sigillata uit de periode IIB-IIIa.
Greppel G3 (put 18, S11) is een vierkante, mogelijk U-vormige structuur met een open
oostzijde. Deze U-vorm is niet zeker omdat dit spoor is oversneden door een recente sloot,
waardoor de oorspronkelijke oostzijde kan zijn opgenomen in de sloot. Op een dieper ni-
veau resteert een U-vormige structuur. U-vormige parallellen kunnen overigens gezocht
worden bij nederzettingsterreinen in bijvoorbeeld Houten,51 Rijswijk-De Bult52 en Flögeln-
Eekhöltjen.53 De structuur heeft afmetingen van 4 bij 4 meter en een van de assen is
noord-noordoost/zuid-zuidwest georiënteerd. De gemiddelde diepte van de greppel be-
draagt 0,28 m, gerekend vanaf een hoogte van 0,22 m+ NAP. De vulling bestaat uit bruin-
grijs gekleurde, lichte zavel. De vondsten uit het spoor duiden op zijn laatst op een laat-
Flavische datering, dus voor het begin van de 2e eeuw n.Chr. Tegen de noordgreppel van de

50. Zie voor de precieze definities het
handboek van ROB specificaties
§4.2.1.3., §4.2.5. en §4.5.1.

51. Van Dockum & Hessing 1994 .
52. Bloemers 1978.
53. Zimmermann 1992, 227-8.



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip28

structuur ligt een houtskoolrijke, grijsbruin gekleurde kuil (K8) die tot de structuur kan
worden gerekend. Het vondstmateriaal bestaat uit onverbrand handgevormd aardewerk en
blauwgrijs kustaardewerk. Ook dit materiaal mag uit het begin van de 2e eeuw dateren.
Greppel G4 (put 34, S6) betreft de grondsporen van een ronde, licht ovaalvormige greppel
met een doorsnede van ongeveer vier meter. In de zuidoostelijke zijde bevindt zich een
opening van ongeveer 0,50 m. De lichtgrijs gekleurde greppel had een lichte zavelige,
houtskoolrijke vulling en was op een hoogte van 0,37 m+ NAP zichtbaar. De diepte van G4
bedroeg maximaal 0,25 m. De vondsten kunnen niet specifieker worden gedateerd dan in
de 2e eeuw n.Chr. Het spoor is oversneden door een ploegspoor, waar veel houtskool in
aanwezig was. G4 oversnijdt zelf een lange greppel G18 en een kuil K10.
Greppel G5 (put 34, S27) heeft een noord-zuid georiënteerde lengteas en afmetingen van
ongeveer 4,5 bij 4 meter. Van de betrekkelijk ronde structuur is de oostzijde niet aange-
troffen, vermoedelijk omdat deze is vergraven door een later aangelegde, brede greppel
(N4). Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld, omdat het ook denkbaar is dat
de oostzijde van G5 open is geweest of in die zijde een opening heeft bestaan. Het spoor
was voor het eerst duidelijk zichtbaar op een hoogte van 0,05 m+ NAP. De gemiddelde
diepte bedroeg slechts 0,10 m. In de bruingrijs gekleurde, licht zavelige vulling zijn geen
vondsten gedaan. Wel bleek uit de coupe dat er enige schelpresten in aanwezig waren. Op
basis van een oversnijding door het hierna beschreven greppelsysteem N4, kan G5 indirect
gedateerd worden. De greppel kan niet later dan de tweede helft van de 2e eeuw gedateerd
worden.
De rechthoekige greppelstructuur G6 (put 21, S6/S38) heeft aan de zuidoostkant een half-
ronde afsluiting, met mogelijk een opening aan de noordoostzijde. Dit laatste is echter niet
zeker omdat het veroorzaakt kan zijn door de oversnijding van greppel N3. Langs de oost-
zijde bevindt zich een houtskoolrijke strook, waarin enkele verbrande scherven van een
beker (Brunsting techniek B) en een bord (ruwwandig grijs) zijn aangetroffen. De lengteas
is noordwest/zuidoost georiënteerd en de structuur heeft afmetingen van ca. 4,5 bij 2,5
meter. De gemiddelde diepte bedraagt 0,15 m gerekend vanaf een hoogte van 0,15 m+
NAP. De licht zavelige vulling is grijsbruin van kleur en vondsten hieruit dateren uit de 2e

eeuw n.Chr.
Greppel G7 (put 21, S26) heeft afmetingen van ongeveer 5 bij 3 m gehad en een lengteas
die noord-noordoost/ zuid-zuidwest was georiënteerd. Van de vermoedelijk U-vormige
structuur ontbreekt de gehele noordwestzijde. De gemiddelde diepte van het spoor be-
draagt 0,15 m, gerekend vanaf een hoogte van 0,18 m+ NAP. De vulling van G7 bestond
uit lichtgrijsbruin gekleurde, lichte zavel. Vondstmateriaal kan niet specifieker worden ge-
duid dan de 1e-2e eeuw. Het spoor oversnijdt waarschijnlijk greppelsysteem N3.
Van greppelstructuur G8 (put 21, S37/42/44) zijn vermoedelijk niet alle sporen nagelaten in
de bodem. Het betreft een deel van een rechthoekige of vierkante structuur met minimale
afmetingen van 3 bij 2,5 meter. Hiervan zijn nog slechts twee wanden bewaard. De oriën-
tatie van de lengteas was noord-noordoost/ zuid-zuidwest. De donkergrijs gekleurde
zavelige textuur was voor het eerst zichtbaar op een hoogte van 0,02 m÷ NAP. Het spoor
ging slechts 0,05 m diep. Binnen de structuur bevond zich een zeer houtskoolrijk pakket,
waartussen waarschijnlijk enig verkoold hout zichtbaar was. Daarbij lagen ook een
gladwandig kruik en stukken handgevormd aardewerk (afb. 11). De vondsten duiden op
een datering in de 2e eeuw. De structuur is versneden door de greppel van systeem N3.

Greppel G9 (put 35, S12) heeft afmetingen van ca. 5,5 bij 4 m en een noord-noordoost/
zuid-zuidwest georiënteerde lengteas (afb. 12). De rechthoekige structuur heeft een ope-
ning in de noordoosthoek. Het spoor had een lichte zavelige vulling die bruingrijs van kleur
was en waarin wat houtskool is aangetroffen. G9 was zichtbaar op een hoogte van 0,20
m+ NAP. De gemiddelde diepte van het spoor bedraagt 0,20 m. De vondsten uit het spoor
duiden op een 2e eeuwse datering; o.a. een Brunsting techniek B beker met
zandbestrooiing en een Stuart type 201A.

Van de vermoedelijk rechthoekige structuur G10 (put 18, S18/19/27/28/59) in de hoek van
werkput 18 zijn alleen de zuid- en oostzijde opgegraven. De minimale afmetingen bedragen
ongeveer 5,5 bij 2 meter. Het grijze, zavelige spoor had een gemiddelde diepte van 0,20 m
en was op een hoogte van 0,15 m+ NAP zichtbaar. De oriëntatie van de lengteas was
west-noordwest/ oost-zuidoost. De vondsten uit G10 zijn niet specifieker te dateren dan in
de Romeinse tijd. Mogelijk kan die datering op indirecte wijze wat scherper worden gesteld
aan de hand van overeenkomsten qua spoortextuur met bijvoorbeeld G3.
Greppel G11 (put 21, S46) was noord-noordoost/ zuid-zuidwest georiënteerd en had afme-
tingen van ca. 15 bij 0,75 m. De langgerekte, bruingrijs gekleurde, zavelige greppel was op
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een hoogte van 0,01 m+ NAP zichtbaar en had een gemiddelde diepte van 0,33 m. G11 is
oversneden door de hierna beschreven greppel G12 en zodoende alleen relatief te dateren.
Uit beide greppels komt 2e eeuws vondstmateriaal, te weten blauwgrijs kustaardewerk van
de typen Holwerda 131 en 140-142.
De sporen van de greppelstructuur G12 (put 21, S55) betreffen een tweetal langgerekte
greppels met een gelijke oriëntatie als G11. De afmetingen van deze greppels zijn iets gro-
ter dan die van G11, namelijk 17 bij 0,50 meter. De bruingrijze, zavelige sporen waren op
een hoogte van 0,02 m+ NAP zichtbaar en gingen ongeveer 0,20 m diep. G12 dateert uit
de 2e eeuw en is op basis van een versnijding jonger te dateren dan greppel G11.
Greppelstructuur G13 (put 6, S1/7/10)  bestaat uit drie vrij korte greppels die dicht bij el-
kaar liggen. De greppels waren licht bruingrijs van kleur en hadden een lichte zavelige vul-
ling met iets houtskool. Een duidelijke structuur is hierin niet herkend. Mogelijk betreft het
een deel van een rechthoekige of vierkante structuur, met afmetingen van 5 bij 3 meter,
waarvan de lengteas min of meer oost/west was georiënteerd. De greppeltjes waren op
een hoogte van 0,02 m+ NAP zichtbaar en hadden een gemiddelde diepte van 0,06 m. De
vondsten van wat blauwgrijs kustaardewerk duiden op zijn vroegst op het derde kwart van
de 1e eeuw n.Chr.
Structuur G14 (put 12, verschillende spoornummers) betreft een verzameling min of meer
parallel liggende greppeltjes met bijbehorende (paal)kuiltjes en houtskoolvlekken. De spo-
ren bestaan uit lichtgrijs gekleurde lichte zavel, waarin relatief veel houtskool aanwezig
was. De oriëntatie van de structuur is noord-noordoost/zuid-zuidwest. Afmetingen van G14
bedragen ongeveer 14 bij 3 meter. De structuur was zichtbaar op een hoogte van 0,10 m÷
NAP. De smalle greppels hebben een gemiddelde diepte van slechts 0,06 m. De diepste van
de vermoedelijke (paal)kuilen is 0,14 m. De resterende grondsporen behalen slechts een
diepte van enkele centimeters. Het blauwgrijze kustaardewerk, amfoorscherven waaron-
der vermoedelijk ook een Dressel 20, en scherven van een Scheldevalleiamfoor duiden op
een datering die op zijn vroegst vanaf het einde van de 1e eeuw te plaatsen is. G14 is over-
sneden door een aantal ploegsporen.
Greppelstructuur G15 (put 14/31, verschillende spoornummers) heeft enige gelijkenis met
de hiervoor beschreven structuur G14. Het betreft eveneens een verzameling smalle grep-
pels met vermoedelijk bijbehorende kuilen en verkleuringen. De structuur heeft afmetingen
van ca. 14 bij 3 meter en heeft exact dezelfde oriëntatie als G14. De sporen werden zicht-
baar op een hoogte van 0,08 m+ NAP. De smalle greppeltjes hebben een gemiddelde diepte
van slechts 0,06 m. Het is niet vast komen te staan of het hier wandgreppels betrof. De
diepte van de bijbehorende (paal)kuilen is 0,14 m. De overige sporen behalen slechts een
diepte van enkele centimeters. Tot de sporen van de structuur G15 behoren misschien de
hieronder beschreven poeren P2 en P3. Hierop kunnen palen hebben gerust die bijvoor-
beeld een dakje hebben ondersteund. G15 heeft een lichtgrijze kleur en bestaat uit lichte
zavel waarin zich relatief veel houtskool bevindt. Het uit G15 afkomstige handgevormde
vondstmateriaal leverde geen scherpere datering op dan de Romeinse tijd. De structuur is
hoogstwaarschijnlijk oversneden door ploegsporen.
Greppel G16 (put 34, S3) bestaat uit twee smalle greppels die bij een drie- of vierhoekige
structuur zou kunnen horen. De oriëntatie is moeilijk vast te stellen, maar zou noord-
noordoost/ zuid-zuidwest kunnen zijn. De afmetingen van G16 bedragen minimaal 4 bij 4
meter. Het spoor was het beste zichtbaar op een hoog opgravingsvlak op een hoogte van
0,18 m+ NAP. Het spoor had vervolgens een diepte van maximaal 0,22 m (0,04 m÷ NAP).
De licht zavelige vulling heeft een lichtgrijze kleur en is enigszins vervuild met houtskool.
De structuur is oversneden door het hierna beschreven greppelstructuur G18. Het vondst-
materiaal van blauwgrijs kustaardewerk en een ruwwandig bord type Niederbieber 112,
duidt op de tweede helft van de 2e eeuw.
De afzonderlijke greppels van structuur G17 (put 14, verschillende spoornummers) liggen
gegroepeerd in een gebied van ongeveer 3 bij 4 meter. Het is niet zeker of ze werkelijk bij
elkaar horen en als één structuur geïnterpreteerd mogen worden. De sporen hebben een
lichtgrijze kleur en een licht zavelige vulling met houtskool. Ze zijn oversneden door ploeg-
sporen. Er zijn geen vondsten gedaan in structuur G17.
G18 (put 34, S4) betreft een ca. 30 m lange greppel, waarvan de oriëntatie noord-noord-
oost/ zuid-zuidwest is. De breedte van de greppel bedroeg ongeveer 0,70 m. De langge-
rekte, lichtgrijs gekleurde, zavelige greppel was op een hoogte van 0,26 m+ NAP zicht-
baar en had een maximale diepte van 0,25 m. G18 is zowel door verschillende greppels-
tructuren (G4, G16) als ook door enkele hierna beschreven greppelsystemen (N1 en N2)
oversneden. Uit deze structuren komt 2e eeuws vondstmateriaal, waaruit volgt dat G18 uit
een eerder periode moet dateren.
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3.3 Greppelsystemen

N1
N1 betreft een lange over de gehele opgraving te volgen greppel met een west-noordwest
/ oost-zuidoost oriëntatie. N1 is afgaande op de oversnijdingen het jongste fenomeen. De
greppel is op een gemiddelde hoogte van 0,20 m+ NAP regelmatig waargenomen. Opmer-
kelijk daarbij is de vulling (donkergrijze humeuze zavel) die overeenkomt met de laatste
fase restgeul-crevasse; hoewel dit op zichzelf niet alles zegt want even ten oosten van
Nijevelt is in de laatste fase Heldammer - met dezelfde donkergrijs humeuze vulling -  ook
kogelpotmateriaal aangetroffen.
N1 is over een lengte van ongeveer 75 m te volgen over het onderzoeksterrein, de gemid-
delde breedte van N1 bedraagt 1 meter. N1 is tot op een maximale diepte van 0,03
m÷NAP ingegraven geweest. De vondsten uit N1 duiden op de 2e eeuw n.Chr.  De greppel
is oversneden door een recente sloot.

N2
N2 is een vrij smalle (0,50 m), U-vormige greppel waarvan de sporen aan de oost-, zuid-
en westzijde zijn overgeleverd. De lengteas heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie Het
gebied dat daarmee wordt omsloten bedraagt ongeveer 50 bij 30 meter. De greppel is
oversneden door N1 en derhalve eerder te dateren. De sporen van N2 waren op een ge-
middelde hoogte van 0,15 m+ NAP op het opgravingsvlak zichtbaar. De diepte van de
greppel bedroeg tussen de 0,07 m+ NAP en de 0,22 m÷ NAP. In het oostelijke deel van
het onderzoeksterrein ging de greppel tot een diepte van ongeveer 0,20 m÷NAP, terwijl die
aan de westzijde tot een diepte van ongeveer 0,07 m+ NAP kon worden waargenomen.
Het zou iets kunnen zeggen over het toenmalige loopvlak en de afwateringsrichting van de
greppel. Hieruit mag worden afgeleid dat het terrein vermoedelijk aan de westzijde wat ho-
ger lag dan aan de oostzijde, hetgeen verklaarbaar is door de afzettingen vanuit de
crevassegeul in het westelijke gebied.
De greppelvulling bestond vrijwel overal uit grijze zavel.
De greppel is oversneden door N1 en vermoedelijk ook door G16. N2 zelf oversnijdt G18 of
liever gezegd, de greppel N2 loopt in het noordwesten uit in de oudere greppel G18. Ook
N3, N4 en misschien N6 zijn oversneden door N2, hoewel die laatstgenoemde oversnijding
niet overtuigend vast kwam te staan tijdens het veldonderzoek. Op basis van al deze over-
snijdingen en de daterende vondsten uit die structuren, dient N2 in de late 2e eeuw geda-
teerd te worden. De vroegste vondsten uit de greppel N2 dateren uit het eind van de 1e

eeuw n.Chr. en het overige materiaal dateert uit de 2e eeuw. Echt laat 2e eeuwse vondsten
zijn niet gedaan in N2. Ondanks dat gaan we er vanuit dat N2 toch uit het einde van de 2e

eeuw n.Chr. moet dateren.

N3
N3 betreft de grondsporen van een greppelsysteem dat bestaat uit twee delen. Het ene ge-
deelte betreft de omgreppeling van een rechthoekig perceel met afmetingen van 20 bij 14
m met een lengteas die noord-noordoost/zuid-zuidwest was georiënteerd (afb. 13). Deze
sporen waren in het zuidelijke deel voor het eerst zichtbaar op een hoogte van ca 0,20 m+
NAP. De greppel heeft daar een breedte van ongeveer 2,5 m. In het noordelijke deel was
de greppel zichtbaar op een vlakhoogte van ca 0,10 m+ NAP met een gemiddelde breedte
van anderhalve meter. De diepte van de greppel varieert aanzienlijk maar is grofweg onge-
veer 0,60 m diep uitgegraven geweest.

Vondsten (2e eeuwse HBW55; ruwwandige NB104; rood kustaardewerk; gladwandige
St110A; geverfde beker Brunsting techniek A type Stuart 2) uit het centrale deel van N3
duiden op een datering vanaf het einde van de 1e eeuw n.Chr. tot op zijn hoogst het derde
kwart van de 2e eeuw.
Het tweede gedeelte van N3 bevindt zich aan de zuidwestzijde van het hierboven beschre-
ven rechthoekige perceel en heeft afmetingen van ongeveer 25 bij 25 meter. De oriëntatie
van de as is eveneens noord-noordoost/zuid-zuidwest. De sporen van deze ongeveer 1,5 m
brede greppel waren in het meest zuidelijke deel voor het eerst zichtbaar op het vlak op
een hoogte van 0,10 m+ NAP. Ook dit deel van N3 heeft aanzienlijke diepteverschillen op-
geleverd, maar bedroeg grofweg ongeveer 0,60 m. In een deel van de greppel zijn twee
mogelijke paalkuilen aangetroffen waarvan de onderzijden op een diepte van 0,62 m÷ NAP
konden worden vastgesteld. Vondsten uit dit deel van N3 zijn o.a. van blauwgrijs kust-
aardewerk te dateren in de periode 70 tot 200 n.Chr. en een klein fragment van een
Brunsting techniek B geverfde beker, en een amfoor van mogelijk het type Dressel 20. De
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greppel is oversneden door N1, N2, N6 en G7 (en ook door een recente greppel). N3 over-
snijdt zelf G6, G8, N5 en N7.

N4
N4 bestaat uit een twee haaks op elkaar uitgegraven greppels waarvan de ene een noord-
noordoost/zuid-zuidwest oriëntering heeft en de andere in de lengterichting west-noord-
west/ oost-zuidoost was georiënteerd. De lengte van de eerstgenoemde sloot betrof onge-
veer 30 meter. In het noordelijke deel van deze greppel was een vrij diepe kuil (K1) inge-
graven. De haaks daarop aangelegde greppel had een lengte van ruim 25 meter. De grep-
pels waren op een gemiddelde hoogte van 0,26 m+ NAP zichtbaar op het opgravingsvlak
en hadden een breedte van ongeveer anderhalve meter. De diepte varieerde tussen de 0,50
m (0,30 m÷ NAP) en de 0,70 m (0,50 m÷NAP). In de west-noordwest/oost-zuidoost ge-
oriënteerde greppel was een opening van 1 m aanwezig.
In de greppels zijn vondsten aangetroffen, waaronder een kookpot type Niederbieber 89,
die duiden op een datering in de tweede helft van de 2e eeuw. N4 oversnijdt G5 en G10. De
greppel zelf is oversneden door N2 en N6.

N5
De sporen van N5 zijn te omschrijven als een 20 meter lange, noord-noordoost/zuid-zuid-
west georiënteerde greppel met aan de uiteinden haaks erop aangelegde greppelstukken
van ongeveer 3 en 10 meter. De breedte van de greppel bedroeg ongeveer 1 m. De hoogte
waarop N5 zichtbaar was bedroeg ongeveer 0,16 m+ NAP. De diepte van de greppel is ca
0,30 m.
Vondsten zijn o.a. een rand van een kurkurn (als HBW94 maar dan in blauwgrijs te dateren
in de 2e eeuw); een geverfde Brunsting techniek A beker (tot 150 n.Chr.). Deze zijn te date-
ren tot en met de eerste helft van de 2e eeuw. De greppel is oversneden door N1 en N3.

N6
Structuur N6 bestaat uit twee half gebogen greppels met een lengte van 30 m en 16 meter.
Beide greppels zijn 1 m breed en hebben een diepte van ongeveer 0,20 m. De greppels zijn
waargenomen op een hoogte van ongeveer 0,20 m+ NAP. De vulling bestaat uit lichtgrijs
gekleurde zavel. Vondsten uit de greppels dateren uit de tweede helft van de 2e eeuw
(Niederbieber 89). N6 oversnijdt de greppels N3 en ook N4. Er kon, zoals eerder gezegd,
tijdens het veldwerk niet overtuigend worden vastgesteld of N6 ook N2 oversneed, of dat
het spoor zelf oversneden werd door die laatstgenoemde greppel N2.

N7
N7 is een 25 meter lange, grijsbruingekleurde zavelige greppel met een west-noordwest/
oost-zuidoost richting. De sloot heeft een breedte van ongeveer anderhalve meter, is waar-
genomen op een hoogte van 0,13 m+ NAP en was daar ongeveer 0,50 m diep (tot op 0,37
m÷ NAP).

Afb. 13 Zicht vanuit het zuiden op o.a.
het greppelsysteem N3 in put 21 vlak2.
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Er zijn afgezien van wat handgevormd materiaal geen (daterende) vondsten van aardewerk
gedaan in N7. De greppel is oversneden door N3 en oversnijdt zelf G2.

3.4 Kuilen

W1
Er is een zeer diep ingegraven kuil aangetroffen, die is geïnterpreteerd als waterput (put
12, S14). De hoogte waarop het spoor op het eerste vlak is aangetroffen bedraagt ca 0,06
m÷ NAP. De waterput had een doorsnede van ca. 1,60 meter. Op het eerste vlak bestond
het spoor uit drie vullingen. In de coupe werden dit er vijf, waarbij er geen duidelijk ver-
schil te maken viel in zogenaamde insteek en kern van de waterput, temeer daar de water-
put niet (meer) beschoeid was (afb. 14). De diepte van het spoor bedroeg t.o.v. het eerste
opgravingsvlak maximaal 1,10 m (1,16 m÷ NAP). In de put is een ‘welpaal’ aangetroffen,
die nog eens 0,70 m dieper bleek te zijn ingeslagen tot 1,86 m÷ NAP. Het is niet bekend
geworden uit welke houtsoort deze paal bestond.
Er is maar weinig vondstmateriaal aangetroffen, zodat hergebruik als afvalkuil mogelijk
niet aan de orde lijkt. Bovendien leverden de aanwezige vondsten geen duidelijke datering
op. Uit de waterput is een grondmonster genomen t.b.v botanische macroresten, welke
zijn beschreven in hoofdstuk 7.

K1
K1 (put 18, S29/S57) werd zichtbaar op een hoogte van ca. 0,16 m+ NAP. De langgerekte
kuil is  in meerdere fasen opgevuld en heeft in totaal vijf vullingen, waarvan het onderste
bandje zavel rijk is aan houtskool. K1 heeft afmetingen van ca. 6 m lang en gemiddeld 1 m
breed. De maximale diepte bedraagt 0,32 m (0,16 m÷ NAP). Het vondstmateriaal uit de
kuil is niet nader te dateren dan Romeins. Uit de kuil is een grondmonster genomen t.b.v
botanische macroresten, welke zijn beschreven in hoofdstuk 7. De kuil ligt op én aan het
einde van greppelsysteem N4, waarbij moet worden opgemerkt dat N4, in eerste instantie
is opgemerkt als onderste vulling van K1. Het noordelijke deel van kuil K1 oversnijdt grep-
pel G10.

K2
Kuil 2 (put 18, S46) was voor het eerst zichtbaar op een hoogte van ca. 0,20 m+ NAP. Het
betreft een min of meer rechthoekige kuil van 2 bij 1,50 meter, opgevuld in drie vullingen.
K2 is relatief rijk aan houtskool. De maximale diepte bedraagt  0,20 m (0,00 m+NAP). Het
aangetroffen vondstmateriaal dateert de kuil in de periode 70 - 200 n.Chr. Er is echter
naast Romeins ook (Vroeg) Middeleeuws aardewerk aangetroffen in de vorm van enkele
fragmenten kogelpot (datering 900 - 1050/1200 n.Chr.) Mogelijk is dit afkomstig uit de
naastgelegen (sub)recente greppel, die zich diep vanuit de bouwvoor had ingesneden. Uit

Afb. 14 Coupe door de waterput W1 in
put 12.
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de kuil is een grondmonster genomen t.b.v botanische macroresten, welke zijn beschreven
in hoofdstuk 7.

K3
Put 34, spoor 21, hoogte ca. 0,14 m+ NAP.
In deze kuil is een compleet dierskelet van een rund aangetroffen. Aangezien het skelet
pas op het derde vlak zichtbaar werd gaan we er vanuit dat het een Romeinse begraving
betreft. Er zijn echter geen vondsten gedaan die dit kunnen bevestigen. De kuil is recht-
hoekig met afmetingen van ca. 1,35 bij 1,00 meter. De kuil was duidelijk te klein voor het
skelet. De schedel lag dan ook niet op de plaats lag waar het verwacht mocht worden,
maar ‘achter’ de ruggengraat van het dier. Hieruit mag worden afgelezen dat de kop van
het beest eerst is afgehouwen, alvorens het dier in de kuil werd begraven.54

K4
Put 6, spoor 14, hoogte ca. 0,07 m÷ NAP
Deze kuil is betrekkelijk klein in doorsnede (0,60 m), maar wel relatief diep uitgegraven tot
0,54 m (0,47 m÷ NAP). De kuil is in drie lagen opgevuld. Er is geen dateerbaar vondst-
materiaal geborgen.

K5
Put 6, spoor 6, hoogte ca 0,02 m÷ NAP
Deze smalle, langgerekte kuil, van ongeveer 1,40 m lengte had een geringe diepte van
maximaal 0,20 m. De kuil is in twee vullingen opgevuld waarbij de tweede bestaat uit een
pakket met houtskool vervuilde donkergrijze zavel. Het vondstmateriaal van blauwgrijs
kustaardewerk en een ruwwandig kom type Niederbieber 104, is alleen uit deze vulling af-
komstig en dateert de kuil in de 2e eeuw.

K6
Put 15, spoor 2 en put 23, spoor 3. Hoogte ca. 0,04 m+ NAP
Deze ovaalvormige kuil had één vulling van lichtgrijs gekleurde, lichte zavel met iets houts-
kool. De maximale diepte bedroeg 0,28 m en uit de kuil is geen dateerbaar vondstmateriaal
afkomstig.

K7
Put 35, sporen 3, 50 en 51 / put 18, spoor 45. Hoogte ca. 0,24 m+ NAP
K7 is een langgerekte kuil met afmetingen van 2,25 bij 1,75 meter. De maximale diepte van
de kuil was 0,32 m (0,08 m÷ NAP). Het aardewerk dateert het spoor in de periode 70-
200.

K8
Put 18, spoor 2. Hoogte ca. 0,20 m+ NAP
K8 is een min of meer ronde kuil met een doorsnede van ca. 1,75 meter. De kuil is maxi-
maal tot een diepte van 0,17 m ingegraven. In de coupe waren verschillende vullingen niet
te zien; dit in tegenstelling tot het vlak. Een relatief grote hoeveelheid aardewerk dateert
het spoor in de periode 120 - 200 n.Chr. Naast aardewerk is er ook een draadfibula uit de
kuil afkomstig. De kuil lijkt oversneden door G3.

K9
Put 21, spoor 40/69/70/73
K9 is een langgerekte kuil, die met grijs gekleurde zavel is opgevuld en enigszins vervuild
is met houtskool. Op het tweede opgravingsvlak lijkt de kuil in tenminste twee aparte kui-
len uiteen te vallen.
De hoogte waarop voor het eerst het spoor zichtbaar werd, bedraagt ca. 0,02 m+ NAP.
Afmeting op vlak 1 is 3,50 m bij maximaal 1,25 m. De maximale diepte van het spoor is
vastgesteld op 0,34 m (0,32 m÷ NAP). Onder de vondsten een zandbestrooide geverfde
beker in Brunsting techniek B, welke in combinatie met overige vondsten de kuil in de 2e

eeuw dateert.

K10
Put 34, spoor 25.
Langgerekte kuil van tenminste 3 bij 1 meter.
Diepte ca. 0,35 m. Hoogte ca 0,04 m+ NAP
In het profiel is de relatie tussen kuil en het veronderstelde akkerlaagje vastgelegd. Het54. Zie verder ook hoofdstuk 8.2.3.
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akkerlaagje is een duidelijke ingespoelde vulling van de kuil (onderste vulling).
De kuil is niet te dateren aan de hand van vondstmateriaal. Indirect is K10 wel te dateren,
aangezien het spoor is oversneden door G4, dat uit de 2e eeuw n.Chr. dateert. K10 dient
derhalve vroeger gedateerd te worden

K11
Put 35, spoor 67, 82, put 18, spoor 39. Hoogte 0,02 m+ NAP.
K11 is een langgerekte kuil van ca. 1,50 m bij 0,75 meter, met een maximale diepte van
0,20 m (0,18 m÷ NAP). Twee fragmenten van een geverfde beker (Brunsting techniek A)
dateren de kuil in de periode tot aan 150 n.Chr.

3.5 Stiepen of poeren

P1
Put 12, spoor 4 (afb. 15)
P1 is een goed geconserveerde stiepe of poer bestaande uit bakstenen tegelfragmenten die
in een ca. 0,50 m ronde vorm waren gelegd. De bovenzijde van P1 lag op 0,13 m+ NAP, de
onderkant op 0,08 m+ NAP. De stiepe heeft ongetwijfeld gediend ter ondersteuning van
een  paal. Er is geen relatie met een structuur herkend.

Afb.15 Vlakfoto van een bakstenen
stiepe of poer P1.

Afb. 16 Vlakfoto van een bakstenen
stiepe of poer P2.
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P2
Put 31, spoor 21 (afb. 16)
P2 betreft een goed geconserveerde stiepe of poer, bestaande uit stukken dakpan die ge-
zamenlijk een vlak van ongeveer 0,30 bij 0,30 m omvatten. De bovenkant van de poer be-
vond zich op 0,01 m÷ NAP. Het is mogelijk dat P2, samen met P3, moet hebben behoord
tot structuur G15. Helemaal zeker is dat echter niet.

P3
Put 31, geen spoornummer, hoogte ca. 0,05 m+ NAP.
Op een afstand van ongeveer vijf meter van P2 is nog een concentratie dakpan aangetrof-
fen (doorsnede 0,30 m), welke ook is geïnterpreteerd als een stiepe of poer (P3). Waar-
schijnlijk kan deze samen met P2 bij G15 horen (zie boven).

P4
Put 21, spoor 30
P4 is een matig geconserveerde stiepe of poer bestaande uit tegels of baksteen. Enkele te-
gels hebben een zogenaamd visgraatmotief op de buitenzijde. De restanten liggen verspreid
over een afstand van 0,75 bij 0,50 meter. De hoogst gelegen restanten bevinden zich op
0,31 m+ NAP. Het aardewerk, dat tussen de restanten van de poer is aangetroffen, da-
teert uit de periode 70-200 n.Chr. Er is geen relatie vastgesteld met nabijgelegen structu-
ren.

P5
Put 21, geen spoornummer
P5 is in het westprofiel van put 21 op een hoogte van 0,45 m+ NAP aangetroffen. Van
deze poer resteerde niet veel meer dan twee fragmenten dakpan. In het profiel kon daar-
entegen duidelijk de relatie tot één van de veronderstelde akkerlaagjes gelegd worden.
Deze bevindt zich namelijk 10 cm lager in het profiel.

3.6 Ploegsporen
Over een groot aantal ploegsporen dient vermeld dat niet zeker is of het daadwerkelijk
ploegsporen betreft. De sporen waren op het vlak vaak moeilijk herkenbaar en bij door-
snede slecht leesbaar. Er is besloten bij twijfel ze toch op tekening te zetten. De grootste
concentratie ploegsporen is te vinden in de werkputten ten zuiden van de greppelsystemen
en ten noorden van de restgeul van de crevasse. Het gaat dan van west naar oost bezien,
om de putten 14, 31, 12, 20, 23 en 15. De sporen of krassen van het eergetouw kruisen
elkaar nergens en zijn weinig talrijk (afb. 17). Hieruit mag worden afgelezen dat het waar-
schijnlijk slechts om één of hooguit enkele ploeggangen heeft gehandeld. Sommige ploeg-
sporen zijn verontreinigd met houtskool, waaruit mag worden afgeleid dat de ploegkrassen
niet de eerste activiteit op het onderzoeksgebied vertegenwoordigen. Tot slot zij hier opge-
merkt dat bij een aantal profielen meerdere, licht verontreinigde akkerlaagjes of tred-

Afb. 17 Ploegsporen in put 20.
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niveaus waren te zien. Deze bevinden zich steeds in de top van een pakketje oever-
afzettingen op verschillende stratigrafische niveaus. De laagjes bestaan uit een dun
humushoudend bandje sediment waarin kleine fragmentjes houtskool zijn aangetroffen.
Hieruit zou men mogen aflezen dat er toch meer dan één ploegfase heeft plaatsgevonden.
Het voorkomen van akkerlaagjes op verschillende niveaus impliceert dat tijdens het ge-
bruik van het terrein de crevasse minimaal één keer actief is geweest waarna het terrein
opnieuw in gebruik is genomen. Dit is helaas moeilijk bewijsbaar, aangezien die verschil-
lende akkerlaagjes maar op een beperkt aantal plekken is aangetroffen, en dus niet over
de gehele vindplaats navolgbaar zijn.

3.7 Houtstructuren
De meeste houtstructuren zijn niet opgegraven. Dit komt doordat het een AAO betrof en
het PvE hierover duidelijk was t.a.v. dit deel van het onderzoeksgebied (Context Schip),
i.v.m. de beschermingszone van de Romeinse weg (zie ook hoofdstuk 1). Een meer uitvoe-
rige beschrijving van de houten resten is in hoofdstuk 9 gegeven. Hier wordt volstaan met
de omschrijving van de sporen en structuren
 (afb. 18).

H1
De sporen van H1 bevinden zich hoofdzakelijk in put 36, maar ook nog deels in put 37 en
38. H1 bestaat uit twee rijen beschoeiingspalen die ruwweg 4 à 5 m uit elkaar lagen. De
rijen palen zijn met een flauwe zuidwaartse kromming oost-west georiënteerd. Van de zui-
delijke rij zijn de meeste palen teruggevonden, wat overigens niet wil zeggen dat de noor-
delijke rij minder goed bewaard is gebleven. De zuidelijke rij bestond uit een kleine 200 pa-
len met een gemiddelde diameter van 9 cm. Van de noordelijke rij zijn maar weinig palen
aangetroffen. Dit wordt mede veroorzaakt door de niet opgegraven dam tussen put 36 en
de noordelijker gelegen putten 37, 38 en 39. Het hout van H1 werd voor het eerst op een
hoogte van 0,30 m÷ NAP aangetroffen. Ten opzichte van het maaiveld is dit ca.1 m diep.
Aan de oostzijde van H1 zijn nog restanten vlechtwerk aanwezig. Aan de westzijde mondt
H1 uit in de complexe houtstructuur H2. Vooralsnog is deze palenconglomeratie H2 als een
aparte houtstructuur opgemerkt, maar het kan zeker onderdeel hebben uitgemaakt van H1.
De palen van H1 lijken de beschoeiing van een geul te vormen (crevasse I). De bodem van
deze geul bestaat uit een vrij dik pakket veen met onder meer houtresten, wat wijst op een
langdurige fase van stilstaand water in de geul.

H2
In put 37 ligt de tweede houtstructuur, waarvan nauwelijks een specifieke oriëntatie of af-
metingen kan worden gegeven. Het best is de structuur te omschrijven als een
conglomeratie van houten palen, die niet direct een structureel verband met elkaar lijken
te vormen. H2 ligt aan de westzijde van H1, min of meer in het verlengde daarvan. Toch
past H2 niet echt goed in het beeld van H1. Het verschil bestaat uit het gebruik van een
andere houtsoort (es en iep i.p.v. wilg), en de afmetingen van de gebruikte palen wijkt af
van die van H1. Opvallend zijn de zware, vierkant bekapte palen van ongeveer 20 bij 30
cm. Tussen deze palen is relatief veel riet aangetroffen, dat mogelijk onderdeel is geweest
van rietmatten. Het hout van H2 is op een vergelijkbare hoogte van 0,28 m÷ NAP aange-
troffen.

H3
De derde houtconstructie ligt eveneens aan het westelijke uiteinde van H1. De palen van
H3 zouden eventueel ook nog aan H1 kunnen worden toegeschreven, maar zijn gelet op het
duidelijke verschil in oriëntatie, gerekend tot een aparte structuur. De twee rijen houten
palen van H3 kennen een vrijwel zuivere oost-west oriëntatie. De rijen liggen ongeveer
1,50 m uit elkaar. Een groot deel van de palen is duidelijk afgetopt door de zandige afzettin-
gen van crevasse IV. Onder deze crevasseafzettingen zijn toch nog palen bewaard geble-
ven met een variabele diameter van 3 tot 11 cm.

H4
De vierde houtconstructie bestaat uit niet meer dan tien palen en enkele stukken liggend
hout. De sporen bevinden zich in de putten 36, 37 en 39. In het westelijke deel van put 37
en in put 39 lijkt de constructie te bestaan uit liggende hout dat aan de zuidkant geborgd is
geweest. Dergelijke constructies zijn bekend van wegen uit de Romeinse tijd. Daarbij moet
men zich een 4 à 5 meter breed kistwerk voorstellen van twee tegenover gelegen rijen van
houten planken of balken, die de grond van het weglichaam bijeenhouden. Aan weerszijden
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Afb. 18
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van dit kistwerk kunnen nog rijen palen en balken hebben bestaan die de wegtaluds
beschoeiden.55 Op De Balije-Context Schip is echter maar één rij palen aangetroffen. Aan-
wijzingen voor andere rijen  - ten noorden of ten zuiden - zijn niet overtuigend aanwezig en
ook argumenten om een verstoring van dergelijke rijen te verantwoorden, zijn voorlopig
niet voorhanden. Het is daarmee niet duidelijk geworden of het hier een rij taludpalen of
wegpalen betreft. In put 38 is geen balk of bekistingsconstructie gevonden. De palen die in
het verlengde van de houtsporen van put 37 en 39 lijken te staan, aan de uiterste zuidrand
van put 38, horen waarschijnlijk tot H1 en niet tot H4.

H5
H5 wordt gevormd door een groot aantal, over het algemeen kleine, elzenhouten paaltjes in
put 38. Binnen de wirwar van paaltjes lijken rijen te bestaan die een noord-noordwest/ zui-
zuidoost oriëntatie kennen. De meeste paaltjes hebben een diameter van 10 à 14 cm. Het
hout van H5 werd pas op een hoogte van ca. 0,75 m÷ NAP voor het eerst zichtbaar op het
vlak. Zowel naar het noordwesten als naar het zuidoosten van de put lopen de rijtjes hou-
ten palen niet volledig door. Mede daardoor is het moeilijk een bepaalde functie aan H5 toe
te kennen.

H6
De 19 zachthouten en eikenhouten palen van H6 kunnen eventueel verdeeld worden in twee
rijen van respectievelijk 14 en 5 palen. Beide rijen hebben een oost-west oriëntatie en lig-
gen ter hoogte van een veronderstelde Romeinse weg in het onderzoeksgebied. Uit een
coupe viel af te lezen dat de houten palen tot 1 m÷ NAP ingeslagen zijn geweest. De af-
stand tussen beide rijen is slechts 3 m.

