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Proloog 
 

 

Valkenburg (ZH) is een van de belangrijkste Romeinse vindplaatsen in ons land (fig. 1.1). Het bevindt zich 

langs de Oude Rijn die in de Romeinse tijd grensrivier was. De linkeroever behoorde tot het Romeinse Rijk, 

terwijl de rechteroever van de Rijn vijandelijk gebied was. De zone of grens die het Romeinse Rijk tegen die 

vijand moest verdedigen, noemen wij tegenwoordig limes.1 In Nederland liep die limes van Katwijk dwars 

door ons land en volgde de waterlopen van de tegenwoordige Oude Rijn, Kromme Rijn en Nederrijn. Langs 

de Romeinse Rijn werden verdedigingswerken opgericht, castella, van waaruit militairen de grens 

controleerden. Tussen de forten stonden allerlei kleinere militaire installaties zoals wachttorens of mini-

forten die de onderlinge communicatie tussen legereenheden vergemakkelijkten.2  

 

Rondom de forten ontstond bewoning van mensen die op een of andere wijze aan het leger waren verbonden. 

Dat konden ambachtslieden of handelaren zijn, maar ook vrouwen, kinderen en veteranen van het regiment 

huisden in deze kampdorpen of vici (enkelvoud vicus). Daarnaast was er dikwijls een badgebouw aanwezig 

en ongetwijfeld een religieus bouwwerk, een  tempel, hoewel daar in Nederland maar weinig gegevens over 

bekend zijn. Het totale ensemble van castellum, vicus, badgebouw, tempel en niet te vergeten de grafvelden 

mag als één groot complex worden gezien. De militairen en vicus-bewoners maakten deel uit van een en 

dezelfde militaire gemeenschap langs de Romeinse rijksgrens.  

  

Langs de limes waren er zowel over het water als over land belangrijke routes. Bulkgoederen gingen over 

water, in de oudheid verreweg de goedkoopste manier van vervoer. De speciaal aangelegd limesweg verbond 

de castella met elkaar en vormde een tweede belangrijke transportader door ons land. Zo maakte Nederland 

ten zuiden van de Rijn ruim 300 jaar deel uit van de Romeinse provincie Germania inferior, vanaf de jaren 

19 v.Chr. tot en met de late 3de eeuw. Nijmegen en Voorburg-Den Haag waren de districtshoofdsteden terwijl 

de provinciale hoofdstad zich in het tegenwoordige Duitsland bevindt, in Keulen (Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium).    

 

Op Nederlands grondgebied is niet veel van die Romeinse legerkampen bekend. Van de meeste zijn maar 

hele kleine gedeelten archeologisch onderzocht of ze zijn ruim voor die tijd al verdwenen doordat 

bijvoorbeeld de Rijn zijn loop heeft verlegd sinds de Romeinse periode en legerplaatsen zijn geërodeerd. 

Soms ook zijn de forten slecht toegankelijk doordat hedendaagse steden erboven op zijn gebouwd zoals in 

                                                            
1 Zie voor een overzicht van het Nederlandse deel van de limes van Germania inferior o.a. Bogaers (1967), Bogaers/Rüger (1974), 
Bechert/Willems (1995). Meest recente bijdrage is die van Van Enckevort/Vos (2006) in de Nationale OnderzoeksAgenda 
Archeologie (NOaA). 
2 In Nederland zijn er nog maar weinig ontdekt, want afgezien van Valkenburg-Marktveld kennen we dergelijke kleine installaties 
eigenlijk alleen goed uit de Leidsche Rijn (Graafstal 2002; Langeveld/Luksen-IJtsma/Graafstal 2010); enkele uitzonderingen daar 
gelaten (zie verder Van Enckevort/Vos 2006). 
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Alphen aan den Rijn, Utrecht en Woerden. De grote uitzondering in dit geheel is het legerkamp in de 

dorpskern van Valkenburg (ZH). Dat castellum was én uitstekend geconserveerd in de bodem én is door 

toevallige omstandigheden vrijwel geheel onderzocht. Naast dit in Noordwest-Europa beroemde legerkamp 

zijn er meer plekken in Valkenburg te duiden waar Romeinse bewoning bestond. Een van die plaatsen 

bevindt zich op het terrein ‘De Woerd’, ongeveer een kilometer ten zuiden van het centrum van Valkenburg. 