H7
De sporen van de houtstructuur H7 bestaan uit meerdere, achter elkaar geplaatste palen-
rijen, waarvan er minstens één aansluit op structuur H1. Tussen de palenrijen zijn takken
en afdrukken van takken waargenomen. Mogelijk lagen tussen de palenrijen ook takken-
bossen, zoals het op andere plaatsen gevonden rijshout laat vermoeden. Er werd ook aar-
dewerk en bot gevonden, materiaal wat waarschijnlijk ooit is aangespoeld en in het rijs-
hout is blijven steken. Aan de oostzijde is de palenconcentratie begrensd door een ca. 2 m
lange, liggende paal van elzenhout. Bij een van de palenrijen is het opgravingsvlak ver-
diept. Hieruit volgde dat de palen schuin tegen elkaar stonden, met een scheefstand die lag
tussen de 60 en 90 graden. De palen waren afwisselend met de punt in noord-zuid of zuid-
noord richting in de grond gedreven. Op deze manier is een kruisverband aangelegd, waar
overheen horizontaal palen en balken kwamen te liggen (afb. 19). De functie van het geheel
is niet goed begrepen en moeilijk te interpreteren.56

55. Zie Bakker & Vos, in druk; Van
Dierendonck et al. 1993; Graafstal
2000c; Vos & Lanzing 2000 met ver-
wijzingen .

56. Zie verder ook hoofdstuk 9, 11.4.2
en 12.

Afb. 19 Foto van het hout op de bodem
van crevasse I. Opname vanuit het zui-
den.
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3.8 Sporen van de Romeinse weg
De sporen van de Romeinse weg laten zich niet altijd eenvoudig duiden. Voorafgaand aan
het onderzoek werd verondersteld dat de weg aanwezig moest zijn in het noordelijk deel
van het onderzoeksgebied. Daarvan zijn inderdaad grondsporen aangetroffen, maar deze
kunnen wel op meerdere wijzen geinterpreteerd worden. De duidelijkheid is niet toegeno-
men door de in het vorige hoofdstuk beschreven crevasseactiviteiten in het gebied. Desal-
niettemin menen we op maximaal vier plaatsen de vermoedelijke sporen van een Romeins
wegtracé, of minimaal sporen van het grindplaveisel van een Romeinse weg te hebben her-
kend. Het gaat om sporen in respectievelijk de werkputten 22, 30, 37, 38 en 39. De poten-
tiële wegen hebben een lengteas die ruwweg oost-west of oost-zuidoost/ west-noordwest
was georiënteerd.
Centraal in put 22 en put 30 bevonden zich verschillende plekken van geconcentreerd
grind, baksteen en schelp, welke zeker duiden op restanten van de Romeinse weg. Het is
daarmee niet gezegd dat het wegtracé zich ook precies hier heeft bevonden. Het kan im-
mers ook om verspoeld wegdek gaan, dat niet alleen ter plaatse van de toenmalige weg,
maar ook langs een talud van de weg of nog verder van het wegtracé terecht is gekomen.
De top van dit wegdek is niet meer vast te stellen. De basis bevindt zich vermoedelijk op
een diepte van 0,20- 0,30 m÷ NAP. Verreweg het meeste grind werd op een wat hoger
opgravingsniveau aangetroffen op ca. 0,12 m+ NAP. De positie van dit grindpakket of an-
ders gezegd deze Romeinse weg, was in elk geval verrassend te noemen. Immers, vooraf-
gaand aan het onderzoek werd verondersteld dat de Romeinse weg zeker 20 m noordelijker
zou liggen.
Sporen van de vermoedelijk tweede weg bevinden zich in de zuidelijke helft van de putten
36, 37 en 38. De sporen bestaan uit houtresten van de eerder beschreven houtstructuur
H4. Een top of basis van deze mogelijke wegconstructie is niet aantoonbaar. Het hout was
voor het eerst zichtbaar op een niveau van ongeveer 0,40 m÷ NAP. Er kon niet worden
vastgesteld of  het hier de bekisting van het weglichaam of die van een talud betrof.
De sporen van de derde Romeinse weg zijn het meest overtuigend aanwezig in het
onderzoeksgebied; dat wil zeggen vooral in het oostelijke, lange profiel van put 39 (afb.
20), en in geringere mate ook in het westprofiel van put 38. Op vlakniveau kon helaas geen
duidelijk structuur worden onderscheiden, uitgezonderd een forse hoeveelheid grind op
meerdere plekken ter hoogte van het wegtracé. De wegsporen bestaan uit twee schuin af-
lopende, ongeveer 2 à 2,5 m brede taluds, die aan weerszijden van een (aan de basis)  ca.
8 m breed grondlichaam lagen. Daarop lag oorspronkelijk een met grind geplaveide weg
met een breedte van ongeveer 4,5 meter. Dit grind bevond zich meestal niet meer ter
plekke van het wegtracé zelf, maar is door erosie en andere bodemvormende activiteiten
verplaatst naar de flanken van de weg. Het gevolg hiervan is dat de taluds behoorlijk veel
grind bevatten, en het weglichaam veel minder. De basis van de weg bestaat uit grijs ge-
kleurd iets humeuze zand en bevindt zich op ca. 0,70 m÷ NAP. De minimale top van de
weg - voor zover zichtbaar aanwezig - bevindt zich op minimaal 0,20 m÷ NAP. Het wegdek
zal oorspronkelijk vermoedelijk nog wat hoger hebben gelegen.

Afb. 20 Het oostprofiel van put 39 met
sporen van de Romeinse wegen 3 en 4.
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De sporen van de vermoedelijk vierde weg liggen op min of meer dezelfde plek als het
derde wegtracé, zij het op een hoger niveau (afb. 19). Alleen de vermoedelijke basis kon
worden vastgesteld op ca. 0,30 m+ NAP. Het grootste deel van deze (potentiële) weg is
opgenomen in de subrecente en recente bouwvoor. De herkenbare sporen bestaan aan de
zuidzijde uit een talud waarbij aan de voet een fijn zandig pakket met iets grind is aange-
troffen. De noordzijde van deze weg is niet precies vast komen te staan. Vermoedelijk
wordt ook hier het talud vorm gegeven door een zandig pakket met wat houtskool en grind.
Indien dit voor waar wordt aangenomen beslaat deze vierde weg een breedte van 10,5 me-
ter. Het is bovendien ook nog denkbaar dat een aantal eikenhouten en zachthouten palen in
het noordelijke deel van put 39 tot deze vierde wegstructuur moeten worden gerekend.
Deze zouden een beschoeiing (van een gronddam?) kunnen representeren. Waarom maar
een zijde beschoeid is geweest, is niet geheel duidelijk geworden. Mogelijk heeft het te ma-
ken met de nabijgelegen Heldammer stroom, die op verschillende plaatsen het Romeinse
wegtracé heeft bedreigd. Aan het meest noordelijke eind van de werkput bleken immers al
de oeverafzettingen en meerdere gelaagde pakketten grond aanwezig te zijn die afliepen in
noordelijke richting; d.w.z. richting de Heldammer stroom.
Dicht tegen de restgeul van de Heldammer stroom bevond zich in put 38 een ca. 5 meter
brede strook waar het sediment sterker was uitgedroogd dan in de rest van het profiel.
Gezien de geprojecteerde ligging van de Romeinse weg is het goed mogelijk dat deze
verdroging ook wijst op de aanwezigheid van de Romeinse weg, die dan verder grotendeels
in de bouwvoor is opgenomen.

Afgezien van deze duidelijke en minder duidelijke sporen van wegen en wegverharding, zijn
nog op indirecte wijze veel gegevens van Romeinse wegen in het onderzoeksgebied  aan-
toonbaar. Men moet daarbij denken aan verspoelde houtresten, (eiken)houten palen en een
forse hoeveelheid, verspreid grind, waaruit mag worden afgeleid dat een of meer fasen
van de Romeinse (grind)weg in, of anders niet ver van, het onderzoeksgebied hebben be-
staan. De houtresten en het grind zijn aangetroffen in vrijwel alle crevassegeulen, maar
vooral aan de bases van de crevasses I, III en V. Daarbij moet worden opgemerkt dat
grind van nature niet voorkomt in de Heldammer stroom en dus ook niet in de crevasses
vanuit deze rivier.

De datering en fasering van de hierboven beschreven individuele wegfasen is problema-
tisch. Niet alleen is er nauwelijks Romeinse (dateerbaar!) aardewerk van de potentiële we-
gen afkomstig, maar ook heeft de landschappelijke situatie te lijden gehad van de activitei-
ten van de vele crevasses in het onderzoeksgebied. Daardoor zijn de oorspronkelijke spo-
ren van de verschillende tracés en het wegverhardingsmateriaal en houten beschoeiingen
grotendeels verdwenen of minimaal ex-situ teruggevonden. Misschien mag op grond van
de NAP hoogtes van de bases en toppen van de wegen - indien dat al kan worden vastge-
steld - een relatieve chronologie van de wegen worden verondersteld. Dit is uitgedrukt in
de nummering van de vier potentiële wegen, waarbij de sporen van weg I de oudste en
van weg IV waarschijnlijk de jongste sporen representeren.57

3.9 Overige grondsporen
Resteren tot slot nog een aantal grondsporen die niet duidelijk konden worden toegeschre-
ven aan een type structuur. Het gaat hoofdzakelijk om kuilen en daarnaast nog wat onre-
gelmatig vlekken en vormen. Ze zijn afgebeeld zonder structuurnummer op de overzichts-
tekening (afb. 8). Hier is trouwens de plaats om op te merken dat vrijwel geen enkele
paalkuil of paalgat is aangetroffen op het ‘nederzettingsterrein’, wat toch zeer opmerkelijk
genoemd mag worden voor een nederzetting. Voor de discussie wordt verwezen naar
hoofdstuk 11.

57. Natuurlijk speelt zetting een belang-
rijke rol, maar dat kon bij geen van
de potentiële wegen worden vastge-
steld. Daarom is dit argument niet
meegenomen en wordt uitgegaan
van twee gegevens: 1) het opschui-
ven van de weg  2) de NAP hoogtes
van “basis en top”.
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4. Aardewerk
(C.G. Wiepking)

4.1 Inleiding
Tijdens het onderzoek zijn in totaal 5496 aardewerkfragmenten gedetermineerd. De frag-
menten kunnen worden toegewezen aan de Romeinse periode. Het Romeinse aardewerk
wordt vertegenwoordigd door 3294 fragmenten handgevormd aardewerk en 2202 op de
draaischijf vervaardigd aardewerk. Deze verhouding van 60 % handgevormd tegen 40 %
gedraaid aardewerk is niet opvallend voor een nederzetting, die weliswaar geïsoleerd in
het achterland, maar toch dicht bij de Romeinse limes was gesitueerd.58

Het materiaal is beschreven in een database. Met behulp van het vondsten invoer-
programma ‘Limesdet’ zijn de data van het onderzoek geregistreerd. Bij het determineren
van het gedraaide aardewerk uit de Romeinse tijd zijn algemeen geldende criteria voor de
indeling van Romeins aardewerk gehanteerd en is het aardewerk in de gangbare baksels
onderverdeeld. Het handgevormde aardewerk is bekeken op magering, afwerking, versie-
ring en vorm. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het Romeinse aardewerk per
aardewerkcategorie en type

4.2 Handgevormd aardewerk

Magering, bakwijze en kleur
Het handgevormde aardewerk van De Balije-Context Schip is hoofdzakelijk gemagerd met
plantaardig materiaal. Het volledig plantaardig gemagerde materiaal is vrij poreus en
gefragmenteerd. Soms komt de combinatie plantaardig met potgruis voor. Een klein deel
van het materiaal is verschraald met alleen potgruis. Er is eveneens een kleine groep ver-
schraald met zand. Dit materiaal voelt soms wat ruwer aan. Het is over het algemeen wat
harder gebakken dan het overige materiaal waarvan het baksel overwegend zacht tot ma-
tig hard is. De verschillende verschralingsmiddelen werden aan de klei toegevoegd om de
vervaardiging te vergemakkelijken en om latere kookeigenschappen te beïnvloeden. Tegelij-
kertijd kan het gebruikte verschralingsmiddel een aanwijzing zijn voor de periodisering van
het materiaal. In het rivierengebied was het in de Romeinse tijd zeer gebruikelijk om de
klei van het handgevormde aardewerk te verschralen met organisch materiaal.59 Het is
daarom niet verwonderlijk dat het inheems-Romeinse aardewerk vrijwel uitsluitend orga-
nisch is gemagerd.
Het aardewerk is verder over het algemeen oxiderend gebakken. De kleur van de scherf is
aan de buitenkant (licht)beige tot bruin. De kern en binnenkant van de scherf zijn donker-
grijs tot zwart.

Vorm, versiering en afwerking
 De drieledige pot is de meest voorkomende vorm (1833 exemplaren). Op één drieledige
pot was een worstoortje bevestigd. Dit oortje was direct aan de verdikte rand geplaatst
(afb. 21). Een aantal keer is een éénledige kom of schaal aangetroffen (20 exemplaren).
Tweeledige potten komen in het geheel niet voor. Het aardewerk is zelden afgewerkt en
ook versiering is nauwelijks aangetroffen op het inheems-Romeinse handgevormde aarde-
werk van De Balije-Context Schip.60

Zoutcontainer aardewerk
Vier scherven binnen het handgevormde aardewerk behoren tot het zogenaamde zout-
container materiaal (handgevormd kustaardewerk, briquetage aardewerk). Van de vier
scherven behoort één fragment tot het Morini-zoutcontainer aardewerk. Het gaat om zeer
dunwandig materiaal61 met veel plantaardige verschraling, slechte afwerking en een lichte
kleur aan het oppervlak dat tamelijk rood of oranjerood van kleur is. De kern is donker
grijsbruin gekleurd. Dit materiaal komt waarschijnlijk uit het gebied van de Morini in
Noord-Frankrijk. De overige drie zoutcontainer scherven zijn wat dikker, licht gelig van
kleur, plantaardig verschraald en afkomstig uit het Belgische-Nederlandse kustgebied.62

4.3 Romeins gedraaid aardewerk
Bij het Romeins gedraaid aardewerk komen drie omvangrijke groepen naar voren: kust-
aardewerk, ruwwandig aardewerk en amforen en kruiken. Deze groepen behoren tot het
gebruiksaardewerk; keukengerei en transport/opslag/verpakkings materiaal.De groepen
die de luxe ‘tafelwaar’ vormen (geverfde waar, terra sigillata en terra nigra) zijn veel min-
der groot. Opvallend is de zeer geringe hoeveelheid dikwandig aardewerk. De geverfde
waar en de terra sigillata zijn afzonderlijk nog omvangrijker dan het op deze site aangetrof-

Afb. 21 Drieledige handgevormde pot
met een worstoortje.

58. Vergelijk bijvoorbeeld Houten-Zuid
8A: 62% handgevormd en 38% ge-
draaid aardewerk (Wiepking 2000)
en IJsselstein: 65,7% handgevormd
en 34,3% handgevormd aardewerk
(Wiepking 2001a).

59. Vergelijk bijvoorbeeld Houten-Zuid
8A (Wiepking 2000), Jutphaas (van
Tent 1978) en IJsselstein (Wiepking
2001a).

60. Eén fragment is besmeten, één frag-
ment is aan de buitenzijde gepolijst
en één fragment is versierd met
inkrassingen aan de buitenzijde van
de scherf.

61. De wand meet gewoonlijk slechts
0,3 tot 0,6 cm.

62. Van den Broeke 1986.
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Tabel 2. Overzicht van het Romeinse aardewerk per aardewerkcategorie en type.

materiaal categorie type aantal totaal eindtotaal

Kustaardewerk/Waaslands blauwgrijs Holwerda 94 2 705 817

Holwerda 131 12

Holwerda 133-136 44

Holwerda 140-142 303

Stuart 201B 3

amfoor 20

onbekend 321

rood Scheldevallei amfoor 111 112

onbekend 1

Ruwwandig beige Niederbieber 104 105 438 584

Niederbieber 89 37

Niederbieber 96 19

Stuart 201A 3

Stuart 201B 16

Stuart 202/10 25

onbekend 233

bruin Niederbieber 112 3 46

Stuart 202 30

onbekend 13

grijs Stuart 201A 13 67

Stuart 201B 18

onbekend 36

oranje Stuart 201B 2 14

Stuart 202/10 1

onbekend 11

roze Stuart 201B 5 17

Stuart 202/10 8

onbekend 4

onbekend onbekend 2 2

Kruiken en amforen grote amfoor 91 570

Dressel 20 1

3-oor 7

2-oor 6

Stuart 110A 2

Stuart 110B 17

Stuart 129 3

Stuart 132 1

onbekend 442
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Tabel 2. Overzicht van het Romeinse aardewerk per aardewerkcategorie en type.

geverfde waar techniek A Stuart 2 2 20 170

beker 17

onbekend 1

Techniek A/B beker 10 10

Techniek B Stuart 2 40 116

Niederbieber 30 4

beker 72

Techniek C Stuart 2 3 22

Niederbieber 9

beker 3

onbekend 7

Techniek E Brunsting 19 1 1

rood op rood beker 1 1

terra sigillata Oostgallisch Dragendorff 36 1 30 31

Dragendorff 37 8

Dragendorff 33 1

bord 3

onbekend 17

Zuid/Midden/Oost. onbekend 1 1

Dikwandig Stuart 147 5 11

Stuart 149 2

Brunsting 37 4

Belgische waar Terra nigra Holwerda 55 3 4

kurkurn onbekend 1

Gladwandig wit Stuart 146 2 4

onbekend 2

Handgevormd plantaardig 3-ledig 1827 3259 3294

kom/schaal 20

onbekend 1412

potgruis onbekend 11 11

potgruis/plantaardig onbekend 7 7

zand 3-ledig 6 7

onbekend 1

zoutcontainer overig 3 4

Morini 1

onbekend onbekend 6 6

onbekend 11 11

eindtotaal 5496

materiaal categorie type aantal totaal eindtotaal
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fen dikwandige aardewerk.

Kustaardewerk/Waaslandsaardewerk
Het aardewerk is in veel gevallen erg verweerd. Dit valt met name op bij het blauwgrijze
kustaardewerk. Scherven van kustaardewerk/Waaslands komen binnen het aardewerk-
complex het meeste voor. Het gaat dan met name om de blauwgrijze variant. De meest
aangetroffen typen zijn Holwerda 140-142 en Holwerda 131-136.63 Drie fragmenten blauw-
grijs kustaardewerk zijn afkomstig van het type Stuart 201B.64 Deze pot met platte rand is
beter bekend bij het ruwwandig aardewerk. Ook zijn twee blauwgrijze kustaardewerk frag-
menten afkomstig van zogenaamde kurkurnen (afb.22). Twintig scherven, afkomstig van
één individu, behoren tot een blauwgrijze amfoor.65 Blauwgrijze amforen komen in het
rivierengebied nauwelijks voor. Het scherfmateriaal daarentegen van de rode variant kust-
aardewerk is voornamelijk afkomstig van amforen. Dit zijn de zogenaamde ‘rode amforen’
of  ‘Scheldevallei-amforen’. Waarschijnlijk ligt het productiegebied van dit type amforen in
de omgeving van de Schelde en beslaat het verspreidingsgebied het uiterste Noordwesten
van Gallia Belgica en Germania Inferior. Deze amforen zijn mogelijk gebruikt als con-
tainers van bier.66 Graffiti zijn zowel bij het rode als bij het blauwgrijze kustaardewerk aan-
getroffen. In alle drie gevallen gaat het om (minimaal) drie parallelle inkrassingen. Bij de
rode Scheldevallei-amfoor zijn de inkrassingen op het accoladeoor aangetroffen (afb. 23).
Bij het blauwgrijze kustaardewerk zijn de inkrassingen bij twee exemplaren Holwerda 140-
142 boven op de rand geplaatst (afb. 24). Omdat zowel de amfoor als de voorraadpotten
Holwerda 140-142 als containers hebben gediend zullen de graffiti waarschijnlijk verband
houden met de (primaire of secundaire) inhoud van de betreffende pot of amfoor.

Ruwwandig aardewerk
De op twee na grootste groep betreft het ruwwandig aardewerk. Bij het ruwwandig aarde-
werk wordt meer dan 75% van het aardewerk ingenomen door beige gekleurde baksels.
Slechts 10% van het ruwwandig aardewerk bestaat uit grijze baksels. Het overige materi-
aal wordt verdeeld over bruine-, oranje- en roze kleurige baksels. Potten en kommen ko-
men het meest voor, zoals Niederbieber 89, Stuart 201 A en B, Stuart 202/210 en
Niederbieber 104 (afb.25).67 Het aantal bordfragmenten is zeer gering (3) en fragmenten
van bekers zijn geheel niet aangetroffen. Het valt op dat er erg veel kommen type
Niederbieber 104 zijn aangetroffen. Bij het materiaal van sites van IJsselstein en Houten-
Zuid 8A ligt de verhouding tussen (de veelvoorkomende) typen 104 en 89 vrijwel gelijk of is
het type 89 in de meerderheid.68 Bij De Balije is de kom Niederbieber 104 veruit de meest

Afb. 22 Randfragment van blauwgrijs
kustaardewerk afkomstig van een kurk-
urn.

Afb. 23 Parallelle inkrassingen op
accolade-oor van een Scheldevallei
amfoor.

Afb. 24 Parallelle inkrassingen op
voorraadpot randfragmenten van kust-
aardewerk type Holwerda 140-142.

63. Holwerda 1923.
64. Stuart 1963.
65. Brouwer 1986, 85, afb. 9.
66. Van der Werff et al. 1997, 8-9.
67. Oelmann 1914, Stuart 1963.
68. Houten: Niederbieber 89; 31 frag-

menten, Niederbieber 104; 30 frag-
menten. IJsselstein: Niederbieber
89; 18 fragmenten, Niederbieber
104; 10 fragmenten. Wijk bij Duur-
stede De Horden: Niederbieber 89;
59 exemplaren, Niederbieber 104;
45 exemplaren.
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voorkomende vorm (105 fragmenten type Niederbieber 104 tegen 37 fragmenten type
Niederbieber 89).69 Beide typen, 104 en 89 komen overigens uitsluitend in beige baksels
voor. Net als bij het ruwwandige aardewerk van Houten-Zuid 8A wordt het ruwwandig roze
baksel gedomineerd door het type Stuart 202/210. Al met al lijkt er ook bij De Balije ver-
band te bestaan tussen de kleur/bakselsoort en vorm of zelf typen. Ook zijn de grijze ge-
smoorde scherven vaker afkomstig van vroege (Stuart)typen en de lichter gekleurde exem-
plaren meestal toe te schrijven aan latere (Niederbieber) typen.

Kruiken en amforen
De groep amforen en kruiken is vrijwel even groot als het ruwwandig aardewerk. Veel ty-
pen konden echter niet worden onderscheiden vanwege het ontbreken van karakteristieke
(rand)fragmenten. Bij de kruiken kwam het type Stuart 110B het meeste voor. Bij de grote
amforen is de Spaanse olijfolie amfoor Dressel 20 het enige type dat gedetermineerd kon
worden.70

Geverfde waar
De geverfde waar bestaat voornamelijk uit geverfde bekers. De beker type Stuart 2 komt
het meest voor. Hoewel dit type meestal vervaardigd is in techniek B(bruin op witte klei),
komt de Stuart 2 beker ook voor in techniek A (oranje op witte klei) en techniek C (bruin/
zwart op rode klei) (afb. 26).Een beker type Niederbieber 32 is eveneens uitgevoerd in
techniek C. Deze beker is voorzien van meerdere banden met kerfsnede versiering en da-
teert eind 2e en 3e eeuw. Een opvallend fragment binnen de geverfde waar is een deel van
een éénledig oortje, in techniek A, dat vermoedelijk afkomstig is van een kannetje (afb.
27). Het enige bordfragment is een randscherf van een bord met gevlamde beschildering
(techniek E)(afb. 28). Dit soort borden lijken voornamelijk gebruikt te zijn in de eerste helft
van de 2e eeuw en de laatste jaren van de 1e eeuw.71 Het fragment is aangetast door ver-
branding. Zeer uitzonderlijk is een hooggesnoerd voetje van een beker (afb. 29). Het voetje
is zo bijzonder omdat het gemaakt is in een oranjerood baksel en voorzien is van een
oranjerode deklaag. In de literatuur wordt dit baksel vrijwel niet beschreven. Mogelijk
komt het baksel het meest overeen met Andersons’ North Gaul Fabric 2.72 Anderson ver-
moedt dat de productie van deze waar in het Argonne gebied van Noord-Oost Gallië heeft
plaatsgevonden.73

Afb. 25 Ruwwandige kom van het type
Niederbieber 104

Afb. 26 Geverfde beker type Stuart 2 in
techniek A met zandbestrooiing.

Afb. 27 Geverfd éénledig oorfragment
in techniek A.

Afb. 28 Randfragment van een ge-
vlamd bord (techniek E).

Afb. 29 Hooggesnoerde, oranjerood voetje
van een geverfde beker

69. Misschien is de zeer geringe hoe-
veelheid bordfragmenten verklaar-
baar  door de grote hoeveelheid
ruwwandige kommen. Wellicht ge-
noten de ruwwandige kommen de
voorkeur boven de ruwwandige
borden. Daarnaast zegt de hoeveel-
heid borden vaak iets over de mate
van romanisering van een site en/of
een eventuele militaire component.

70. Dressel 1878.
71. Haalebos 1990, 143.
72. Anderson 1981, 335.
73. Anderson 1981, 340.
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Terra sigillata
Bij de terra sigillata is nagenoeg uitsluitend Oostgallische terra sigillata aangetroffen. Het
materiaal was erg gefragmenteerd.Van één fragment kon de herkomst niet meer achter-
haald worden. Voorkomende typen zijn Dragendorff 33, 36 en 37.74 Op de onderzijde van
een Oostgallisch bordfragment is nog een deel van graffito zichtbaar. Het zal een deel zijn
van de naam van de gebruiker van het bord (afb. 30).

Dikwandig aardewerk
Het dikwandige aardewerk bestaat uit een opvallend kleine groep scherven. Slechts 11
fragmenten dikwandig aardewerk zijn aangetroffen op de site. Onder dit materiaal bevinden
zich scherven van dolia type Stuart 147 en wrijfschalen met horizontale rand type Stuart
149 en verticale rand type Brunsting 37.75

Belgische waar
De Belgische waar wordt slechts vertegenwoordigd door vier scherven waarvan er drie
behoren tot een pot type Holwerda 55 en één tot een kurkurn type Holwerda 94.76

Gladwandig aardewerk
Ook het gladwandige aardewerk bestaat uit vier scherven. Twee fragmenten zijn afkomstig
van een honingpot type Stuart 146.

4.4 Aardewerk uit contexten
In het onderzoek zijn verschillende contexten onderscheiden; nederzettingssystemen/grep-
pels (N), greppels (G), kuilen (K) en Restgeulen (RG). Wanneer we kijken naar de
aardewerksamenstellingen  per contexttype komen een aantal verschillen en overeenkom-
sten naar voren. In grafiek 1 wordt het gedraaide Romeinse aardewerk per contexttype
weergegeven.

Grafiek 1. Vergelijking tussen het gedraaide Romeinse aardewerk per context-type (procentuele verhoudingen)

Zo valt op dat de samenstelling van het aardewerk uit nederzettingsgreppels of gewone
greppels niet erg verschilt. Het enige dat hierbij opvalt is dat nederzettingsgreppels meer
terra sigillata bevatten. Ze bevatten überhaupt de meeste terra sigillata van alle contexten.
Kuilen bevatten daarentegen weer duidelijk meer geverfde waar. Ook bevindt zich relatief
meer ruwwandig aardewerk in kuilen. Het aandeel kruiken en amforen en kustaardewerk
is echter minder dan bij de andere contexten.
Het materiaal uit de restgeulen laten weer een compleet ander beeld zien.77 In de rest-
geulen van crevasses bevindt zich nagenoeg alleen gebruiksaardewerk van de categorieën
kustaardewerk, ruwwandig aardewerk en kruiken en amforen. Het meest uitzonderlijk is
echter dat het aardewerk uit restgeulen voor 90% uit  kustaardewerk bestaat. Hoewel het
kustaardewerk in vrijwel alle contexten wordt aangetroffen blijkt er dus een heel grote
hoeveelheid te zijn aangetroffen in de restgeulen. Dit verklaart mogelijk waarom juist bij

Afb. 30 Graffito aan de onderzijde van
een Oostgallisch bord.
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74. Dragendorff 1895.
75. Typen naar Stuart 1963 en
Brunsting 1937.
76. Holwerda 1941.
77. Op De Balije-Context Schip
gaat het om restgeulen van
crevasses, die slechts gedurende
een korte tijd stromend water bevat-
ten en open hebben gelegen (zie
hiervoor met name ook hoofdstuk
2.7 van dit rapport). Bij de datering
van de verschillende crevasses is uit-
gegaan van de veronderstelling, dat
de bulk van het materiaal tijdens de
opvulling van de geul, in de
crevasses terecht is gekomen. Aan
de andere kant speelt op De Balije-
Context Schip reactivering van de
crevasses op nagenoeg dezelfde
plaats, en dus resedimentatie een
belangrijke rol. Hierdoor kan ook aar-
dewerk in de vulling van de
crevasses terecht zijn gekomen.
Feit. is daardoor dat het aardewerk
dat is opgenomen bij het ontstaan
van de geulen, als gevolg van trans-
port, meer gesleten dan het overige
materiaal. De datering van de
crevasses is daardoor sterk bemoei-
lijkt. Bovendien was het aardewerk
uit de crevasses helaas zo algemeen
en waren er geen specifieke frag-
menten die een scherpere datering
kon geven dan 2e eeuw of in een en-
kel geval ‘vanaf de tweede helft van
de 2e eeuw’. Er kon niet voldoende
antwoord gegeven worden op de
vragen wanneer de crevasses precies
zijn ontstaan en wanneer het mo-
ment was waarop geen activiteiten
meer langs de geulen plaatsvonden
of de verlanding was voltooid.



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip49

het kustaardewerk een hoge mate van verwering is geconstateerd. Het aardewerk is ge-
volg van transport meer gesleten dan het overige materiaal.

4.5 Datering
Het aardewerk past bij een datering in de 2e eeuw n.Chr. Dat is naast de voorkomende ty-
pen al aan de voorkomende aardewerkcategorieën te zien, zoals het veelvuldig voorkomen
van blauwgrijs kustaardewerk, voornamelijk beige ruwwandige baksels, aanwezigheid van
een grote groep techniek B bij de geverfde waar en de nagenoeg uitsluitend aangetroffen
Oostgallische terra sigillata - en daarmee samenhangend het ontbreken van de vroegere
Zuidgallische terra sigillata. Mogelijk heeft de site nog activiteiten gekend in het begin van
de  3e eeuw. Het voorkomen van geverfde waar techniek C en typen als Niederbieber 89,
96, Stuart 201B, Dragendorff 37 zouden dat toelaten. De geverfde beker type Niederbieber
32 in techniek C is het enige exemplaar dat in de derde eeuw te plaatsen is. Aanwijzingen
voor een duidelijke 1e eeuwse component zijn nauwelijks aanwezig. Het voorkomen van ge-
verfde waar techniek A en E zegt bij deze site wellicht dat er in de laatste jaren van de 1e

eeuw activiteiten zijn geweest. Echter, factoren als het ontbreken van de vroege geverfde
bekers - zoals Stuart 1-  en het ontbreken van Zuidgallische terra sigillata duiden aan dat
de eventuele (late) 1e eeuwse activiteiten vrij beperkt moeten zijn geweest.

4.6 Discussie en conclusies
Opmerkelijk binnen het aardewerkcomplex is het zeer kleine aandeel van dikwandig aarde-
werk.78 Op vrijwel geen enkele vindplaats in het rivierengebied is zo weinig dikwandig aar-
dewerk aangetroffen. Een uitzondering echter betreft de nabijgelegen vindplaatsen Veld-
huizen B en C. In de veronderstelling dat dit een lokaal fenomeen zou kunnen zijn, is er ge-
keken naar andere aardewerkgegevens van vindplaatsen uit de microregio. Daaruit blijkt
dat op de vindplaats De Meern-Meentweg juist een opmerkelijk groot aantal dikwandige
scherven zijn aangetroffen (13 stuks79). Het veelvuldig voorkomen van dikwandig aarde-
werk op deze plaats zou mogelijk verband houden met de vroege datering van de vind-
plaats.80 Op deze vindplaats De Meern-Meentweg is juist het kustaardewerk afwezig en dat
is een duidelijke aanwijzing voor een pre-Flavische datering. En juist het kustaardewerk
vormt op onze site De Balije-Context Schip een zeer grote groep.
De relatief grote hoeveelheid dikwandig aardewerk van De Meentweg zou dus verklaard
kunnen worden door de vroege datering van de site. Maar de omgekeerde redenering, dus
dat juist een wat latere datering als verklaring geldt voor de vrijwel afwezigheid van
dikwandig materiaal op De Balije-Context Schip (en Veldhuizen B en C!) lijkt niet bevredi-
gend. Naast de datering zou de verklaring mogelijk gezocht moeten worden in de aard van
de vindplaatsen en de daarmee samenhangende aanvoer van aardewerk.
Dit geldt ook voor de tweede overeenkomst tussen De Balije en Veldhuizen B en C. Bij
beide sites valt de grote hoeveelheid kustaardewerk op. In plaats van kruiken en amforen
of ruwwandig aardewerk, vormt het kustaardewerk de grootste groep. Dit is opvallend in
het Midden-Nederlandse rivierengebied omdat dit juist vaak kenmerkend is bij vindplaatsen
in Zuid-Holland.81 Bij een aantal onderzochte vindplaatsen in het Maasmondgebied bestond
60-80% van het gedraaide Romeinse aardewerk uit kustaardewerk (blauwgrijs en rood aar-
dewerk).82 Bij sites uit de omgeving van onze vindplaats is de groep kruiken en amforen
vaak het grootst gevolgd door de groep ruwwandig aardewerk.
Wellicht is er een alternatieve verklaring voor de verschuiving van aardewerkcategorieën.
Mogelijk gaat het bij De Balije-Context Schip om een vindplaats in een perifere zone, an-
ders gezegd het buitengebied of de zogenaamde off-site. De verschillende verhoudingen
tussen de aardewerkcategorieën van een gemiddelde nederzetting in het rivierengebied en
ons onderzoeksgebied zouden dan hieruit voortkomen.

Het aardewerk van de vindplaats Houten- terrein 8A, waar zowel de nederzetting als de
off-site, is onderzocht, lijkt deze gedachte te ondersteunen (grafiek 2).83 De gegevens van
grafiek 2 laten zien dat bij het aardewerk van de putten buiten de kern van de nederzetting
(Houten OS) de groep kustaardewerk beduidend groter is (ten koste van de groep kruiken
en amforen) dan de groep kustaardewerk van de nederzetting Houten 8A. Ook valt uit de
grafiek af te lezen dat het aandeel dikwandig aardewerk bij de off-site putten van Houten
8A beduidend kleiner is dan bij het aardewerk van de nederzetting 8A. De procentuele ver-
houdingen van de off-site putten vertonen echter wel sterke overeenkomsten met die van
De Balije-Context Schip en Veldhuizen B en C. Hieruit kan worden afgelezen dat de
aardewerksamenstelling van De Balije (en Veldhuizen B en C) niet wijst op de kern van een
‘gewone’ nederzetting, maar eerder past in het beeld van de zone iets daarbuiten, het off-
sitegebied. In een dergelijke zone bevond zich geen permanente bewoning en daarbij beho-

78. 0,5 % (n=11) van het Romeins ge-
draaide aardewerk (n=2191).

79. 8,6% (n=13) van het Romeins ge-
draaide aardewerk (n=150).

80. Bakker 2000, 19.
81. Bijvoorbeeld Leidschendam-

Leeuwenberg (Wiepking 1997).
82. Brouwer 1986, 81.
83. Vos 2000.
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rende activiteiten. Het gebied mag gekarakteriseerd worden als een zone, waar wel aarde-
werk heen vervoerd werd waarin producten konden worden meegenomen (zoals voorraad-
containers van kustaardewerk), maar niet de onhandelbare potten (dikwandige dolia) of
voorwerpen die kennelijk elders werden gebruikt vanwege hun specifieke functie
(dikwandige wrijfschalen).

Grafiek 2. Vergelijking tussen het gedraaide Romeinse aardewerk van  Houten terrein 8A, off-site putten van Houten
8A, Vleuten-Veldhuizen BC en Vleuten-De Balije (procentuele verhouding)
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5. Natuursteen
(E.A.K. Kars)

5.1 Inleiding
In totaal zijn 1050 stuks natuursteen met een gewicht van 87,1 kg uit de vindplaats De
Balije-Context Schip voor determinatie aangeboden. Het materiaal is macroscopisch gede-
termineerd op steensoort, kleur, vorm, grootte, gewicht en bewerkings- en gebruiks-
sporen. De stenen zijn vervolgens gegroepeerd en beschreven naar artefacttype en steen-
soort. Het vaststellen van de steensoort is hier beperkt gebleven tot de zogenaamde
macroscopische gesteentedeterminatie. Op grond hiervan zijn de meeste steensoorten
goed te classificeren. Het spreekt vanzelf dat voor het op wetenschappelijke wijze vast-
stellen van de steensoorten en hun herkomstgebieden andere methoden nodig zijn.

5.2 Bewerkt materiaal
Met bewerkt materiaal wordt bedoeld alle stenen die herkenbare macroscopische sporen
van gebruik- en/of bewerking vertonen. Slechts tweeëntwintig stenen van De Balije ver-
toonde sporen van bewerking of gebruik. De artefacten kunnen ondergebracht worden in
twee gebruikscategorieën: slijpgereedschap en bouwmateriaal (tabel 3). Er zijn zes frag-
menten van slijpgereedschap, zestien van bouwmateriaal en twee artefacten waarvan on-
zeker is of ze afkomstig zijn van bouwmateriaal of slijpgereedschap aangetroffen.

Tabel 3: De verdeling van natuurstenen artefacten en steensoorten

5.2.1 SLIJPGEREEDSCHAP
Het slijpgereedschap kan ingedeeld worden in verschillende typen, zoals wetstenen, slijp-
blokken en slijpstenen. Deze indeling is gebaseerd op de vorm en grootte en dient om de
functie van de steen beter te kunnen achterhalen. In totaal zijn er zes artefacten die tot de
categorie slijpgereedschap gerekend kunnen worden Dit zijn vijf slijpblokken, een wetsteen
en één fragment dat te sterk gefragmenteerd is om het verder in te kunnen delen.

Slijpblokken
Het eerste compleet slijpblok (vnr 711) is van groengrijze siltsteen. Het artefact is recht-
hoekig en is 149 x 59 x 30 mm groot. Het heeft vier concave slijpvlakken. Het ene korte
uiteinde vertoont slijpsporen in facetten. De andere korte zijde heeft deels een ruw opper-
vlak en deels slijpsporen. Op de twee lange zijkanten zijn kleine onregelmatige groeven
aanwezig.
Ook het tweede slijpblok (vnr 817) is compleet en gemaakt van groengrijze siltsteen. De
vorm is onregelmatig hoekig. De steen heeft afmetingen van 89 x 47 x 33 mm. Alle vlak-
ken, met uitzondering van de twee lange zijden, hebben slijpsporen. Deze steensoort zien
we meer bij slijpstenen en is op meerdere Romeinse opgravingen aangetroffen. Het betreft
hier zeker een bewust gekozen uitgangsmateriaal, waarvan de herkomst in een specifiek
groeve gezocht moet worden. Om de herkomst te bepalen is echter een vergelijkende,
petrografische studie met referentiemateriaal noodzakelijk.
Het derde artefact is een slijpblok van een fijnkorrelige zandsteen (vnr 613). Het artefact
is 125 x 74 x 35 mm groot en onregelmatig, hoekig van vorm. Het slijpblok vertoont slijp-
sporen op vier vlakken, waarvan twee, tegenover elkaar liggende vlakken sterk zijn gepo-
lijst. Op een van de korte zijden zijn klopsporen aanwezig.
Het vierde slijpblok (vondstnummer 442) is van fijnkorrelig grijze zandsteen. Als uitgangs-
vorm is een rolsteen gebruikt. Het artefact is gefragmenteerd en vertoont slechts één ge-
polijst slijpvlak.

steensoort bouwmateriaal slijpgereedschap onzeker 

basalt 4

zandsteen 1 4 1

siltsteen 3

kw zandsteen

kalksteen 2

tufsteen 8

schist 1

graniet

totaal 16 7 1
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Het laatste slijpblok betreft een gefragmenteerd exemplaar van zandsteen. Het artefact is
140 x 72 x 51 mm groot en vertoont concave slijpvlakken op de boven- en de onderkant.
Macroscopisch is de steen gedetermineerd als buntzandsteen. Dergelijke zandsteen is te
vinden in het Duitse Eifelgebied en ten noorden van Trier.

Wetsteen
De enige wetsteen van de vindplaats is ovaal en plat van vorm en heeft afmetingen van
12,4 x 5,7 x 1,2 mm. Het uitgangsmateriaal is een rolsteen van groengrijze siltsteen.
Het resterende, herkenbare slijpgereedschap bestaat uit slechts één klein fragment met
een afgesleten vlak. Het betreft een groengrijze kwartsitische zandsteen, die dusdanig
gefragmenteerd is dat nadere determinatie niet meer mogelijk was.

5.2.2 BOUWMATERIAAL
Uit de opgraving zijn zestien fragmenten bouwmateriaal afkomstig: vier zijn van basalt, één
van schalie, één van zandsteen, twee van kalksteen en acht van tufsteen. Er is niet veel
bekend over het gebruik, de herkomst en de technologie van natuursteen in Romeinse
bouwwerken in ons land. Het is daarvoor van groot belang al het vondstmateriaal van elke
opgraving te registreren en te documenteren. De hieruit volgende informatie is van groot
belang om later meer algemene conclusies te kunnen trekken, betreffende de bouwhistorie
in de Romeinse tijd.
Bouwstenen kunnen verschillende vormen hebben gehad. Hun vorm is afhankelijk van wat
voor soort constructie ze zijn gebruikt. Daarbij kan gelet worden op bijvoorbeeld een regel-
matige, rechthoekige vorm zoals die van bakstenen. Of juist op een meer onregelmatige
vorm voor meer specifieke functies en plaatsen in een bouwwerk. Men mag stellen dat
stenen van onregelmatige vorm en formaat zijn gebruikt als muurfundament. Het betreft
hier enerzijds binnenconstructies van muren (opus caementicum), en anderzijds buiten-
muren in constructies zoals opus incertum of opus reticulatum.84 Dit soort bouwstenen
van onregelmatige vorm laten zich echter zeer moeilijk als zodanig determineren, zeker
wanneer er geen mortelresten aanwezig zijn. Uit de opgraving komen twee fragmenten die
een regelmatige vorm lijken te hebben gehad: één van zandsteen en één van kalksteen.
Beide fragmenten vertonen nog mortelresten.
Het tweede stuk kalksteen betreft een fragment van een witte kalksteen met een vlak af-
gesleten oppervlak. Het fragment heeft afmetingen van 90 x 70 x  37 mm. In de Romeinse
tijd zijn dergelijke kalkstenen gebruikt voor beeld- en decorstukken. De steen hoort tot de
bioklastische kalksteenvarianten.
Vier andere bouwstenen zijn van basalt. Basalt werd vaak gebruikt in de Romeinse tijd in
verschillende soorten muurconstructies o.a. opus incertum, opus mixtum en opus
reticulatum. De stenen van De Balije-Context Schip hebben een onregelmatig vorm en
vertonen mortelresten of sporen van bekapping. Het lijkt erop dat het natuurlijke oppervlak
van het basalt is gebruikt als buitenkant in muurwerk.
Het laatste fragment bouwsteen is een schist met mortelresten. Het stuk steen is te
gefragmenteerd om er meer over te kunnen zeggen. Brokken schist werden echter vaak
gebruikt in het fundament.
De herkomst van de basalt is waarschijnlijk het  Zevengebergte, langs de Rijn in Duitsland.
De eerste kalksteen is een zogenaamde Doornikse kalksteen, afkomstig uit groeves in
West-Vlaanderen in België. Van het tweede hierboven beschreven stuk kalksteen is de her-
komst te vinden in Noord-Frankrijk. Dit exemplaar heeft grote overeenkomsten met materi-
aal uit Norroy.
De acht, wat grotere stukken tufsteen zijn zeer verweerd, hebben een gemiddelde grootte
die ligt tussen de 5 - 10 cm, maar zijn zeker van hoekige bouwstenen van muurwerk af-
komstig.
De tuf is afkomstig van het noordoostelijke deel van het onderzoeksterrein, uit put 38. Hier
is uit dezelfde, verspoelde context een grote hoeveelheid dakpanmateriaal afkomstig en
grove stukken mortel die voor vloeren en/of muren zijn gebruikt.85

5.2.3 OVERIG MATERIAAL
In put 21 is een zandsteen gevonden die macroscopisch is gedetermineerd als
Buntzandsteen. Het artefact is 8,7 x 8,4 x 5,5 cm groot en heeft een afgesleten vlak. Het
artefacttype is onbekend. Het kan een rest van een bouwsteen zijn geweest, maar het zou
ook gedetermineerd kunnen worden een deel van slijpgereedschap.

5.3 Onbewerkte steen
Onbewerkte steen is te omschrijven als steen zonder bewerkingssporen of gebruiksporen.

84. Adam 1994.
85.  Zie verder hoofdstuk 10.1.
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Dergelijke stenen kunnen ingedeeld worden in verschillende categorieën, al naar gelang de
herkomst van het materiaal (tabel 4). Het materiaal kan afkomstig zijn uit steengroeven en
zou met een specifiek doel naar de vindplaats kunnen zijn aangevoerd. Ook de steen-
fragmenten waarvan door verwering en/of verregaande fragmentatie alle kenmerken van
bewerking of gebruik verloren zijn gegaan, is onder “onbewerkt steen” ingedeeld.
Waar mogelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen door de mens of door de natuur
aangevoerd stenenmateriaal. Om die reden is het onbewerkte materiaal ingedeeld in afge-
rond (a), afgerond/hoekig (ah) en hoekige (h) stenen. Afgerond wil zeggen dat het stenen
betreft die door erosie en geologisch transport zijn afgesleten, zoals dat bij steen uit rivie-
ren het geval is. Hetzelfde geldt overigens voor de deels afgeronde, deels hoekige stenen.
Maar het verschil met de eerder genoemde groep is dat ze zijn gebroken door processen
als verhitting of mechanische bewerking. De derde groep, van hoekige stenen, vertoont
geen sporen van natuurlijke verwering en erosie. Dit materiaal moet dus ter plekke zo
sterk gefragmenteerd zijn, dat alle sporen die kenmerkend zijn voor een rolsteen zijn ver-
dwenen. Ook kan het zijn aangevoerd uit steengroeven waar het gesteente geëxploiteerd
is.
In totaal zijn 1035 onbewerkte stenen op de opgraving verzameld. Hiervan bestaan 453
stuks uit kleine, afgeronde stenen met een omvang van 10 mm of minder. Dit materiaal is
te determineren als grind. Deze stenen zijn niet per stuk gedetermineerd, maar een quick
scan toont aan dat het grind merendeels bestaat uit gangkwarts, diverse soorten zandste-
nen en lydiet. Van de overige 582 stenen is 79% afgerond,  13% afgerond/hoekig en be-
staat 8 % uit hoekig materiaal. Gezien de steensoorten van dit hoekige materiaal betreft
het waarschijnlijk restanten bouwmateriaal. Het gaat om fragmenten van basalt, zandsteen
en kwartsiet, en daarnaast ook nog materiaal als tufsteen en leisteen. Deze laatstge-
noemde steensoorten komen zeker niet als rolsteen voor en zijn zeker vanuit steengroeven
aangevoerd.

Tabel 4. Onbewerkt steen: aantal en vorm

Vergeleken met de andere onbewerkte steensoorten zien we een duidelijke onderscheid in
samenstelling van het materiaal. Bij de afgeronde en afgerond/hoekige stenen domineert
vooral gangkwarts en verschillende soorten zandsteen. De grootte van de afgerond/hoe-
kige en hoekige is ook verschillend (tabel 5). Terwijl hoekige stenen meestal groter zijn dan
10 cm, is het afgerond en afgerond/hoekige materiaal veel kleiner. De samenstelling van
de laatstgenoemde groep komt bovendien overeen met die van het hiervoor genoemde
grind. Het lijkt erop dat het grind uit Rijnafzettingen afkomstig is. Het is zeer aannemelijk
dat dit grind is gebruikt als wegverharding van de nabijgelegen Romeinse weg. Opvallend
is dat bij eerder onderzoek van materiaal van de Romeinse weg in Vleuten-de Meern
(Stroomweg), ook kleinere fragmenten van hoekig basalt gebruikt leken te zijn in de weg-
vulling.86

Ook deze basalt komt waarschijnlijk uit groeven in het Zevengebergte direct aan de Rijn.
De leisteen is van een grijs type dat voorkomt in het Rijngebied. De tufsteen is oorspron-

Steensoort a ah h totaal

basalt 1 1 13 15

kw zandstn 17 7 6 30

zandsteen 50 13 7 60

tuf 5 5

siltstn/zandstn 74 4 78

kwartsiet 30 20 3 53

lei 3 3

gangkwarts 231 17 2 250

kalkstn 2 2

siltstn 11 4 2 17

graniet 1 2 1 4

conglomeraat 1 1

jaspis 1 2 3

lydiet 17 5 22

porfier 3 3

vuursteen 22 4 26

totaal 459 75 48 582

86. Kars, in druk.
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kelijk afkomstig uit steengroeven in het Nette- of Brohltal in het Eifelgebied in het Duitse
Rijngebied.

Tabel 5. Grootte van de verschillende stenen in mm

5.4 Conclusie
Het onderzochte materiaal heeft enkele opvallende kenmerken. Ten eerste bestaat het
vooral uit onbewerkt riviergrind. Voorts is er maar een gering aantal artefacten (n=22)
aangetroffen. Het gaat hier om slijpgereedschap en bouwsteen. Voor dit materiaal is geen
of nauwelijks riviergrind gebruikt, maar steen uit steengroeven. Een derde opvallend ken-
merk is dat typisch huishoudelijk gereedschap zoals maalstenen, vijzels, gewichten, etc.
ontbreken. Het materiaal is dus in die zin geen afspiegeling van een ‘gewone’ nederzetting.
Wat dat betreft lijkt De Balije-Context Schip op de nederzetting Veldhuizen B en C, waar
ook geen huishoudelijke artefacten van steen werden aangetroffen.87

Uit de, op zich geringe, hoeveelheid bouwmateriaal is met grote waarschijnlijkheid af te le-
zen, dat er een stenen bouwwerk op of in de directe nabijheid van ons onderzoeksgebied
heeft bestaan. Gelet op de specifieke setting van het onderzoeksgebied, langs de rivier
de Heldammer en even ten zuiden van een Romeinse weg, komt hiervoor het meest een
Romeinse stenen wachttoren in aanmerking. Dergelijke torens hadden een signalerende en
controlerende functie in de linie tussen de verschillende grensforten (castella).
De precieze plek van deze toren is niet te duiden. Er zijn immers geen grondsporen aange-
troffen en het vondstmateriaal ligt bovendien in een verspoelde context. Toch kan op basis
van de vondstconcentraties bij benadering worden vastgesteld dat de stenen wachttoren
zich in het noordoostelijke en eventueel noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied
heeft bevonden, ten zuiden van een Romeinse weg en de Heldammer.

vorm <60 <10 <50

a/ ah 214 31 17

h 4 8 20

87. Graafstal, in voorbereiding.
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6. Metaal
(F.A. van der Chijs)

6.1 Globale beschrijving en potentie van het materiaal
In dit hoofdstuk is al het metaal beschreven dat tijdens de opgravingen in Vleuten-De
Meern De Balije en Context Schip is gevonden, met uitzondering van de metaalslakken. Het
onderzoek naar de metalen voorwerpen kan een bijdrage leveren aan de beantwoording
van een aantal onderzoeksvragen, zoals de datering, gebruiksduur en de functie van (delen
van) deze vindplaats.
Vindplaats De Balije leverde in totaal  51 metaalvondsten op. De grootste twee groepen
metaal bestaan uit ijzer (n=17) en koper(legering) (n=17). Verder werd ook nog lood
(n=9), tin (n=6), zilver (n=1) en tenslotte aluminium (n=1) gevonden. Vindplaats Context
Schip leverde in totaal 4 metaalvondsten op, bestaande uit ijzer (n=3) en koper(legering)
(n=1).
Bij de beschrijving van de voorwerpen staat er alleen Context Schip bijgeschreven, mocht
het om een van de vier metalen voorwerpen gaan. In alle andere gevallen gaat het om De
Balije, dit wordt echter niet verder vermeld in de tekst.
Het materiaal was in een slechte conditie door jarenlang verblijf in de bodem en de wisse-
lende grondwaterstanden. De ijzeren voorwerpen zijn zelden compleet en alle vondsten zijn
bedekt met een dikke roestkorst; de meeste waren echter ondanks de corrosie nog rede-
lijk herkenbaar en zijn op het oog gedetermineerd. Van één onherkenbare brok ijzer dat
mogelijk wel een interessant voorwerp bevatte, is een röntgenopnamen gemaakt.
De voorwerpen met een koperlegering zijn licht tot sterk gecorrodeerd.  De loden voor-
werpen zijn niet gecorrodeerd. Veel materiaal komt uit de bovengrond (bouwvoor). Dit ma-
teriaal is voornamelijk van recente datum, hoewel ertussen ook wel wat Romeins en Mid-
deleeuws materiaal is aangetroffen. Het Romeins en Middeleeuwse materiaal kan niet
meer aan een bepaald spoor toegewezen worden, maar duidt er wel op dat deze voorwer-
pen op deze vindplaatsen gebruikt en gedragen werden.
Goed dateerbaar materiaal uit de grondsporen kan worden gebruikt om kuilen, greppels en
andere structuren te dateren. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de groep munten en
fibulae, omdat deze een korte omlooptijd hebben gehad, door een opvolging van een andere
mode bij de fibulae en andere keizers bij de munten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
werktuigen waarbij modellen elkaar niet snel zijn opgevolgd; tenminste niet herkenbaar.

6.2 Methoden
De metalen voorwerpen zijn zowel handmatig als met behulp van de metaaldetector verza-
meld. Bij het aanleggen van iedere nieuwe opgravingsput is eerst door de graafmachine de
bovenlaag van de grond afgehaald, waarna systematisch met de metaaldetector is gezocht
naar materiaal. Spijkers en recent materiaal zijn niet altijd ingemeten, maar andere metaal-
vondsten wel om later te kunnen vaststellen of de vondsten misschien aan grondsporen
konden worden toegeschreven. De meeste vondsten hebben een apart vondstnummer ge-
kregen.
Ook bij het doorspitten en couperen is zowel handmatig als met de detector gezocht. Alleen
de verzamel- en bovengrondvondsten hebben een gemeenschappelijk vondstnummer gekre-
gen. Bij het beschrijven van het materiaal zijn ze gesplitst en hebben een subnummer ge-
kregen.
Slechts twee dateerbare voorwerpen zijn daadwerkelijk in een spoor aangetroffen. Een ge-
broken draadfibula (Put 18, Spoor 2, vondstnummer 327), en een deel van een draadfibula
(Put 18, Spoor 3, vondstnummer 331).

6.3 Indeling van het metaal
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 verspreiding van de verschillende activiteiten op het terrein te kunnen bekij-
ken.88

De hoofdgroepen zijn als volgt verdeeld:
1. Gebouw.
2. Lichamelijke verzorging.
3. Militair.
4. Handel & nijverheid.
5. Ontspanning.
6. Religie.
7. Voeding.

88. Deze indeling is ontstaan door sa-
menwerking van C.K. Nooijen (voor-
heen ADC) en E.J. Bult (stads-
archeoloog Delft) na een inventari-
satie van opgegraven metalen voor-
werpen in verschillende publicaties.
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8. Vervoer.
9. Overig.

Materiaal uit de bovenstaande categorieën 5, 6 en 7 is op De Balije/Context Schip niet aan-
getroffen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat voorwerpen die tot deze categorieën behoor-
den niet zijn gebruikt. De voorwerpen kunnen van een ander materiaal gemaakt zijn dan
metaal, meegenomen zijn naar een andere plek of niet als zodanig herkend in het vondst-
materiaal.

1. Gebouw
In de categorie gebouw komen drie delen van tinnen lepels voor. Deze kunnen in de
Nieuwe tijd gedateerd worden. Een uiteinde van een gordijnroede kan ook in deze tijd geda-
teerd worden.

2. Lichamelijke verzorging
De grootste groep in deze categorie bestaat uit fibulae, de Latijnse benaming voor mantel-
speld. Uit afbeeldingen op grafmonumenten blijkt dat de spelden in de lengterichting op de
schouder of elders in de kleding werd gestoken. Fibulae waren een noodzakelijk onderdeel
van een dracht, waarbij ongenaaide lappen stof tezamen gehouden moesten worden. Zowel
Romeinen, Kelten als Germanen droegen een bovenkleed om de schouders, dat vast-
gehecht werd met behulp van een mantelspeld, die meestal op de schouder en soms op de
borst zat.89 Mannen droegen gewoonlijk één speld, vrouwen twee. In de Vroeg- en Midden-
Romeinse tijd waren fibulae in zwang bij zowel de inheems-Romeinse (burger)bevolking als
bij militairen. Het waren dus zeker niet alleen maar sieraden van de rijken.90

Uit de Midden-Romeinse periode zijn in totaal vijf fibulae met een koperlegering gevonden.
Ze behoren alle tot het type draadfibula, welke in de periode tussen ongeveer 70 n.Chr. en
250 n.Chr. vaak worden gevonden. Ze komen massaal voor in het Nederrijnse gebied in zo-
wel inheemse als Romeins-militaire vindplaatsen.
De reden dat we fibulae vinden kan zijn omdat er delen van de voorwerpen waren afgebro-
ken en ze daarna zijn weggegooid. Dit komt omdat het meest kwetsbare onderdeel, de
naald, vaak breekt. Een goed voorbeeld hiervan is de draadfibula waar de naald nog in de
naaldhouder zit, maar waar de naald is gebroken.
Drie fibulae lijken te zijn verloren, daar de naald is afgebroken. Twee hiervan hebben een
hoekig gebogen beugel,91 en één een tamelijk rondgebogen beugel.92 Het type met de hoekig
gebogen beugel -de zogenaamde soldatenfibula- lijkt voornamelijk in de tijd van de
Flavische keizers gedragen te zijn. Door het veelvuldig voorkomen van dit provinciaal-Ro-
meinse fibulatype in de castella en castra langs de grenzen van het Romeinse Rijk, lijkt
de naam Legioens- of Soldatenfibula terecht. Toch wordt deze fibula ook door burgers ge-
dragen en dan niet uitsluitend door mannen, maar ook door vrouwen.93

Een vierde fibula bestaat uit twee delen: een bandvormige beugel met puntversiering en
een naald met een veer waarvan twee windingen nog over zijn. Dit is waarschijnlijk ook
een draadfibula.
Slechts in één geval is een compleet exemplaar aangetroffen (afb. 31). Het gaat om een
draadfibula waarvan de naald nog in de naaldhouder zit. De beugel is bandvormig en door
de corrosie is niet te zien of deze ook versierd is. De overgang naar de veel smallere voet
vertoont een knik.94 Dit soort fibulae lijken vooral in de 2e eeuw te zijn gedragen.95

Ring (Context Schip)
Naast de fibulae is er ook een ring van koperlegering gevonden, versierd met een steen
gelijkend op kornalijn (zie ook bijlage 1). Na onderzoek bleek het hier om een imitatiesteen
te gaan, gemaakt van glas.96 De ‘steen’ is gesneden, maar het glas is erg verweerd zodat
niet meer te zien is om wat voor oorspronkelijke voorstelling het handelde. Het voorwerp
is als vlakvondst gevonden bij de opgraving Context Schip en kan dus niet aan een spoor
worden toegewezen. De ring dateert uit de Romeinse tijd. De scheen van de ring is afge-
broken. Alleen de bovenkant van de ring met de ‘steen’ is bewaard gebleven.
Het dragen van een ring is een typisch Romeins element. In Noordwest-Europa was de ge-
woonte ringen te dragen weinig verbreid. Naast de functie van sieraad had de vingerring
ook een functie als onderscheidingsteken. De steen in de ring had een praktische functie
bij het verzegelen van documenten of goederen. De afbeelding op de steen kon dienen als
amulet dat de drager van de ring geluk moest brengen. Ringen met gesneden stenen zijn
vóór de Romeinse tijd in onze streken vrijwel onbekend. In heiligdommen in de noordelijke
provincies van het Romeinse rijk vormen ze een gebruikelijk geschenk aan de goden.97 Hier
lijkt het echter om een ring te gaan die weggegooid is nadat de ring is gebroken. Wie de

Afb. 31 Een complete draadfibula

89. Waasdorp & Zee 1988, 26.
90. Van der Roest 1994, 145.
91. Vgl. Haalebos 1986, 93, fig. 43, 36;

één heeft een V-vormige inkeping
aan de onderkant van de naald-
houder.

92. Vgl. Haalebos 1986, 93, fig. 43, 35.
93. Van der Roest 1988, 153.
94. Vgl. Haalebos 1986, 93, fig. 43, 134.
95. Haalebos 1986, 52.
96. I. Joosten (ICN, Amsterdam) heeft

een analyse kunnen maken, waaruit
een hoog gehalte silicium blijkt, het-
geen wijst op glas. Met andere stof-
fen is de steen vervolgens rood-
gekleurd (Zie verder ook bijlage 1).

97. Swinkels 1994, 142.
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drager van deze ring is geweest blijft een raadsel.

Gesp
Een deel van een bronzen gesp kan gedateerd worden in de Nieuwe Tijd.

Nieuwe Tijd
Uit de 18e eeuw zijn twee horlogesleuteltjes uit de bovengrond gevonden. Met dergelijke
sleutels kon een horloge worden opgewonden. Een knoopje van lood/tin uit de 16e -17e

eeuw is eveneens in de bovengrond aangetroffen. Een afgebroken tinnen dop van waar-
schijnlijk een parfumflesje kan in de eerste helft van de 20e eeuw gedateerd worden.98 De
dop is versierd met een op een Romeins gelijkende gehelmde godin met een schild aan
haar voeten.

3. Militair
Onder de categorie militair vallen geen Romeinse vondsten te plaatsen. Wel zijn twee
musketkogels aangetroffen die gedateerd kunnen worden van de late 16e eeuw tot 1965.99

4. Handel & nijverheid.
Betaalmiddelen
Onder deze materiaalgroep vallen vijf munten (tabel 6). Alle munten zijn met de
metaaldetector in de bovengrond gevonden en kunnen niet aan een spoor worden toegewe-
zen. Ze dateren uit verschillende periodes. Slechts één exemplaar dateert uit de Romeinse
tijd.

Onder nijverheid kunnen twee voorwerpen geschaard worden. Een lakenloodje werd in de
lakenindustrie, na te zijn gekeurd, aan een baal laken bevestigd, meestal met het wapen
van de stad in het loodje geslagen. Ook hier staat een wapen op het loodje afgebeeld. Het
gaat hier waarschijnlijk om het wapen van Utrecht.
Een ovaal stukje lood met een gat erin zou gediend  kunnen hebben voor het verzwaren van
een vissersnet. Een datering hiervoor is onbekend.

5. Ontspanning, 6. Religie, 7. Voeding.
Op het gebied van ontspanning, religie en voeding is geen materiaal aangetroffen. Men zou
hier kunnen denken aan respectievelijk muziekinstrumenten, speelgoed en spellen, aan
funeraire en persoonlijke voorwerpen, en aan potten, pannen en bestek.

8. Vervoer.
Een bronzen beslagstukje in de vorm van een fallus heeft vastgezeten aan Romeins
paardentuig (afb. 32). Dit beslag kan zowel worden aangetroffen in een militaire als een
burgerlijke nederzetting.100 Het beslagstuk is te dateren vanaf tweede helft van de 1e eeuw
tot ca. 120 n.Chr.101

9. Overig.
De grote groep ijzer wordt gevormd door spijkers (n=6), plaatjes (n=3),
ondetermineerbare brokjes(n=5), ringen (n=3), stripje (n=1) en een staafje (n=1).
In de categorie lood zijn er brokjes (n=3), plaatjes (n=2) en een loodveter (n=1) gevon-
den. De loodveter kan gebruikt zijn om een uiteinde van iets te verstevigen.
Bij het onderzoek op het terrein Context Schip zijn spijkers (n=2) en een hol staafje gevon-
den (n=1).
De spijkers kunnen in verschillende houten constructies hebben gezeten, zoals gebouwen,
karren, etc. De ringen kunnen voor van alles gebruikt zijn; ook bijvoorbeeld voor paarden-
tuig. Het is echter moeilijk om een voorwerp zonder context aan een bepaalde functie toe
te schrijven. Daarom zijn al deze voorwerpen onder de groep ‘overig’ geschaard. De meta-
len voorwerpen zijn zowel van ijzer, aluminium als van koperlegering gemaakt.

VONDSTNR AUTORITEIT MUNTSOORT DATERING MUNTPLAATS CATALOGUS VERWIJZING

100 Holland, Jan I (1296-1299) penning 1296-1299 geslagen te Dordrecht Van Hengel 1998: C.46.1

101 Romeins sestertius 1e-2e eeuw totaal gecorrodeerd

102 Nederlanden oord of duit 17e eeuw totaal versleten / gecorrodeerd

103 Bourgondische Nederlanden Karel V (1506-1555) kwart groot z.j. 1521-1556 Van Gelder & Hoc 1960: 194

103 Holland, Philips II (1555-1598) oord 1575-1579 geslagen te Dordrecht Van Gelder & Hoc 1960: 263-11

Tabel 6. Munten

Afb. 32 Bronzen militair beslag (fallus)
van paardentuig.

98. Mondelinge mededeling A. Veenhof
(ADC).

99. Mondelinge mededeling A. Veenhof
(ADC).

100. Van der Roest 1994, 153.
101. Met dank aan J.A.W. Nicolay (AIVU).
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 6.4 Conclusies
De meeste aandacht is uitgegaan naar de fibulae - en in mindere mate de munten102 -, om-
dat die het beste zijn te dateren. Daar komt nog bij dat veel andere vondstgroepen ook te
klein waren om verregaande conclusies te trekken. Op basis van het metaal kunnen geen
uitspraken worden gedaan over wat voor een soort terrein De Balije-Context Schip is ge-
weest. Indien de begin- en einddatering van de vindplaats mag worden afgelezen uit de ge-
ringe hoeveelheid metaalvondsten, dan komen daarvoor alleen de fibulae in aanmerking.
Deze dateren vanaf de tweede helft van de 1e eeuw tot in de 2e eeuw. Uit ongeveer de-
zelfde periode stamt een voorwerp van militair paardentuig. Opvallend is verder nog de
bronzen ring met glazen steen op de vindplaats Context Schip. Het verval van de nederzet-
ting lijkt op grond van de datering van de fibulae in te zetten in de loop van de 2e eeuw.
Opvallend is dat er alleen maar draadfibulae zijn aangetroffen. Die werden niet alleen door
militairen, maar ook vaak door gewone burgers gedragen, waarschijnlijk zowel door man-
nen als vrouwen. Normaal gesproken worden ook vaak andere typen gevonden, zoals
scharnierfibulae of schijffibulae in deze periode.
Vervolgens bestaat er een groot tijdsgat tot bijna het einde van de 13e eeuw, waaruit een
penning van Jan I van Holland dateert. Daarna volgen enkele munten die in de 16e en 17e

eeuw gedateerd moeten worden. Vanaf dat moment is er doorlopend tot de Nieuwe Tijd ac-
tiviteit waarneembaar in de vorm van o.a. twee horlogesleuteltjes, een lakenloodje, een
knoopje en twee musketkogels. Deze zijn echter allemaal in de bovengrond als verzamel-
vondst gevonden.

102. Er is maar één zeer gesleten
sestertius gevonden.
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7  Archeobotanie
(H. van Haaster - BIAX Consult)

7.1 Inleiding
Sinds 1997 vindt op de Utrechtse VINEX-locatie Leidsche Rijn op grote schaal archeolo-
gisch onderzoek plaats. Daarnaast vindt ook op grote schaal landschappelijk onderzoek
plaats. Hierbij wordt getracht meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen het dyna-
mische rivierenlandschap en alle activiteiten die samenhingen met het inrichten van de
rijksgrens, het onderhoud daarvan en de bevoorrading van de Romeinse legereenheden die
zorg droegen voor bewaking en onderhoud van de grens. Een belangrijk onderdeel van het
onderzoek naar de landschappelijke setting is pollenonderzoek en onderzoek aan botani-
sche macroresten. Op basis hiervan wordt getracht meer inzicht te verkrijgen in vegetatie-
ontwikkelingen die zich tijdens de periode van Romeinse activiteit in het onderzoeksgebied
hebben voltrokken. Ook wordt verwacht dat door dit onderzoek meer inzicht kan worden
verkregen in de agrarische ontwikkelingen in het studiegebied, die waarschijnlijk onder in-
vloed stonden van de Romeinse aanwezigheid. Sinds 1997 is daarom op meerdere plaatsen
pollen- en macrorestenonderzoek verricht.103 In dit verslag worden de resultaten bespro-
ken van het botanisch onderzoek op vindplaats De Balije. Tijdens het archeologisch onder-
zoek zijn op een aantal plaatsen monsters genomen voor pollenonderzoek en onderzoek aan
botanische macroresten. Het doel van dit onderzoek was informatie te verkrijgen over de
vegetatieontwikkeling in het landschap tot ca. 1 km rond de vindplaats vóór en tijdens de
Romeinse tijd. Tevens was de verwachting dat inzicht zou worden verkregen in de aard van
de menselijke activiteit op en rond de nederzetting.

7.2 Materiaal en methode

7.2.1 POLLENONDERZOEK
Monsters voor pollenonderzoek zijn genomen uit de volgende twee profielen:

1. Een profiel door de crevassegeul in put 20
Langs de westrand van het nederzettingsterrein is een crevassegeul V aangetroffen die in
een soort boog om het nederzettingsterrein heen loopt (afb. 33). De afstand tussen geul en
nederzetting bedraagt 10 tot 20 meter. Een dwarsprofiel door de geul is bemonsterd voor
pollenonderzoek. Dit is gedaan door het slaan van twee pollenbakken in de profielwand
(vondstnummers MP389 en MP390). Uit het profiel zijn op verschillende stratigrafische ni-
veaus in totaal negentien monsters geïnventariseerd. Hierbij is gelet op pollenrijkdom, con-
servering en indicatoren voor verspoeling. Een beschrijving van het bemonsterde profiel
wordt hieronder gegeven.

Afb. 33 Zicht op de restgeul van
crevasse V in het noordprofiel ter
hoogte van de putten 26 en 34.

103. Van Haaster & Vermeeren 2000
(Moerasbrug Veldhuizen); Van Haas-
ter 2001 (Stroomweg Veldhuizen);
Van Haaster 2002 (Vleuten Wilhel-
minalaan).
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Vondstnummer MP389
-0,10 - -0,39 m NAP: donkergrijze, zware zavel (vuil): fase A
-0,39 - -0,52 m NAP: grijsbruine, zware zavel (roest): fase B
-0,52 - -0,55 m NAP: bruin, fijn zand: fase C
-0,55 - -0,60 m NAP: grijsbruine lichte zavel: fase D

Vondstnummer MP390
-0,40 - -0,48 m NAP: grijsbruine, zware zavel (roest): fase B
-0,48 - -0,51 m NAP: bruin, fijn zand: fase C
-0,51 - -0,60 m NAP: grijsbruine lichte zavel: fase D
-0,60 - -0,62 m NAP: grijsbruin, fijn zand: fase E
-0,62 - -0,72 m NAP: blauwgrijs, fijn zand: fase F
-0,72 - -0,90 m NAP: lichte, grijze klei (iets houtskool): fase G

Tijdens de inventarisatie bleek dat de monsters van boven het niveau 0,72 m÷ NAP geen
pollen van voldoende kwaliteit bevatten om een gedetailleerde pollenanalyse te rechtvaar-
digen. Alleen het monster uit de vroegste opvulling (fase G) bevatte voldoende goed-
geconserveerd pollen. Dit monster is daarom geselecteerd voor een gedetailleerde
vervolganalyse. Van hetzelfde niveau is bovendien een monster genomen voor analyse van
de botanische macroresten (MZ391).

2. Een profiel in put 12
In put 12, aan de zuidrand van het nederzettingsterrein, is een profiel door de ondergrond
onderzocht om inzicht te krijgen in de landschappelijke ontwikkeling voorafgaande aan de
bewoning in de 2e eeuw. Het profiel is bemonsterd in twee pollenbakken met de vondst-
nummers MP387 en MP388. In het profiel waren meerdere fasen in de opbouw van de on-
dergrond te herkennen. Daarom zijn uit de verschillende niveaus monsters voor pollen-
onderzoek geselecteerd. In totaal gaat het om tien monsters. Een beschrijving van het
bemonsterde profiel wordt hieronder gegeven.

Vondstnummer MP387
+0,15 - +0,09 m NAP: geroerde bovengrond: fase A
+0,09 - -0,01 m NAP: grijsbruine, lichte tot zware zavel: fase B
-0,01 - -0,07 m NAP: grijsbruine, gevlekte, zware zavel: fase C2
-0,07 - -0,27 m NAP: licht-grijsbruine, gevlekte, lichte zavel: fase C1
-0,27 - -0,35 m NAP: grijsbruine, gevlekte, lichte klei (veel ijzer): fase D

Vondstnummer MP388
-0,15 - -0,23 m NAP: licht-grijsbruine, gevlekte, lichte zavel: fase C1
-0,23 - -0,46 m NAP: grijsbruine, gevlekte, lichte klei (veel ijzer): fase D
-0,46 - -0,55 m NAP: bruingrijze, gevlekte, lichte klei: fase E
-0,55 - -0,61 m NAP: donkergrijze, zware klei: fase F
-0,61 - -0,65 m NAP: zwart, veraard veen: fase G

Uit de inventarisatie bleek dat ook in dit profiel een groot verschil aanwezig is tussen de
kwaliteit van het pollen in het bovenste en onderste deel. De grens tussen goed en slecht
geconserveerd materiaal ligt boven in fase D. Hierboven is nauwelijks pollen van enige be-
tekenis aangetroffen. Uiteindelijk zijn uit de fasen D, E, F en G vijf monsters geselecteerd
voor een gedetailleerde analyse. Voor de exacte herkomst van de monsters wordt verwe-
zen naar het pollendiagram (tabel 8).
Alle pollenmonsters zijn bereid door C.D. Troostheide van het Amsterdams Archeologisch
Centrum. De monsters zijn behandeld volgens de acetolysemethode van Erdtman.104 Voor
het verwijderen van de minerale bestanddelen in de monsters is waterstoffluoride (HF) ge-
bruikt. Om pollenconcentratieberekeningen mogelijk te maken, zijn aan elk monster
Lycopodium sporen toegevoegd.105 Van elk pollenmonster is uiteindelijk één pollen-
preparaat vervaardigd. De preparaten zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop bij een ver-
groting van 400 maal geanalyseerd. Indien nodig zijn determinaties verricht bij een vergro-
ting van 1000 maal en/of door middel van fasecontrastmicroscopie. De analyses zijn uitge-
voerd door M. van Waijjen (BIAX Consult)
De totaalpollensommen die werden behaald, liggen tussen 643 (fase G)  en 270 (bovenin
fase D). Over het algemeen wordt een totaalpollensom van 600 beschouwd als een aantal
dat een betrouwbaar beeld geeft van de verdeling van de meest voorkomende pollentypen
(met 10% of meer vertegenwoordigd). Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de verde-

104. Erdtman 1960; Fægri et al. 1989.
105. Stockmarr 1971.
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ling van de zeldzamere pollentypen zijn grotere pollensommen nodig. Zo is voor pollentypen
die met minder dan 5% in een monster zijn vertegenwoordigd een totaalpollensom van 1000
nodig.106 Dit betekent dat het pollenbeeld dat we bovenuit fase D hebben verkregen minder
betrouwbaar is dan het beeld uit de oudere fasen.
In het meest linker deel van het diagram wordt de verhouding boompollen (AP) ten -
opzichte van het niet-boompollen (NAP) weergegeven. In dit diagramdeel is alleen het pol-
len van de zogenaamde hogere planten opgenomen, waarbij de totale som van boompollen
en niet-boompollen op 100% is gesteld. Sporen van varens en mossen, alsmede andere
microfossielen zijn niet in de berekening opgenomen. In dit diagramgedeelte is op eenvou-
dige wijze de openheid van het landschap af te lezen. Zo is uit pollenonderzoek in recente
vegetaties gebleken dat boompollenpercentages van minder dan 25% duiden op een open
landschap. Bij een percentage van meer dan 55% is sprake van bos, terwijl bij een percen-
tage tussen 25 en 55% sprake is van open bos of een bosrandsituatie.107 Hierbij zijn een
paar kanttekeningen op zijn plaats. Het is namelijk op dit moment niet helemaal zeker in
hoeverre deze gegevens gebruikt kunnen worden om uitspraken te doen over sterk door
mensen beïnvloede landschappen. De kans bestaat namelijk dat door menselijke activiteit
de stuifmeelproductie sterk wordt beperkt, terwijl er wel degelijk sprake is van boom-
groei. We kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan hakhoutcultuur. Houtsoorten als els, eik,
wilg en es hebben over het algemeen een sterk regenererend vermogen. Dit betekent dat
zich na kap vanuit het oude, volwassen wortelstelsel snel veel nieuw hout ontwikkelt, dat
na een aantal jaren weer stam- en/of hakhout kan opleveren. De bomen hoeven dan echter
nog niet te bloeien. Volgens Pott duurt het 7 tot 10 jaar voordat een beuk na kap vanuit het
oude wortelstelsel weer begint te bloeien. Bij een eik duurt dit 14-16 jaar.108 Hoewel Pott
niet van elke boom dergelijke bloeiperiodes noemt, is het duidelijk dat een kapcyclus die
korter is dan de benodigd tijd om de gekapte bomen weer in bloei te laten komen, resul-
teert in een zeer lage boompollenproductie en een schijnbaar zeer open landschap. Boven-
dien is het zo dat bij pollenonderzoek in het rivierengebied zo vaak lage boompollen-
percentages worden waargenomen dat relatief lage boompollenproductie waarschijnlijk in-
herent moet worden beschouwd aan (bepaalde) rivierlandschappen. Hierbij is het de activi-
teit van het riviersysteem die voorkomt dat bomen oud genoeg worden om in bloei te ko-
men. In dit geval zien we in de pollendiagrammen een (schijnbaar?) open landschap zonder
dat sprake hoeft te zijn van enige menselijke activiteit.
In het tweede diagramdeel zijn alle aangetroffen pollentypen, verdeeld over vijf belangrijke
soortengroepen, tegen elkaar uitgezet. In het diagram is ook een pollenconcentratiecurve
opgenomen. Deze curve is alleen gebaseerd op het pollen van hogere planten, met uitzon-
dering van de waterplanten. De pollenconcentratie in een sediment is van een aantal facto-
ren afhankelijk. De belangrijkste factor is de accumulatiesnelheid van het sediment. Onder
accumulatie wordt verstaan het netto resultaat van sedimentatie (dan wel veengroei), af-
braak en compactie. Wanneer we uitgaan van een constantie jaarlijkse polleninflux, kan de
pollenconcentratie gebruikt worden om inzicht te krijgen in de accumulatiesnelheid van een
sediment. Door oxidatie wordt pollen echter aangetast. Wanneer de conserverings-
omstandigheden in een profiel niet overal gelijk zijn, geeft het verloop van de pollen-
concentratie geen juist beeld weer van veranderingen in de accumulatiesnelheid. Dit laat-
ste is in het onderzochte profiel het geval. Met de afname van de pollenconcentratie neemt
het aantal (door corrosie) niet determineerbare pollen toe, waardoor ook de pollensommen
die in preparaten behaald konden worden van onder naar boven afnemen.

7.2.2 Botanische macroresten
Het botanisch onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het inven-
tariseren van de inhoud van 23 grondmonsters die tijdens het archeologisch onderzoek uit
diverse contexten waren genomen. Hierbij werd de conserveringstoestand, rijkdom en glo-
bale soortensamenstelling van de monsters onderzocht. Op basis van de inventarisatie zijn
uiteindelijk zes monsters geselecteerd voor een gedetailleerde vervolganalyse, waarvan in
dit hoofdstuk de resultaten worden besproken. Een overzicht van de geanalyseerde mon-
sters met hun contextgegevens is opgenomen in tabel 7.
De meeste analyses zijn verricht met een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot
50 maal. Indien nodig zijn determinaties verricht met een doorvallend-lichtmicroscoop met
vergrotingen tot 1000 maal. Het botanisch onderzoek is uitgevoerd door L. Kubiak (BIAX
Consult ) .

106. Moore et al. 1991, 169.
107. Groenman-Van Waateringe 1986,

197.
108. Pott 1988, 156.
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Tabel 7 Overzicht van geanalyseerde botanische monsters

7.3 Resultaten

7.3.1 DE CREVASSEGEUL IN PUT 20
Uit de vroegste opvulling van de restgeul van crevasse V is een macrorestenmonster en
een pollenmonster onderzocht. De resultaten van het macrorestenonderzoek staan vermeld
in de linker kolom van tabel 9.

Macroresten
Het wekt geen verbazing dat water- en oeverplanten in de crevassegeul het best zijn ver-
tegenwoordigd. In het algemeen gesproken gaat het om soorten die kenmerkend zijn voor
oevers langs voedselrijke stilstaande tot zwakstromende wateren of moerassen waar het
water het hele jaar of minstens een deel daarvan boven het maaiveld staat. Vooral het
grote aantal zaden van watergentiaan (Nymphoides peltata) is opvallend. Watergentiaan
is een plant waarvan de bladeren op het water drijven en alleen de kortgesteelde gele
bloemen daarboven uitsteken. De planten groeien in neutraal of meestal basisch,
carbonaatrijk, zoet of zwakbrak, stilstaand of zwakstromend water van enige decimeters
tot meerdere meters diep. De planten prefereren een vaste ondergrond met een modder-
laag van geringe dikte. In verband hiermee groeit watergentiaan vaak in wateren waarvan
de bodem ‘s winters wordt schoon geschuurd, zoals oude rivierlopen en
afwateringskanalen. Ook in afgesloten wateren kan de plant soms dominant voorkomen,
vooral in door vee bezochte doorbraakkolken. Op den duur verdwijnt de plant echter in
dergelijke milieus.109 Uit paleobotanisch onderzoek is gebleken dat de planten vroeger vaak
voorkwamen in afgesloten rivierarmen.110

Ook van pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en grote waterweegbree (Alisma plantago-
aquatica) zijn veel zaden aangetroffen waaruit we belangrijke conclusies kunnen trekken
over de milieuomstandigheden tijdens de vroegste fase van verlanding van de
crevassegeul. Beide soorten zijn eigenlijk grensgevallen tussen oever- en waterplanten.
Pijlkruid komt optimaal voor in zwakstromend of stilstaand water van minder dan een me-
ter diep. Het water is zoet, neutraal tot basisch en carbonaatrijk. Interessant is dat pijl-
kruid zeer gevoelig is voor het inlaten van “vreemd water” dat bijvoorbeeld uit actieve ri-
vieren afkomstig is. De plant komt daarom alleen voor in wateren die door het grondwater
gevoed worden en die niet (af en toe) door binnendringend rivierwater worden gevoed.111

Dit betekent dat de crevasse(rest)geul ten tijde van de afzetting van het onderzochte mate-
riaal niet in verbinding stond met een actief riviersysteem, ook niet af en toe. Dit is een
bevestiging van de resultaten van het fysisch-geografisch onderzoek.112 Op basis van
sedimentologisch onderzoek is gebleken dat de crevassegeul voorafgaande aan de afzetting
van het onderzochte monster drie maal heeft gefunctioneerd. Het onderzochte monster is
afkomstig uit de restgeul van de laatste actieve fase en moet waarschijnlijk in de Ro-
meinse tijd worden gedateerd.