Het is dié geschiedenis en de archeologische bevindingen ervan welke het onderwerp zijn van dit rapport.  

 

 
 
Figuur 1.1 De Romeinse limes in Nederland en de positie van Valkenburg (ZH).  
1 Katwijk-Brittenburg (Lugdunum Batavorum), 2 Valkenburg (Praetorium Agrippinae), 3 Leiden-Roomburg (Matilo), 4 
Alphen aan den Rijn (Albaniana), 5 Zwammerdam (Nigrum Pullum), 6 Bodegraven (?), 7 Woerden (Laurium), 8 Vleuten-De 
Meern (Fletione?), 9 Utrecht (Traiectum), 10 Vechten (Fectio), 11 Wijk bij Duurstede/Rijswijk (Levefanum), 12 Maurik 
(Mannaricium), 13 Kesteren (Carvo), 14 Randwijk (?), 15 Driel (?), 16 Arnhem-Meinerswijk (Castra Herculis), 17 Duiven-
Loowaard (?), 18 Herwen-De Bijland (Carvium), 19 Velsen (Flevum), 20 Cuijk (Ceuclum), 21 Nijmegen (Ulpia 
Noviomagus/Oppidum Batavorum), 22 Rossum (Grinnes), 23 Oostvoorne (Helinio?), 24 Goedereede-Oude Wereld (?), 25 
Walcheren-De Roompot (?), 26 Aardenburg (Rodanum?), 27 Nijmegen-Hunerberg/Kops Plateau (?), 28 Ermelo (?) 
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1. Inleiding 
 
 
Vanaf het najaar 2009 tot en met de zomer van 2011 heeft Hazenberg Archeologie een onderzoeksproject 

uitgevoerd met de titel “Valkenburg (ZH) De Woerd: Romeinse vicushuizen, boerderijen en andere 

gebouwplattegronden direct langs de limesweg in Praetorium Agrippinae”. In het kader van dit project 

werden de grondsporen en een selectie van vondstmateriaal van Valkenburg-De Woerd geanalyseerd en 

beschreven. Dit rapport is een van de resultaten van het project. Op de vindplaats is een groot aantal 

gebouwplattegronden uit de Romeinse periode aangetroffen die kunnen worden toegeschreven aan een 

Romeinse vicus (wegdorp of kampdorp) en waarvan de lengteassen van de bouwwerken haaks waren 

gesitueerd op de grote doorgaande Romeinse limesweg. Niet alleen het voorkomen van herkenbare 

vicushuizen in Nederland, maar ook het aantal gebouwplattegronden is zeer bijzonder.   

 

1.1. Onderzoekskader Odyssee 
 

Het onderzoeksproject “Valkenburg (ZH) De Woerd: Romeinse vicushuizen, boerderijen en andere 

gebouwplattegronden direct langs de limesweg in Praetorium Agrippinae” werd mogelijk gemaakt door een 

subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het project viel onder 

het zogenaamde kortlopende onderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma Odyssee. Dit programma 

is een samenwerkingsverband van NWO-gebied Geesteswetenschappen, Erfgoed Nederland en het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het programma Odyssee richt zich op de 

wetenschappelijke ontsluiting van onuitgewerkt archeologisch veldonderzoek uit de jaren van vóór de 

conventie van Malta (La Valetta); ruwweg de jaren 1900-2000. Het onderzoeksprogramma is een antwoord 

op de rapporten Odyssee I (2003) en Odyssee II (2005) dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting voor de 

Nederlandse Archeologie (SNA, later opgegaan in Erfgoed Nederland). Uit beide rapporten bleek dat er een 

grote achterstand is in de uitwerking van archeologisch veldwerk uit de 20ste eeuw, en dat daarmee een 

potentieel aan kennis onbenut en ongezien is en daarmee verloren dreigt te gaan. Door het beschikbaar 

stellen van Odyssee-gelden kunnen de belangrijkste, onuitgewerkte onderzoeken echter nu wel gepubliceerd 

en openbaar worden gemaakt.    