Cultuurgewassen zijn in het monster niet aangetroffen. Wel zijn een paar andere planten
aangetroffen die mogelijk op menselijke activiteit in de nabije omgeving wijzen. Het gaat
om zaden van vogelmuur (Stellaria media) en gekroesde melkdistel (Sonchus asper).
Dit zijn soorten die tegenwoordig worden aangetroffen op plaatsen waar regelmatig sprake
is van verstoring van de bovengrond, bijvoorbeeld tuinen, wegbermen en erven. De pit van
vlierbes (Sambucus nigra) kan afkomstig zijn van menselijk consumptieafval. De struiken
komen echter ook van nature op stikstofrijke plaatsen voor. Bovendien worden de bessen
veel door vogels gegeten, waardoor de zaden op uiteenlopende plaatsen terecht kunnen ko-
men.
Opvallend is het relatief hoge aantal zaden van grote weegbree (Plantago major). Grote
weegbree staat tegenwoordig bekend als een echte tredplant. De plant wordt vooral ge-
vonden op intensief door mensen of dieren betreden plaatsen. Behalve langs wegen, paden

vondstnummer put spoor context volume (L)

359 12 14 Waterput 1 5

391 20 nvt Restgeul 5

441 21 38 Greppel 6 5

448 18 46 Kuil 2 5

457 18 57 Kuil 1 5

472 21 nvt Vlak 5

109. Weeda et al. 1988, 100.
110. Van Haaster et al. 2001a; 2001b.
111. Weeda et al. 1991, 219.
112. Zie hoofdstuk 2 van dit rapport.
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en op erven is grote weegbree ook te vinden in intensief betreden graslanden. De aanwe-
zigheid van de zaden in de crevassegeul vormt een sterke aanwijzing dat op de oever
sprake was van intensieve betreding.

Pollenonderzoek
In tabel 8 zijn de resultaten van het pollenonderzoek weergegeven. Het onderzoek heeft
een waardevolle aanvulling op het macrorestenonderzoek geleverd.
Pollen en sporen van water- en oeverplanten zijn het best vertegenwoordigd. Uit het
pollenonderzoek blijkt dat ook kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) deel uitmaakte
van de vegetatie in de geul. Evenals pijlkruid is het een plant die in relatief ondiep, stil-
staand tot hooguit zwakstromend water voorkomt; zij groeit veel in verlandende kanalen en
rivierarmen.113 Langs de geul was een vegetatie aanwezig waarin cypergrassen een be-
langrijke rol spelen. Het kan gaan om biezen en/of zeggensoorten. Het grote aantal pollen
van grassen kan afkomstig zijn van graslandplanten of van planten die deel uitmaakten van
de oevervegetatie, bijvoorbeeld riet of rietgras.
De aanwezigheid van smalle weegbree (Plantago lanceolata) is een sterke aanwijzing
voor de aanwezigheid van begraasd grasland in de nabije omgeving. Of de begrazing door
vee, of wilde dieren zoals ganzen plaatsvond, is echter niet zeker.
Het pollenonderzoek heeft ook wat gegevens opgeleverd over de vegetatie in de iets wij-
dere omgeving van de monsterlocatie. Het blijkt dat els (Alnus) op de lager gelegen gron-
den de dominante boomsoort was. Ook wilgen (Salix) stonden op natte standplaatsen. Op
de hogere gronden stonden beuk (Fagus sylvatica), eik (Quercus), hazelaar (Corylus
avellana) en den (Pinus).
De aanwezigheid van pollen van den in fluviatiele en mariene sedimenten levert vaak dis-
cussie op over de herkomst van het pollen. Het stuifmeel van den heeft door de aanwezig-
heid van luchtzakken namelijk een groot drijfvermogen waardoor vaak selectieve aanrijking
optreedt in fluviatiele en mariene sedimenten.114 De kans bestaat daarom dat het pollen
door langeafstandstransport met water of door de lucht is aangevoerd. Aan het eind van
de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, was de grove den de eerste langlevende boom
die zich in ons land vestigde. Na ca. 7000 v. Chr., toen ook loofbomen zich langzamerhand
in ons land vestigden, werd de den bijna geheel verdrongen. Sindsdien handhaaft de boom
zich alleen op plaatsen waar loofbomen niet goed groeien. Het is een omstreden vraag of
de grove den in de afgelopen paar duizend jaar steeds in Nederland aanwezig is gebleven
of dat de bomen in de 15e eeuw door de mens opnieuw zijn ingevoerd. In dat laatste geval
zou stuifmeel van den dat in pré-15e-eeuwse sedimenten wordt aangetroffen altijd geïnter-
preteerd moeten worden als allochtoon, van elders aangevoerd materiaal. Stuifmeel van
den wordt in palynologisch onderzoek echter zeer regelmatig gevonden in afzettingen die
de laatste paar duizend jaar beslaan en het gaat hierbij niet alleen om fluviatiele of mariene
sedimenten. Ook dennenhout wordt vóór de 15e eeuw af en toe gevonden. Het is hiermee
waarschijnlijk dat den in de afgelopen paar duizend jaar op sommige plaatsen, waar geen
groei van loofbomen mogelijk was, deel heeft uitgemaakt van de natuurlijke vegetatie in
ons land. Waarschijnlijk waren natuurlijk standplaatsen van den op rivierduinen in de wij-
dere omgeving van de monsterlocatie wel voorhanden. We kunnen hierbij denken aan de
Alblasserwaard, de zuidrand van de Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en de
oostelijke Betuwe.115

 De verhouding tussen het boompollen en het niet-boompollen ligt op ongeveer 50%. Dit be-
tekent dat we waarschijnlijk te maken hebben met een landschap waarin vrij veel
(bloeiende, dus relatief oude) bomen stonden, voornamelijk elzen. Dit geldt in ieder geval
voor de nabije omgeving. De bomen stonden echter niet vlak bij de monsterlocatie; in dat
geval zouden zaden van els in het onderzochte monster gevonden moeten zijn.
Ook het pollenonderzoek levert aanwijzingen op voor menselijke activiteit in de omgeving.
Het gaat om pollen van het graantype (Cerealia), alsem (Artemisia), schapezuring
(Rumex acetosella) en varkensgras (Polygonum aviculare). Varkensgras is een echte
tredplant die veel op intensief betreden plaatsen kan worden aangetroffen.
Geel hauwmos (Anthoceros laevis) is een plant die tegenwoordig te vinden is op voch-
tige, niet te zure zand- of leemgrond, vooral op braakliggende akkers.116

113. Weeda et al. 1991, 231.
114. Zagwijn 1965; Riezebos & Du Saar

1969.
115. Mondelinge mededeling W.K. van

Zijverden (ADC).
116. Margadant & During 1982.
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7.3.2 HET PROFIEL IN PUT 12
Uit het profiel door de ondergrond van de nederzetting in 12 is aan vijf monsters uit de fa-
sen D t/m G pollenonderzoek uitgevoerd. De analyseresultaten staan vermeld in tabel 8.

Fase G
Deze fase wordt lithologisch gekenmerkt door de aanwezigheid van zwart, veraard veen.
Dit veen is gevormd tussen de activiteitsfasen I en II van de Heldammerstroom, een vroe-
gere zijtak van de Oude Rijn. Dit betekent dat het veen gedateerd moet worden tussen
2500 en 2000 cal BC.
Het pollenspectrum uit deze fase valt in de eerste plaats op door een hoog percentage
(60%) cypergrassen (Cyperaceae). Daarnaast is relatief veel (15%) pollen aanwezig van
grassen (Poaceae). Indicatoren van open water ontbreken. De algen (type 128) geven wel
natte locale omstandigheden aan, maar van open water is geen sprake. Van het graspollen
kan niet met zekerheid worden vastgesteld van welke grassoort het afkomstig is, maar als
we naar de soortensamenstelling kijken, gaat het ongetwijfeld om riet (Phragmites

Bomen %

Alnus 20,5 Els

Betula 3,1 Berk

Carpinus betulus 0,4 Haagbeuk

Corylus avellana 3,9 Hazelaar

Fagus sylvatica 3,9 Beuk

Pinus 5,1 Den

Quercus 4,7 Eik

Salix 2,4 Wilg

Ulmus 0,4 Iep

Anthoceros laevis 0,8 Geel hauwmos

Artemisia 0,4 Alsem

Asteraceae Liguliflorae 2 Lintbloemige composieten

Asteraceae Tubuliflorae 0,8 Buisbloemige composieten

Brassiceae 0,4 Kruisbloemenfamilie

Cerealia type 1,6 Graan type

Chenopodiaceae 0,8 Ganzenvoetfamilie

Polygonum aviculare 0,8 Varkensgras

Rumex acetosella 0,4 Schapezuring

Graslandplanten

Caryophyllaceae 0,4 Anjerfamilie

Ericales 0,8 Heide-achtigen

Galium type 0,8 Walstro type

Plantago lanceolata 1,6 Smalle weegbree

Plantago major 0,8 Grote weegbree

Poaceae 16,9 Grassenfamilie

Ranunculus 0,4 Boterbloem

Rumex 0,4 Zuring

Water- en oeverplanten

Botryococcus 0,4 Groenwier

Cyperaceae 12,6 Cypergrassenfamilie

Dryopteris 3,5 Moerasvaren

Filipendula 0,8 Moerasspirea

Hydrocharis morsus-ranae 0,8 Kikkerbeet

Lythrum salicaria 0,4 Kattenstaart

Nymphoides peltata 0,8 Watergentiaan

Sparganium erectum type 2,8 Egelskop

Spirogyra 1,2 Groenwier

Type 128A 0,8 Groenwier

Zygnemataceae 1,6 Groenwier

Cultuurindicatoren en ruderalen

Tabel 8 Resultaten pollenonderzoek uit de restgeul van crevasse V
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australis) en/of rietgras (Phalaris arundinacea). Blijkbaar heeft ter plaatse een vegeta-
tie gestaan uit de zogenaamde Riet-klasse (Phragmitetea). Dit zijn vegetaties die tegen-
woordig als smalle linten of bredere gordels voorkomen langs oevers van voedselrijke,
stilstaande tot (zwak)stromende wateren en in moerassen waar het water het hele jaar, of
minstens een deel daarvan, boven het maaiveld staat. Optimaal ontwikkelt de vegetatie
zich in zoet, basisch water.117 Het hoge aandeel van cypergrassen en het ontbreken van
open-waterindicatoren betekent waarschijnlijk dat het milieu minder water- en voedselrijk
was dan in echte rietmoerassen. In de moerasvegetatie groeide ook hier en daar kleine
lisdodde (Typha angustifolia) en egelskop (Sparganium erectum type).
Uit de verhouding tussen boompollen en niet-boompollen blijkt dat het aandeel van
bloeiende bomen in de omgeving gering was. Het boompollen is voornamelijk afkomstig van
els (Alnus) en wilg (Salix) die op natte standplaatsen in de omgeving groeiden. Bomen van
drogere standplaatsen zijn nauwelijks in het onderzochte materiaal aangetroffen. Het pollen
van berk (Betula) kan van zachte berk (natte standplaatsen) of ruwe berk (droge stand-
plaatsen) afkomstig zijn.

Fase F
In lithologisch opzicht wordt deze fase gekenmerkt door de aanwezigheid van zwarte, zeer
humeuze klei. Deze klei moet waarschijnlijk worden geïnterpreteerd als een vegetatie-
horizont die het eind representeert van activiteitsfase II van de Heldammer Stroom. Op
een groot aantal plaatsen in het onderzoeksgebied is tussen het veen en de vegetatie-
horizont een pakketje klei waargenomen dat aanzienlijk in dikte kan variëren. De klei is af-
gezet tijdens de actieve fase van de Heldammer II. In deze klei heeft zich tijdens een hiaat
in de sedimentatie een vegetatiehorizont ontwikkeld die hier als F wordt beschreven.
In het pollenbeeld is te zien dat het aandeel van cypergrassen vergeleken met de vorige
fase iets is teruggelopen. De vegetatie uit fase G verandert echter niet fundamenteel van
samenstelling. Wel is door de toegenomen voedselrijkdom van het milieu het aandeel van
ruigtkruiden als kattenstaart (Lythrum salicaria) en brandnetel (Urtica) iets toegenomen.
Dit is een aanwijzing dat het grondwater tenminste een deel van het jaar onder het maai-
veld stond. Opvallend is ook een toename van pollen van soorten uit de ganzenvoetfamilie
(Chenopodiaceae). In het binnenland komen leden van deze plantenfamilie veel voor op
door mensen beïnvloede, voedselrijke standplaatsen, maar juist in het rivierengebied
groeien sommige soorten ook op natuurlijke standplaatsen. Omdat overige indicatoren van
menselijke invloed in fase F ontbreken, nemen we aan dat het pollen van de ganzenvoet-
familie in deze fase afkomstig is van planten die op natuurlijke, voedselrijke standplaatsen
stonden.
Wat de boomgroei in de omgeving betreft, is er ook niet veel veranderd. Het landschap
lijkt ook in fase F beslist een open karakter te hebben gehad. In elk geval was het aandeel
van bloeiende bomen klein. Op natte standplaatsen domineren ook hier els en wilg. Aanwij-
zingen voor boomgroei op hogere gronden zijn schaars.

Fase E
Het sediment in deze fase bestaat uit bruingrijze, gevlekte, lichte klei. Het humusgehalte is
aanzienlijk geringer dan het sediment uit de vorige fase. De klei is afgezet tijdens
activiteitsfase III van de Heldammerstroom. Het aandeel van cypergrassen neemt in fase
E verder af ten gunste van echte grassen. Dit is een aanwijzingen dat de locale vegetatie
die voornamelijk uit zeggen (Carex spp.) zal hebben bestaan, overgaat in een rietachtige
vegetatie. We zien hier het omgekeerde gebeuren van een normale verlandingssuccessie:
het milieu wordt natter. Nog steeds heeft  de vegetatie het karakter van een moeras, maar
vooral de aanwezigheid van fonteinkruid (Potamogeton natans), geeft aan dat zich in de
omgeving waarschijnlijk stukken stilstaand, open water moeten hebben bevonden.

Fase D
Deze fase wordt lithologisch gekenmerkt door een grijsbruine, lichte klei. Het betreft het-
zelfde sediment als beschreven onder fase E. Het onderscheid tussen beide fasen is niet
gebaseerd op lithologische gronden maar op een kleurverschil dat veroorzaakt is door lo-
kale grondwaterstandschommelingen.
De aanwezigheid van zilverspar (Abies) is een aanwijzing dat we bij de interpretatie van
het bovenste deel rekening moeten houden met van elders aangevoerd pollen. Zilverspar is
een boom die van nature niet in ons land voorkomt. Het pollen is ongetwijfeld met rivier-
water uit Zuid-Duitsland aangevoerd. Dat betekent dat ook ander pollen uit dit monster van
elders aangevoerd kan zijn. Ook de kleine pollensom maakt dat het pollenspectrum van dit
niveau minder betrouwbaar is. De langzame verandering van de locale moerasvegetatie

117. Schaminée, Weeda & Westhoff
1995, 166.
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heeft ook in fase D doorgezet: het aandeel van cypergrassen is verder teruggedrongen ten
gunste van echte grassen als gevolg van de natte milieuomstandigheden.

7.3.3 DE PLANTENRESTEN VAN HET NEDERZETTINGSTERREIN
Uit diverse sporen en structuren op het nederzettingsterrein zijn in totaal vijf monsters
volledig geanalyseerd. De analyseresultaten worden vermeld in tabel 9.
De aangetroffen soorten zijn voor de overzichtelijkheid onderverdeeld in gebruiksplanten en
wilde planten. Bij de onderverdeling van de wilde planten is uitgegaan van het systeem van
Arnolds & Van der Maarel.118 In dit systeem wordt een sociologisch-ecologische indeling
gehanteerd, waarbij planten worden ingedeeld op grond van overeenkomsten in standplaats
en vegetatiestructuur. Met nadruk moet wel worden gesteld dat de indeling gebaseerd is
op het huidige voorkomen in Nederland en dat deze indeling niet kritiekloos toegepast mag
worden op vroegere vegetaties. Dit geldt met name voor antropogene vegetaties omdat
deze sterk afhankelijk zijn van de aard en intensiteit van menselijke activiteit die uiteraard
tegenwoordig sterk verschilt met die van vroeger. Desalniettemin wordt omwille van de
herkenbaarheid in de tabel uitgegaan van het huidige voorkomen. Bij de bespreking van de
diverse vegetatietypen zullen indien nodig nuanceringen op de indeling worden aange-
bracht.

Gebruiksplanten
In de onderzochte monsters zijn met zekerheid twee graansoorten aangetroffen. Het gaat
om gerst (Hordeum vulgare) en emmertarwe (Triticum dicoccon). Van de haver
(Avena) kon niet worden vastgesteld om welke soort het precies gaat. Het zou kunnen
gaan om het cultuurgewas Avena sativa, of het akkeronkruid oot (Avena fatua). Het on-
derscheid tussen deze soorten kan alleen gemaakt worden op basis van de kafresten.
Deze zijn helaas niet aangetroffen. Van emmertarwe zijn wel kafresten gevonden. Het gaat
om de zogenaamde aartjesvorkjes. Dat zijn de delen van de plant waarmee de tarwe-
korrels aan de aarspil vastzitten.
Gerst en emmer zijn zogenaamde bedekte graansoorten, hetgeen betekent dat zich na de
eerste dorsronde nog kafresten om de korrels bevinden. In deze vorm worden de granen
ook verhandeld. Uit de aanwezigheid van kafresten van deze soorten op een vindplaats kan
daarom niet zonder meer worden afgeleid dat ze lokaal zijn verbouwd. Van emmertarwe
zijn zogenaamde aartjesvorkjes gevonden. Deze kafresten zitten na de eerste dorsing nog
aan de korrels vast en worden pas vlak voor de consumptie van het graan verwijderd.
Locale verbouw van emmertarwe kan dan ook niet met zekerheid bewezen worden. Het
graan kan in principe ook geïmporteerd zijn. Omdat op de vindplaats ook ploegsporen zijn
aangetroffen, mogen we misschien aannemen dat het graan lokaal verbouwd is.
Vlak voor de consumptie werden bedekte granen meestal geëest. Hierbij worden de nog
door het kaf omgeven korrels licht geroosterd waardoor het kaf bros wordt en makkelijker
los laat. Bij deze werkzaamheden gebeurde wel eens ongelukjes waardoor een partij graan
geheel of gedeeltelijk verkoolde. Met deze theorie kan de aanwezigheid van de verkoolde
graanresten worden verklaard. Emmertarwe, gerst en haver (of oot) zijn normale verschij-
ningen op vindplaatsen uit de Romeinse tijd.
Andere economisch belangrijke planten die in de onderzochte monsters zijn aangetroffen,
zijn raapzaad, (Brassica rapa), hazelnoot (Corylus avellana) en vlierbes (Sambucus
nigra). Of raapzaad in het wild verzameld werd of als cultuurgewas werd verbouwd, kan
niet met zekerheid worden gezegd. Er zijn aanwijzingen dat raapzaad ook in de IJzertijd al
voor de oliehoudende zaden werd verbouwd.119 Het blad levert tevens een smakelijke
groente op. Hazelnoten en vlierbessen zijn waarschijnlijk in de natuurlijke omgeving verza-
meld. Beide bomen komen van nature in ons land voor, ook in het rivierengebied.

Onkruiden
Onkruiden die in grondsporen uit archeologische context worden aangetroffen, geven vaak
waardevolle informatie over menselijke activiteiten en milieu-omstandigheden. In de
meeste grondsporen op het nederzettingsterrein van De Balije zijn relatief weinig onkruiden
aangetroffen omdat de conserveringsomstandigheden niet optimaal waren. Dit geldt niet
voor de plantenresten die in de waterput zijn aangetroffen. Door de relatief diepe ligging
(onder het grondwaterniveau) zijn de plantenresten in de waterput goed bewaard gebleven.
Veel soorten horen thuis in de categorieën akkeronkruiden en voedselrijke ruigten. Deze
planten voelen zich goed thuis op recent bewerkte of omgewoelde, niet voedselarme, mine-
rale grond. Optimaal komen de soorten voor op akkers en in tuinen maar zij worden ook
aangetroffen in wegbermen, op grondhopen, erven en op bouwterreinen. De aanwezigheid
van de soorten op en rond een menselijke nederzetting hoeft dus geen verwondering te

118. Arnolds & Van der Maarel 1979.
119. Brinkkemper 1993, 57.



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip67

wekken. Van beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) zijn de meeste zaden aan-
getroffen. In elk monster waren zaden van deze plant aanwezig; in het monster uit de wa-
terput zaten er meer dan 1000. Blijkbaar kwam de plant algemeen op en rond de nederzet-
ting voor. Beklierde duizendknoop is een middelhoge plant die op vochtige, voedselrijke
grond voorkomt, bijvoorbeeld langs rivieroevers, vooral in aanspoelselgordels, maar ook
op omgewerkte voedselrijke grond en mesthopen. Intensieve betreding verdraagt de plant
niet; op het nederzettingsterrein stond ze dus op relatief stabiele plaatsen.
Ook de aanwezigheid van soorten uit de categorie tredplanten is niet verrassend. Vooral
varkensgras (Polygonum aviculare) en grote weegbree (Plantago major) zijn goed ver-
tegenwoordigd. Beide soorten komen voor op veel door mensen of vee betreden plaatsen.
De meeste aangetroffen soorten horen thuis in de categorie water- en oeverplanten.
Vooral van grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), oeverzegge (Carex
riparia), mannagras (Glyceria fluitans), watermunt (Mentha aquatica) en gele lis (Iris
pseudacorus) zijn relatief veel zaden gevonden. Het ligt niet voor de hand dat de soorten
in de waterput groeiden. De planten zijn ongetwijfeld afkomstig van de oevervegetatie
langs de nabije gelegen crevassegeul. De zaden kunnen met gesneden riet of hooi op het
nederzettingsterrein zijn beland. Ook zijn er aanwijzingen dat het nederzettingsterrein een
aantal malen overstroomd is geraakt. Hierdoor zouden eventueel zaden van water- en
oeverplanten in de waterput terecht kunnen zijn gekomen. In theorie bestaat ook nog de
mogelijkheid dat een aantal soorten oeverplanten op of rond het nederzettingsterrein stond,
bijvoorbeeld in de greppels of in natte graslanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de waterbies
(Eleocharis palustris), mannagras (Glyceria fluitans) en grote waterweegbree (Alisma
plantago-aquatica) .
Ook planten van stikstofrijke, natte grond zijn goed vertegenwoordigd. Dergelijke bodems
komen bijvoorbeeld voor op periodiek droogvallende, modderige oevers waar door zuur-
stofgebrek de bodem sterk nitraat- of zelfs ammoniakhoudend is. Ook op open (stuk-
getrapte) modderige plekken in weilanden en in greppels kunnen zich zulke milieu-
omstandigheden voordoen. Het is aannemelijk dat zich op de oever van de crevassegeul
dergelijke omstandigheden hebben voorgedaan, vooral ter hoogte van de nederzetting.
Waarschijnlijk hebben zich op het nederzettingsterrein ook wel periodiek droogvallende,
modderige plaatsen bevonden, bijvoorbeeld in de vele greppels die zijn aangetroffen. Vooral
van goudzuring (Rumex maritimus) zijn zeer veel resten in de waterput terechtgekomen.
Dit is een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van natte, kale, ammoniakrijke grond in
de nabije omgeving van de waterput.
In de nabije omgeving van de nederzetting was sprake van graslanden op vochtige,
voedselrijke bodem. Dat blijkt uit de aanwezigheid van onder andere boterbloemen
(Ranunculus acris/repens), beemdgras (Poa pratensis/trivialis) en hopklaver
(Medicago lupulina). In het grasland hebben veel soorten gestaan die volgens het gehan-
teerde systeem van ecologische groepering in de tabel bij de planten van storingsmilieus
zijn ingedeeld. Het gaat om gewone en/of slanke waterbies (Eleocharis palustris/
uniglumis), zomprus (Juncus articulatus), pitrus (Juncus effusus), zilverschoon
(Potentilla anserina), kruipende boterbloem (Ranunculus repens), mogelijk krulzuring
(Rumex crispus type),  witte klaver (Trifolium repens), valse en/of echte voszegge
(Carex otrubae/vulpina) en ruige zegge (Carex hirta). Ook mannagras (bij oeverplanten
ingedeeld) kan in dergelijke graslanden worden aangetroffen. De verstoring bestaat voor
deze planten uit sterk wisselende milieuomstandigheden zoals wisselende waterstand, re-
gelmatige betreding en begrazing. Vooral door regelmatige begrazing en wisselende water-
stand (‘s winters nat, ‘s zomers droog) worden dergelijke graslandvegetaties in stand ge-
houden.120 Van witte klaver zijn veel resten (bloemblaadjes) gevonden. Tegenwoordig komt
witte klaver veel in cultuurgrasland voor, maar in natuurlijke graslanden groeit de plant
vooral op bodems waar sprake is van wisselende waterstand, vooral in uiterwaarden die
‘s winters langdurig onder water staan. Witte klaver heeft een grote lichtbehoefte en kan
daardoor niet tussen hoog gras groeien. Het is daarom een indicator voor (‘s zomers) in-
tensief begraasd grasland.121

7.4 Conclusies
Het botanisch onderzoek heeft een aardig beeld opgeleverd over de milieuomstandigheden
ten tijde van de bewoning en de tijd die daaraan voorafging.
Het pollenonderzoek aan het profiel door de ondergrond in put 12 heeft een beeld opgele-
verd van de vegetatieveranderingen die zich hebben voltrokken vanaf het moment dat de
activiteit van de Heldammer I werd beëindigd (na ca. 2500 BC) tot activiteitsfase IIIa (650
BC tot 129 AD).122 Het is gebleken dat zich na de activiteit van de Heldammer I ter plaatse
een moerasvegetatie ontwikkeld waarin cypergrassen domineerden (fase G). Hoewel het

120. Schaminée, Stortelder & Weeda
1996, 34.

121. Weeda et al. 1987, 139.
122. Een 14C datering uit de natuurlijke

verlandingsfase van de restgeul
Heldammer IIIa  is op het terrein
‘Wachttoren’(put 32, S3) AMS geda-
teerd m.b.v. het Groningse calibratie
programma CAL25: GrA 18392:
1940 +/- 35 BP.
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milieu nat was, zijn er geen aanwijzingen voor permanent open water. Tijdens de activiteit
van de Heldammer II werd in het moeras klei afgezet, waarin zich tijdens een hiaat in de
sedimentatie een vegetatiehorizont vormde (fase F). Uit het pollenbeeld uit dit vegetatie-
horizont is af te leiden dat de gemiddelde grondwaterstand is gedaald.
Tijdens fase E waren de locale milieuomstandigheden natter. We zien hier duidelijk de acti-
viteit van de Heldammer III. De moerasvegetatie veranderde als gevolg daarvan iets van
samenstelling. Het aandeel van cypergrassen nam in deze fase af ten gunste van echte
grassen. Dit is een aanwijzingen dat de locale vegetatie die voornamelijk uit zeggen zal
hebben bestaan, overging in een rietachtige vegetatie. Ook zijn er aanwijzingen voor de
aanwezigheid van open water in de nabije omgeving. Tijdens de activiteit van de
Heldammer III zette de ingezette vegetatieverandering door. Als gevolg van de natte mi-
lieu-omstandigheden is het aandeel van cypergrassen in fase D verder teruggedrongen ten
gunste van riet.
Uit de plantenresten die in de vroegste opvulling van de crevasserestgeul zijn aangetrof-
fen, blijkt dat deze destijds niet meer in verbinding stond met een actief riviersysteem. De
aanwezigheid van zaden van grote weegbree onder in de crevasserestgeul betekent dat tij-
dens de afzetting van het onderzochte materiaal sprake was van intensieve betreding van
het oevergebied.
De nederzetting die zich in de 2e eeuw op de oostelijke oever van de crevassegeul bevond,
had een sterk agrarisch karakter waarbij akkerbouw en veeteelt belangrijke componenten
in de economie waren. De locale verbouw van emmertarwe, gerst en (mogelijk) haver kan
niet met absolute zekerheid bewezen worden (ook import is mogelijk), maar gezien aanwe-
zigheid van ploegsporen is dit wel aannemelijk. Het grote aandeel van graslandsoorten en
de specifieke samenstelling daarvan is een sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van
vee.

Tabel 9 Resultaten macrorestenonderzoek.
Legenda: v= verkoold, cf= gelijkend op, ++= honderden, +++= duizenden
Tenzij anders vermeld gaat het om onverkoolde resten

vondstnummer: 391 359 441 448 457 472

put: 20 12 21 18 18 21

spoor: nvt 14 38 46 57 nvt

volume (L): 5 5 5 5 5 5

Context: restgeul waterput W1 greppel kuil K2 kuil K1 vlak

GEBRUIKSPLANTEN

Avena . . . . . 1 Haver

Brassica rapa . 3 . . . . Raapzaad

Cerealia indet. (v) . . . . . 1fr Graan indet.

Corylus avellana (v) . . . . . 6fr Hazelnoot

Hordeum vulgare (v) . . 2 . . . Gerst

Sambucus nigra 1 . . . 1 . Vlierbes

Triticum dicoccon, aartjesvorkje (v) . . 1 . 1 1 Emmer

WILDE PLANTEN

Chenopodium polyspermum . 1 . . . . Korrelganzenvoet

Odontites . 1 . . . . Helmogentroost

Persicaria maculosa . 2 . . . . Perzikkruid

Solanum nigrum . 3 . . . . Zwarte nachtschade s.l.

Sonchus asper 1 1 . . . . Gekroesde melkdistel

Stellaria media 1 3 . . . . Vogelmuur

Urtica urens . 1 . . . . Kleine brandnetel

Tredplanten

cf. Lolium perenne (v) . . 2 . . . Engels raaigras?

Plantago major 15 19 . . . . Grote weegbree

Polygonum aviculare . 15 . . . . Gewoon varkensgras

Planten van voedselrijke ruigten

Atriplex patula/prostrata (v) . . 2 . . 1 Uitstaande-/spiesmelde

cf. Conium maculatum 1 . . . . . Gevlekte scheerling?

Chenopodium ficifolium . 3 . . . . Stippelganzenvoet

Persicaria lapathifolia 2 +++ . . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia (v) . . 15 5 1 6 Beklierde duizendknoop

Urtica dioica 1 . . . . . Grote brandnetel

Onkruiden van voedselrijke akkers en tuinen
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Planten van storingsmilieus

Carex hirta 5 . . . . . Ruige zegge

Carex otrubae/vulpina . 1 . . . . Valse/echte voszegge

Juncus articulatus . 7 . . . . Zomprus

Juncus effusus . 1 . . . . Pitrus

Potentilla anserina 1 2 . . . . Zilverschoon

Ranunculus repens 5 . . . . . Kruipende boterbloem

Rumex crispus-type 3 2 . . . . Krulzuring

Rumex crispus-type (v) . . 1 1 1 . Krulzuring

Trifolium repens, bloemblad . ++ . . . . Witte klaver

Trifolium repens (v) . . 3 . . . Witte klaver

Bidens cernua 11 25 . . . . Knikkend tandzaad

Chenopodium glaucum/rubrum . 1 . . . . Zeegroene-/rode ganzenvoet

Juncus bufonius . 6 . . . . Greppelrus

Persicaria hydropiper . 4 . . . . Waterpeper

Persicaria mitis (v) . . 1 1 . . Zachte duizendknoop

Ranunculus sceleratus 17 . . . . . Blaartrekkende boterbloem

Rorippa palustris 1 19 . . . . Moeraskers

Rumex maritimus 3 ca. 500 . . . . Goudzuring

Stellaria aquatica . 1 . . . . Watermuur

Water- en oeverplanten

Alisma plantago-aquatica 69 . . . . . Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica, embryo’s 18 50 . . 5 . Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica, embryo’s (v) . . 1 . . . Grote waterweegbree

Carex pseudocyperus 2 . . . . . Hoge cyperzegge

Carex riparia . 10 . . . . Oeverzegge

Cicuta virosa . 2 . . . . Waterscheerling

Damasonium alisma (v) . . 1 . . . Stervruchtige waterweegbree

Eleocharis palustris/uniglumis 21 4 . . . . Gewone-/slanke waterbies

Eleocharis palustris/uniglumis (v) . . 12 . 1 2 Gewone-/slanke waterbies

Epilobium palustre . 1 . . . . Moerasbasterdwederik

Erysimum cf. hieracifolium (v) . . . . 1 . Stijve steenraket?

Galium palustre (v) . . 1 . . . Moeraswalstro

Glyceria fluitans 4 18 . . . . Mannagras

Glyceria maxima 36 . . . . . Liesgras

Iris pseudacorus . 6 . . . . Gele lis

Lycopus europaeus 2 . . . . . Wolfspoot

Mentha aquatica/arvensis 24 8 . . . . Water-/akkermunt

Myosotis cf. scorpioides 8 3 . . . . Moerasvergeet-mij-nietje?

Najas minor . 1 . . . . Klein nimfkruid

Nymphoides peltata 48 . . . . . Watergentiaan

Oenanthe aquatica 1 2 . . . . Watertorkruid

Oenanthe fistulosa 1 . . . . . Pijptorkruid

Ranunculus aquatilis 26 1 . . . . Fijne waterranonkel

Sagittaria sagittifolia 23 . . . . . Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia 29 . . . . . Pijlkruid

Schoenoplectus lacustris . 2 . . . . Mattenbies

Sparganium erectum . 1 . . . . Grote egelskop

Stachys palustris . 1 . . . . Moerasandoorn

Typha cf. angustifolia . . . . . . Kleine lisdodde?

Graslandplanten

Bromus hordeaceus/secalinus (v) . . 1 . . . Zachte dravik/dreps

Carex disticha . 1 . . . . Tweerijige zegge

Cirsium palustre . 1 . . . . Kale jonker

Hypericum tetrapterum . 1 . . . . Gevleugeld hertshooi

Lychnis flos-cuculi 1 . . . . . Echte koekoeksbloem

Medicago lupulina (v) . . 2 . . . Hopklaver

Poa pratensis/trivialis . 6 . . . . Veld-/ruw beemdgras

Poa pratensis/trivialis (v) . . 1 . . . Veld-/ruwbeemdgras

Poa (v) . . 5 . 1 1 Beemdgras

Ranunculus acris/bulbosus/repens 4 6 . . . . Boterbloem

Ranunculus acris/bulbosus/repens (v) . . 1 . . . Boterbloem

Rhinanthus (v) . . 1 . . . Ratelaar

Rumex acetosella (v) . . 1 . . . Schapezuring

Trifolium campestre/dubium (v) . . . 2 . 1 Liggende-/kleine klaver

Diversen

Equisetum, stengelfragment ++ + . . . . Paardenstaart

Festuca/Lolium (v) . . 2 . . . Zwenk-/raaigras

Planten van natte stikstofrijke grond
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8  Archeozoölogie
(J. Zeiler - Archaeo Bone)

8.1 Materiaal en methoden
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het onderzoek van de dierlijke resten
van de vindplaats De Balije. Het betreft uitsluitend handverzameld materiaal. De vraagstel-
ling van het archeozoölogisch onderzoek richtte zich op de volgende punten:
• samenstelling van het faunaspectrum (belang van veeteelt en jacht)
• analyse van de slachtleeftijden en de slachtmethoden (exploitatiepatronen van vee en wild)
• interpretatie van de sporen aan de hand van de samenstelling van het botmateriaal

Het onderzochte faunamateriaal bestond vrijwel geheel uit skeletfragmenten van zoogdie-
ren. De resten zijn, voor zover mogelijk, gedetermineerd op soort, geslacht of familie met
behulp van de recente vergelijkingscollecties van de auteur en van het Groninger Archeolo-
gisch Instituut (GIA).
Vervolgens zijn de fragmenten geteld en gewogen. Het gewicht van de resten van een be-
paalde diersoort is een ruwe maat voor de vleesopbrengst van die soort. Gewichts-
percentages zijn in dit opzicht een betere indicatie dan het aantal resten, voorzover het om
zoogdieren en vogels gaat.
Daarnaast zijn bijzondere kenmerken van het materiaal, zoals  brand-, slacht- en
vraatsporen genoteerd. Waar mogelijk werd de sexe bepaald. De codering van de gege-
vens gebeurde aan de hand van het Laboratorium protocol archeozoölogie van de ROB
(Lauwerier 1997), terwijl de analyse van de slachtleeftijden geschiedde op basis van de
gegevens van Habermehl (1975). Informatie over de slachtmethoden is verkregen uit de
verdeling van de skeletelementen per soort en van de locatie van de slachtsporen op de
botten. Bij de interpretatie van de verdeling van de skeletelementen zijn twee aspecten van
belang: het onderscheid in slacht- en consumptieafval en het opdelen van de elementen
naar vleeskwaliteit. Wat het eerste punt betreft worden hier hoornpitten en alle elementen
van de onderpoten (middenhands- en voetsbeenderen, hand- en voetwortelbeentjes en
teenkootjes) als slachtafval beschouwd. De overige elementen, dus met inbegrip van de
craniale beenderen (schedel, boven- en onderkaak), worden tot het consumptieafval gere-
kend. Een uitzondering op dit punt moet worden gemaakt voor de onderpoten van varken:
deze bevatten meer vlees dan die van runderen, schapen en geiten en dienen om die reden
tot het consumptieafval te worden gerekend.123

Losse gebitselementen zijn niet in de verdeling opgenomen; deze blijven veel beter bewaard
dan beenderen. Zij zijn dus vaak oververtegenwoordigd in het faunamateriaal, waardoor de
onderlinge verhoudingen sterk kunnen worden vertekend. Voor de indeling van de elemen-
ten naar vleeskwaliteit is grotendeels de methode van Uerpmann (1973) gevolgd. Hierbij
wordt een indeling gehanteerd in drie klassen, waarbij A en B het consumptieafval omvat-
ten, en C het slachtafval (opnieuw met uitzondering van de onderpoten van varken):

A. Vleesrijke delen: wervels (vertebrae), schouderblad (scapula), opperarmbeen
(humerus), bekken (pelvis) en dijbeen (femur)

B. Vleesarme delen: schedel (cranium), onder- en bovenkaak (mandibula en maxilla),
ribben (costae), spaakbeen (radius), ellepijp (ulna), scheenbeen (tibia) en kuitbeen
(fibula)

C. Delen met zeer weinig of geen vlees: hoornpitten en gewei, middenhands- en voets-
beenderen

    (metapodia), hand- en voetwortelbeentjes (carpalia en tarsalia) en teenkootjes
(phalanges)

Maten zijn, volgens de methode van Von den Driesch (1976), alleen genomen om schoft-
hoogtes te bepalen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van Matolcsi (1970)
voor rund en Vitt (1952; in: May 1985) voor paard.

8.2 Resultaten van het onderzoek

8.2.1 SOORTENSPECTRUM, BIJZONDERE KENMERKEN EN SLACHTLEEFTIJDEN
In totaal zijn 2797 skeletfragmenten onderzocht. Op drie vogelresten na gaat het uitslui-
tend om resten van zoogdieren. Het materiaal is in het algemeen sterk gefragmenteerd en
breekt tijdens het hanteren gemakkelijk verder af. De conservering van het materiaal is

123. Mondelinge mededeling R.C.G.M.
Lauwerier (ROB).
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voor het grootste deel (ca. 66 %) slecht tot matig te noemen; de rest is matig tot redelijk
geconserveerd. Het percentage verbrand bot ligt zeer laag op 0,3% (tabel 10).
De determineerbaarheid ligt op 35,5%. Vrijwel alle gedetermineerde resten zijn van
gedomesticeerde zoogdieren: rund (Bos taurus), paard (Equus caballus), schaap/geit
(Ovis/Capra), varken (Sus domesticus) en hond (Canis familiaris). Slechts vier resten
zijn afkomstig van wilde zoogdier- en vogelsoorten: bever (Castor fiber), winter- of
zomertaling (Anas crecca/A. querquedula), toppereend (Aythya marila) en kraanvogel
(Grus grus). De aanwezigheid van honden blijkt ook uit vraatsporen op zes botfragmenten:
twee van paard, drie van rund en een van varken (tabel 10).
In de verdeling van de soorten is er met name wat betreft het gewicht een duidelijk over-
wicht te zien van rund: 65,5%, gevolgd door paard met 43%. Qua aantal is het verschil tus-
sen beide soorten minder groot: 54,5% tegenover ca. 44%. De overige soorten nemen
slechts een bescheiden plaats in: in alle gevallen komen zowel de aantals- als de gewichts-
percentages niet boven de 1% (tabel 11).