 
 
1.2. Projectpartners 
 

Het onderzoeksproject “Valkenburg (ZH) De Woerd: Romeinse vicushuizen, boerderijen en andere 

gebouwplattegronden direct langs de limesweg in Praetorium Agrippinae” werd uitgevoerd door Hazenberg 

Archeologie, tevens hoofdaanvrager van de Odyssee-subsidie bij NWO. Medeaanvrager van het project is de 

gemeente Katwijk. Deze organisatie heeft aanvullend op de subsidie van NWO, ook belangrijke financiering 

bijgedragen om de totstandkoming van het project te realiseren. De overige partners in het project waren de 

provincie Zuid-Holland en de Rijksuniversiteit Leiden.     
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1.3. Situering en projectgegevens 
 

Naar aanleiding van een grote ruilverkaveling werd van 10 april tot 4 november in 1972 archeologisch 

onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het terrein ‘De Woerd’, een tegenwoordig tuinbouwgebied ten 

zuidoosten van de kern van het Zuid-Hollandse dorp Valkenburg (fig. 1.2). De opgravingen vonden plaats 

ten westen van de tegenwoordige provinciale weg N206, net ten oosten van het voormalige militaire 

vliegveld Valkenburg (fig. 1.3 en 1.4). Het project is bij NWO bekend onder dossiernummer ODYK-09-11. 

Het onderzoeksterrein is een wettelijk beschermd archeologisch monument dat bekend staat onder nummer 

3070. Ook de omliggende terreinen hebben een monumentenstatus (nrs. 1596, 2969, 3071, 3072).   

 

 
Figuur 1.2 Impressie van een deel van het opgravingsterrein Valkenburg ‘De Woerd’.  

Opname vanuit het zuiden (Foto RCE). 
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Overige administratieve gegevens: 

Provincie  Zuid-Holland 

Gemeente  Katwijk 

Plaats   Valkenburg  

Toponiem  De Woerd 

Gemeentecode  KVV-73 

Objectcode  VbW 

Kaartblad  30E - F 

Centrumcoördinaten 90.200 / 465.200  

ARCHIS-nrs  14808, 24080, 24081, 24082, 24086, 24578, 29706, 30811  

Monument-nr  3070 

Projectcode  NWO_Odyssee_Valkenburg_4090 / ODYK-09-11 

Plaats vondsten  provinciaal depot bodemvondsten Zuid-Holland te Alphen aan den Rijn 

Digitale deponering DANS-EASY, toegankelijk via http://easy.dans.knaw.nl/ 

 

 

 

    
Figuur 1.3 De ligging van Valkenburg (ZH) in Nederland en de locatie van de opgraving ‘De Woerd’ (bron: Google Earth). 
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1.4 Betrokken personen en instanties 
 

Bij de uitwerking en realisatie van het project is hulp geboden door een aantal personen en instanties.  

• Allereerst dank aan de subsidieverstrekkers van het project, NWO en de gemeente Katwijk, en de 

vertegenwoordigers van de projectpartners: Boudewijn Voormolen, beleidsmedewerker van de 

gemeente Katwijk; Jasper de Bruin, docent van de Rijksuniversiteit Leiden; René Proos, provinciaal 

archeoloog van Zuid-Holland.    

• Vervolgens ook dank aan Frits Kleinhuis en Inge Riemersma van het provinciaal depot Zuid-Holland 

die toegang verschaften tot de vondsten van het project, en aan Theo Geurtsen (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed) die de documentatie van het project beschikbaar maakte. 

• Belangrijk was ook Benno Ridderhof (MBB, Zaandam) die de data digitaal maakte en de 

veldtekeningen vectoriseerde. 

• Uiteraard veel dank aan de medewerkers van Hazenberg Archeologie: Tim Verhoef voor de GIS-

bewerkingen en de verspreidingskaartjes; Peter Jongste, Joris Lanzing, Stijn Heeren en Hans 

Siemons voor informatie, adviezen en hulp bij de uitwerking en digitale verwerking van de data; 

Lauren Bruning voor de Engelse vertaling; Klaartje Huijben die samen met Ester van der Linden de 

(versierde) terra sigillata heeft gedetermineerd; Tom Hazenberg die de graffiti heeft bestudeerd en 

Michiel van Poelgeest die de opmaak van dit rapport verzorgde. 

• Tot slot nog dank aan enkele andere mensen die (in)direct hebben geholpen bij het onderhavige 

resultaat van het onderzoek of op een andere wijze hebben bijgedragen aan dit project:   

Mikko Kriek, Herbert Sarfatij, Harry van Enckevort, Elly Heirbaut, Mark Driessen, Jaap Morel, 

Maarten Dolmans, Adrie Tol, Michiel Goddijn, Maarten de Weerd en alle Leidse studenten uit de 

werkcolleges van Jasper de Bruin. 
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bouwstructuren mocht verwachten. Naast gebouwplattegronden werden grondsporen verondersteld van de 

Romeinse limesweg, de percelering van de nederzetting en een havencomplex nabij de nederzetting.  

Methodisch gezien was het eerste uitgangs- of startpunt van dit onderzoek het scannen van de analoge 

veldtekeningen. Vervolgens bestond het werk uit het verder digitaal maken van de op de scans opgetekende 

archeologische grondsporen. Daartoe zijn alle veldtekeningen gevectoriseerd en zijn alle daarop genoteerde 

data in een database opgeslagen. Het resultaat is in zowel het programma MapInfo als Adobe Illustrator 

toegankelijk gemaakt met als doel uit de wirwar van vele verschillende grondsporen de structuren van 

gebouwen te ontdekken.  

Tegelijkertijd is een aanvang gemaakt met de analyse van het vondstmateriaal. Een volledige determinatie en 

analyse van het vondstmateriaal en de grondsporen valt buiten het bestek van dit project. Het gaat immers 

om zowel een beperkt budget, beperkte tijd en dus ook om een beperkte opdracht. In de aanvraag is dit als 

volgt verwoord:  

 

“Het uit de structuren afkomstige vondstmateriaal zal per gebouw-feature worden geselecteerd. Daarna 

zullen die vondsten zo goed als mogelijk worden gedateerd, met als belangrijkste doel de gebouwstructuren 

in de tijd te plaatsen. Hierdoor kunnen zowel de gelijktijdigheid van structuren als de chronologische 

opeenvolging van de gebouwplattegronden binnen de nederzetting worden bepaald.” 

 

In de praktijk betekende dit dat 1) de grondsporen waar mogelijk zijn geclusterd tot structuren; 2) de 

vondstnummers uit deze structuren zijn verzameld; 3) de potentieel dateerbare vondsten uit deze 

vondstnummers zijn geanalyseerd.  

Potentieel dateerbare vondsten betreffen in de eerste plaats terra sigillata. Daarbij is veel aandacht besteed 

aan de versierde sigillata omdat dit materiaal uitstekende dateringen geeft om chronologie aan te brengen in 

de structuren. Verder is het geverfde aardewerk geanalyseerd en ook de onversierde sigillata, waarvan de 

stempels reeds door Bloemers en Sarfatij waren gepubliceerd, is ter hand genomen. Dit werk is gedaan op 

het kantoor van Hazenberg Archeologie. Op de Rijksuniversiteit te Leiden hebben Jasper de Bruin en zijn 

studenten een analyse van het overige keramische vondstmateriaal3 uit deze geselecteerde vondstnummers 

uitgevoerd.  

De gegevens van zowel de terra sigillata als het overige, dateerbare Romeinse draaischijfaardewerk zijn in 

een gezamenlijke database opgenomen en de dateringen zijn gebruikt om de gedefinieerde gebouwstructuren 

chronologisch in de tijd te plaatsen. 

Alle overige vondsten en sporen zijn niet tot nauwelijks uitgewerkt of meegenomen in dit onderzoeksproject. 

Het gaat om nog ruim 200 dozen met divers vondstmateriaal en een veelvoud aan grondsporen die gedurende 

dit tijdsbestek niet voor verdere analyse in aanmerking zijn gekomen (zie verder hoofdstuk 5).  