Het overgrote deel van het materiaal wordt ingenomen door een vijftal (partiële) skeletten:
drie van rund en twee van paard. Deze zullen in de volgende paragraaf uitgebreid worden
besproken. Ze zijn van grote invloed op de hierboven geschetste aantals- en gewichts-
verdeling van het botmateriaal. Herberekening van de percentages zonder de vijf (partiële)
skeletten laat zien dat rund en paard in aantal gelijk komen met ca. 35%; schaap/geit volgt
op afstand met ca. 13% (tabel 12). Wat betreft de gewichtsverdeling heeft paard nu de
overhand met 61%. Rund volgt met iets meer dan 35%, terwijl het gewichtsaandeel van de
overige soorten in alle gevallen niet boven de 2% komt. Het determinatiepercentage komt
iets lager te liggen (33,9%).
De verdeling van de skeletelementen van de (landbouw-)huisdieren, met uitsluiting van de
(partiële) skeletten, laat zien dat bij rund en paard delen uit de voor- en achterpoten en de
wervelkolom, alsmede schouderblad en bekken zijn vertegenwoordigd (tabel 13). Daar-
naast zijn onder de resten van rund delen uit de kop aanwezig en bij paard een tweetal rib-
ben. De resten van schaap/geit bestaan uit delen van de voor- en achterpoten en een ele-
ment uit de kop (onderkaak); die van varken betreffen bekken, schouderblad en een ele-
ment uit de achterpoot (metatarsus).
Hoewel de aantallen met name van schaap/geit en varken gering zijn, valt toch iets te zeg-
gen over de interpretatie van de resten. Bij deze interpretatie zijn twee aspecten van be-
lang: het onderscheid in slacht- en consumptieafval en het opdelen van de elementen naar
vleeskwaliteit.
De meeste resten van rund kunnen tot het consumptieafval worden gerekend; slechts drie
behoren tot de categorie slachtafval (hoornpit, astragalus en metatatarsus). Binnen de
categorie consumptieafval (n=13) is de verhouding vleesrijk : vleesarm 8:5.
Bij de resten van schaap/geit zijn de categorieën slachtafval en consumptieafval gelijk ver-
deeld; de laatste bestaat uitsluitend uit vleesarme delen. De resten van varken kunnen alle
tot het consumptieafval worden gerekend; drie van de vier betreffen vleesrijke delen.
Wat paard betreft is het de vraag of de verdeling in slacht- en consumptieafval reëel is.
Het eten van paardenvlees lijkt in het door de Romeinen bezette gebied niet voor te zijn ge-
komen. Alleen in sommige inheemse nederzettingen benoorden de limes en in het westelijk
deel van het rivierengebied zijn hiervoor aanwijzingen gevonden.124 Hoewel het niet geheel
kan worden uitgesloten, lijkt het daarom niet aannemelijk dat men op de vindplaats
paardenvlees heeft gegeten; in ieder geval ontbreken aanwijzingen hiervoor. Tenslotte zul-
len ook honden niet zijn gegeten.
Aanwijzingen voor de slachtmethoden zijn schaars. Slechts op twee resten van rund zijn
slachtsporen te onderscheiden (tabel 10): een onderkaakfragment en een radius (spaak-
been). In het eerste geval gaat het om snijsporen iets onder het gewrichtsvlak, wat er op
wijst dat in dit geval de onderkaak van de bovenkaak is los gesneden. In het tweede geval
lijkt de locatie van de snijsporen er op te wijzen dat de radius is los gesneden van de ulna
(ellepijp); gezien de diepte van de sporen is dit met enige kracht gebeurd.
Het aantal postcraniale botresten (“niet-schedelbeenderen”) die zich lenen voor bepaling
van de slachtleeftijd is beperkt (tabel 14). Met uitzondering van de (partiële) skeletten gaat
het om vier resten van rund, zeven van paard, vier van schaap/geit en drie van varken.
De resten van rund zijn in twee gevallen afkomstig van individuen die zijn geslacht na een
leeftijd van 7-10 maanden; de overige zijn gedood op een leeftijd van respectievelijk meer
dan 12-15 maanden en meer dan 15-18 maanden. Daarnaast is een onderkaakfragment aan-
getroffen van een dier dat ouder dan 37 maanden was toen het werd geslacht.125

Van de paarden is een dier gedood voor een leeftijd van 3,5 jaar; een ander dier heeft die
leeftijd overleefd. In drie gevallen gaat het om paarden die op het moment van hun dood de

124. Lauwerier 1999.
125. Leeftijdsbepaling op grond van de

aanwezigheid van de derde snijtand
(I3).
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leeftijd van 10-12 maanden waren gepasseerd. De overige zijn gedood op een leeftijd van
meer dan 15-18 maanden c.q. meer dan 3-3,5 jaar.
Onder de resten van schaap/geit is een van een lam dat op het moment van de slacht jon-
ger was dan 3-4 maanden. De slachtleeftijden van de overige drie kunnen achtereenvol-
gens worden bepaald op ouder dan 7-10 maanden, jonger dan 20-24 maanden en jonger dan
31/2 jaar. Daarnaast is een onderkaakfragment op grond van de aanwezigheid van de per-
manente molaren (M1-3) toe te wijzen aan een dier dat is geslacht na een leeftijd van 18
maanden.
De resten van varken zijn in twee gevallen van dieren die na een leeftijd van 12 maanden
zijn geslacht; het derde bot is afkomstig van een varken dat die leeftijd niet heeft gehaald.
Behalve aan de skeletresten van de vier soorten landbouwhuisdieren is de leeftijd ook te
bepalen aan twee botten van hond: ouder dan 6-8 maanden c.q. ouder dan ca. 13 maanden.
Aangezien de resten hetzelfde vondstnummer hebben en verder geen botten van hond zijn
aangetroffen is het goed mogelijk dat het hier om één individu gaat. Een van de botten, een
humerus (opperarmbeen), vertoont een opmerkelijke kromming. Er zijn geen zichtbare
sporen van ziekte of beschadiging zoals een breuk, zodat het vermoedelijk gaat om een
aangeboren kenmerk.

8.2.2 VERDELING VAN HET MATERIAAL OVER DE CONTEXTEN
Uit de verdeling van de skeletresten over de verschillende contexten blijkt dat iets minder
dan de helft van de resten afkomstig is uit kuilen (tabel 15a). De greppels en greppel-
systemen zijn goed voor 16,5% van het aantal resten, terwijl ca. 32% vlakvondsten betreft.
Uit de drie overige contexten (akkerlaag, restgeul en sporen van onbekend type) komt
slechts een bescheiden aantal resten.
Een verdere verdeling binnen de contexten laat zien dat de resten uit de kuilen op vier na
afkomstig zijn uit kuil 3 (put 34).126 Binnen de greppels en greppelsystemen neemt greppel-
systeem N3 (put 23) een prominente plaats in met ruim 80% van de resten.127 De vlak-
vondsten zijn voor het overgrote deel afkomstig uit put 34; daarbinnen is er sprake van
een concentratie die goed is voor ca. 87,5% van het aantal resten.128  Alle drie concentra-
ties betreffen (partiële) skeletten van rund en paard.
De verdeling van de gewichtspercentages geeft globaal hetzelfde beeld te zien (tabel 15b).
Het materiaal uit de kuilen neemt ca. 53% van het totaal gewicht in, de greppels en
greppelsystemen iets meer dan 13%. Het gewichtsaandeel van de oppervlaktevondsten ligt
op ca. 30,5%. Binnen de contexten nemen opnieuw kuil 3 en greppelsysteem N3 een promi-
nente plaats in met respectievelijk 98,5% en 76,5%. Binnen de vlakvondsten is de bovenge-
noemde concentratie in put 34 goed voor iets meer dan 70% van het gewicht.

8.2.3 (PARTIËLE) SKELETTEN VAN RUND EN PAARD
Zoals gezegd kunnen in totaal kunnen vijf (partiële) skeletten worden onderscheiden, waar-
van drie van rund en twee van paard.
Het eerste runderskelet komt uit kuil 3 (put 34) en is vrijwel compleet.129 De enige ontbre-
kende delen betreffen kleinere elementen, te weten enkele van de hand- en voetwortel-
beentjes. De conservering is redelijk. Gezien de doorbraakpatronen van snij- en hoektan-
den (derde snijtand volledig doorgebroken, hoektand doorbrekend) ligt de leeftijd tussen 37
en 45 maanden. De leeftijdsbepalingen aan de postcraniale beenderen sluiten daarbij aan.
De schofthoogte (berekend aan de hand van de grootste lengte van de metapoden) ligt op
130-131 cm (tabel 16). Door het ontbreken van een deel van de schedel is niet te zeggen of
we te maken hebben met een gehoornd of een hoornloos rund.
In het tweede geval gaat het om een deel van een runderskelet, te weten de ribben, en-
kele delen van het borstbeen, een borstwervel en twee fragmenten van niet nader te de-
termineren wervels, alsmede een patella (knieschijf).130 De conservering is redelijk. Over
dit individu zijn geen verdere bijzonderheden te geven.
Het derde geval betreft een aantal fragmenten van schedel en onderkaken, afkomstig uit
greppelsysteem N1.131 De resten zijn sterk gefragmenteerd; de conservering is slecht tot
matig. Het zal hier om één individu gaan. Hoewel de losse kiezen niet (meer) in de frag-
menten van de onderkaak zijn te passen zullen deze er in dat geval oorspronkelijk wel in
hebben gezeten. Op grond daarvan (aanwezigheid van de derde en vierde blijvende
premolaar) kan de leeftijd op meer dan twee jaar worden bepaald. Door het ontbreken van
een deel van de schedel is ook in dit geval niet te zeggen of het om een gehoornd of een
hoornloos rund gaat. Overigens is elders op het terrein wel een los fragment van en
runderhoornpit gevonden.132

Van paard is in put 34 een groot deel van een skelet aangetroffen. De meeste resten zijn
vlakvondsten (vondstnummers  659, 660, 667, 676 en 683). Hoewel de overige resten af-

126. In totaal bevatten drie kuilen bot-
resten: kuil 1, 2 (beide put 18) en 3
(put 34).

127. In totaal bevatten vijf greppels (G)
en zeven greppelsystemen (N) bot-
resten: G3 (put18), G9 (put 35), G10
(put 18), G11 en G12 (beide put 21),
c.q. N1, N2 (beide put 34), N3 (put
23), N4 (put 34), N5 (put 21), N6
(put 12) en N8 (put 18).

128. Vondstnummers 659, 660, 667,
676, 678, 679 en 683.

129. Vondstnummers 686 t/m 692.
130. Put 34, vondstnummer 639; een

vlakvondst. Een ulna (ellepijp) die bij
dit vondstnummer zat bleek te ho-
ren bij het eerste runderskelet. Het is
in principe mogelijk dat ook de
patella bij dit eerste skelet hoort.

131. Put 34, vondstnummer 657.
132. Put 21, vondstnummer 613.
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komstig lijken uit andere contexten (greppelsysteem N2 en onbekend type spoor; vondst-
nummers 678 en 679) behoren ze waarschijnlijk bij een en hetzelfde skelet. De conser-
vering is redelijk.
Opvallend is het ontbreken van het onderste deel van beide voorbenen (handwortel-
beentjes, middenhandsbeenderen en teenkoten) en de voetwortelbeentjes en teenkoten van
de achterbenen. Het paard is gezien het complete blijvende gebit in ieder geval ouder ge-
worden dan 5,5 jaar. Op grond van de aanwezigheid van hoektanden is duidelijk dat het om
een hengst gaat. Het dier had een schofthoogte van ca. 145 cm (tabel 16).133

Het tweede partiële paardenskelet is afkomstig uit greppelsysteem N3 (put 12; vondst-
nummer 374). Het bestaat uit een sterk gefragmenteerde schedel (incl. bovenkaken), een
fragment van borstbeen, twee (hoogstwaarschijnlijk bij elkaar horende) stukken van hals-
wervel (draaier), een drietal fragmenten van lendenwervels en een linker en rechter
metacarpus (middenhandsbeen). Met name de conservering van de schedel is slecht; de
metacarpi zijn redelijk geconserveerd. Het dier is gezien de aanwezigheid van de blij-
vende premolaren in ieder geval ouder geworden dan 3,5 jaar. Het geslacht is niet vast te
stellen; wel is op basis van de grootste lengte van de metacarpi de schofthoogte te bepa-
len: 132,1 cm (bijlage 1).
Noch de runder-, noch de paardenskeletten vertonen slachtsporen. Ook vraatsporen van
honden ontbreken geheel. Slechts in een geval is sprake van verbrandingssporen: een van
de lendenwervelfragmenten van paard uit N3 (vondstnummer 374).

8.3 Discussie en conclusies
Het botmateriaal is voor iets minder dan de helft afkomstig uit kuilen; 16,5% komt uit grep-
pels en greppelsystemen, terwijl ca. 32% vlakvondsten betreft. Uit de drie overige contex-
ten (akkerlaag, restgeul en sporen van onbekend type) komt slechts een klein aantal res-
ten. Concentraties zijn te vinden in kuil 3 (put 34) en greppelsysteem N3 (put 23), terwijl
de vlakvondsten voor het overgrote deel afkomstig zijn uit put 34. Alledrie de concentraties
betreffen (partiële) skeletten van rund en paard.
Ongeveer 66 % van het materiaal is slecht tot matig geconserveerd; de rest is matig tot
redelijk geconserveerd. Het materiaal is te verdelen in twee categorieën: slacht- en
consumptieafval en deposities. De laatste categorie betreft de (partiële) skeletten: drie
van rund en twee van paard.
Een van de runderskeletten, afkomstig uit een kuil (K3, put 34) is vrijwel compleet. Het
dier was 37-45 maanden oud en had een schofthoogte van 130-131 cm. De twee andere
gevallen betreffen delen van een runderskelet: een aantal ribben en delen van het borst-
been en de wervelkolom - een vlakvondst uit put 34 - en een schedel met onderkaken uit
een greppelsysteem (N1, put 34). Dit laatste dier is in ieder geval ouder geworden dan
twee jaar.
Het meest complete paardenskelet is eveneens afkomstig uit put 34; de meeste onderdelen
betreffen vlakvondsten. Het onderste deel van beide voorbenen (vanaf de metacarpi) en
de voetwortelbeentjes en teenkoten van de achterbenen ontbreken. Het dier, een hengst,
is in ieder geval ouder geworden dan 5,5 jaar, en had een schofthoogte van ca. 145 cm.
Een deel van een tweede paardenskelet is afkomstig uit een greppelsysteem (N3) dat in te-
genstelling tot de andere deposities niet in put 34 ligt, maar in put 12. Het bestaat uit een
schedel met bovenkaken, fragmenten van borstbeen en wervelkolom en twee metacarpi
Dit dier is in ieder geval ouder geworden dan 3,5 jaar, en had een schofthoogte van 132,1
cm.
Op geen van de skeletten zijn slachtsporen te zien. Hoewel deze in het overige materiaal
slechts op twee resten zijn aangetroffen is de afwezigheid van slachtsporen op de skelet-
ten toch opmerkelijk, gezien de vaak redelijke conservering. Het gegeven dat op een aantal
andere botfragmenten vraatsporen van hond zijn aangetroffen, doet vermoeden dat de ske-
letten voor honden onbereikbaar waren. In het geval van de deposities in een kuil en grep-
pels is dit ook logisch. Opmerkelijk is echter dat ook de vlakvondsten kennelijk niet door
honden zijn aangevreten. Dit zou kunnen inhouden dat deze skeletten waren afgedekt. Wel-
iswaar zou het ontbreken van delen van de voor- en achterbenen van de hengst uit put 34
in principe het werk van honden kunnen zijn geweest, maar dan zou men ook vraatsporen
op ‘losse’ paardenbotten van andere locaties op het terrein verwachten; zoals gezegd ont-
breken deze.
Het feit dat van de skeletten slechts een botfragment van paard is verbrand is in overeen-
stemming met het over de hele linie lage verbrandingspercentage.
Met welk doel de deposities zijn uitgevoerd, en of er een mogelijk verband is met een na-
bijgelegen grafveld is niet duidelijk. Het kan gaan om rituele handelingen, maar ook om het
begraven van aan een ziekte gestorven dieren. Van beide zijn voorbeelden bekend: een vrij-

133. Berekend op grond van de groot-
ste lengte van beide metatarsi
(middenvoetsbeenderen).
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wel compleet runderskelet uit Romeins Maastricht (2e eeuw n.Chr.), geïnterpreteerd als
het begraven kadaver (kreng) van een aan een ziekte gestorven dier, en een aantal dier-
graven uit Heeten (4e eeuw n.Chr.) met een duidelijk rituele component.134 Hoe het ook zij,
in beide gevallen ligt het voor de hand dat men er voor zorgt dat de kadavers niet kunnen
worden verstoord, bijvoorbeeld door honden. De afwezigheid van vraatsporen op de ske-
letten geeft aan dat dit op De Balije ook zo gebeurd is.
Over de functie van het terrein kan dus alleen worden gezegd dat het onder meer is ge-
bruikt voor de depositie van een aantal (partiële) skeletten van rund en paard, waarvan de
betekenis - ritueel of dumping van aan een ziekte gestorven dieren - onduidelijk is. Daar-
naast lijkt op het terrein slacht- en consumptieafval te zijn gedumpt; of men ook ter
plaatse dieren heeft geslacht is niet te zeggen.

In een aantal gevallen levert het botmateriaal aanwijzingen op voor aan- of afwezigheid van
Romeinse invloeden. Zo maakt de schofthoogte van het rund uit kuil 3 duidelijk dat het om
een vrij groot dier gaat. Het is bekend dat in de loop van de Romeinse periode de runderen
groter worden. Zo lagen de schofthoogtes van runderen uit vindplaatsen uit de 1e en 2e

eeuw n.Chr., zoals Nijmegen, Druten, Heteren135 en Kesteren136 tussen 104,6 en 139,7 cm,
met een gemiddelde van 114,3 cm. De runderen uit het 4e eeuwse Nijmegen waren gemid-
deld groter: tussen 110,7 en 154,6 cm, met een gemiddelde van 127,6 cm.
Wat de twee paarden betreft, kan het dier uit put 34 eveneens als vrij groot dier worden
gekenmerkt, het paard uit put 12 daarentegen als een vrij klein individu. Uit eerder onder-
zoek is bekend dat de paarden in de inheemse nederzettingen ten noorden van de limes
met een gemiddelde schofthoogte van 132 cm het kleinst zijn, en die uit de villae en de
militaire nederzettingen het grootst, met gemiddelden van respectievelijk 144 cm en 142
cm.137

Mogelijk kunnen zowel het grote rund als het grote paard worden beschouwd als een teken
van Romeinse invloed. Het kleine paard daarentegen past meer in het inheemse beeld.

Het beeld zoals dat naar voren komt uit de analyse van het overige botmateriaal laat zien
dat dit zowel uit slacht- als uit consumptieafval bestaat. Rund lijkt de meest belangrijke
soort voor de vleesvoorziening te zijn geweest, al zal het ook andere functies hebben ge-
had, bijvoorbeeld als leverancier van mest en trekkracht. Schaap/geit en varken lijken in
dit opzicht een bescheiden rol te hebben gespeeld. Het lage aandeel van de laatste soort
kan worden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een meer inheems dan Romeins karak-
ter van de vindplaats. Een groot aandeel van varken in het faunaspectrum van vindplaatsen
uit de Romeinse tijd wordt algemeen beschouwd als een teken van Romeinse invloed.138

Van de overige (landbouw)huisdieren zullen paard en hond niet zijn gegeten. De weinige ge-
gevens over de slachtleeftijden en het geringe aantal resten met slachtsporen laten geen
verdere conclusies toe over de exploitatiewijze van de verschillende soorten landbouw-
huisdieren.
De jacht speelde slechts een marginale rol in de voedseleconomie: incidenteel is gejaagd
op bever en een aantal vogelsoorten (winter- of zomertaling, toppereend en kraanvogel).

Tabel 10. Aantallen botresten met brandsporen (b), slachtsporen (s) en vraatsporen (v)

134. Lauwerier 1991; Lauwerier et al.
1999.

135. Lauwerier 1988.
136. Zeiler 2001.
137. Lauwerier & Robeerst 1998.
138. Lauwerier 1988; Zeiler 1996; 1998.

b s v

Rund 2 2 2

Paard 4 2

Schaap/geit 1

Varken 1

Groot zoogdier 1

Totaalpercentage 0,2 0,1 0,3
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Tabel 11. Aantals- en gewichtsfrequenties handverzamelde faunaresten
Legenda: N = aantal, BW = gewicht in g. Percentages < 0,1 niet opgenomen

Tabel 12. Aantals- en gewichtsfrequenties handverzamelde faunaresten, zonder (partiële) skeletten rund en paard
Legenda: N = aantal, BW = gewicht in g. Percentages < 0,1 niet opgenomen

N % BW %
Rund (Bos taurus) 540 54,4 21130,9 65,6

Paard (Equus caballus) 434 43,7 10950,8 34

Schaap/geit (Ovis/Capra) 8 0,8 65,1 0,2

Varken (Sus domesticus) 4 0,4 34,8 0,1

Hond (Canis familiaris) 3 0,3 27,4 0,1

Bever (Castor fiber) 1 0,1 13,3 -

Totaal zoogdieren, gedet. 990 32222,3

Klein zoogdier 1 0,8

Middelgroot zoogdier 15 29,6

Groot zoogdier 29 259,4

Zoogdier, indet. 1759 599,2

Totaal zoogdieren, indet. 1804 899

Winter-/zomertaling (Anas crecca/A. 
querquedula)

1 0,1 0,4 -

Toppereend (Aythya marila) 1 0,1 0,7 -

Kraanvogel (Grus grus) 1 0,1 2 -

Totaal vogels, gedet. 3 0,3 3,1 -

Totaal % gedetermineerd 35,5

N % BW %

Rund (Bos taurus) 22 34,9 1300,2 35,1

Paard (Equus caballus) 22 34,9 2259,7 61

Schaap/geit (Ovis/Capra) 8 12,7 65,1 1,8

Varken (Sus domesticus) 4 6,3 34,8 0,9

Hond (Canis familiaris) 3 4,8 27,4 0,7

Bever (Castor fiber) 1 1,6 13,3 0,4

Totaal zoogdieren, gedet. 60 3700,5

Klein zoogdier 1 0,8

Middelgroot zoogdier 15 29,6

Groot zoogdier 26 244,5

Zoogdier, indet. 81 41,6

Totaal zoogdieren, indet. 123 313,8

Winter-/zomertaling (Anas crecca/A. 
querquedula)

1 1,6 0,4 -

Toppereend (Aythya marila) 1 1,6 0,7 -

Kraanvogel (Grus grus) 1 1,6 2 0,1

Totaal vogels, gedet. 3 4,8 3,1 0,1

Totaal % gedetermineerd 34,5
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Tabel 13. Aantallen skeletelementen rund (r), schaap/geit (sg), varken (v), groot zoogdier (lm) en middelgroot zoog-
dier (mm)
Legenda: A, B, C = vleeskwaliteit (voor nadere uitleg zie tekst)
Losse gebitselementen en niet nader te determineren pijpbeenfragmenten niet opgenomen

Tabel 14. Slachtleeftijden op grond van vergroeiingsstadia epifysen in postcraniale beenderen, excl. (partiële) skelet-
ten rund en paard
UF = epifyse niet vergroeid (jonger dan aangegeven leeftijd)
FU = epifyse vergroeid (ouder dan aangegeven leeftijd)

Skeletelement

r sg v lm mm

schedels en kaken

cranium 2 1

hoornpit (C) 1

mandibula (B) 2 1

ribben (B) 4 3

wervels (A) 1 17 1

vleesrijke pootdelen (A)

scapula 2 2 7

humerus 2

pelvis 2 1

femur 1

vleesarme pootdelen (B)

radius 2 2

ulna 1

tibia 1

onderpoten (C)

metatarsus 1 2 1

metapode 1

tarsalia 1

phalanges 1

Soort/categorie

Leeftijd in maanden UF FU

rund
 7 -10 2

12-15 1

15-18 1

paard
10-12 3

15-18 1

36-42 1

42 1 1

schaap/geit
 3- 4 1

 7-10 1

20-24 1

42 1

varken
12 1 2



ADC  Rapport 171  -  De Balije en Context Schip77

Tabel 15a. Aantalsverdeling faunaresten per context.
Legenda: AL=akkerlaag, G=greppelstructuur, K=kuil, N=greppelsysteem, RG=restgeul, S=spoor, type onbekend,
VL=vlakvondst

Tabel 15b. Gewichtsverdeling faunaresten (in g) per context.
Legenda: AL=akkerlaag, G=greppelstructuur, K=kuil, N=greppelsysteem, RG=restgeul, S=spoor, type onbekend,
VL=vlakvondst

AL G K N RG S VL

Rund (Bos taurus) 496,3 17181,6 533 75,1 207,4 2574,5

Paard (Equus caballus) 17,3 68,9 3014,6 602,9 94,6 7152,5

Schaap/geit (Ovis/Capra) 17,7 14,8 32,6

Varken (Sus domesticus) 26,1 8,7

Hond (Canis familiaris) 27,4

Bever (Castor fiber) 13,3

Totaal zoogdieren, gedet. 45,1 528,4 17263,8 3606,3 678 373,7 9727

Klein zoogdier 0,8

Middelgroot zoogdier 8,4 12,5 8,7

Groot zoogdier 30,2 30,8 29,9 149,6 18,9

Zoogdier, indet. 0,9 2,2 238,2 28,2 1,7 1,5 326,5

Totaal zoogdieren, indet. 39,5 45,5 268,1 186,5 1,7 1,5 346,2

Winter-/zomertaling (Anas crecca/A. 
querquedula)

0,4

Toppereend (Aythya marila) 0,7

Kraanvogel (Grus grus) 2

Totaal vogels, gedet. 0,4 2,7

Vondstnummer Skeletdeel GL (mm) SH (cm)

Rund 688 metacarpus l. 211,4 130,9

688 metacarpus r. 211,6 131

689 metatarsus r. 239,4 130,5

Paard 374 metacarpus l. 212,9 132,1

374 metacarpus r. 212,8 132,1

660 metatarsus l. 267,4 144,7

660 metatarsus r. 277,1 145

Tabel 16.Waarden van grootste lengte (GL) van metapoden van rund en paard, met daaruit berekende schofthoogtes
(SH).

AL G K N RG S VL

Rund (Bos taurus) 7 420 36 1 3 73

Paard (Equus caballus) 1 1 300 10 28 94

Schaap/geit (Ovis/Capra) 2 3 3

Varken (Sus domesticus) 2 2

Hond (Canis familiaris) 3

Bever (Castor fiber) 1

Totaal zoogdieren, gedet. 5 11 422 341 11 33 167

Klein zoogdier 1

Middelgroot zoogdier 3 4 8

Groot zoogdier 5 3 2 14 5

Zoogdier, indet. 2 3 944 75 2 5 728

Totaal zoogdieren, indet. 10 10 946 97 2 5 734

Winter-/zomertaling (Anas crecca/A. 
querquedula)

1

Toppereend (Aythya marila) 1

Kraanvogel (Grus grus) 1

Totaal vogels, gedet. 1 2
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9  Houtspecialistisch onderzoek
(S. Lange - Bureau voor Ecoarcheologie)

9.1 Inleiding
Voor het ecologische onderzoeksgedeelte van De Balije - Context Schip was het
Onderzoeksbureau voor Biologische Archeologie en Landschapsreconstructie BIAX Con-
sult verantwoordelijk, waarbij BIAX voor het onderdeel hout een externe houtspecialiste
heeft ingehuurd van het Bureau voor Ecoarcheologie. Dit in verband met de continuïteit van
het houtonderzoek van de afgelopen jaren aan de Romeinse weg, wat door hetzelfde bu-
reau is uitgevoerd.
Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen naar de aard, omvang en kwaliteit van de
aanwezige archeologische waarden op het terrein. Meer specifiek betrof het vragen naar
de ligging en het verloop van de Romeinse weg, de relatie tot de restgeul(en) en eventueel
de te verwachten brug of andersoortige wateroversteek bij de kruising van deze geul(en)
en de Romeinse weg, en tot slot de relatie tot een andere, belangrijke vindplaats, namelijk
het Romeinse scheepswrak wat ten zuidoosten van het onderzoeksterrein lag.
Omdat houtvondsten in vorm van palenrijen en beschoeiingen te verwachten waren, werd
vanaf het begin met de mogelijkheid voor houtspecialistisch onderzoek rekening gehouden.
Uiteindelijk is de houtspecialiste twee dagen in het veld geweest om waarnemingen te kun-
nen vastleggen en houtmonsters voor onder meer soortbepaling te nemen.

In dit hoofdstuk zijn de resultaten verwerkt van het houtspecialistisch onderzoek aan
vooral beschoeiingen en palenrijen van de Romeinse weg, afkomstig van de werkputten 36
tot en met 39 van de locatie Context Schip. Tevens zijn de resultaten van De Balije - werk-
put 20 en 24 in het rapport opgenomen.
Het onderzoek De Balije-Context Schip, past in het onderzoeksproject ‘limes en Land-
schap’.139 Sinds geruime tijd vindt onderzoek plaats langs de limes, waarbij vraagstellin-
gen over de interactie tussen de Romeinse (militaire) macht en de inheemse bevolking, als
ook de complexe landschappelijke genese in het gebied centraal staan. In het voorjaar van
1997 werd met behulp van booronderzoek door het Archeologische Adviesbureau RAAP, min
of meer het tracé van de Romeinse weg onderzocht die in het jaar daarvoor werd ontdekt.
In de zomer van 1997 werden voor het eerst delen van de Romeinse limesweg opgegra-
ven bij Vleuten-De Meern. Daarbij kwamen palenrijen en beschoeiingen, als ook een stei-
ger, een kademuur en een brug uit de Romeinse tijd ter voorschijn. Sindsdien heeft een
aantal archeologische onderzoeken plaatsgevonden in de Leidsche Rijn, waarbij delen van
de Romeinse weg aan het licht kwamen. De waarnemingen aan de Romeinse weg gingen
meestal gepaard met het voorkomen van houtstructuren.

9.2 Doelstellingen van het houtonderzoek
Een aantal vragen stond tijdens het houtspecialistische onderzoek centraal.
- houtspectrum en houtkeuze: welke houtsoorten werden voor welke structuren gebruikt?
- exploitatie van het hout: waar kwam het hout vandaan, is er sprake van lokale bos-

bestanden of van importhout?
- houtbewerking: hoe werd het hout bewerkt, en welke bewerkingssporen zijn te herken-

nen, en in dit verband: zijn er uitspraken over het gebruik van gereedschap mogelijk?
- fasering: in hoeverre is een fasering van houten structuren mogelijk uitgaande van de

resultaten van het houtonderzoek?
- onderhoud van de weg: welke structuren of constructies kunnen worden onderscheiden

die in verband staan met onderhouds- en reparatieactiviteiten van de weg?

9.3 Methoden

Veldwerkzaamheden
Het houtspecialistisch onderzoek bestond in het veld hoofdzakelijk uit het ‘beschrijvend
waarnemen’ van houtstructuren en houtvondsten en het selecteren van monsters voor on-
der ander determinatie- en dendrochronologisch onderzoek. Voor het beschrijven werd ge-
bruik gemaakt van een standaardformulier met coderingen. De codering betreft de vorm
van het hout (rondhout of gekliefd hout), het voorkomen van bast, de kwaliteit, de vorm
van de paalpunt etc (zie bijlage 2). Alle houtvondsten hebben een spoornummer en even-
tueel een vondstnummer verkregen. Spoornummers die bij elkaar een structuur vormen,
zijn ondergebracht in een structuurnummer (afb. 18). Voor het onderzoek naar bewerkings-
sporen werd een geselecteerd aantal houtvondsten voor vervolgonderzoek overgebracht
naar de houtspecialiste. Tevens werden alle determinatiemonsters naar de houtspecialiste 139. Zie hoofdstuk 1.3 van dit rapport.
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overgebracht. Na afronding van het houtspecialistisch onderzoek werden de houtvondsten
geretourneerd naar de opslag van het ADC in Bunschoten.

Laboratoriumonderzoek
De determinatie van de houtmonsters werd met behulp van een doorvallend-licht-
microscoop in het laboratorium uitgevoerd, met vergrotingen variërend van 25x tot 400x.
De determinatiesleutel die bij het onderzoek gebruikt werd, is die van Schweingruber
(1982). Alle houtmonsters konden worden gedetermineerd. Enkele palen zijn echter wel in
het veld beschreven - en staan opgenomen in de houtlijsten in de bijlage - maar daarvan
zijn geen determinatiemonsters genomen. In de houtlijsten staat dan ook bij deze palen in
kolom houtsoort een vraagteken.
Sommige houtmonsters vertoonden bastrestanten. Vaak is het dan mogelijk de kapdatum
van de boom te bepalen. Daarvoor worden de morfologische verschillen van de cellen on-
derzocht, die in de buitenste groeiring door het cambium geproduceerd worden. Het
groeiseizoen begint met de vorming van het vroeghout, gekenmerkt door grote,
dunwandige cellen. Daarna verschijnt een overgangsfase, waarin de cellen dikwandiger
worden. Tenslotte bestaat het laathout (eind van het groeiseizoen) meestal uit dikwandige,
afgeplatte cellen.
Men dient bij het onderzoek naar jaarringen wel rekening te houden met de verschillen per
boomsoort wat de cambiale activiteiten betreft, want sommige houtsoorten zoals els begin-
nen pas in het late voorjaar met de productie van nieuwe cellen.140

In de houtlijsten die in bijlage 2 zijn opgenomen, staat bij sommige houtmonsters het kap-
seizoen omschreven met 1, 2, 3 of 4. In tabel 17 staat een korte uitleg van de gebruikte
codering.

Tabel 17. Een relatieve omschrijving van het moment van kap met behulp van een codering in groeifase 1, 2, 3 of 4.

Bijna 400 houtmonsters werden gedetermineerd en beschreven. De gegevens werden in
een databestand verwerkt (zie bijlage 2). Er is daarbij zo goed als mogelijk uitgegaan van
de ROB specificaties.

9.4 Conservering
Tijdens de opgraving bleek het hout over het algemeen relatief goed bewaard te zijn geble-
ven. Helaas bleek de kwaliteit van de monsters in de tijd tussen opslag en transport sterk
achteruit te zijn gegaan. Een groot deel van de monsters was dan ook gedeeltelijk vergaan
toen het houtspecialistische onderzoek kon beginnen. De diverse houtsoorten konden wel-
iswaar nog worden bepaald, maar onderzoek aan bewerkingssporen bleek niet meer moge-
lijk. Daarvoor was het oppervlak van de vondsten reeds te verrot. Ook voor het onderzoek
naar jaarringpatronen bleek het hout uiteindelijk niet meer geschikt te zijn.

9.5 Resultaten
Het onderzoek heeft zes houtsoorten opgeleverd (zie bijlage 2). Verreweg het grootste aan-
deel hiervan bestaat uit elzenhout (Alnus glutinosa). Daarnaast is veel wilgenhout (Salix
sp.) gebruikt, en tenslotte ook es (Fraxinus exc.), iep (Ulmus) en eik (Quercus sp.). Eén
van de houtmonsters bestond uit een paal van vuilboom (Frangula). In het onderstaande
zijn de resultaten van het houtspecialistisch onderzoek per structuur beschreven (zie ook
hoofdstuk 3 en vooral ook afb. 18).
In de werkputten 20 en 24 konden tijdens het afwerken van het vlak enkele houtvondsten
worden geborgen. Het betreft hier ongetwijfeld verspoeld hout dat tot een beschoeiing
heeft behoord, die aan de noordzijde van het onderzoeksgebied heeft bestaan. Het gaat om

Jaarringpatroon moment van kap codering

jaaring gevormd, reeds enkele voorjaarsvaten 
aanwezig.

begin groei, vroege voorjaar/begin 
zomer (els)

1

vaten vertonen ’gewone’ grootte/dikte, 
najaarsvaten nog niet of in begin gevormd

tijdens groeifase, zomer/vroege herfst 2

jaarring nog niet gevormd, najaarsvaten 
aanwezig

groei neemt af, dikte van de 
vaatwanden wordt groter. Herfst/late 
herfst

3

jaaring gevormd, nog geen voorjaarscellen 
aanwezig.

eind groei, late herfst/winter 4

140. Felëus 1993.
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enkele palen van elzen-, wilgen- en eikenhout. De conservering van het hout bleek zo goed
te zijn, dat op het oppervlak van de palen bewerkingsporen te herkennen waren.

H1
Beschoeiingen en vlechtwerk van crevasse I
Put 36, spoor 24 t/m 33, 92 t/m 148, 158 t/m 179. Mogelijk ook spoor 41, 145 t/m 157 en
248.
Put 36, spoor 1 t/m 9, 13 t/m 23, 34 t/m 40, 42 t/m 52, 248, 251 t/m 256, 259, 260, 263,
261, 264 en 265. Mogelijk ook 10 t/m 12.
Put 37, spoor 10 t/m 23, 25, 27 t/m 29, 31 t/m 64

In de putten 36 en 37 zijn de bovenkanten van de palen van een noordwest-zuidoost ge-
oriënteerde vlechtwerkbeschoeiing waargenomen. Van het vlechtwerk resteerde vaak
slechts een afdruk (afb. 34). Het vlechtwerk is over een afstand van 7 m waargenomen.
De beschoeiing was oost-west georiënteerd. Ten zuiden van deze beschoeiing werd de
structuur gesteund door kleiplaggen. De bovenkanten van de palen zijn ingemeten, be-
schreven, en van de meeste palen werd een determinatiemonster genomen. Op sommige
plekken zijn versterkingen zichtbaar, vermoedelijk in het kader van een onderhoudsbeurt.
Met uitzondering van één paal (S20) is het hout niet opgegraven.

Voor de palen werden rondhouten stammen van els (Alnus glutinosa) en wilg (Salix sp.)
gebruikt, compleet met bast. Een enkele paal is van essenhout (Fraxinus excelsior) ver-
vaardigd. De diameters van de palen varieerde tussen 7,5 en 11 cm. Voor de - vrij stevige
- vlechtwerkconstructie zijn rondhouten met een gemiddelde diameter van 7 cm gebruikt.
Voor verticale constructies zijn vooral elzenhouten palen met een diameter tussen 5,5 en
18 cm gebruikt. Een aantal palen was afkomstig van gekliefde stammen van elzenhout.
Het horizontale vlechtwerk bestond uit wilgentenen met een diameter tussen de 1,5 en 2
cm.
De conservering van de palen was over het algemeen matig tot goed. Gezien de
lamellenachtige structuur lijken de bovenkanten van de palen afgebroken en uitgedroogd te
zijn. Van sommige palen was slechts een ring van bast te herkennen. Een enkele paal blijkt
met riet doorworteld te zijn geweest.
Er zijn enkele bewerkingssporen waargenomen. Een paal behoorde tot een in vieren ge-
kliefde stam. Een andere paal vertoonde een meerzijdige aanpunting met zes facetten.
De lengte van de palen is meestal niet achterhaald omdat het hout niet is opgegraven. Een
liggende paal vertoonde een bewaard gebleven paallengte van 72 cm (S20).
De meeste  palen stonden in lineair verband. De afstand tussen de palen bedroeg tussen
0,30 en 0,60 m. Andere palen zijn waarschijnlijk schuin in de grond gedreven, gezien de
scheefstand. Sommige palen lagen horizontaal.

Afb. 34 Afdrukken van vlechtwerk tus-
sen de palen van H1.
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H2
Palenconcentratie met een aantal zware palen
Put 37, spoor 24, 26, 30, 41, 42, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 65 t/m 85.
In een bruin-grijze, humeuze laag is in put 37 een aantal palen waargenomen met diverse
diameters. Tussen de palen lagen houtrestanten. In het veld is de diameter van de palen
opgemeten, de grondvorm en de stand beschreven. Verder werden van de meeste palen
determinatiemonsters genomen. De conservering van het hout was goed. Het hout is niet
opgegraven.
De kleinere palen bestonden uit rondhouten van els (Alnus glutinosa), compleet met
bast. De diameter van de elzenhouten palen lag tussen 6 en 9 cm. De zwaarder palen wa-
ren van essenhout (Fraxinus excelsior) en iepenhout (Ulmus). Ze vertoonden een vier-
kante tot rechthoekige doorsnede. Daarvoor werd de bast van de stammen grotendeels
verwijderd en gekantrecht. De palen hebben een doorsnede van soms 20 x 30 cm (S65) of
20 x 20 cm (S52 en 58). Tussen deze palen is relatief veel riet aangetroffen, dat mogelijk
onderdeel is geweest van rietmatten. De zware iepen- en essenhoutenpalen geven mis-
schien een aanwijzing voor een houten bouwwerk op deze locatie. De interval tussen de
palen is zeer gering; gemiddeld 1,50 m, zodat daaruit niet duidelijk wordt om wat voor
bouwwerk het zou kunnen gaan.
De zware palen staan min of meer parallel aan de zachthouten beschoeiing van H1. Daar-
naast staan enkele iepen- en essenhouten palen loodrecht op de zuidwest-noordoost ge-
oriënteerde lijn, op een afstand van ca. 0,50 m. In totaal neemt de constructie een opper-
vlakte van ca. 9 m bij tenminste 5,5 m in beslag. Waarschijnlijk loopt de structuur in zuid-
oostelijke richting nog enkele meters door, onder het niet opgegraven gedeelte tussen put
36 en 37. Een aantal palen lag horizontaal.

H3
Enkele parallelle palenrijen
Put 37, spoor 86, 87, 91 t/m 107, 109 t/m 154
Op vlak 1 en 2 kwam zachthout aan het licht, bestaande uit twee korte, naar elkaar toelo-
pende palenrijen. Mogelijk kan deze constructie als een soort trekwerk hebben gefungeerd.
De structuur kon over een resterende lengte van ca. 7 m in oost-west richting worden
waargenomen. De palen zijn beschreven en er zijn determinatiemonsters genomen. De con-
servering van het hout was matig tot goed. Het hout is niet opgegraven.
Voor de palen werden rondhouten gebruikt van els (Alnus glutinosa) en wilg (Salix sp.),
compleet met bast. Het hout bleek aan het begin van de groeifase te zijn gekapt; d.i. in het
voorjaar of de vroege zomer. De diameter van de palen lag tussen 3 en 13 cm. Een aantal
palen bleek afkomstig te zijn van een gekliefde stam en een in vier delen gespleten tak.
De structuur bestaat meestal uit één palenrij, maar op sommige plaatsen uit een dubbele
palenrij. De afstand tussen de palen lag tussen 10 en 30 cm. Op sommige plaatsen blijken
palenrijen met extra palen te zijn versterkt (S133, 139, 143, 151 en 152). Vermoedelijk be-
treft het hier onderhoud. Enkele van deze ‘onderhoudspalen’ waren van eikenhout. De pa-
len vertoonden een regelmatige plaatsing met een onderlinge afstand van ca. 20 cm.

H4
Romeinse weg 2
Put 36, 37, 38, 39.
De vierde houtconstructie bestaat uit niet meer dan tien palen en enkele stukken liggend
hout. De sporen bevinden zich in de putten 36, 37, 39 en mogelijk ook nog in 38. In het
westelijke deel van put 37 en in put 39 lijkt de constructie te bestaan uit liggende hout dat
aan de zuidkant beschoeid is geweest. Dergelijke constructies zijn bekend van wegen uit
de Romeinse tijd. Daarbij moet men zich een 4 à 5 meter breed kistwerk voorstellen van
twee tegenover gelegen rijen van houten planken of balken, die de grond van het weg-
lichaam bijeenhouden. Aan weerszijden van dit kistwerk kunnen nog rijen palen en balken
hebben bestaan die de wegtaluds beschoeiden.141 Op De Balije-Context Schip is echter
maar één rij palen aangetroffen. Het is niet duidelijk of het een rij is geweest die behoorde
bij de wegbekisting of bij een talud. Aanwijzingen voor andere rijen  - ten noorden of ten
zuiden - zijn niet overtuigend aanwezig en ook argumenten om een verstoring van derge-
lijke rijen te verantwoorden, zijn voorlopig niet voorhanden. In put 39 is geen balk of
bekistingsconstructie gevonden, maar alleen palen die in het verlengde van de houtsporen
van put 37 en 38 zijn te plaatsen. Van structuur H4 is geen houtmonster genomen.