 

Tot slot moet hier nadrukkelijk worden vermeld dat de thans voorliggende publicatie beslist niet als een 

“inhaalslag achteraf” moet worden gezien in termen van het tegenwoordige KNA-conform uitwerken. Niet 

alleen zijn de onderzoeksgegevens van dien aard dat veel hedendaagse richtlijnen niet tot nauwelijks 
                                                            
3 Daarnaast is een klein aantal opmerkelijke andere vondsten geanalyseerd; zie verder hoofdstuk 5 van dit rapport. 
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haalbaar blijken, maar ook doet het geen recht aan de onderzoekers van destijds. De tijdgeest was toen 

anders, de onderzoeksvragen ook en de manier van opgraven verschilde aanzienlijk met die van 

tegenwoordig, waaruit echter beslist niet geconcludeerd hoeft te worden dat die altijd slechter was. Tijdens 

de onderhavige uitwerking is gepoogd zo goed als mogelijk recht te doen aan de onderzoekers van weleer, en 

is binnen een kort bestek van tijd en geld de maximale inspanning verricht om dit ‘oude onderzoek’ tot een 

degelijke publicatie rond te krijgen. Dat daarbij velerlei omissies blijven bestaan, is inherent aan dit 

kortlopende onderzoeksproject. Niettemin mag worden bepleit dat de uitkomsten van het onderhavige 

onderzoek van groot actueel belang zijn doordat ze gekoppeld kunnen worden aan de hedendaagse 

ontwikkelingen op en nabij het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg.   

 

 
Figuur 1.5 Hedendaagse kijk op het onderzoeksgebied ‘De Woerd’. Opname vanuit het noorden. 
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1.6 Opbouw van deze studie 
 

Het onderhavige rapport betreft een verslag van de uitwerking en resultaten van dat onderzoek. Na een eerste 

inleidend hoofdstuk wordt de vindplaats beschreven en topografisch, landschappelijk en geomorfologisch 

geplaatst in de wat wijdere omgeving van Romeins Valkenburg (hoofdstuk 2). Daarbij is ook enige aandacht 

besteed aan de actuele ontwikkeling van het vliegveld. Vervolgens volgt een verhandeling over de 

geschiedenis van het onderzoek (hoofdstuk 3). De twee daarop volgende hoofdstukken behandelen de 

vondsten die voor dit project zijn gedetermineerd en geanalyseerd. Het gaat vooral om aardewerk (hoofdstuk 

4) waarbij terra sigillata en geverfde waar een belangrijke rol spelen, maar zijdelings ook andere 

materiaalcategorieën zoals metaal, munten en baksteen (hoofdstuk 5) aan de orde komen. Vervolgens zijn de 

sporen en structuren beschreven (hoofdstuk 6). Daarbij zijn zowel de gebouwen als de nabijgelegen 

infrastructuur van water- en landwegen bestudeerd. In hoofdstuk 7 is de chronologie van de vindplaats 

gepresenteerd en beargumenteerd. Daar komen dateringsmethodiek en –toekenning aan de orde en zullen 

keuzes m.b.t. de opeenvolgende perioden uiteen worden gezet. Ook wordt in dit hoofdstuk de verdere 

synthese van ‘De Woerd’ beschreven waarbij de structuren van ‘De Woerd’ chronologisch verklaard en in 

een wijdere context worden geplaatst. Wat volgt is een korte uiteenzetting over andere Nederlandse militaire 

vici. Ook zijn enkele internationale voorbeelden aangehaald die van belang zijn om de vindplaats te 

begrijpen en wordt, andersom gezien, het belang van de vindplaats Valkenburg - en ‘De Woerd’ in het 

bijzonder – bepaald binnen het provinciaal-Romeinse archeologische onderzoek. In hoofdstuk 8 volgen de 

conclusies van het onderzoek. Dat begint met de beantwoording van de onderzoeksvragen, waarna tot slot 

enkele aanbevelingen op een rij wordt gezet. Het rapport wordt afgesloten met een afbeeldingenlijst en twee 

bijlagen, naast de (Engelstalige) samenvatting en literatuuropgave.  
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2. De vindplaats landschappelijk en 
archeologisch bezien 
   

 

In de gemeente Katwijk, en in het bijzonder in de plaats Valkenburg, zijn naast ‘De Woerd’ meerdere 

locaties bekend die sporen en vondsten hebben opgeleverd uit de Romeinse tijd, maar ook uit andere 

archeologische perioden. Om de resultaten van het onderhavige onderzoek goed te kunnen plaatsen in de 

historische en landschappelijke context wordt daarom een kort overzicht gegeven van het toenmalige en 

tegenwoordige landschap (paragraaf 2.1) en van de vindplaatsen in de wijdere omgeving die uit de Romeinse 

periode stammen (paragraaf 2.2.) Tevens wordt kort verslag gedaan van de thans onderhanden zijnde 

bevindingen op het voormalige vliegveld Valkenburg waar eveneens Romeinse bewoningssporen zijn 

aangetroffen en worden onderzocht (paragraaf 2.3). 

 

 

2.1 Het toenmalige en tegenwoordige landschap rond ‘De Woerd’ 
 

De vindplaats ‘De Woerd’ betreft een terrein aan de zuidkant van het plaatsje Valkenburg (ZH). Het 

onderzoeksgebied ligt ingeklemd tussen de tegenwoordige provinciale weg N206 in het oosten, het 

voormalige Marine Vliegkamp aan de noord- en westzijde, terwijl de zuidelijke begrenzing wordt gevormd 

door het Valkenburgse Meer waarvoor bestaande bebouwing ligt. Die bebouwing bestaat, evenals de 

hedendaagse opstanden op het voormalige onderzoeksterrein, vooral uit kassen. Het voormalige 

onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van ca. 175 x 130 meter en beslaat daarmee een vrijwel 

aaneengesloten gebied van ca. 2,2 ha. De enige recente onderbreking van het studiegebied wordt gevormd 

door een gasleiding die een ZO-NW verloop kent. 

Landschappelijk gezien bevindt ‘De Woerd’ zich op de westelijke oeverafzettingen van de Oude Rijn, 

ongeveer 10 km van de monding van deze rivier (fig. 2.1).4 In de Romeinse tijd vormde de Oude Rijn de 

benedenloop van de Rijn. De afwatering naar zee verliep via wat we tegenwoordig de Nederrijn, Kromme 

Rijn en Oude Rijn noemen. In 3000 v.Chr. was de Romeinse Rijn nog niet de belangrijkste waterloop, maar 

een zijtak met allerlei verbindende kreken naar een hoofdader die meer westelijk in het estuarium was 

gelegen.5 Onder invloed van de strandwallen verloor deze hoofdader zijn belang en rond 2400 v.Chr. was de 

Romeinse Rijn de belangrijkste stroom van het mondingsgebied. 

Na verloop van tijd schoof de meanderende Rijn telkens iets op in noordoostelijke richting. Daardoor 

ontstonden in de binnenbochten zogenaamde kronkelwaarden, terwijl in de buitenbochten erosie plaatsvond 

(fig. 2.2). Aangezien de rivier nog geregeld buiten haar oevers trad en het omliggende gebied dus 

overstroomde, werden op de kronkelwaarden nieuwe sedimenten afgezet, de oeverafzettingen. De globaal 

noord-zuid georiënteerde oeverwal die hierdoor ontstond, werd op meerdere plaatsen onderbroken door 

geulen die vanuit de hoofdstroom de oeverwal doorsneden. Hierdoor ontwikkelden zich in plaats van een 
                                                            
4 Cf. Vos/Lanzing 2000, 17 ff. 
5 Lenselink 1988; idem 1990; idem 1992. 
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langgerekte oeverwal hooggelegen eilandjes, die in de Romeinse tijd geheel in gebruik waren genomen. Wel 

moesten de Romeinen hun woongebied stelselmatig ophogen om het tegen het water te beschermen en 

bewoonbaar te houden, maar daarover later meer. 

De exacte loop van de Romeinse Rijn is moeilijk te achterhalen, maar bevindt zich in elk geval binnen de 

zandige en zavelige beddingafzettingen van de stroomrug van de hedendaagse Rijn. In de post-Romeinse 

periode schoof de Rijn nog verder oostelijk op en trad er een verlandingsproces op van het mondingsgebied. 

De invloed van zee nam langzaam af en geulen en kreken slibden langzaam dicht. Voordat die oostelijke 

verschuiving echter plaatsvond, heeft eerst nog erosie van de westelijke oever plaatsgevonden waarbij delen 

van het Romeinse nederzettingsterrein ‘De Woerd’ verloren zijn gegaan.6  

Gezien de ligging van Romeins Valkenburg in het mondingsgebied van de Rijn, speelden bij de vorming en 

afbraak van het landschap naast fluviatiele processen ook invloeden vanuit zee een bepalende rol. Binnen het 

weidse en dynamische mondingssysteem of estuarium van de meanderende Rijn kon het uiterlijk van de 

rivier en haar zijarmen snel veranderen als gevolg van getijdenstromen en opstuwing van rivierwater.7 Op 

een aantal plaatsen drong zeewater tot diep in het achterland door via de vele geulen binnen het estuarium. 