141. Zie Bakker & Vos, in druk; Van
Dierendonck et al. 1993; Graafstal
2000c; Vos & Lanzing 2000 met ver-
wijzingen.
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H5
Parallelle palenrijen
Put 38, spoor 1 t/m 9 en vondstnummer 895.
Deze structuur wordt gevormd door een groot aantal, over het algemeen kleine, elzen-
houten paaltjes in put 38. Binnen de wirwar van paaltjes lijken twee rijen te bestaan die
een NNW / ZZO oriëntatie kennen. Meestal betreft het een enkelvoudige rij palen, maar op
enkele plaatsen is deze rij versterkt in de vorm van dubbel geplaatste palen. De afstand
tussen de palen varieerde tussen de 10 en 25 cm. Sommige palen vertoonden verschillende
scheefstanden. Voor de palen zijn rondhouten gebruikt van elzenhout (Alnus glutinosa)
met een relatief grote diameter, namelijk tussen de 10 en 14 cm. Daarnaast zijn eiken
(Quercus sp.) rondhouten en gekliefde eiken stammen gebruikt. Ook is tussen de zacht-
houten palen een iep (Ulmus) aangetroffen.
De palen zijn in vlak 3 beschreven en afgewerkt. De conservering van het hout was matig
tot goed. Op sommige palen bleek nog bast aanwezig te zijn. Vermoedelijk werd de bast
niet van de rondhouten verwijderd, wel van de gekliefde eiken stammen. Een van de palen
kon met de paalpunt worden geborgen. Het spoor vertoonde een vijfzijdige aanpunting met
een oorspronkelijke paalpuntlengte van ca. 48 cm. Van de punt bleek 37 cm bewaard te
zijn gebleven. Op de facetten konden schuine inslagen van een bijl worden waargenomen,
waarbij de bijl een snede met een breedte van tenminste 8 cm heeft gehad. Twee andere
geborgen palen hadden een bewaard gebleven lengte tussen de 125 en 150 cm.
Het hout van structuur H5 werd pas op een hoogte van ca. 0,75 m÷ NAP voor het eerst
zichtbaar op het vlak. Zowel naar het noordwesten als naar het zuidoosten van de put lo-
pen de rijen palen niet volledig door. Mede daardoor is het moeilijk een bepaalde functie
aan H5 toe te kennen. Van de houtmonsters bleek één iepenhouten monster geschikt te zijn
voor een dendrochronologische datering. De overige, eikenhouten monsters hadden te wei-
nig jaarringen en geen of nauwelijks spinthout, zodat dendrochronologisch onderzoek niet
mogelijk was. Echter, aangezien zowel de context als de functie van deze structuur niet
duidelijk is geworden, is besloten geen enkele dendrochronologische analyse uit te laten
voeren.

H6
palen van Romeinse weg 4
Put 39, spoor 10
De 19 palen van structuur H6 kunnen verdeeld worden in twee rijen van respectievelijk 14
en 5 palen. Op het derde en vierde opgravingsvlak kwamen de twee palenrijen tevoor-
schijn, bestaande uit zowel eikenhouten als zachthouten palen. De palenrijen lagen op een
afstand van ongeveer 3 m van elkaar. De meest noordelijke rij bestond uit een ongeveer
drie meter lange rij van voornamelijk eikenhouten palen. Ze waren niet allemaal mooi op
een lijn geplaatst, maar mogelijk stonden ze ooit in gesloten verband. De andere rij is veel
onregelmatiger. Daar lagen de palen ook betrekkelijk ver uiteen. Beide rijen hebben een
oost-west oriëntatie en behoren tot een veronderstelde Romeinse weg (weg 4) in het
onderzoeksgebied. Uit een coupe viel af te lezen dat de houten palen tot 1 m÷ NAP inge-
slagen zijn geweest.
De eikenhouten palen waren slecht geconserveerd en te gering van omvang voor
bemonstering. Ook door het ontbreken van spinthout zijn ze niet relevant geacht voor
dendrochronologisch onderzoek. Eén andere paal is bemonsterd (S10). De conservering
van deze paal is goed te noemen. Deze paal is van elzenhout (Alnus glutinosa) en had
een diameter van ca. 8 cm. Mogelijk is deze oorspronkelijk groter geweest, want de paal-
doorsnede is niet compleet bewaard gebleven. De paal vertoont een vierzijdige punt -
waarvan één onbewerkte bastkant - met regelmatige, strakke facetten.
De afstand tussen beide rijen bedraagt zoals gezegd slechts 3 m. Uit deze geringe interval
kan enerzijds worden geconcludeerd dat het hier niet twee rijen wegpalen betreft, maar
dat vermoedelijk een rij als taludpalen moet worden geïnterpreteerd. De meest noordelijke
rij bevindt zich bovendien ter hoogte van de ‘insteek’ van de Heldammer stroom. Uit deze
laatstgenoemde gegevens mag worden afgelezen dat de noordelijke rij palen een dubbel
doel diende; namelijk én als beschoeiing van de Heldammer, én als talud- of
wegbeschoeiing.
Anderzijds is het ook denkbaar dat de palenrij juist de zuidrand van de weg heeft gevormd,
en dat het resterende deel is geërodeerd door latere activiteit van de Heldammer.

H7
Het hout op de bodem van crevasse I
Put 36, spoor 53 t/m 85, 195 t/m 220.
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De sporen van de houtstructuur H7 bestaan uit meerdere, achter elkaar geplaatste palen-
rijen, waarvan er minstens één aansluit op structuur H1. Tussen de palenrijen zijn takken
en afdrukken van takken waargenomen. Mogelijk lagen tussen de palenrijen ook takken-
bossen, zoals het op andere plaatsen gevonden rijshout laat vermoeden. Er werd ook aar-
dewerk en bot gevonden, materiaal wat waarschijnlijk ooit is aangespoeld en in het rijs-
hout is blijven steken. Aan de oostzijde is de palenconcentratie begrensd door een ca. 2 m
lange, liggende paal van elzenhout. De gehele constructie bestond uit vermoedelijk drie,
achter elkaar geplaatste palenrijen. Bij een van de palenrijen is het opgravingsvlak ver-
diept. Hieruit volgde dat op een dieper niveau de palen schuin tegen elkaar stonden, met
een scheefstand die lag tussen de 60 en 90 graden. Deze palen waren afwisselend met de
punt in noord-zuid of zuid-noord richting in de grond gedreven. Op die wijze is een kruis-
verband aangelegd, waar overheen horizontaal palen en balken kwamen te liggen (afb. 19).
Voor de constructie werden rondhouten met diverse diameter gebruikt. De bast van de
stammen werd niet verwijderd. Het hout bestaat uit wilg(Salix sp.) en els (Alnus
glutinosa) .
De conservering liep uiteen van matig tot goed bewaard gebleven. Enkele palen vertoonden
sporen van compressie. Deze oorspronkelijk ronde palen waren door de druk ovaalvormig
geworden. Op enkele palen zijn bewerkingssporen aangetroffen. Vijf palen vertoonden een
eenzijdig bekapte punt met een niet bewerkte bastkant. De punten zijn relatief kort en
stomp met een lengte van ca. 12 cm. Op één van de palen zijn twee spijkergaten aange-
troffen die ‘onder elkaar’ waren aangebracht.
De functie van het geheel is niet goed begrepen en moeilijk te interpreteren. Misschien
heeft het iets met de beschoeiing van crevasse I (H1) van doen gehad. Maar het lijkt on-
waarschijnlijk dat al dit hout als beschoeiing van een crevassegeul heeft gediend. Vermoe-
delijk bevinden zich in die werkput verschillende archeologische fenomenen, die slechts
fragmentarisch bewaard gebleven zijn (zie onder). De mogelijkheid dat er toch nog een
fase van de Romeinse weg is blootgelegd, mag niet geheel worden uitgesloten.

9.6 Enkele conclusies
Het antwoord op de vraag over de ligging en het verloop van de Romeinse weg is als volgt
samen te vatten. In het onderzoeksgebied zijn op basis van de houtresten twee plekken
aan te wijzen waar vermoedelijke fasen van de Romeinse weg hebben gelegen. Het gaat
om de houtstructuren H4 en H6. Het bouwhout van H4 is niet te achterhalen omdat er
geen monsters van zijn genomen. Op basis van de in het veld genoteerde gegevens ging
het vermoedelijk om zachthout. Daarbij dient opgemerkt dat in dit deel van het onderzoeks-
gebied, vooral gebruik is gemaakt van elzen- en wilgenstammen, soms compleet met bast.
Het hout van structuur H6 bestond voor een groot gedeelte uit eikenhout, maar daarnaast
is ook zachthout (els) aangetroffen in de structuur. De beide, vermoedelijke houtstructuren
van een Romeinse weg zijn helaas niet eenduidig.
Het zij hier vermeld dat vergeleken met de eerder in Waterland opgegraven fasen van de
Romeinse weg, wegstructuren met elzen- en wilgenhouten palen tot de oudere fasen beho-
ren. Deze zachthouten fasen worden plaatselijk gevolgd door een eikenhouten bouwfase
rond 100 en 125 n.Chr.142 Hoewel er wel eikenhout is gevonden op De Balije-Context Schip,
zijn er geen duidelijke eikenhouten wegstructuren aangetroffen, zoals dat het geval was in
Waterland. Daarentegen lijken de beschoeiingen en het gebruik van zachthout en soorten
op ons onderzoeksgebied veel op die van de structuren van Waterland. De overeenkomsten
hebben vooral betrekking op de houtkeuze, de grondvorm (voornamelijk rondhouten) en de
diameter van gemiddeld 8 cm. Opvallend - en een duidelijk verschil met Waterland - is het
hoge percentage aan wilgenhout dat voor palen werd gebruikt. In Waterland kwam nauwe-
lijks wilgenhout aan het licht. Wilgenhout werd daar slechts aangetroffen in vlechtwerk-
constructies en als takkenbossen. Het hoge percentage kan een aanwijzing vormen voor
verschillen in functie en verschillen binnen de lokale bosbestanden.
Het bouwhout werd waarschijnlijk in de directe omgeving van het onderzoeksgebied ge-
kapt. Elzen en wilgen groeien op vochtige tot natte, matig tot zeer voedselrijke bodems.
Eik, es en iep daarentegen stellen andere eisen aan de standplaats.143 Deze soorten zullen
dan ook op de hogere, zandige ruggen zijn voorgekomen. Daarentegen horen de wilg en els
thuis in een nat of vochtig milieu, waarbij de els nog meer dan de wilg tegen ‘natte voeten’
kan.

De onderzoeksvraag naar de relatie tussen de weg en de crevassegeul(en), en de even-
tueel te verwachten brug of andersoortige wateroversteek bij de kruising van deze
crevassegeul(en) en de Romeinse weg(en), is op basis van het houtspecialistisch onder-
zoek moeilijk te beantwoorden. Hier zijn vooral ook de resultaten van  het fysisch geografi-

142. Graafstal, in voorbereiding: werk-
put 1 t/m 6. Vergelijk ook Vos &
Blom 2001 en de verschillende weg-
fasen in Valkenburg ZH (Van
Dierendonck et al. 1993; Vos &
Lanzing 2000).

143. Es is bijvoorbeeld een zeer
standplaatsgevoelige boomsoort en
reageert sterk op een te natte groei-
omgeving.
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sche onderzoek van grote betekenis. Wel kan gesteld worden dat de doorbraken vanuit de
Heldammer er voor gezorgd hebben dat men op meerdere plekken houten beschoeiingen
heeft gebouwd. Houtstructuur H1 is zelfs specifiek aangelegd als beschoeiing van
crevassegeul I. Blijkbaar heeft men deze waterloop open willen houden. Op de bodem van
deze geul werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid liggend hout aangetroffen. Het lijkt on-
waarschijnlijk dat al dit hout alleen als beschoeiing van een crevassegeul heeft gediend.
Zoals gezegd bevinden zich hier vermoedelijk meer archeologische fenomenen, die slechts
fragmentarisch bewaard gebleven zijn. Het hout van H1 is duidelijk afgesneden door een
aantal crevasses; aan de oostzijde is dat crevasse IV en aan de westzijde de crevasses
II, III en V. We moeten er daarom rekening mee houden dat sommige houten palen, bij-
voorbeeld de zware vierkante van H7, misschien bij een brugconstructie behoren. Het idee
dat de verschillende rijen palen bij ‘landaanwinning’ horen, lijkt in het licht van de ge-
schetste dynamiek van het landschap onwaarschijnlijk.144 Wel kan er geprobeerd zijn om
een strategisch belangrijke landmassa uit alle macht te beschermen tegen de erosieve
werking van de verschillende crevassegeulen. Wellicht mag ook gedacht worden aan een
sluitstuk voor een binnenhaven(tje), zoals een sluis, overlaat of dam. Ook is denkbaar dat
hier een faciliteit t.b.v. scheepsonderhoud heeft bestaan.

Tot slot kan over de kwaliteit van het aangetroffen hout nog het volgende worden vastge-
steld. De conservering en hardheid van het hout in het veld was over het algemeen goed
te noemen. Ondanks dat waren er maar weinig mogelijkheden voor dendrochronologisch
onderzoek. Hoewel er spinthout is aangetroffen, vertoonden de palen namelijk meestal te
weinig jaarringen. Daarnaast hebben de zachthouten houtmonsters (iep, es) te lang in de
opslag gelegen, waardoor ze sterk achteruit zijn gegaan.
Over de bewerking van de palen valt niet veel te zeggen, enkele uitzonderingen daargela-
ten. Een reden hiervoor is, dat de meeste houtstructuren, conform het PvE, niet zijn opge-
graven en daardoor complete palen nauwelijks zijn bestudeerd.
De NAP-waarden tot slot wisselen per opgravingsput. Gemiddeld werd het hout voor het
eerst zichtbaar op een NAP-hoogte van ca. 0,30 m÷ NAP. De onderkanten van het hout zijn
meestal niet bereikt om de hiervoor beschreven reden. Daar waar dat wel het geval was
reikte de langste paal tot 1,80 m÷ NAP. 144. Zie vooral hoofdstuk 2.
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10  Overige materiaalcategorieën

10.1 Keramisch bouwmateriaal
(E.A.K. Kars & W.K. Vos)

In totaal zijn er 1630 fragmenten met een gewicht van 62, 5 kg keramisch bouwmateriaal
verzameld. Doordat er geen tijd voor de uitwerking beschikbaar was, heeft maar op zeer
beperkte schaal onderzoek plaatsgevonden en is er een selectie gemaakt van de bakste-
nen.145 De vondsten zijn d.m.v. een quick-scan bekeken. Het bouwkeramische materiaal is
macroscopisch gescand op baksel, type/vorm, grootte, indrukken en andere morfologische
kenmerken. Ook is op de conserveringstoestand en de fragmentatiegraad van het materi-
aal gelet. Tijdens de scan is het materiaal niet in een registratie opgenomen.
Uit de scan kwam naar voren dat het materiaal in verregaande mate is gefragmenteerd.
Het baksteen bestaat uit diverse vormen en typen, welke kunnen worden samengevat als
tegulae, imbrices, mortel, ondetermineerbare fragmenten en mogelijk ook delen van
tubu l i .

Keramisch bouwmateriaal is een belangrijke vondstgroep op zowel Romeinse als middel-
eeuwse opgravingen. Echter, de waarde van dit materiaal als een bron van informatie is in
het algemeen sterk onderschat en alleen een beperkt deel, zoals materiaal met stempels
wordt onderzocht. Tot op heden is veel keramisch bouwmateriaal weggegooid zonder enige
vorm van registratie en adequate documentatie. Zo is er veel waardevolle informatie verlo-
ren gegaan omtrent de relatie tussen bouwmateriaal, het gebouw en de nederzetting. Ook
is daardoor een vergelijking met andere nederzettingen niet mogelijk, waardoor veel kennis
over de Romeinse bouwgeschiedenis, zowel in militaire als in civiele context en in de inter-
actie tussen beiden verloren is gegaan.
Analyses van de diverse keramische bouwelementen leidt tot een gedetailleerde
bakselindeling, reeksen van morfologieën en typochronologieën. Hieruit komt informatie
omtrent productie, handel, organisatie en infrastructuur en bouwfasen met hun datering.
Zoals gezegd was de bestudering van materiaal tot nu toe vooral beperkt tot de interpreta-
tie van de stempels. In Wijk bij Duurstede - De Horden en in Kesteren is het materiaal zon-
der stempels wel onderzocht. Dit onderzoek was vooral gericht op vorm en afmetingen om
verschillende vormen te herkennen en de verspreiding ervan binnen de vindplaats te bestu-
deren.146

In Nijmegen zagen Van Enckevort en Thijssen verband tussen randprofielen en legioen-
stempels.147 In het project Leiden-Roomburg zijn voor het eerst bakseltypes
archeometrisch onderzocht, waarvan de resultaten helaas nog niet zijn gepubliceerd.148

Ook het goed bewaarde materiaal uit het castellum van Woerden biedt een unieke mogelijk-
heid om verschillende typen van onderzoekmethoden te combineren.149

In het keramisch bouwmateriaal zijn verschillende niveaus van informatie aanwezig.
Alleen al door de aanwezigheid van bepaalde vormen kan het materiaal inzicht geven in op
de vindplaats aanwezige structuren. Zo geven dakpannen aan dat de muurconstructie sterk
genoeg geweest moet zijn om een relatief zwaar dak te kunnen dragen. Tubuli (holle bak-
stenen) geven aan dat de structuur voorzien geweest moet zijn van een verwarming, etc.
Door het materiaal te onderzoeken wordt de potentie aan informatiewaarde aanzienlijk gro-
ter.
• Waar zijn de dakpannen en bakstenen gemaakt? Betreft het lokale productie of is er

sprake van import? En waar bevinden zich de productieplaatsen? Waren er alleen
legioensbakkerijen of bestonden er ook andere leveranciers?

• Werden verschillende vormen en typen in verschillende of juist in dezelfde bakkerijen
gemaakt? En was er een standaardisatie van maten en types?

Het mag duidelijk zijn dat onderzoek naar keramisch bouwmateriaal veel aanknopingspun-
ten biedt om een groter inzicht te verwerven in de organisatie en infrastructuur van het
Romeinse grensgebied. Het ADC is daarom begonnen met een determinatiesysteem dat
vorm, stempels en andere kenmerken in relatie brengt met de baksels. Deze benadering
heeft in Engeland in de contractarcheologie al groot succes gehad.150 Dit succes is echter
pas mogelijk wanneer het materiaal van zoveel mogelijk sites op dezelfde manier wordt
gedetermineerd en geregistreerd. Pas dan kan inzicht verkregen worden in de organisatie
van de pannenbakkerijen, militaire zowel als civiele. Ook zullen eventuele chronologische
verschillen zichtbaar worden.

145. Een gedetailleerde uitwerking van
het keramisch bouwmateriaal was
helaas niet begroot, maar de gege-
vens zullen grotendeels worden
meegenomen bij het toekomstige
onderzoek in het voorjaar van 2003
even ten noordoosten van het hier
beschreven onderzoeksgebied.

146. Lammers 1994; Wiepking 2001b.
147. Mondelinge mededeling H.L.H. van

Enckevort & J.R.A.M. Thijssen (Gem.
Nijmegen). Dit geldt onder meer
voor die van het Tiende Legioen
Gemina (Leg X Gem).

148. Boeken, z.j. intern verslag ROB.
149. Vos 2003.
150. Het systeem bouwt op het

determinatiesysteem dat The Mu-
seum of London gebruikt (Monde-
linge mededeling  I. Betts (MoLas) .
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Uit het zeer beperkte onderzoek naar het materiaal van De Balije-Context Schip konden
drie verschillende dakpantypen worden gedefinieerd (afb. 35). Deze typen kunnen verder
worden gedifferentieerd naar baksel en randtype. Uit een vergelijking van de baksels met
andere vindplaatsen en de ‘nette’ en professionele manier van materiaalafwerking mag
worden geconcludeerd dat het hier om materiaal gaat dat afkomstig is uit militaire pannen-
bakkerijen.

De opmerkelijke stukken zijn hieronder besproken:
Het gaat allereerst om een zeer fijn gemagerde tegula (vnr 641). Ook omdat de tegula
betrekkelijk dun is uitgevoerd, zou het exemplaar afkomstig kunnen zijn uit een Belgische
bakkerij.151 Ten tweede zijn drie fragmenten van tegels gevonden waarop golvende groeven
zijn aangebracht. Ze bevinden zich op de achterkant van het materiaal en zijn geïnterpre-
teerd als inkervingen om een betere hechting te verkrijgen op muurwerk. Dergelijke ver-
siering komt voornamelijk voor op wandtegels en tubuli. Vervolgens zijn er nog enkele
forse stukken mortel aangetroffen, waarin zich grote stukken, gebroken baksteen-
fragmenten bevinden. Bij een van de stukken mortel is één duidelijk afgestreken vlak aan-
wezig (afb. 36). De antieke schrijver Vitruvius beschrijft dergelijk materiaal als opus
signinum en deze techniek werd vaak toegepast voor vloeren.152 Tot slot is nog een dak-
pan (vnr 652) aangetroffen die wat betreft baksel (De Holdeurn) en randtype sterk gelijkt
op exemplaren van de Legio Decima Gemina dat tussen 71 en 104 n.Chr. in Nijmegen
was gelegerd.

Eén baksteen vertoont een stempelindruk. Het betreft een imbrex (vnr 837) waarop het
zeer fragmentarische stempel [EXGER]INF van het Nedergermaanse leger is herkend.
Dergelijke stempels dateren over het algemeen uit de tweede helft van de 2e eeuw n.Chr.
en zijn gefabriceerd op het terrein van De Holdeurn te Berg en Dal bij Nijmegen. Hier was
een militaire pannenbakkerij gevestigd waar onder meer het Tiende Legioen materiaal gefa-
briceerd heeft, en nadien ook het Dertigste Legioen en het Nedergermaanse leger.

Concluderend mag dus worden gesteld dat het hier om Romeins militair bouwmateriaal
gaat. Daarbij is kenmerkend dat de randtypen en enkele baksels van onder meer De Holde-
urn in de richting wijzen van het Romeinse leger. Ook het voorkomen van een EXGERINF-
stempel en de vermoedelijke aanwezigheid van materiaal dat geassocieerd mag worden
met het Tiende Legioen, duiden specifiek op een militaire oorsprong. Een civiele leverancier
van het materiaal is daarmee volkomen uitgesloten.
Het is vervolgens zeer waarschijnlijk dat het materiaal tevens op een militaire nederzetting
is gebruikt en toegepast. De vondsten van De Balije-Context Schip laten zien dat er op of in
de directe nabijheid van het onderzoeksgebied zeker een gebouw heeft gestaan met een
keramisch pannendak en een vloer van opus signinum. Gelet op de specifieke ligging van
het onderzoeksgebied, langs de rivier de Heldammer en even ten zuiden van een Romeinse
weg, komt hiervoor het meest een Romeinse stenen wachttoren in aanmerking. Dergelijke
torens hadden een signalerende en controlerende functie in de linie tussen de verschillende
grensforten (castella).
De precieze plek van deze toren is niet te duiden. Er zijn immers geen grondsporen aange-
troffen en het vondstmateriaal ligt bovendien in een verspoelde context, in de afzettingen
van crevasse III en V. Toch kan op basis van de vondstconcentraties bij benadering wor-
den vastgesteld dat de stenen wachttoren zich in het noordoostelijke en eventueel noord-
westelijke deel van het onderzoeksgebied heeft bevonden, ten zuiden van de Romeinse weg
en de Heldammer. Op basis van de bakstenen vondsten mag, met enige terughoudendheid,
een datering in de 2e eeuw worden verondersteld.153

1 2 3 Afb. 35 De drie typerende tegula-ran-
den van De Balije-Context Schip

Afb. 36 Foto van een stuk opus
signinum

151. Mondelinge mededeling H.L.H. van
Enckevort (Gem. Nijmegen).

152. Adam 1994, 232; Vitruvius II, 4,3
met aantekeningen; VII, 1. Opus
signinum is  genoemd naar het
plaatsje Signia. Het is een aan-
gestampt materiaal, te vergelijken
met ons terrazzowerk, bestaande uit
kalk en fijngestampte keramisch ma-
teriaal.

153. Zie verder de discussie in het vol-
gende hoofdstuk.
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10.2 Glas
Er zijn 12 fragmenten glas gevonden op de vindplaatsen. Het totale gewicht bedraagt bijna
60 gram. Twee fragmenten kunnen worden gerangschikt onder servies. Het eerste frag-
ment is lichtblauw van kleur en is vermoedelijk een deel van een flesje. Het dateert uit de
Romeinse tijd. Het tweede fragment is wit van kleur en licht gebogen. Hiervan staat niet
vast of het uit de Romeinse periode dateert.
De overige tien stukken glas hebben een zeer lichtgroene kleur en zijn vrij dun en geheel
vlak van vorm (afb. 37). Het totale gewicht bedraagt 49 gram. Deze vondsten zijn de res-
ten van Romeins vensterglas. Dergelijk glas had aan de zijkanten afgeronde randen en mo-
gelijk was het in loden strips geplaatst,154 dat als geheel weer in de sponning van een hou-
ten raamwerk was bevestigd. Deze vondsten zijn in een ‘gewone’ nederzettingscontext als
zeer bijzonder te beschouwen. Gewoonlijk wordt vensterglas aangetroffen in sterk
geromaniseerde contexten, daar waar bouwwerken hebben gestaan die voorzien waren
van ramen. Dergelijke gebouwen mogen in Nederland worden verwacht op Romeinse
villae en op Romeins militaire vindplaatsen. Het glas is afkomstig uit de werkputten 13 en
38 en kan worden toegeschreven aan de crevassegeulen III en V. Echter, het materiaal
bevond zich niet in situ en moet als verspoelde context worden beschouwd.

10.3 Overig
Er is slechts een handvol vondsten aangetroffen die onder de noemer metaalslak of ander
versinterd materiaal kunnen worden geschaard. In totaal gaat het om zeven stuks met een
gezamenlijk gewicht van ca. 95 gram. Gelet op de kleine fragmenten is niet met zekerheid
vast te stellen om wat voor soort slak het gaat, maar vermoedelijk is het smeedslak. Wel
is duidelijk dat het hier ijzerslak betreft.155

Tijdens het veldwerk zijn ook leerresten van één schoen gevonden. Van dit object was al-
leen de zool nog aanwezig waarin enkele ijzeren schoennageltjes waren geslagen. De
schoen is afkomstig uit put 36 en lag aan de westzijde van de restgeul van crevasse V.
Vervolgens is nog een keramisch voorwerp gevonden dat het meest doet denken aan een
knikker. Het aardewerken balletje weegt 4,2 gram, heeft een doorsnede van een kleine cm
en is handgevormd.
En tot slot is bij het uitzeven van crevassegeul V in put 36, nog een opmerkelijk bewerkt,
gedraaid benen voorwerp aangetroffen met een gewicht van 3,3 gram (afb. 38). Het gaat
om een spil- of plugvormig object bestaande uit een smalle schacht met aan beide uiteinden
een rond gedeelte. Het bovenste gedeelte heeft een halfronde kop, met een kleine groef
aan de rand en een ingesneden punt-en-cirkel motief in het centrum. Het onderste gedeelte
is plat met een gefacetteerde binnenkant. De hoogte van het voorwerp bedraagt 21,4 mm,
de breedte 15,02 mm. De spil tussen de twee ronde uiteinden heeft een lengte van 8,9
mm. Er zijn verscheidene parallellen bekend uit Romeinse forten uit Engeland en Duitsland,
o.a. uit het Romeinse fort Arbeia (South Shields), vlakbij Hadrian’s Wall.156 Vergeleken
met dat stuk is ons object hoger en smaller. Het voorwerp is in Arbeia gedetermineerd
als vermoedelijke (snel)sluiter voor een mantel. Het onderste gedeelte van het object was
dan bevestigd aan de stof, terwijl het bovenste deel als een soort knoop heeft gediend. Af-
gezien van been als materiaal, kan het voorwerp ook zijn uitgevoerd in hout of brons.157

Afb. 37 Meerdere fragmenten venster-
glas

Afb. 38 Een bewerkt, spilvormig, benen
knopje

154. Dergelijke strips zijn gevonden op
een terrein in Alphen aan den Rijn,
langs het Goudse Rijpad (Blom &
Vos, in voorbereiding).

155. Determinatie I. Joosten (Instituut
Collectie Nederland, Amsterdam).

156. Allason-Jones & Miket 1984, 37-9,
catalogusnummer 2.20.

157. Allason-Jones & Miket 1984, 38
met verwijzingen; en vergelijk 235-
7, catalogusnummers .868 en .869.
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11  Interpretatie en synthese

11.1 Het landschap
Er bestaan veel invalshoeken om gegevens te verkrijgen die de natuurlijke omgeving van
een vindplaats kunnen reconstrueren. Bij het onderzoek is allereerst gebruik gemaakt van
fysisch- geografische onderzoeksresultaten. De vindplaats bevindt zich op
crevasseafzettingen die gevormd zijn vanuit de Heldammer. Deze rivier vormde, op het mo-
ment dat de Romeinen de noordgrens van het Romeinse rijk bepaalden, vermoedelijk de
hoofdstroom van de Rijn. In de eerste helft van de 1e eeuw n.Chr. verlandde de
Heldammer echter. De Romeinen waren daardoor gedwongen stroomregulerende voorzie-
ningen aan te brengen. Als gevolg hiervan paste de geul van de Heldammer zich aan, en tij-
dens perioden van hoogwater veroorzaakte dit problemen die leidden tot crevassevorming
bij vindplaats De Balije-Context Schip en daardoor het herhaaldelijk verspoelen van bijvoor-
beeld de Romeinse weg.
Ten tijde van bewoning vormden de crevasseafzettingen een goed gedraineerd, langgerekt
plateau in het landschap. Dit plateau is een aantrekkelijke locatie geweest door de relatief
hoge ligging, de goede bodemeigenschappen en de nabijheid van een actieve rivier. De om-
ringende lagere delen fungeerden als komgebied. Het landschap kan op basis van
archeobotanie en het specialistisch houtonderzoek verder worden ingevuld door het onder-
zoek naar de (on)verkoolde zaden van wilde planten en pollenonderzoek. De zaden zijn
waarschijnlijk grotendeels afkomstig van planten en bomen in de naaste omgeving van de
nederzettingsporen, maar het is daarbij niet uitgesloten dat de zaden in de grondsporen te-
recht kunnen zijn gekomen door toedoen van mens of dier. Het pollen is over het algemeen
afkomstig uit lagen van voor de Romeinse periode. Het leverde hoofdzakelijk een beeld van
de vegetatieveranderingen die zich hebben voltrokken vanaf het derde millennium v.Chr. tot
de 1e eeuw n.Chr. Het is gebleken dat vanuit een moerasvegetatie waarin eerst
cypergrassen domineerden (maar dat later overging in een rietachtige vegetatie), het mi-
lieu langzaam aan natter werd en er ook  aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van open
water in de nabije omgeving.
Uit de aangetroffen plantenresten en pollen blijkt verder dat water- en oeverplanten het
best zijn vertegenwoordigd. Het grote aantal en specifieke samenstelling van de grasland-
soorten duiden op natte graslanden. Verder is uit de onkruiden op te maken dat er sprake
was van intensieve oeverbetreding en dat zich vermoedelijke (braakliggende) akkers in het
onderzoeksgebied hebben bevonden.
Vervolgens blijkt uit het pollen dat in het landschap vrij veel bloeiende, dus relatief oude
bomen hebben gestaan, voornamelijk elzen. Maar ook waren er waarschijnlijk wilgen in het
onderzoeksgebied aanwezig, getuige de uitkomsten van het houtonderzoek. Het aldus ont-
stane beeld kan verder worden aangevuld met vlierbesstruiken, waarvan de bessenpitten
op het nederzettingsterrein zijn aangetroffen. Ook is hazelnoot gevonden. Het geheel
vormde een vrij open en vochtig landschap met bomen en struiken.

11.2 De economie
Er mag in algemene zin worden aangenomen dat er in het rivierengebied sprake was van
een agrarisch economisch systeem gebaseerd op een gemengd bedrijf, waarbij veeteelt
mogelijk de belangrijkste rol speelt.158 Aan de andere kant wordt ook verondersteld dat er
sprake is van surplus aan landbouwproducten.159 Onderzoek zal daarbij moeten aantonen
welke gewassen precies werden verbouwd in en rondom de vindplaats, 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) fok-
gewoonten bij vee kunnen soms uit archeologische data worden afgelezen.160 Uit al deze
gegevens kan zich uiteindelijk een verhaal vormen over het economische bestaan van de
bewoners van de vindplaats.

De crevasseafzettingen hebben over het algemeen bijzonder goede landbouwkundige eigen-
schappen en vormen ook om die reden aantrekkelijke vestigingslocaties. Op akkerbouw
duiden verscheidene vondsten van uiteenlopende tarwesoorten. Ook is raapzaad aangetrof-
fen, waarvan er aanwijzingen zijn dat het voor de oliehoudende zaden werd verbouwd,
Daarnaast leverde het blad zeker een smakelijke groente op. Bij de tarwesoorten gat het
om
gerst, emmertarwe en mogelijk haver. De locale verbouw kan echter niet met absolute ze-
kerheid bewezen worden; immers ook import is mogelijk. Maar gezien de aanwezigheid van
ploegsporen is dit wel aannemelijk. Gerst was het belangrijkste graan van de IJzertijd-

158. Wesselingh 2000, 223-5 met ver-
wijzingen .

159. Van Enckevort 1991, 292-4;
Kooistra 1996, 354.

160. Zie bijvoorbeeld Kooistra 1996, 14-
22, 294-6; Van der Sanden 1987b.
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boeren in ons land, maar het werd ook in de Romeinse tijd veel verbouwd. Emmertarwe
was in de Romeinse tijd een populair graan. Het werd in de Romeinse tijd veel door in-
heemse boeren verbouwd. De door de Romeinen zo geliefde spelttarwe is niet aangetroffen
op de vindplaats.
Een andere 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 op De Balije echter niet systematisch uitgevoerd, zodat geen afdrukken zijn waargeno-
men.
Vervolgens zijn er nog enkele mogelijkheden die direct of indirect aanwijzingen vormen
voor akkerbouw. Zo kan de aanwezigheid van spiekers duiden op opslag van voedsel-
gewassen, kunnen landbouwwerktuigen aanwijzingen geven voor technieken van grond-
bewerking en spreken ploegsporen in de bodem natuurlijk voor zichzelf. Alleen van dit
laatstgenoemde aspect zijn sporen aangetroffen in de opgravingsgegevens. Het is wel op-
vallend dat het daarbij maar om één of hooguit enkele ploeggangen gaat. De ploegsporen
kruisen elkaar nergens en zijn weinig talrijk (zie afb. 17). Mogelijk duiden verschillende
zwarte dunne laagjes in sommige profielen op akkerlaagjes, waaruit zou kunnen worden af-
gelezen dat het toch meerdere ploegfasen betrof. Dit is helaas niet aantoonbaar omdat
deze akkerlaagjes niet over het hele terrein navolgbaar zijn. Wel is uit onkruiden op te ma-
ken dat zich vermoedelijk (braakliggende) akkers in het onderzoeksgebied hebben bevon-
den.
De aanwezigheid van moestuinen had zich ook uit die onkruiden kunnen wijzen, maar die
gegevens zijn niet aanwezig. Alleen uit de grondsporen zelf, en dan vooral die van de
omgreppelde kavels, kan mogelijk iets worden afgelezen. Een groot deel van de
omgreppelde percelen was immers ‘lege ruimte’ zonder gebouwsporen en vondst-
concentraties.161 Hoewel uitspraken over de ruimtelijke ontwikkeling uiterst speculatief
zijn, kunnen deze lege ruimtes gebruikt zijn voor diverse agrarische doeleinden.

Het lager gelegen komgebied kon uitstekend worden gebruikt als weidegebied voor het
vee. Landschappelijk gezien duidt het grote aandeel graslandsoorten ook op deze mogelijk-
heid van extensieve begrazing. De resultaten van het archeozoölogische onderzoek wijzen
niet specifiek in die richting, maar ontkrachten het ook zeker niet. De weinige gegevens
over slachtleeftijden en het geringe aantal resten met slachtsporen lieten geen verdere
conclusies toe over de exploitatiewijze van de verschillende soorten landbouwhuisdieren.
De vondsten van een drietal (partiële) skeletten van rund en paard duiden in elk geval wel
op de aanwezigheid van beide soorten. Het botmateriaal bestaat verder uit slacht- en
consumptieafval. Of men ook ter plaatse dieren heeft geslacht kon echter niet worden
vastgesteld. Voor de vleesvoorziening was rund de belangrijke soort, al zal mest en tractie
ook een rol hebben gespeeld. Schaap/geit en varken kwamen minder voor.
Het belang van de veeteelt kan naast archeozoölogische gegevens, ook worden verkregen
aan de hand van bijvoorbeeld de huisplattegronden van woonstalhuizen, het voorkomen van
drenkkuilen, hoefafdrukken en bijvoorbeeld vondsten van paardentuig.162 Voor het onder-
zoek naar onze vindplaats geldt echter dat daar geen aanwijzingen voor zijn gevonden.
Huisplattegronden zijn niet herkend en ook van de andere, hierboven genoemde zaken is
niets aangetroffen. Datzelfde geldt de overige economische activiteiten waarmee het be-
staan van de bewoners zou kunnen zijn gevuld. Hier geen weefgewichten, spinklosjes of
andere vondsten waarmee een ambachtelijke activiteit kan worden geassocieerd. Ook uit
de spaarzame hoeveelheid metaalslakken kan niet worden afgelezen dat men zich uitvoerig
met smeden en herverhitting van ijzeren metalen voorwerpen heeft beziggehouden. Tot slot
behoorden de jacht en visserij ongetwijfeld tot de mogelijkheden van het economisch be-
staan, maar speelden ze slechts een marginale rol in de voedseleconomie, getuige de
vondsten van één enkel beverbot en van een zeer klein aantal vogelsoorten.

11.3 Periodisering van de vindplaatsen
Het bepalen van de aanvang van exploitatie op de vindplaatsen De Balije-Context Schip kan
op basis van het vondstmateriaal op zijn vroegst worden gesteld aan het eind van de 1e

eeuw n.Chr. Ook het verlaten van de vindplaatsen is met grote waarschijnlijkheid bepaald
aan het einde van de 2e eeuw, of eventueel nog op zijn laatst in het eerste kwart van de 3e

eeuw n.Chr. Problematisch is echter een nadere indeling van de tussenliggende fase; an-
ders gezegd de gebruiksperiode zelf. Dit is vooral te wijten aan de ruime datering van het
individuele vondstmateriaal uit de grondsporen. Hierdoor zijn veel sporen meestal niet
scherper te dateren als daterend uit “de Romeinse tijd”, of “de Midden-Romeinse tijd” of
“de 2e eeuw”. Desalniettemin is in deze paragraaf gepoogd de aangetroffen fenomenen op
de vindplaats verder onder te verdelen in verschillende tijdsperioden. Dit is gebeurd op ba-
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sis van oversnijdingen van grondsporen en de datering van het de grondsporen afkomstige
vondstmateriaal. Daarbij gaat het wat betreft de ‘fenomenen’ om de structuren (greppels,
greppelsystemen, kuilen, ploegsporen, etc.), de crevasses, de Romeinse wegen, etc. Er is
eigenlijk sprake van drie hoofdperioden, namelijk die aan het “begin, midden en einde van
de 2e eeuw”. Deze perioden zouden aan de hand van de oversnijdingen, - en daarmee dus
de onderlinge, relatieve dateringen van grondsporen -, nog verder kunnen worden inge-
deeld in verschillende fasen. Met nadruk wordt er echter op gewezen dat de hier gepre-
senteerde fasering en de onderscheiden tijdsvakken in praktijk zeer diffuus zijn, en dikwijls
eigenlijk nauwelijks van elkaar zijn te begrenzen. De periodisering zelf en de toekenning
van structuren aan bepaalde fasen zijn dus wat dat aangaat in hoge mate hypothetisch van
aard. Toch is een poging ondernomen de ‘fenomenen’ verder in de tijd te plaatsen. De vier
fasen zijn:

Fase 1: Id-IIa
Fase 2: IIA
Fase 3: IIc
Fase 4: IId-IIIa

Fase 1: Id-IIa (Afb. 39)
In het laatste kwart van de 1e eeuw n.Chr. bevindt de Romeinse weg zich vermoedelijk aan
de zuidzijde van de Heldammer ter hoogte van put 22 en 30. Dit tracé wordt bedreigd door
een crevassedoorbraak vanuit de Heldammer (crevasse I) en zorgt ervoor dat de weg niet
meer op deze plek kan blijven voortbestaan. De richting van de crevasse kan ter hoogte
van ons onderzoeksgebied zijn bepaald door de positie van de weg. We gaan er vanuit dat
bij een crevassedoorbraak het water niet alleen het achterland (de kom) instroomt, maar
ook dat het min of meer “meestroomt” met een verondersteld grondlichaam (dijk) waarop
de Romeinse weg was gelegen. Anders gezegd: hypothetisch volgt de crevasse de noord-
zijde van weg 1.

Hierna is de Romeinse weg verlegd in vermoedelijk twee fasen (weg 2 (H4) en weg 3) en
komt het tracé ten noorden van crevassegeul I te liggen. Klaarblijkelijk blijft men deze
crevassegeul gebruiken, afgaande op de beschoeiingen (H1, H2?, H3?, H7), mogelijk als
insteekhaven. Wellicht mag ook gedacht worden aan een sluitstuk voor een
binnenhaven(tje), zoals een sluis, overlaat of dam. Ook is denkbaar dat hier een faciliteit
t.b.v. scheepsonderhoud heeft bestaan, bijvoorbeeld een takel- of hijsinrichting.
In het achterland, op het terrein van De Balije, wordt verondersteld dat er een
plaatachtige zone bestaat die als een relatief hoog plateau in het landschap ligt. Dit plateau
is ontstaan als gevolg van crevassedoorbraken in de voor-Romeinse periode die vanuit de
Heldammer III zijn gevormd. Op dit plateau bevinden zich enkele kleinere greppelstruc-
turen met ronde (G5), vierkante (G1,G3) of onregelmatige, enigszins rechthoekige vormen
(G2, G6, G8, G9,G10). Een flink aantal van deze structuren zijn te interpreteren als graf-
structuren.163 Mogelijk moet ook een deel van de structuren G7, G17, de kuil K4  en de ‘ge-
bouwtjes’ G14 en G15 tot deze fase worden gerekend.
Hierna volgt een nieuwe crevassedoorbraak (crevasse II).164 Deze onthoofdt de
beschoeiingen van crevassegeul I, vervolgt zijn loop in zuidelijke richting langs het ‘hoge’
plateau waarmee het westelijke deel van het onderzoeksterrein is afgesneden van het cen-
trale plateau. Bovendien erodeert crevasse II  waarschijnlijk tegelijkertijd delen van weg 2
en 3. In theorie volgt crevassegeul II daarbij deels de zuidzijde van deze laatstgenoemde
wegtracés. De positie van de(ze) weg(en) is daarmee natuurlijk onthoudbaar geworden en
de weg wordt weer verder naar het noorden verplaatst.
De hieruit volgende vierde wegfase bevindt zich dan aan de noordrand van ons
onderzoeksgebied. De eikenhouten beschoeiingen (H6) vormen of zowel de noordrand van
weg 4 als tegelijkertijd de zuidelijke beschoeiing van De Heldammer. Of de beschoeiingen
representeren de zuidrand van de weg, waarbij het noordelijke deel is verdwenen door la-
tere erosie vanuit de Heldammer.

Over de hypothetische chronologie het volgende: het is niet precies bekend wanneer de
eerste begravingen zijn ontstaan, maar het oudste vondstmateriaal mag in het laatste
kwart van de 1e eeuw gedateerd worden. Ook kennen we de exacte chronologie m.b.t. de
crevassen en de wegen niet. In de hier voorgestelde chronologie gaan we er vanuit dat op
het terrein niet meer wordt begraven na de doorbraak van crevasse II. Gebeurtenissen
kunnen dus t.o.v. elkaar aanzienlijk verschuiven.
Fase 2. IIA  (Afb. 40)

161.Vergelijk bijvoorbeeld Wijk bij Duur-
stede De Horden (Van Tent 1988, 44;
Vos 2002, 73-4).

162. Kooistra 1996, 14-22, 63-6, 294-6.
Zie ook Lauwerier & IJzereef 1994;
Wesselingh 2000,193-5.

163. Zie voor een uitvoerige discussie
paragraaf 11.4.

164. Deze zou in theorie overeen kunnen
komen met de door Graafstal be-
schreven doorbraak in de jaren 90 in
Veldhuizen (Graafstal 2002, 7).
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De volgende gebruiksfase wordt ingeleid door twee crevassedoorbraken in het gebied. De
precieze datering van deze doorbraken is onbekend gebleven maar het is waarschijnlijk dat
ze vrij kort op elkaar hebben gevolgd. In deze periode is de Heldammer immers erg actief
getuige de dendrochronologische gedateerde beschoeiingsreeksen die we kennen van de
oever- en wegconstructies uit Vleuten De Meern.165 De eerste doorbraak in deze fase 2
kan samenvallen met het jaar 99-100 n.Chr. De hierbij behorende crevasse III breekt er-
gens ten noordwesten van ons onderzoeksgebied door de oever van de Heldammer en slin-
gert zich met een oostelijke draai uiteindelijk in zuidelijke richting langs het ‘hoge’
bewoningsplateau. De crevasse volgt daarbij gedeeltelijk de loop van de eerdere
crevassegeul II. De gevolgen voor de Romeinse weg zullen aanzienlijk zijn geweest. Een
verondersteld, nieuw tracé zal in elk geval buiten ons onderzoeksgebied zijn aangelegd.
Hierna volgt een vrij desastreuze doorbraak (crevasse IV) die niet alleen het meeste sedi-
ment heeft achtergelaten op de vindplaats, maar ook met grof geweld een groot deel van
de noordelijke zone van De Balije heeft weggevaagd. Kenmerkend voor deze crevasse is
het fijnzandige sediment dat als een ‘zandwaaier’ is nagelaten in het gebied. Het precieze
moment van doorbreken is niet bekend, maar mogelijk mag deze crevassedoorbraak geas-
socieerd worden met de grote bouwcampagne onder Hadrianus, waarbij de gehele
limesweg in de jaren 124-125 n.Chr. onderhanden is genomen.166 Deze activiteit kan inder-
daad zijn ingegeven door het bezoek van de keizer aan onze regio, zoals Hessing be-
toogt.167 Maar een algehele, grootschalige landschappelijke aanleiding behoort eveneens tot
de mogelijkheden, getuige bijvoorbeeld de gelijktijdige waterproblemen op het Marktveld in
Valkenburg ZH in de jaren 122-123 n.Chr.168 Dezelfde problemen mogen in het Heldammer
systeem worden vermoed, waarvan onze crevasse IV als exponent mag worden gezien.
Indien deze crevasse IV de Romeinse weg heeft aangetast, dan is dat buiten ons
onderzoeksgebied gebeurd. Ook de hierna volgende eikenhouten fase van de limesweg uit
124/125 n.Chr. bevindt zich verder noordelijk, en dus buiten ons gebied.
De crevasses hebben dus tot aan deze periode flink huisgehouden in het gebied. De Romei-
nen namen daartoe maatregelen om de rivier en de doorbraakpunten te beteugelen door
het bouwen van verscheidene beschoeiingen. Het is daarbij niet uitgesloten dat ook het be-
roemde schip, dat in 1997 is aangetroffen even ten noordwesten van De Balije, hierbij een
rol heeft gespeeld. Het schip dient op basis van een terra sigillata fragment uit La
Madeleine, in de periode 130-160 n.Chr. geplaatst te worden. De precieze landschappelijke
context van het schip is tot nu toe onbekend gebleven, maar het is heel goed denkbaar dat
het gevaarte in de monding van een van de crevasses bewust is afgezonken ten einde deze
te laten verlanden.169 Nader toekomstig onderzoek zal zich ook hierop kunnen richten.

Het beeld in het eerste kwart van de 2e eeuw kan als volgt worden weergegeven. In het
achterland, op het centrale plateau van De Balije, vinden geen begravingen meer plaats.
Vermoedelijk zijn de heuvels door de wateractiviteit grotendeels geërodeerd, en waren de
structuren op een bepaald moment niet eens meer zichtbaar en herkenbaar voor latere ge-
neraties. Dit leiden we af uit de volgende gebruiksfase van het gebied, namelijk die van ak-
kerland. Op twee plaatsen is een dun humushoudend bandje sediment aanwezig waarin zich
kleine fragmentjes houtskool bevinden. Dit zijn vermoedelijk akkerlaagjes of tredniveaus.
In het vlak zijn op verschillende niveaus sporen aangetroffen die worden geïnterpreteerd
als ploegkrassen. Dit impliceert dat tijdens het gebruik van het terrein de crevasse mini-
maal één keer actief is geweest waarna het terrein opnieuw in gebruik is genomen.
Dan ontwikkelt zich op De Balije een soort bewoning op het centrale plateau, die zich ken-
merkt door enkele lange (N7) en soms rechthoekige greppelsystemen (N5, G11, G12, G13,
G16, G18). Ook kunnen drie kuilen (K5, K10, K11) worden toegeschreven aan deze
gebruiksfase. Uit de gegevens kan worden afgelezen dat het gebied alleen aan de oostzijde
van de restgeul in gebruik moet zijn geweest. De aard en het karakter van deze bewoning
zijn niet gemakkelijk te duiden. Sporen van boerderijen, bijgebouwtjes, waterputten, etc.
ontbreken in het geheel. Vermoedelijk bevinden we ons in de periferie van een nabijgelegen
wooncomplex(je).170

Fase 3. IIc (Afb. 41)
Tijdens de daarna volgende fase dringt vermoedelijk de laatste crevasse door op het ge-
bied De Balije. Deze crevasse V is, op het noordelijk deel van de opgraving, haast tot bij
de aansluiting met de Heldammer navolgbaar. De geul kent in zuidelijke richting vrijwel het-
zelfde verloop als crevasse II en III.
Op het centrale plateau van De Balije ontwikkelen zich betrekkelijk grote, omgreppelde
percelen; eerst in het oostelijke deel (N3) en later - of misschien gelijktijdig?- op het wes-
telijke deel (N4) van het onderzoeksgebied. Een goede systematiek in het complex is niet

165. Graafstal 2002, 7.
166. Zie Hessing 1999 en Graafstal 2002

voor de dendrochronologische da-
teringen van bouwcampagnes rond
die tijd.

167. Hessing 1999, 152-5.
168. Van Dierendonck et al. 1993, 37.

Het één sluit het ander niet uit na-
tuurlijk. Het is zeer goed denkbaar
dat de vernietigende kracht van het
water op de limes juist ook indirect
de aanleiding vormde voor het be-
zoek van Hadrianus. Op basis daar-
van werd besloten om met forse
middelen en een grootste aanpak
het tracé van de weg weer veilig te
stellen. Ook in Alphen aan den Rijn
doen zich trouwens soortgelijke
waterproblemen voor in 99 en 124
n.Chr. (Hessing 1999 met verwijzin-
gen).

169. A. van der Holk (ROB-NISA) denkt
echter niet aan bewust afzinken. Dit
mede gezien het feit dat bepaalde
zaken - o.a. een gereedschapskist -
nog in het schip werden aangetrof-
fen, waarvan aangenomen mag wor-
den dat men die voor het afzinken
wel van boord zou hebben gehaald,
en ook dat de rest van het schip wel
“gestript” zou zijn alvorens het af te
laten zinken.

170. Zie verder de volgende paragraaf.
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herkend. Verder dateren uit deze periode waarschijnlijk een aantal kuilen die verspreid
over het middenterrein waren gegraven (K1, K9, K2?, K7?) en een aantal kleinere
greppelstructuren (G4, G16).

Fase 4: IId-IIIa (Afb. 42)
De laatste bewoningsfase kenmerkt zich op het centrale plateau wederom door greppel-
systemen. De oudste betreft N6 die een verbinding maakt tussen N3 en N4, zodat in eer-
ste instantie niet kan worden uitgesloten dat die beide laatstgenoemde greppels - of delen
ervan - nog bestaan aan het begin van de hier besproken fase. Hierna volgt een vrij smal
overgeleverde greppel N2, waarvan gesteld mag worden dat die het hele centrale plateau
omgracht; in de breedte ca. 50 m. Tot slot is het gebied doorsneden door N1, een oost-
west georiënteerde greppel. De kuilen K3 en K8 moeten waarschijnlijk ook in deze fase ge-
plaatst worden. Waarschijnlijk heeft crevasse V ook nog bestaan, d.w.z. dat de geul ver-
moedelijk open is gehouden.
Voor alle greppelsystemen geldt dat het zeer opvallend is dat er geen goede aansluiting ge-
maakt kan worden met de AAO-put 5. De richting van de twee greppels die in die put zijn
aangetroffen, sluiten niet overtuigend aan op een van de greppelsystemen. Een oorzaak
hiervoor is onbekend gebleven.

Fase onbekend
De overige, geselecteerde grondsporen zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn niet verder
onder te verdelen in een bepaalde periode. Dit komt omdat er geen (daterend) vondst-
materiaal uit de sporen afkomstig is, of omdat ze niet met andere, wel gedateerde grond-
sporen geassocieerd konden worden. Het gaat om kuil K6 en de poeren of stiepen P1, P4
en P5. Ook de enige waterput van het terrein (W1) leverde te weinig vondstmateriaal om
een datering zeker te stellen.

11.4 Interpretatie

11.4.1 DE VINDPLAATS DE BALIJE
Bij een eerste blik op de bewoningssporen van De Balije springen direct de omgreppelde
percelen in het oog en volgt vrij spoedig de herkenning van andere greppelvormen die zo-
wel rond, vierkant als onregelmatig van vorm zijn. Ook is nog een redelijk aantal kuilen
herkenbaar. Wat bij nadere beschouwing vervolgens opvalt is dat de gebouwplattegronden
van woonhuizen of boerderijen in het geheel ontbreken.171 Men zou daaruit kunnen afleiden
dat, vergeleken met andere inheems-Romeinse vindplaatsen, de kern van de vindplaats net
buiten het onderzoeksgebied ligt en dat we ons in de periferie van een nabijgelegen neder-
zetting bevinden.172 De resultaten van het hiervoor besproken aardewerkonderzoek lijken
ook in die richting te duiden. Uit de vergelijking met een nederzettingsterrein in Houten
bleek immers dat het vondstenspectrum van De Balije, wat betreft samenstelling, veel be-
ter overeen komt met de off-site dan met de nederzettingskern.
Toch hebben we de hoogst gelegen kop van het gebied opgegraven. Die is te vinden op het
eerder beschreven plateau waar zich, ook gelet op de vondst- en spoordichtheid, de
plaatsvaste kern van de vindplaats zou moeten bevinden. Blijkbaar wordt deze kern niet
gekarakteriseerd door woonerven, waarin huisplattegronden, spiekers, schuren en andere
bijgebouwen een plaats vinden. Hoe moet de kern dan worden gedefinieerd en wat valt er
te zeggen over de functie van de bewoningssporen? De interpretatie van de vindplaats De
Balije is zeker niet eenvoudig, maar een poging is hier ondernomen. Allereerst is daarom
het kader geschetst waarbinnen de bewoning zich heeft afgespeeld.

Inheems-Romeins of Romeins militair gebruik?
De vindplaats is gesitueerd in het buitengebied van de limes, op steenworp afstand van de
Romeinse weg, het tracé dat onderdeel uitmaakt van de noordelijke Rijksgrens. Men mag
aannemen dat dit grensgebied in de militaire zone lag en dat de controle op zowel de land-
als de waterweg tot de dagelijkse praktijk behoorde van de soldaten van het Romeinse le-
ger.173 Hoe strikt deze militaire zone precies was, is nog grotendeels onbekend. Indien de
bewoningssporen met het Romeinse leger geassocieerd worden, mag aan militair
Nutzland worden gedacht. Daarbij wordt verondersteld dat rond de militaire kampemen-
ten en langs de limes, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn (of Heldammer), de
Romeinen zelf land (prata legionis)- akkerland en weidegrond - onder hun regie hadden,
om deels in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.174 Bij de zeer beperkte hoeveel-
heid landbouwgrond in het rivierengebied, en het grote aantal militairen die gevoed dienden
te worden, zullen de opbrengsten van dit Nutzland bij lange na niet genoeg zijn ge-

171. Slechts aan de zuidzijde van het
onderzoeksterrein, tegen de restgeul
van crevasse V aan, zijn nog twee,
zeer bescheiden structuren herken-
baar. Hun structuurbenaming - G14
en G15 - geeft eigenlijk al aan dat
hier nauwelijks sprake is van
gebouwplattegronden, maar dat ze
haast beter zijn te omschrijven als
verzamelingen smalle greppels met
bijbehorende kuilen en eventuele
stiepen. Zie ook hoofdstuk 3.2.

172. Vergelijk in dit geval ook de grond-
sporen aan de zuidwestelijke ‘flan-
ken’ van het nederzettingsterrein De
Horden in Wijk bij Duurstede, waar
vergelijkbare structuren zijn aange-
troffen  (Van Es 1994; Vos 2002,
10-11) .

173. Van Es 1982, voor het Kromme
Rijngebied, in het bijzonder de in-
heems-Romeinse nederzetting Wijk
bij Duurstede - De Horden in de mili-
taire zone van de limes.

174. Sommer (1988,623-7) daarente-
gen meent dat het militaire territo-
rium - als het ooit bestaan heeft -
slechts uit weidegronden (prata),
stenen bruggen, mijnen en andere
tot het castellum zelf behorende in-
stallaties, zoals een badhuis, hebben
bestaan.
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weest.175 De meeste spullen, van allerlei aard, zullen zijn aangekocht en geïmporteerd en
zo de voedseleconomie hebben aangevuld. Nutzland zal zich vermoedelijk ook langs de Ro-
meinse weg in de buurt van ons onderzoeksgebied uitstrekken. Echter, duidelijke aanwijzin-
gen voor een militair gebruik van De Balije zijn moeilijk te bewijzen. Zoals uit de vorige pa-
ragraaf bleek duiden de ploegsporen zeker op (tijdelijke?) akkerbouwactiviteiten en is er
genoeg potentie voor veeteelt, maar daarmee kan nog niet worden aangetoond dat het hier
om militaire exploitatie gaat. Misschien had militaire invloed dan meer zichtbaar moeten
worden in de grondsporen, bijvoorbeeld door een strak uitgelegd perceleringsysteem. Of
had bijvoorbeeld in het vondstmateriaal, vooral in het aardewerk, een meer
geromaniseerde tendens naar voren moeten komen. Ook het zoölogisch onderzoek wijst
niet eenduidig in de richting van Romeinse militairen. Ondanks dat in de grote schofthoogte
van het rund en van een van de paarden enige Romeinse invloed valt af te lezen, past het
kleine paard daarentegen meer in het inheemse beeld. Ook het lage aandeel varken wijst in
die richting. Hieraan kan worden toegevoegd de grote hoeveelheid handgevormd aarde-
werk (ca. 60 %) dat van inheemse oorsprong is.

Uit al deze gegevens mag worden afgelezen dat de vindplaats wellicht meer een inheems
dan Romeins karakter heeft gehad. Maar is het wel denkbaar dat er inheemse bewoning
kon bestaan in de facto een militaire zone? Tot voor kort werd steeds aangenomen dat het
voortbestaan van verscheidene inheems-Romeinse sites in de grenszone, in het gedrang
zou zijn gekomen door de militaire ontwikkelingen langs de Rijngrens.176 Echter uit onder-
zoek in Alphen aan den Rijn bleek dat ook het tegendeel het geval kon zijn.177 Hier lag di-
rect ten zuiden van de Romeinse limesweg een inheems-Romeinse nederzetting in de mili-
taire zone. Dit ‘gedogen’  kan verklaard worden uit het gebrek aan goede landbouw- en
veeteeltgronden in een gebied dat, afgezien van de zeer smalle stroomrug van de Rijn, be-
trekkelijk laaggelegen en venig is geweest. Voor ons onderzoek naar het karakter, functie
en interpretatie van de vindplaats zijn deze gegevens van groot belang. Zo staat niet vast
of de inheemse bewoning daadwerkelijk overal ‘geruimd’ werd ten behoeve van de Ro-
meinse militaire infrastructuur. Hieruit mag immers worden afgeleid dat de grenszone niet
uitsluitend en alleen als militaire activiteitenzone kan worden gekenmerkt. Ook de land-
schappelijke oorzaak hiervan - beperkte akker- en veeteeltgronden -  dient in de Leidsche
Rijn in gedachten te worden gehouden.

Begravingen of opslagstructuren?
Nu het kader is geschetst kan op nederzettingsniveau een sporenanalyse plaatsvinden.
Want hoe kenmerken zich die bewoningssporen dan? Al even is stilgestaan bij de ronde,
vierkante, rechthoekige en onregelmatige greppelvormen (afb. 10). Onderzocht moet wor-
den wat de functie van deze randstructuren is geweest. In aanmerking komen enerzijds
grafstructuren. Anderzijds is het niet uitgesloten dat het hier om opslagstructuren gaat,
bijvoorbeeld hooimijten.
Allereerst zal de interpretatie van grafstructuren worden besproken. Het belangrijkste be-
zwaar tegen deze interpretatie is het feit dat geen crematie of bijzetting bewaard is geble-
ven. Deze bevond zich echter meestal op een hoger (maaiveld)niveau dan is overgeleverd,
waarbij ook gedacht mag worden aan een plateau of podium waarover een heuvel is aange-
legd.178 Het ontbreken van de crematies is dan meestal verklaard doordat bij aftopping van
de graven in latere perioden, de meeste, zo niet alle crematieresten verloren zijn gegaan.
Voor De Balije is deze verklaring echter niet geheel bevredigend. Er lijkt immers niet bij-
zonder veel verloren te zijn gegaan door post-Romeinse bodemprocessen, ondanks dat op
delen van de vindplaats gedurende lange tijd graszoden zijn gestoken, waardoor het maai-
veld er enkele decimeters lager ligt dan de belendende percelen.179 Misschien moet daarom
het ontbreken van de resten al gezocht worden in de Romeinse periode. Vermoedelijk
speelt de landschappelijke situatie daarbij de grootste rol. Hoewel overstromingen vanuit
de crevasses, en de daarmee gepaard gaande erosie nergens voldoende bewijsbaar kun-
nen worden aangetoond, lijkt dit toch de meest aannemelijke verklaring. Het oorspronke-
lijke maaiveld waarop de heuvels (zichtbaar!) aanwezig waren is blijkbaar grotendeels
geërodeerd in navolgende perioden. Alleen diep ingegraven randstructuren zijn daarbij nog
(soms gedeeltelijk) bewaard gebleven. Dat daarbij geen crematies en houtskoolresten be-
waard zijn gebleven mag toch enigszins opmerkelijk worden genoemd.180 In een volgende
periode waren de grafheuvels blijkbaar niet meer zichtbaar aanwezig in het gebied en
wordt het terrein als akkerland in gebruik genomen. Dit valt af te leiden uit de ploeg-
sporen, die op een aantal plaatsen de randstructuren oversnijden. Het is daarbij vastge-
steld dat in enkele ploegsporen opvallend veel houtskoolresten zijn gedaan. Als deze wer-
kelijk afkomstig zijn van begravingsresten is dat des te opvallender, aangezien er vanuit

175. Vgl Sommer (1988, 598-603), die
stelt dat geen enkel castellum of mi-
litaire vicus, zelfs in een vruchtbaar
gebied, volledig zelfvoorzienend
kan zijn maar altijd afhankelijk was
van import, wat overigens niet wil
zeggen dat er geen landbouw-
activiteiten hebben plaatsgevonden
in de grenszone.

176. Veldhuizen B en C (Graafstal 1998);
Letschertweg (Graafstal 2000b); en
Harmelerwaard (Vos 2001a).

177. Vos 2001b; Blom & Vos, in voorbe-
reiding.

178. Mondelinge mededeling W.A.M.
Hessing (Vestigia).

179. Graafstal 2000a.
180. Het ontbreken van crematieresten

hoeft op zichzelf geen enkel be-
zwaar te zijn voor de interpretatie
van (individuele) begravingen. Ook
in Tiel-Passewaaij bijvoorbeeld res-
teerde veelal slechts de markering
van het oorspronkelijke graf in de
vorm van een randgreppel, en waren
de eigenlijke bijzetting en crematie-
resten verdwenen. Daar waar ze wel
werden teruggevonden, waren de
crematieresten vaak alleen nog in de
bouwvoor aanwezig, al dan niet ver-
spreid. Ook in bijvoorbeeld Wijk bij
Duurstede-De Horden (mondelinge
mededeling W.A.M. Hessing
(Vestigia), De Geer (Van Doesburg
1998), Houten terrein 8A (Vos
2000) en Oss-Ussen (Van der San-
den 1987a) zijn dergelijke vondst-
en crematieloze begravingen be-
kend.
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wordt gegaan dat de crematies en verbrande bijgaven zijn verdwenen.181

Wel kan bij nader inzien vermoedelijk een aantal secundaire bijgaven worden opgemerkt
tussen het vondstmateriaal van De Balije. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de onverbrande
fragmenten van een gladwandige kruik (afb. 11) in de directe omgeving van een van de
veronderstelde grafmonumenten (G8). Maar ook om enkele verbrande scherven van een
beker (Brunsting techniek B) en een bord (ruwwandig grijs) die aan de oostzijde van G6, in
een zeer  houtskoolrijke strook zijn aangetroffen.
De grafstructuren van De Balije hebben dus verschillende vormen en een doorsnede van 4-
6 m.182 Deze omvang is voor grafheuvels vrij gemiddeld en gebruikelijk.183 In een aantal
randstructuren is een onderbreking van de greppel zichtbaar. Op De Balije is dit het geval
bij de structuren G1 en G4; respectievelijk in de noordzijde en de zuidoostelijke kant. Bij
een van de rechthoekige structuren (G9) bevindt zich een opening in de noordoostelijke
hoek. Van de andere structuren zijn openingen niet met zekerheid aangetoond, maar kan
het door oversnijdende greppels niet worden uitgesloten. In de Romeinse tijd lijkt een
voorkeur te bestaan voor een opening in het noorden of noordwesten.184 Anderzijds komen
geheel gesloten randstructuren ook voor en zijn andere oriëntaties niet uitzonderlijk.185

Een ander argument dat tegen begravingen zou kunnen pleiten is de dichtheid aan graf-
structuren op het terrein, of de strooiing. Deze lijkt nogal aan de lage kant, vergeleken
met contemporaine grafvelden.186 Hierbij dient echter in gedachten te worden genomen dat
als deze grafvelden zijn toe te wijzen aan een of meer kernnederzettingen of zoals Hatert
in de nabije omgeving van de stad Noviomagus zijn gesitueerd. Daar kon een begraaf-
plaats uitgroeien tot een groot complex dat gedurende enkele generaties in gebruik was.
Daar de randstructuren elkaar nergens oversnijden, mag worden geconcludeerd dat de
sloten om de heuvels blijkbaar geruime tijd herkenbaar moeten zijn geweest. Men mag
hieruit aflezen dat eerdere begravingen worden gerespecteerd. Structuren ‘raken’ elkaar
echter wel geregeld, zodat soms clusters ontstaan. Dit type grafvelden kennen we inmid-
dels vrij goed, maar lijken toch eerder de uitzonderingen dan de regel. Juist in het buiten-
gebied, daar waar geen grote kernnederzettingen en dus ook geen begraafplaatsen aanwe-
zig waren, bepalen solitaire grafmonumenten of weinig geclusterde begravingen het gebrui-
kelijke beeld.187

Tot slot kan hier nog aan de discussie worden toegevoegd het indirecte gegeven dat op het
terrein De Balije bovendien een aantal (partiële) skeletten van rund en paard is opgegra-
ven, waarvan de betekenis - ritueel of dumping van aan ziekte gestorven dieren (kadaver
of kreng) - onduidelijk is. Met welk doel deze deposities zijn uitgevoerd en of er een moge-
lijk verband bestaat met een eventueel grafveld is echter niet duidelijk.188 Afsluitend kan
worden gesteld dat er veel voor begravingen en een grafveld spreekt. Daarmee is het aan-
nemelijk dat (in elk geval een deel van) de hier besproken greppelstructuren daadwerkelijk
grafstructuren zijn geweest.

Toch dient ook een andere, eerder geopperde mogelijkheid te worden onderzocht.189 Daar-
voor moeten we kijken naar de al eerder aangehaalde vindplaatsen Veldhuizen B en C
(afb.43). Voor de sites Veldhuizen B en C wordt gedacht aan kleine erven van waaruit
marginale gronden aan de zuidflank van de stroomrug extensief werden geëxploiteerd, mo-
gelijk door middel van beweiding.190 De algehele lay-out van deze vindplaatsen, als ook
sommige van de opgegraven structuren, suggereren overeenkomsten met nederzettingen
die in het kader van de projecten Midden-Delfland en de Assendelver polders zijn opgegra-
ven.191 Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat deze beide onderzoeksgebieden niet
alleen betrekkelijk ver van ons gebied liggen, maar ook dat ze zich landschappelijk in een
volstrekt andere context bevinden. Voor de bedoelde sites in Assendelft is een paar jaren
terug de hypothese ontwikkeld, dat deze te maken hebben met een territoriaal gescheiden
agrarische bedrijfsvoering, waarvan de veeteeltactiviteiten deels - namelijk seizoen-
gebonden - in satellietnederzettingen werden uitgevoerd, volgens een soort van
transhumance-stelsel.192

Het hieruit afgeleide model zou misschien ook voor de Romeinse vindplaatsen in Vleuten
kunnen gelden. Op de vindplaatsen kunnen seizoensgebonden agrarische activiteiten heb-
ben bestaan. Men moet hierbij in de eerste plaats denken aan beweiding, maar ook be-
paalde vormen van extractie bijvoorbeeld de exploitatie van grondstoffen (riet, griendhout)
uit het komgebied behoren tot de mogelijkheden. Dit alles in het kader van een territoriaal
gescheiden, deels migratoire bedrijfsvoering, waarbij de permanente nederzettingen, van
waaruit andere agrarische activiteiten werden bedreven, elders lagen. Graafstal denkt aan
de mogelijkheid dat hier wellicht inheemse gebruiksrechten op woeste gronden werden ge-
respecteerd, die territoriaal afgeknot waren geraakt van de hoofdnederzettingen na de fy-
sieke inrichting van de limes op de Heldammer stroomrug.193

181. Haalebos (1990,13) merkte overi-
gens reeds op dat de afwezigheid
van houtskool in veel gevallen,
vooral wanneer het gaat om de laat-
ste overblijfselen van een graf,
slechts schijnbaar kan zijn.

182. De vaak gevoerde discussie over het
verschil in ronde en vierkante
begravingen wordt hier achterwege
gelaten.

183. De gemiddelde diameter van con-
temporaine grafheuvels in het
rivierengebied ligt tussen 2-6 meter.
Bij de graven in Oss kwamen ook
zeer grote ronde randstructuren van
12 -22 m in diameter tevoorschijn
tijdens de opgravingen (Van der
Sanden 1987a; Hessing 2000).
Daarvan stond echter niet helemaal
vast dat het altijd om graven han-
delde of dat ze uit de Romeinse pe-
riode dateerden. Bij die van Hatert
was dat laatste wel duidelijk. De af-
metingen daar variëren van 3,50 tot
14,50 m. (Haalebos 1990, 16-17).
In Tiel was de variatie in omvang
ook zeer groot; tussen de 2 en 17 m
(mondelinge mededeling E. Verhelst
(AIVU). Ook in Wijk bij Duurstede-De
Geer is een aantal grafstructuren
aangetroffen met een doorsnede
van ca. 4 m (Van Doesburg 1998,
138) .

184. Haalebos 1990, 16. Ook in Tiel be-
vindt de opening zich vaak in het
noordwesten (Mondelinge medede-
ling E. Verhelst (AIVU). In Oss (Van
der Sanden 1987a; Hessing 2000)
en Wijk bij Duurstede-De Horden
(Van Es 1994) is dat meestal ook het
geval  .

185. Hessing meent dat de oriëntatie
vooral met wegen en routes door
een grafveld van doen heeft (vgl.
Oss in Hessing 2000, 186-7) en dat
er wel een voorkeur bestaat maar dat
dit geen vaste regel is (Mondelinge
mededeling W.A.M. Hessing
(Vestigia) .

186. Vergelijk bijvoorbeeld Wijk bij Duur-
stede - De Horden (Van Es 1994);
Oss-Ussen (Van der Sanden 1987a;
Hessing 2000); Hatert (Haalebos
1990); Tiel-Passewaaij
(ongepubliceerd onderzoek AIVU);
en Zoelen (Van Es 1981).

187. Hessing, in voorbereiding.
188. Ook in Tiel is aan de rand van het

grafveld een kreng gevonden, waar-
van een rituele depositie niet is uit-
gesloten. Zie ook hoofdstuk 8.3,
voetnoot 128.

189. Graafstal 2000a.
190. Graafstal 1998, 153-8; Graafstal

2000a.
191. Van Londen 1997; Brandt et al.

1987.
192. Meffert 1998, 70; Zie ook Graafstal

1998, 157-9.
193. Graafstal, in voorbereiding.
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Als we de sporen van Veldhuizen B en C en De Balije met elkaar vergelijken, valt een aan-
tal overeenkomsten op tussen de vindplaatsen. Ook op Veldhuizen B en C blijkt een fase
van akkerbouw te bestaan, zo blijkt uit de vele teruggevonden krassen van het eergetouw.
Ook bij de vergelijking van het vondstmateriaal van Veldhuizen B en C en De Balije zijn veel
overeenkomsten af te lezen. Dit geldt in het bijzonder voor de materiaalgroepen van het
aardewerk en het natuursteen.194 Afgezien daarvan bestaan de 2e eeuwse (!) grondsporen,
net als op De Balije, voor een belangrijk deel uit kleine greppelstructuren. Het gaat om
twee duidelijk ronde structuren en een aantal meer vierkante of onregelmatige vormen of
greppeldelen, waarvan de doorsnede kon worden  bepaald op niet groter dan 6 m. Verder
hebben de opgravers enkele kleine gebouwplattegronden van ca.3 bij 6 m herkend. Ook
hier zijn, net als op De Balije, geen plattegronden van woonstalhuizen aanwezig195 en ook
geen   ‘gewone’ bijgebouwen zoals spiekers, schuren, etc. die vaak voorkomen in een in-
heems-Romeinse nederzettingen. Het totaal van de vindplaatsen B en C  kan geïnterpre-
teerd worden als een marginaal terrein, waarvan de sporen bestaan uit hooimijten, vee-
kralen, moestuinen en ‘hutten’, analoog aan de terreinen van bijvoorbeeld Midden-Delfland
en Assendelft.
Indien het hier daadwerkelijk om opslagstructuren gaat, mag het dan opmerkelijk worden
genoemd dat de meer gebruikelijke opslagstructuren, zoals spiekers, op Veldhuizen B en C
niét zijn aangetroffen. Ook kennen we uit het rivierengebied wel cirkelvormige opslag-
structuren, maar die dateren dan veelal uit de post-Romeinse perioden.196 Uit het goed on-
derzochte Kromme Rijngebied rond Wijk bij Duurstede en Houten bijvoorbeeld is tot nu toe
nog geen enkele cirkelvormige opslagstructuur bekend geworden. Wel kennen we enkele
vierkante of ‘langbed-achtige’ structuren uit de periferie van nederzettingen.197

Dat wil niet zeggen dat de hier gepresenteerde optie van opslagstructuren niet tot de mo-
gelijkheden behoort. Een aantal van de G-structuren kan best aan een of andere opslag-
structuur worden toegeschreven. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van dit
soort grondsporen tot nu toe vaker met begravingen geassocieerd kon worden. Ook wijst
een opmerkelijk gegeven, zij het indirect, nog in de richting van begravingen: op Veldhuizen
B en C is ook een ‘slordig’ begraven menselijke inhumatie uit de Romeinse tijd opgegra-
ven.198

Afsluitend gelden nog enkele zwaarwegende bezwaren die het hele ‘nederzettingsmodel’
voor de regio aangaan. Een zeer belangrijk afweging is dat de zogenaamde kern-
nederzettingen, van waaruit dergelijke seizoensgebonden arbeid is geïnitieerd, op betrekke-
lijk grote afstand liggen van De Balije en Veldhuizen B en C.199 Men mag aannemen dat de
off-site activiteiten van deze vindplaatsen in hun directe omgeving hebben plaatsgevonden.
Dichterbij ons onderzoeksgebied zijn dergelijke kernnederzettingen verder onbekend geble-
ven in de Leidsche Rijn en aangezien het gebied inmiddels zeer uitvoerig in kaart is ge-
bracht, hoeven die ook niet meer verwacht te worden. Is het overigens niet meer waar-
schijnlijk dat het hier ‘gewone’ Einzelhöfe betreft, die gezien hun geringe trefkans echter
nog niet bekend zijn geworden in het gebied. Daarmee is een eventueel transhumance-
model in Vleuten De Meern niet van toepassing.
Hieraan kan tot slot nog worden toegevoegd dat men bij een seizoenmatig gebruik, over
een periode van een hele eeuw, men veel meer oversnijdende grondsporen zou verwach-
ten. Gebouwtjes, structuren, greppels, mijten en wat niet meer, zullen toch vaak in verval
zijn gekomen, door overstromingen met sediment zijn opgevuld, of anderszins in onbruik
zijn geraakt. Er zijn aanwijzingen voor het uitdiepen van de greppelsystemen op De Balije,
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er regelmatig sediment in terecht is gekomen.
Waarschijnlijk gaat het te ver om dit onheil elk seizoen weer te verwachten. Maar mag niet
worden gesteld dat, uitgaande van het model, dit blijkbaar vaak genoeg plaatsvond om in
elk geval permanente bewoning onmogelijk of ontoelaatbaar te maken. Of spelen land-
schappelijke oorzaken, zoals het natte najaar en de winter, geen rol bij de achterliggende
beweegredenen om een dergelijke bedrijfsvoering te verkiezen? Dan zou op een andere
manier verklaard moeten worden, waarom men deze vorm van territoriaal gescheiden
landgebruik toepast. Zou hier dan toch het Romeins militaire gezag achterzitten? Moet de
hiervoor gekenschetste ‘ontoelaatbare permanente bewoning’ dan veel meer letterlijk wor-
den opgevat?

Betekenis van de greppelsystemen
Een duidelijk verschil tussen Veldhuizen B en C en onze vindplaats is het opvallend ontbre-
ken op Veldhuizen B en C van een omgreppeld perceel, of beter gezegd de systematische
enclosure van een perceel dat op De Balije telkens op een andere plek herhaald wordt, zo
schijnt het. Hoewel het oppervlak van zo’n perceel steeds verschillend was, krijgt men
stellig de indruk dat hier meermalen ‘hetzelfde’ heeft plaatsgevonden. Een typisch in-

194. Zie verder hoofdstuk 4 en 5.
195. Dit in tegenstelling tot Graafstal

1998, 154-6, die echter ook zijn
twijfels al uitte door de term hoofd-
gebouwen tussen aanhalingstekens
te plaatsen.

196. Uitzonderingen hierop zijn te vin-
den in Oss (Schinkel 1994, II, 221;
Wesselingh 2000, 19) waar de Ro-
meinse cirkelvormige structuur type
IIIC, typologisch onder ‘palissades
& greppels’ is geplaatst. De IIIC
voorbeelden zijn vervolgens op de
vingers van een hand te tellen. Zie
overigens verder ook Wesselingh
2000, 112 voor de vierkant
omgreppelde bijgebouwen B11 en
B12, en Wesselingh 2000, 176 voor
een grafstructuur uit Oss-Schalks-
kamp. Hier zij tevens opgemerkt dat
van de honderden opgegraven
spiekers, daterend uit zowel de
IJzertijd als de Romeinse tijd, uit bij-
voorbeeld Wijk bij Duurstede (Vos
2002) of Oss (Wesselingh 2000) er
vrijwel geen één was omgreppeld. En
als ze dat toch waren, werd de palen-
structuur van het opslaggebouwtje
ook aangetroffen.

197. Wijk bij Duurstede De Horden (Van
Es 1994; Vos 2002). De functie hier-
van is onbekend en ook hier speelt
dezelfde discussie: begravingen of
opslagstructuren.

198. Alleen de onderste lichaamshelft
van deze inhumatie was overgele-
verd. Datering, leeftijd en geslachts-
bepaling zijn onbekend gebleven
(Mondelinge mededeling E.P. Graaf-
stal). NB. Ook in Tiel is aan de rand
van het grafveld een incomplete
inhumatie aangetroffen. Hier is de
reden vermoedelijk een niet uitge-
voerde verbranding (mondelinge
mededeling E. Verhelst (AIVU).
Inhumaties komen zeker ook voor in
‘gewone’ nederzettingscontexten
(Hessing 1993). Dikwijls is er dan
sprake van een uitzonderlijke positie
(in huisgreppels) of delen van de
inhumatie. Nog afgezien van die dis-
cussie kan Veldhuizen BC niet als een
gewone nederzetting worden geka-
rakteriseerd, waar erven met hoofd-
en bijgebouwen bestonden .

199. Indien wordt aangenomen dat de
nederzetting bij de Letschertweg
(Graafstal 2000b) geen kern-
nederzetting is geweest, zijn er op
ca. 4 kilometer afstand van ons
onderzoeksgebied wel drie à vier in-
heems-Romeinse nederzettings-
terreinen bekend die mogelijk in aan-
merking komen voor zogenaamde
‘kernnederzettingen’. Ze bevinden
zich allemaal ten noordoosten van
het castellum van De Meern, richting
Utrecht,en ook allemaal ten zuiden
van de Romeinse limes (mondelinge
mededeling E.P. Graafstal en H. Wynia
(gem. Utrecht). Een tweetal terreinen
is ingepast in de huidige bebouwing
(‘groot’ en ‘klein’ archeologiepark).
Zie verder ook Haarhuis & Graafstal
1993, cat.nr. 27/28/29 (‘groot’
archeologiepark), cat.nr.40/41/42
(‘klein’ archeologiepark), en
cat.nr.39. Zie voor de laatste vind-
plaats Van Dockum 1998.
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heems-Romeinse karakter is hier overigens niet uit af te lezen. Wel wordt het, afgaande op
bijvoorbeeld de resultaten van het aardewerkonderzoek zeer waarschijnlijk geacht. Ook
geldt dat we dergelijke verkavelingen vaker zien in het rivierengebied bij inheems-Ro-
meinse nederzettingen. De verkavelingen mogen in de eerste plaats met ontwatering van
het gebied worden geassocieerd, zodat een zekere mate van akkerbouw mogelijk was.
Ook op De Balije kunnen de verkavelingen met agrarische activiteiten geassocieerd wor-
den. De ploegsporen vallen echter niet samen met deze omgreppelde kavels. Wel valt op
dat een groot deel van de omgreppelde percelen als zogenaamde ‘lege ruimte’ kan worden
gedefinieerd, zonder gebouwsporen en vondstconcentraties. Hoewel uitspraken over de
ruimtelijke ontwikkeling uiterst speculatief zijn, kunnen deze ‘lege ruimtes’ gebruikt zijn
voor diverse agrarische doeleinden. Misschien moeten we daarbij denken aan (moes)tuinen
waar groenten en kruiden zijn verbouwd, hoewel dat niet duidelijk uit het botanisch onder-
zoek is af te leiden.200 Wel duiden bepaalde onkruiden erop dat zich vermoedelijke, braak-
liggende akkers in het onderzoeksgebied hebben bevonden. Waarschijnlijk is de telkens op-
nieuw uitgevoerde aanleg van perceelgreppels, - en het uitdiepen ervan (!) -, ingegeven
door de landschappelijke situatie, namelijk overstromingen en de daarmee gepaard gaande
sedimentatie op het terrein.

Afsluitende opmerkingen
Samengevat ontstaat door het onderzoek in de Leidsche Rijn zo langzamerhand een zeer
complex beeld van het buitengebied van de limes. De grenszone was naast de castella en
verbindende wegen, mogelijk bezaaid met allerlei kleine inrichtingselementen met kennelijk
heel specifieke functies. Deze functies zullen in het rivierengebied hoofdzakelijk de opbouw
en het onderhoud van de militaire infrastructuur gelden en gelet op het dynamiek van het
landschap vooral ook te maken hebben met de beheersing en controle van water.201 Daar-
naast spelen in het gebied inheemse elementen en tradities nog evenzo een belangrijke rol.
Het buitengebied is niet een van inheemse elementen gevrijwaarde militaire zone en op De
Balije kon daardoor aan het eind van de 1e eeuw een klein grafveld bestaan. De landschap-
pelijke situatie heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat de functie van het terrein daarna
gedeeltelijk veranderde. Men is begonnen met (kortstondig?) akkeren op het gebied. Later
is herhaaldelijk een greppelsysteem uitgegraven op het hooggelegen, centrale plateau. Mo-
gelijk hebben deze als tuinen of akkers  gediend maar zeker is dat niet. Ook bestonden er
in die periode blijkbaar nog een aantal kleine greppelstructuren die waarschijnlijk als gra-
ven moeten worden geïnterpreteerd. De precieze functie en het karakter van de vindplaats
is niet begrepen als inrichtingselement van de limes. Vermoedelijk gaat het om een klein,
inheems akkercomplex aan de rand van de Romeinse weg, waarlangs enkele begravingen
plaats hebben gevonden. De hierbij behorende Einzelhöfe worden verwacht in de nabije
omgeving, maar zijn nog niet aangetroffen. Verder onderzoek langs de limes blijft noodza-
kelijk om de aard en het karakter van dit soort vindplaatsen nader te duiden, en vooral in
het buitengebied kan nog veel specifieke informatie worden gewonnen die ons beeld van de
noordgrens van het Romeinse imperium verder kan verrijken.

11.4.2. DE NOORDELIJKE ZONE (CONTEXT SCHIP)
De interpretatie van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied met het toponiem Con-
text Schip is niet gemakkelijk. Dit komt vooral doordat een goed overzicht van het toenma-
lige Romeinse landschap, en de complexe dynamiek ervan, moeilijk is te doorgronden. Het
gebied kenmerkt zich door het voorkomen van een flink aantal crevasses, die alle door de
zuidelijke oever van de Heldammer zijn doorgebroken in de loop van de Romeinse periode.
Het precieze verloop van elke individuele doorbraak is slechts gedeeltelijk navolgbaar. Zo
kennen we van geen van de crevasses bijvoorbeeld het exacte doorbraakpunt. Hoewel dit
misschien op het eerste gezicht misschien niet heel belangrijk lijkt, is het erg bepalend om
de vraag naar bijvoorbeeld een brugconstructie in het onderzoeksgebied afdoende te beant-
woorden. Men mag immers aannemen dat elke doorbraak vanuit de Heldammer gepaard is
gegaan met een verstoring van het Romeinse wegtracé, en dat na zo’n doorbraak alles in
het werk werd gesteld om het wegtracé te repareren. Ongetwijfeld zal de doorgaande
route hersteld zijn door het aanbrengen van een (nieuwe) gronddam, eventueel beschoeid
door houten palen, en het aanbrengen van een nieuw grinddek. De verstoring van de weg
(of wegen) kan steeds alleen indirect worden afgeleid uit het voorkomen van grind aan de
basis van de crevassen. Dat grind komt ‘van nature’ niet voor in de Heldammer en moet
dus wel afkomstig zijn van een Romeins wegdek, waar het hoofdzakelijk als plaveisel heeft
gediend. Het blijft echter de vraag of iedere nieuwe crevasse in het gebied telkens een
nieuw aangelegd stuk wegtracé opruimt? Dit lijkt op zichzelf zeer logisch om te veronder-
stellen, maar men mag niet uitsluiten dat eerder afgezet grind opnieuw is opgenomen en

200. Vergelijk Oss (Wesselingh 2000,
194 met verwijzingen); Wijk bij
Duurstede De Geer (Van Doesburg
1998, 138); Wijk bij Duurstede De
Horden (Van Tent 1988, 44; Vos
2002, 73-4).

201. Graafstal 2002, 18-20.
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afgezet.

Wij gaan er vanuit dat de Romeinen steeds een nieuw tracé aanlegden, maar dit kan eigen-
lijk nergens worden hard gemaakt. Eén ding staat wel als een paal boven water: de weg is
ondanks alle crevassedoorbraken blijven bestaan. Dit was immers dé weg langs de limes.
Of de Romeinen op kritieke punten een brug hebben aangelegd valt niet goed op te maken
uit de opgraving van het gebied Context Schip. Het mag wel als zeer aannemelijk worden
verondersteld. Ter plekke van de doorbraak van crevasse I door de weg, mag in ieder ge-
val een brugconstructie verwacht worden. Hier zijn immers voldoende aanwijzingen dat de
geul enige tijd bewust is open gehouden, wat impliceert dat de weg over de geul moet zijn
geleid. Hetzelfde geldt voor het doorbraakpunt van crevasse V. Aangezien de Romeinse
weg reeds in het verleden, maar ook recentelijk grotendeels is opgeruimd zullen dergelijke
brugconstructies eveneens beschadigd zijn. Een positief punt in deze is het gegeven dat
brugconstructies over het algemeen zwaarder gefundeerd zullen zijn geweest dan de weg
zelf. Ondanks dat een aantal zware palen is herkend tussen de houtstructuren in het gebied
(H2, H7), staat allerminst vast dat het hier daadwerkelijk om een brug of bruggenhoofd
gaat. Toekomstig onderzoek zal het de eventuele aanwezigheid van een brug verder duide-
lijk moeten maken.202

Naast deze ingewikkelde materie van wegen, bruggen en crevasses speelt nog een ‘water-
bouwkundige’ discussie in het gebied Context Schip. Gedoeld wordt op de mogelijke
insteekhaven die zich in crevassegeul I zou hebben bevonden. De specialistisch onderzoe-
kingen van de houtspecialist en de fysisch geograaf hebben hier vooral op aangestuurd. Dit
zijn niet de minst ervaren krachten, integendeel, maar toch dient gezegd dat desalniettemin
geen consensus bestaat over de interpretatie van het geheel. Zelf uitten de specialisten
ook hun twijfels. Zeker lijkt het feit dat de eenmaal doorgebroken crevassegeul I een tijd
is opengehouden. Blijkbaar werd de geul daartoe beschoeid en er is geopperd dat deze als
een soort insteekhaven dienst kan hebben gedaan. Parallellen is deze natuurlijke omstan-
digheden zijn niet eenvoudig te vinden.203 Ook is allerminst begrepen waarom het haventje
niet in de buitenbocht van de Heldammer gesitueerd is geweest, want dat is namelijk de
meest logische aanmeerplaats.
Na de vorming van deze beschoeide crevasse is tevens een constructie aangelegd die op
dit moment niet precies kan worden geduid. Verschillende opties zijn de revue gepasseerd
waaronder een sluis, overlaat, dam, dok, scheepstakel, beschoeiing van een landmassa of
misschien toch onderdeel van een Romeinse weg. De centrale vraag echter blijft onbeant-
woord: waarvoor hebben de Romeinen een stuk stilstaand water gecreëerd in een van oor-
sprong behoorlijk actief milieu en waarom is deze crevassegeul niet bij de monding afge-
sloten?
Ook is bij de discussie het scheepswrak betrokken, dat in 1997 even ten noordwesten van
het gebied is aangetroffen en in het voorjaar van 2003 zal worden opgegraven. De huidige
waarnemingen geven voldoende aanleiding tot de gedachte dat het schip niet in de rivier is
‘vergaan’, maar bewust is afgezonken in de monding van een crevasse ten einde deze te
laten verlanden. Gezien de ouderdom van het schip lijkt het zeer aannemelijk dat dit schip
is afgezonken in de geul van crevasse 2. Ook gelet op een mogelijke (stenen) wachttoren
lijkt ook wel voldoende reden om een dergelijke actie te ondernemen indien dit bouwwerk
door crevasseactiviteit wordt bedreigd.

11.4.3 EEN ROMEINS WACHTTORENCOMPLEX?
Thans is er immers veel voor te zeggen, om op basis van het aangetroffen vondstmateriaal
in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied, een deel van de site te interpreteren
als een Romeins wachttorencomplex (afb. 44).204 De grote hoeveelheid natuursteen en bak-
steen, en het specifiek als zodanig te identificeren bouwmateriaal van vloer- en muurwerk,
duiden sterk in die richting. Dat geldt ook voor het aangetroffen vensterglas, wat overi-
gens als typische materiaalgroep mag worden gezien die aan wachttorens gekoppeld kan
worden.205 De precieze plaats van het complex is met enige armslag aantoonbaar. Gelet op
de hoeveelheid vondstmateriaal in put 38 mag worden aangenomen dat de plek even ten
noordoosten of -westen van deze werkput moet worden gezocht.206

De datering van de wachttoren staat niet vast. Op basis van het baksteenmateriaal (Legio
X Gemina en EXGERINF) kan die vanaf het eind van de Flavische periode gedateerd wor-
den, maar hoort die vermoedelijk in de (tweede helft van de ) 2e eeuw n.Chr. thuis. Het is
daarnaast zeer goed denkbaar dat al in een eerdere periode, een houten voorloper in de
nabije omgeving heeft bestaan. De wachttorens zullen net voor de bocht van de rivier zijn
opgericht, met als doel om de bocht van de rivier goed te kunnen overzien en daarbij zo

202. Zie verder hoofdstuk 12.5.
203. Vgl Woerden aan de rand van het

castellum, op het plein van de 18e
eeuwse kazerne (Bogaers & Haalebos
1976) en Bunnik-Vechten, in de
vicus, dwars op een restgeul (Vos
1997)  .

204. Na de ontdekking van een
wachttorencomplex bij de
gemeentewerf in 2000-2001 (Vos,
Blom & Graafstal, in voorbereiding)
en de wachttoren aan de Zandweg in
de zomer van 2002, ontstaat er zo
langzamerhand, samen met het on-
derhavige complex van De Balije/
Context Schip, een trits van militaire
wachttorens in de Leidsche Rijn. Hier
zal niet diep worden ingegaan op
wachttorens in de Leidsche Rijn.
Daarvoor wordt verwezen naar het te
verschijnen rapport van Vos, Blom &
Graafstal, in voorbereiding .

205. Zie Graafstal 2002 met verwijzingen
naar o.a. Baatz 1976.

206. Eerder werd even gedacht dat uit
het materiaal aan de basis van
crevasse III geconcludeerd moest
worden, dat voorafgaand aan de
vorming van deze crevasse (nog?)
een stenen gebouw heeft bestaan.
Hoogstwaarschijnlijk echter is dit se-
cundair geërodeerd materiaal en
toch afkomstig uit crevasse I, d.w.z.
uit het noordoostelijke deel van het
onderzoeksgebied. In dat geval be-
hoort een eventuele (stenen) ge-
bouw bij de afzettingen van de eer-
ste crevasse, wat gezien het belang
van de beschoeide geul (H1!) niet
ondenkbaar is.
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min mogelijk last te hebben van de eroderende werking van het water. Ongetwijfeld be-
stond er ook een verbinding met de nabijgelegen Romeinse weg.
Een relatie met de bewoningsporen van het centrale plateau van De Balije is moeilijk aan-
toonbaar en misschien ook minder voorstelbaar. Het is sterk de vraag of de Romeinse sol-
daten die dienst deden op zo’n wachttoren ook uiteindelijk begraven zijn in dit gebied. Mis-
schien moeten we die graven meer in een inheems context plaatsen. Ook lijkt het minder
aannemelijk dat de Romeinse militairen naast hun wachtrooster, waar wapenonderhoud,
observatie- en marechausseetaken in de omgeving en persoonlijke verzorging en voedsel-
bereiding de dienst uitmaakten, ook nog eens tuin- en akkerbouwactiviteiten zouden hebben
ontplooid om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Niets is natuurlijk uitgesloten. Ze
zullen ongetwijfeld wel eens een fuik hebben gezet in de nabijgelegen rivier, hoewel daar
op De Balije geen bewijzen voor zijn,207 maar het lijkt waarschijnlijker dat ze hun algemene
levensbenodigdheden hebben betrokken uit de nabijgelegen castella en de militaire vici.

Afb. 44  Afbeelding van een gerecon-
strueerde houten Romeinse wachtto-
ren.

207. Op het terrein met het toponiem
‘Wachttoren’ aan de gemeentewerf
is een viertal fuiken gevonden in de
restgeul van de Heldammer (Vos,
Blom & Graafstal, in voorbereiding).
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12  Conclusies

In dit afsluitende hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen een voor een, kort en bondig wor-
den beantwoord. Voor uitvoerige discussies wordt verwezen naar de voorgaande hoofd-
stukken. Vanuit de gedachte dat de geomorfologie van het gebied continu verandert, is er
gedurende het onderzoek aandacht besteed aan de dynamiek van de Heldammer stroomrug
en de gevolgen daarvan voor de gebruikers van het gebied in de Romeinse tijd. Reeds
voorafgaand aan het onderzoek was de centrale vraag waarom, voor de locatie van een
mogelijke militaire site, was gekozen voor een buitenbocht van de rivier aangezien daar de
kans op oeverdoorbraken het grootst is. Een eensluidend antwoord op deze vraag is niet
voorhanden, maar hoogstwaarschijnlijk konden de Romeinen niet anders. Verder zuidelijk
lag een uitgestrekt komgebied. Daar was het klaarblijkelijk te laag, te drassig en te nat om
ook maar enige bewoningsactiviteit te ontplooien. Ook verder noordelijk was geen serieuze
optie, aangezien daar de rivier Heldammer - in ieder geval in de 1e eeuw n.Chr. nog - vrij
meanderde. Deze waterloop wilden ze bovendien graag als hun ‘waterscheiding’ en
transportader door het gebied in stand houden. Tot slot lijkt er een relatie te bestaan tus-
sen zuidwaartse meanderbochten en militaire sites (wachttorens) in de regio.208

12.1 Landschapsgenese en vegatatieontwikkeling
• Wat was de landschappelijke ligging van de vindplaats in geomorfologische zin?

De vindplaats bevindt zich op crevasseafzettingen die erosief zijn afgezet op de zuidelijke
oeverafzettingen van de Heldammer IIIa.

• Trad daarin gedurende de Romeinse tijd een relevante ontwikkeling op, met name wat
betreft bewoonbaarheid?

Op De Balije ontstond op de overgang van de 1e naar de 2e eeuw een klein grafveld. De
landschappelijke situatie heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat de functie van het terrein
daarna gedeeltelijk veranderde. Men heeft op het gebied eerst (kortstondig?) geakkerd. La-
ter is herhaaldelijk een greppelsysteem uitgegraven op het hooggelegen, centrale plateau.
Mogelijk vonden akker- of tuinbouwactiviteiten plaats binnen deze perceeltjes. Ook zijn
begravingen in de 2e eeuw niet uitgesloten.

• Wat valt er aan de ontwikkeling van het complex van crevasseafzettingen waarop de
vindplaats gelegen is, af te leiden over de dynamiek van het Heldammer systeem?
Op het moment dat de Romeinen de noordgrens van het Romeinse rijk bepaalden vormde
de Heldammer stroomrug vermoedelijk de hoofdstroom van de Rijn. In de loop van de 1e

eeuw n.Chr. verlandde de Heldammer, waardoor de Romeinen gedwongen waren stroom-
regulerende voorzieningen aan te brengen; bovenstrooms en benedenstrooms van de
Heldammer stroomrug. Als gevolg van deze stroomregulerende voorzieningen paste de
geul van de Heldammer zich aan, aan het nieuwe debiet. Dit veroorzaakte tijdens perioden
van hoogwater problemen langs de loop van de Heldammer die leidden tot
crevassevorming , o.a. bij vindplaats De Balije-Context Schip.

• Hoe zag het landschap eruit in de ruimere omgeving van de vindplaats? Wat valt er te
zeggen over de natuurlijke vegetatie in de diverse landschappelijke zones rond de vind-
plaats (vooral van noord naar zuid, dwars op de geomorfologie)?
Het grote aantal en specifieke samenstelling van de graslandsoorten duiden op natte
graslanden met name in het komgebied. Uit de onkruiden is op te maken dat er sprake
was van intensieve oeverbetreding en dat zich vermoedelijke (braakliggende) akkers in het
onderzoeksgebied hebben bevonden. Vervolgens blijkt uit het pollen dat in het landschap
vrij veel bloeiende, dus relatief oude bomen hebben gestaan, voornamelijk elzen. Maar ook
waren er waarschijnlijk wilgen in het onderzoeksgebied aanwezig, getuige de uitkomsten
van het houtonderzoek. Het aldus ontstane beeld kan verder worden aangevuld met
vlierbesstruiken, waarvan de bessenpitten op het nederzettingsterrein zijn aangetroffen.
Ook is hazelnoot gevonden. Het geheel vormde een vrij open en vochtig landschap met
bomen en struiken.

• Trad hierin in de loop van de Romeinse tijd een ontwikkeling op? Te denken valt aan de
natuurlijke bosbestanden en het aandeel van graslanden, akkers en ruderaalterreinen. Zijn
daarbij menselijke invloeden aanwijsbaar?
Door vermoedelijk natuurlijke omstandigheden vonden noodgedwongen veranderingen
plaats in het grondgebruik op de vindplaats (zie overige vragen). Duidelijke menselijke
invloed op de aandelen grasland, akker en ruderaalterreinen, in de zin van ‘oorzaak’ is

208. Dit zal verder uitvoerig worden be-
sproken bij toekomstige uitwerking
van o.a. het terrein ‘Wachttoren’ aan
de gemeentewerf (Vos, Blom & Graaf-
stal, in voorbereiding).
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niet aantoonbaar gebleken. Er vallen ook nauwelijks zinnige, onderbouwde uitspraken te
doen over de hoeveelheid, dichtheid en soortenrijkdom van het natuurlijke bosbestand.

• In hoeverre is de omgeving van de nederzetting in cultuur gebracht of ingericht ten
behoeve van beweiding of landbouw?
Men heeft op het hooggelegen, centrale plateau eerst (kortstondig?) geakkerd. Later is
daar herhaaldelijk een greppelsysteem uitgegraven. Vermoedelijk vonden toen op het
terrein kleinschalige agrarische activiteiten plaats, zoals tuinbouw. Uit de aangetroffen
grassoorten en de nabijheid van het komgebied volgen haast automatisch de uitstekende
voorwaarden voor beweiding.

12.2 Aard en ontwikkeling van de vindplaats De Balije
•  Wanneer vallen begin en einde van de occupatie van het gebied?

De vroegste, keramische vondsten van de vindplaats dateren uit het einde van de 1e eeuw
n.Chr.. Het einde van de nederzetting moet op zijn laatst aan het begin van de 3e eeuw
n.Chr. worden geplaatst.

• Welke condities waren van invloed op de locatiekeuze en het verlaten van de vindplaats?
De locatiekeuze was bepaald door de relatieve hoge ligging van de crevasseplaat op de
zuidrand van de Heldammer stroomrug. Duidelijk aantoonbare redenen voor het verlaten
van de vindplaats zijn niet voorhanden. Vermoedelijk heeft de aanwezigheid van de militai-
ren in het gebied invloed, en kan hypothetisch het opgeven van de wachttoren als oorzaak
worden aangewend.

• Is er een relatie vast te stellen (stratigrafisch, ruimtelijk, cultureel of anderszins) met
nabije, eventueel oudere of jongere nederzettingen of activiteitenzones?
Er is geen relatie achterhaalbaar tussen het aangetroffen grafveld met een nederzetting.
Duidelijke nederzettingssporen van bijvoorbeeld woonstalhuizen bevinden zich niet in ons
gebied of zijn nog niet bekend geworden in de directe omgeving ervan. Er is wel een
verband verondersteld met de Romeinse weg, waarvan mogelijk vier fasen in het
onderzoeksgebied zijn gesitueerd. De hierna volgende wegfasen bevinden zich alle ten
noorden van de vindplaats De Balije / Context Schip. Ook is een relatie verondersteld met
een of meerdere fasen van een Romeinse militaire wacht- of signaalpost. Sporen van zo’n
wachttoren zelf zijn niet aangetroffen op het terrein. Wel duidt de grote hoeveelheid
vondstmateriaal (baksteen, natuursteen en o.a. vensterglas), die in verspoelde context
werd aangetroffen, op de directe nabijheid van een dergelijk complex.

• Is er een nadere fasering in de occupatie van het gebied of aldaar uitgeoefende activitei-
ten aan te brengen?
Hier wordt volstaan met een verwijzing naar paragraaf 11.3

• Wat waren de omvang, aard en intensiteit van de bewoning en activiteiten? Is er binnen
de nederzetting een nadere zonering vast te stellen, bijvoorbeeld in een bewoonde kern en
activiteitenzones daarbuiten? Vallen hierin ontwikkelingen waar te nemen?
Voorafgaand aan het veldwerk leidde het booronderzoek al tot de volgende constatering.
“Merkwaardig is dat de gebruiksduur van het terrein kennelijk niet heeft geresulteerd in
de vorming van een bewoningslaag die voldoende ontwikkeld is om waarneembaar te zijn
bij het booronderzoek. Ook de materiaalneerslag in de sporen en het oude oppervlak is
bepaald gering te noemen. Dit suggereert een weinig intensief gebruik van althans een
groot deel van het terrein.”209 Deze constatering is geheel juist gebleken. Er kan aan
worden toegevoegd dat de kern van de vindplaats op het centrale plateau moet hebben
gelegen. De veronderstelde ontwikkelingen zijn minutieus beschreven in hoofdstuk 11.
Hier kan nog worden gesteld dat het niet is uitgesloten dat de bewoningssporen zich in elk
geval verder westwaarts hebben uitgestrekt, parallel aan en op enerzijds de oever-
afzettingen van de Heldammer en anderzijds nog niet herkende crevasseafzettingen in het
gebied.

• Is er sprake van een ruimtelijke organisatie en oriëntatie van de nederzetting op de
Romeinse weg of is er juist zoiets als een reserveringszone herkenbaar?
Feitelijk dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord: geen organisatie, oriëntatie
en reserveringszone. Maar dit kan zijn bepaald door de landschappelijke situatie. Het was
immers niet erg aantrekkelijk om dicht in de buurt van telkens doorbrekende water-
stromen te zitten. Een van die crevasses heeft bovendien een behoorlijk stuk aan de209. Graafstal 2000a.
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noordzijde van de omgreppelde perceeltjes weggeslagen, waardoor veel informatie over
die zone niet meer voorhanden is. Feit is wel dat de greppelsystemen eigenlijk niet verder
navolgbaar zijn dan de voormalige bouwweg; anders gezegd de sporen van put 5 sluiten al
niet meer aan op die van het centrale plateau. Maar kan dit als een reserveringszone
worden beschouwd? De dynamiek van het landschap lijkt de bepalende factor te zijn
geweest en niet zozeer de achterliggende militaire organisatie.

• Hoe was de voedseleconomie georganiseerd? Welke waren de bestaansmiddelen van de
nederzetting.
Er zijn mogelijkheden voor veeteelt, akkerbouw en misschien tuinbouw. Of ze allemaal
gebruikt zijn valt eigenlijk niet uit te maken. Zie verder uitvoerig hoofdstuk 11.2 en 11.4.1

• Kan op basis van de materiële cultuur van de nederzetting iets worden gezegd over de
mate van betrokkenheid van de bewoners in uitwisselingsnetwerken?
Vooropgesteld weten we eigenlijk niet precies wie de gebruikers waren op de vindplaats,
maar vermoedelijk moeten ze tot de inheems-Romeinse bevolking hebben behoord. De
aanwezigheid van geïmporteerd vondstmateriaal duidt op zijn minst op contacten met of in
de Romeinse wereld. Hoe die echter geplaatst moeten worden, en wat voor soort
uitwisselingsnetwerk(en) het hier betrof, is de vraag. Goederenstromen op provinciaal
niveau en over nog langere afstanden hebben inheems-Romeinse vindplaatsen hoogst-
waarschijnlijk nooit 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. Uitwisseling op regionaal niveau en de mogelijkhe-
den om uitheemse producten en goederen te verkrijgen zal uitsluitend zijn verlopen door
middel van contacten met Romeinse militairen in de regio.

• Hoe verhoudt de nederzetting zich tot andere Romeinse sites in het gebied van de
Heldammer stroomrug in termen van ouderdom, functie en nederzettingshiërarchie?
In de directe omgeving liggen naast de Romeinse weg twee (of drie) vindplaatsen namelijk
Letschertweg, Veldhuizen B en C. Uit het onderzoek op de Letschertweg blijkt dat deze
vindplaats vermoedelijk alleen in de 1e eeuw bestaat. Aanwijzingen voor 2e eeuwse bewo-
ning zijn er nauwelijks. Er is geopperd dat de vindplaats geruimd wordt t.b.v. de militaire
infrastructuur.210 Maar gelet op de zeer beperkte schaal van onderzoek is dit misschien
iets voorbarig geweest. De vindplaats(en) Veldhuizen B en C worden iets later in gebruik
genomen dan De Balije, maar bestaan verder ook gedurende de hele 2e eeuw. Opmerkin-
gen over nederzettingshiërarchie zijn kort en bondig samen te vatten als: alle sites zijn het
laagst in de sociale rangorde. Daarvoor geldt geen duidelijke bewoning en geen huis-
plattegronden. Mogelijk zijn deze laatstgenoemden toch nog niet ontdekt en is dat ook niet
eenvoudig omdat het zou kunnen gaan om zogenaamde Einzelhöfe.
Ook wat betreft de functie van de vindplaatsen tasten we nog goeddeels in het duister.
Afgezien van de begravingen op De Balije - en vermoedelijk ook op Veldhuizen B en C -
gaat het waarschijnlijk om kleinschalige agrarische activiteitenzones van bijvoorbeeld
tuinbouw maar zeker is dat niet.

12.3 Onderzoeksvragen betreffende Context Schip
Welke archeologische fenomenen bevinden zich op dit gedeelte van het onderzoeksgebied
en wat is hun relatie tot de landschappelijke ligging in geomorfologische zin? Meer speci-
fiek diende daarbij gedacht te worden aan:
• een mogelijke brugconstructie op de plaats waar een crevassegeul de Romeinse weg

doorsnijdt
• het tracé van de Romeinse weg (of meerdere fasen van de weg) zelf, op de zuidflank van

de Heldammer stroomrug
• de aanwezigheid van restanten van een (stenen) gebouw zoals bijvoorbeeld een wachtto-

ren of overslagplaats in de directe omgeving van het schip en de Romeinse weg
• mogelijke beschoeiingen van de eerder genoemde crevassegeul

In antwoord op de vragen: er is geen enkele brugconstructie herkend in het gebied. We
weten (nog) niet of op de verwachte plek, daar waar de crevassegeul de vermoedelijke
weg heeft doorsneden, en waar de geul aansluit op de Heldammer, een brug heeft bestaan.
Dit omdat deze plek niet bereikt is tijdens het onderzoek, en verder noordelijk van het
onderzoeksgebied moet worden gezocht. Daar snijden we tegelijkertijd dan ook precies een
van de problemen aan: het tracé van de weg(en) is bijzonder slecht herkenbaar. Om die re-
den is een precieze versnijding van weg en geul niet goed navolgbaar. Afgaande op het 210. Graafstal 2000b, 10.
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verspoelde vondstmateriaal bevindt zich vermoedelijk even ten noordoosten of -westen een
Romeins stenen gebouw. Dit zou heel goed een wachttoren kunnen zijn. En tot slot bleek
dat de verwachte beschoeiing van de crevassegeul geheel anders in elkaar zat. Er werden
in totaal vijf doorbraken herkend en de beschoeiingen zijn toegeschreven aan een nieuw
herkende crevasse.

12.4 Behoud en bescherming
Daarnaast dienen nog enige specifieke vragen, m.b.t. duurzaam behoud en beheer, en het
vastleggen van de nul-situatie in de wettelijke beschermingszone, te worden beantwoord.
Deze vragen betreffen het vastleggen van de oxidatie-reductiegrens in de (boor)profielen,
de registratie van de grondwaterstand en de kwaliteit van het aangetroffen hout.

De GLG op de onderzoekslocatie bevindt zich met name in de zandige afzettingen ca. 70 cm
dieper dan in de meer kleiige sedimenten. Kleine verschillen (een tiental cm) in de GLG op
onderling korte afstanden zijn gebruikelijk. Dergelijke grote verschillen worden in het alge-
meen uitsluitend waargenomen wanneer de grondwaterspiegel periodiek sterke fluctuaties
kent. Dit gaat meestal gepaard met een extreme mate van roodkleuring van de ondergrond
als gevolg van oxidatie van het in de bodem aanwezige ijzer. Op de onderzoekslocatie is
daarvan echter geen sprake. Waarschijnlijk is de grondwaterspiegel enige tijd geleden ver-
laagd ten behoeve van de bouwwerkzaamheden en omdat de doorlaatbaarheid van kleiige
sedimenten nu eenmaal slechter is dan die van zandige sedimenten heeft in de eerste nog
geen oxidatie kunnen plaatsvinden. In de huidige situatie beweegt de GLG zich tussen 100
cm -mv tot plaatselijk maximaal 170 cm -mv in de zandige sedimenten.211 Het tijdens het
onderzoek aangetroffen hoogste niveau waarop houten structuren voorkomen ligt gemid-
deld op 110 cm -mv. Dit betekent dat de houtresten in de kleiige sedimenten op dit moment
zich nog net in een zuurstofarm milieu bevinden. Binnen afzienbare tijd komen deze echter,
net als de houtresten in de zandige sedimenten, boven de GLG te liggen en zullen dan
oxideren en op termijn zelfs volledig verdwijnen.

Het is duidelijk aangetoond dat restanten van houten structuren uitstekend bewaard zijn
gebleven. Hoewel hun functie niet allemaal precies is begrepen, bevinden zich vermoedelijk
drie wegfasen onder de houtstructuren. Ook is een beschoeide crevasse aangetroffen
waar tevens een opmerkelijke structuur is aangelegd (dam, sluis, overlaat, dok, scheeps-
takel?) waarvan nog niet vaststaat wat het representeert.
Er is slechts een klein gedeelte van het gebied onderzocht en daarvan is bovendien maar
een zeer beperkt deel afgewerkt. Uit die kleine hoeveelheid volgde een goede conser-
vering, hardheid en kwaliteit van het hout waarbij op sommige stukken spinthout aanwezig
was zodat er in principe mogelijkheden zijn voor dendrochronologisch onderzoek. Het bete-
kent bovendien dat nog zeer veel houten restanten in de bodem verblijven, waarvan bij
eventuele ontgraving de bovenzijde al op een gemiddelde diepte van 0,30 m÷ NAP zicht-
baar wordt. Dat is gemiddeld slechts 1 m onder het huidige maaiveldoppervlak.
Een vraag die nu wordt opgeroepen is of het voldoende is om alleen de Romeinse weg (de
“125-weg”) die net buiten het onderzoeksgebied ligt actief te beschermen, terwijl ook goed
geconserveerde maar minder duidelijk aantoonbare fasen van de weg, en nog onbegrepen
fenomenen buiten de beschermingszone vallen. Daarnaast staat ter discussie wat über-
haupt de restwaarde van de Romeinse weg is, aangezien deze voor een deel onder een re-
cente sloot is gelegen en de top ervan door crevasse III is geërodeerd. Wellicht dat op de
onderzoekslocatie gekozen moet worden voor het actief beschermen van de beter gecon-
serveerde houtrestanten, ook al vallen deze buiten het tracé van de Romeinse weg die el-
ders in het plangebied integraal beschermd is. Beter nog dan het verschuiven van de
beschermingszone, is een uitbreiding ervan naar het zuiden. Gezien het voorkomen van ar-
cheologische fenomenen zou het wenselijk zijn de beschermingszone aan de zuidzijde te
verbreden met tenminste 25 meter, tot net voorbij de beschoeiingspalen van crevasse I.

12.5 Enkele aanbevelingen
Het is de vraag of het onderhavig rapport op tijd zal verschijnen om nog aanbevelingen te
kunnen doen betreffende toekomstig onderzoek even ten noordoosten van de hier beschre-
ven vindplaats, en de geplande onderzoeken bij het Romeinse schip. Ondanks die mogelijk-
heid volgt hier toch een aantal aanbevelingen die als volgt zijn omschreven:

• De bron van het militaire vondstmateriaal dat is aangetroffen in de geul van crevasse III
is gedurende het onderzoek niet ontdekt. Hoewel het onzeker is waar deze gezocht moet
worden en of er überhaupt iets over is gebleven van een (stenen) gebouw, lijkt het zinvol211. Het maaiveld ligt gemiddeld op

0,80-0,85 m+ NAP .
212. Zie verder www.icn.nl.
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om in ieder geval ter hoogte van de recente verstoring even ten noordoosten van het
onderzoeksgebied nader onderzoek uit te voeren. De aanwezigheid van zo’n gebouw kan
de context van het schip namelijk in grote mate beïnvloeden.

• Daarnaast kunnen er onder of net ten noorden van de recente verstoring restanten zijn
overgebleven van een brugconstructie. Het uitgraven van de recente verstoring, vastleg-
gen van de exacte omvang ervan en het onderzoeken van een (smalle) strook in de
beschermingszone direct ten noorden ervan is van aanzienlijke meerwaarde voor het
onderzoek naar de context van het schip.

• Eventueel zou een kleine heropgraving ten noorden van de bouwweg kunnen worden
uitgevoerd, tussen de putten 13 en 17, aangezien daar namelijk een werkput is ‘overgesla-
gen’. Bij nader inzien is het de vraag of deze noordelijke strook putten daadwerkelijk
alleen maar bestaat uit crevasseafzettingen van crevasse (III en) IV, of dat men daar een
dieper opgravingsniveau dient aan te leggen om eventuele restanten van Romeinse weg 1
en andere sporen aan te kunnen treffen. Bovendien kan hier nog een keer een profiel
worden gezet over de crevasse II, III en V.

• Het begeleiden/waarnemen van de bouwputten op het ‘centrale plateau’ verdient aanbeve-
ling. Dat geldt vooral ook de bouwvoor op de voormalige maïsakker, aan de oostkant van
het onderzoeksgebied.

• Het verdient aanbeveling elke mogelijkheid aan te grijpen om de weg (of wegen) verder
naar het oosten richting Letschertweg te vervolgen.

• Het verdient aanbeveling de uitwerking van houten en andere organische artefacten in het
veld uit te laten voeren of anders z.s.m. na het veldwerkonderzoek op te pakken, omdat
de kwaliteit van het materiaal in de opslag altijd te lijden heeft en achteruit gaat.

• Men dient te pogen het doorbraakpunt van crevasse I, II en V te vinden, als deze niet
volledig zijn opgeruimd door de laatste ‘beweging’ van de Heldammer.

• Alle aanwijzingen voor een stenen gebouw (wachttoren) of eventuele voorloper dienen
serieus en gericht onderzocht te worden.

• Het landschappelijke en archeologische verhaal dient (nog) beter op elkaar te worden
afgestemd. Het verdient aanbeveling om de botanicus, fysisch geograaf en de archeologen
om de tafel te krijgen om te inventariseren welke landschappelijke vragen nog gesteld en
opgelost moeten worden in het korte tijdsbestek dat nog resteert in het plangebied Veld-
huizen.
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Bijlage 1. SEM/EDS analyse van een ring
I. Joosten (Instituut Collectie Nederland, Amsterdam)

1. Inleiding
De steen in de bronzen ring van de vindplaats De Balije-Context Schip, is geanalyseerd met
Energie Dispersieve Spectrometrie (EDS, Thermo Noran) in een JEOL Scanning Elektronen
Microscoop (JSM 5910LV).
SEM wordt gebruikt voor onderzoek naar de topografie en compositie van de oppervlakte
van materialen. Daarnaast kan een element analyse op microschaal aan het oppervlak
worden uitgevoerd.De hoeveelheid benodigd materiaal bestaat uit monsters of objecten
met een diameter van enkele micrometers tot maximaal 20 cm. Alle soorten materialen,
zowel organisch als anorganisch, kunnen worden onderzocht. De methode is non-destruc-
tief.
Het resultaat van deze analyse kan worden omschreven als een (sterk vergroot) beeld van
het oppervlak van een materiaal en een spectrum met pieken van de verschillende chemi-
sche elementen waaruit het materiaal bestaat.

2. Methode
Het principe van de SEM/EDS analyse is als volgt te omschrijven.212 Het monstermateriaal
wordt bestraald met een sterk gefocusseerde elektronenbundel. De interacties tussen de
elektronenbundel en de atomen waaruit het materiaal bestaat produceren allerlei soorten
informatie. De secundaire elektronen leveren informatie op over de topografie van het op-
pervlak en de teruggekaatste elektronen over de chemische samenstelling. Daarnaast
zendt het monster door het elektronenbombardement röntgenstraling uit. De energie hier-
van wordt bepaald door de element samenstelling van het monster en kan worden opge-
vangen door een energie dispersieve detector. Ieder chemisch element heeft een specifiek
energie spectrum. Omdat de monsters worden gescand met elektronen moet het oppervlak
geleidend zijn zodat de elektronen kunnen worden afgevoerd. Niet geleidende materialen
kunnen daarom worden opgedampt met koolstof of goud. Het is ook mogelijk monsters in
laag vacuüm te onderzoeken. De elektronen in de buurt van het monster worden dan ge-
neutraliseerd door moleculen in de monsterkamer en het beeld wordt niet verstoord door-
dat het oppervlak oplaadt. De SEM kan het monster tot 300.000 keer vergroten, element
analyse kan worden uitgevoerd aan spots van 5 micrometer groot.

3. Resultaat
De analyse van het materiaal de steen in de bronzen ring van de vindplaats De Balije-Con-
text Schip is in laag vacuum, 15 Pa, uitgevoerd met een versnelspanning van 20 keV. Hier-
door, en omdat het monster oppervlak ruw en ongepolijst was, is de analyse kwalitatief.
Het ruwe oppervlak is weergegeven in onderstaande afbeelding (afb.46). Het oppervlak
heeft een glasachtig uiterlijk. De steen bevat silicium (Si) en lood (Pb) als hoofdelementen,
en sporen calcium (Ca), aluminium (Al), natrium (Na), kalium (K), koper (Cu) en ijzer (Fe).
De steen heeft een rode kleur. De chemische samenstelling en de morfologie doen denken
aan een artificieel product, een loodglas, met als kleurende bestanddelen ijzer en koper.

Afb. 45 Backscatter Electron Image,
Laag Vacuum (15 Pa), 20keV.
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Bijlage 2. Houttabel

Legenda
wp werkput
vl vlak
spnr spoornummer
vnr vondstnummer
lengte lengte van het houtmonster in cm
br breedte van het houtmonster in cm
dikte dikte van het houtmonster in cm
dia diameter van het houtmonster in cm

GV grondvorm van de paal
GV 1 hele stamdoorsnede
GV 2 halve stamdoorsnede (bijvoorbeeld als de stam of tak in tweeën is gekliefd)
GV 3 derde van de doorsnede
GV 4 kwart van de doorsnede
etc.
PV vorm van de punt, aanpunting = puntvorm
PV 2 punt met twee facetten
PV 3 punt met drie facetten
PV 4 punt met vier facetten
etc.
/ / richting van de bijlinslagen
PL puntlengte, gemeten vanaf het begin van de facetten. Bij onregelmatige facetten: vanaf het begin van het
langste facet gemeten.

+ b met bast
..,9 wordt gebruikt om een onvolledige lengte, breedte of dikte aan te duiden
omschrijving wat voor een houtmonster is het, bijvoorbeeld een paal, paalpunt, vlechtwerk etc.
htsrt houtsoort
kwal kwaliteit van het hout, mate van conservering
+ goed
- + matig
- slecht
<\>>jr tekort aan jaarringen voor een dendrochronologische datering
opmerkingen bijvoorbeeld informatie betreffende de berging, het spoor etc.

kapseizoen moment wanneer de boom gekapt werd. Kan worden vastgesteld aan de hand van de morfologi-
sche verschillen tussen houtvaten in het voor- en najaar:
1. jaarring gevormd, reeds enkele voorjaarsvaten aanwezig: begin groei, vroege voorjaar/begin zomer (els)
2. vaten vertonen ‘gewone’ grootte/dikte, najaarsvaten nog niet of in begin gevormd: tijdens groeifase, zomer/
vroege herfst
3. jaarring nog niet gevormd, najaarsvaten aanwezig: groei neemt af, dikte van de vaatwanden wordt groter. Herfst/
late herfst
4. jaarring gevormd, nog geen voorjaarscellen aanwezig: eind groei, late herfst/winter

stand stand van de palen. 0 = verticaal. Mate van de scheve stand wordt aangegeven met de bepaling van de hoek
ten opzichte van het vlak. Met N, Z, W, O wordt de richting aangegeven van de stand. Dus 90 N betekent: bovenkant
paal wijst in richting Noord in een hoek van 90º