Hierbij ontstond een wirwar van zich vertakkende kreken, die de laaggelegen gebieden achter de 

strandwallen en oude duinen doorkruisten en ver landinwaarts konden reiken. In deze kreken werden 

mariene sedimenten afgezet.  

Ook door opstuwing vanuit zee werd de oeverwal vermoedelijk regelmatig overstroomd onder andere bij 

springtij. Extreem duidelijke overstromingen en de daarmee gepaard gaande erosie van bewoningssporen 

zoals die op ‘Het Marktveld’ (122-123 n.Chr.) zijn op ‘De Woerd’ niet herkend.8  

Voor de genese van het terrein ‘De Woerd’ is de geul of zijtak van belang die aan de noordkant van het 

onderzoeksgebied heeft gelopen.9 De precieze omvang van de geul was na afloop van de opgraving op het 

onderhavige onderzoeksterrein onbekend, omdat alleen de zuidoever is opgegraven. Echter, bij de 

opgravingen van 1988 (zie verderop) kon de omvang van diezelfde geul of zijtak wél worden vastgesteld en 

op ca. 20 meter breed worden bepaald.10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Cf. Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990, 148-149, afb. 83. 
7 Vgl. Berendsen 1997, 165. 
8 Van Dierendonck/Hallewas/Waugh 1993, 37 ff. 
9 Sarfatij 1975, 243; Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990, 146-149. 
10 Vos en Lanzing (2000, 18, afb. 8) beelden per abuis niet de geul af ter hoogte van ‘De Woerd’ maar het recente verloop van de 
aardgasleiding (zie verderop paragraaf 3.3). Voor een meer precieze positie van de geul zie figuur 2.1 van dit rapport.  
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Figuur 2.1 Landschappelijk situatie rond Valkenburg (ZH) in de Romeinse periode (naar De Hingh/Vos 2005, 80). 

Lugdunum=Katwijk, Praetorium Agrippinae=Valkenburg, Matilo=Leiden, Forum Hadriani=Voorburg. 
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Figuur 2.2 Schema van de rivieractiviteit (naar Kooistra/Steenbeek 1994, 15, afb. 5). 1= stroomdraad, 2= oeverwal,  

3= kom, 4= crevasse, 5= kronkelwaard, 6=dode arm, 7= zand en grind, 8=zavel, 9= klei. 

 

2.2 Romeinse vindplaatsen rond ‘De Woerd’ 
 

In de wijdere omgeving van het terrein ‘De Woerd’ zijn zoals gezegd meerdere locaties bekend binnen het 

grondgebied van de gemeente Katwijk waar Romeinse vondsten zijn gedaan. Wanneer de drie kernen van de 

gemeente - Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg - onder de loep worden genomen, heeft alleen de 

laatstgenoemde geen Romeinse vondsten. Daarentegen is de vroegmiddeleeuwse component in Rijnsburg in 

zeer ruime mate aanwezig terwijl in de andere kernen die periode schaars is of geheel ontbreekt.  

Voor de Romeinse tijd is op enige afstand van ‘De Woerd’ in Katwijk een landelijke nederzetting 

opgegraven op ‘De Zanderij’. Daar zijn in het laatste decennium van de vorige eeuw verschillende 

huisplattegronden uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen opgegraven.11 Verder is het fameuze en 

ook mysterieuze Romeinse fort ‘Brittenburg’ al lang een bron van discussie over zowel de exacte locatie als 

de vorm en datering.12 Het fort ligt vermoedelijk begraven onder een dik pakket zeesediment of onder een 

fikse laag duinzand. Tot in de 16de eeuw waren er nog delen van de ommuring zichtbaar en is een flink aantal 

vondsten gedaan. Deze zijn samen met de muurresten afgebeeld op verschillende gravures en schilderijen. 

Dichterbij het studiegebied, in Valkenburg, is de bekendste archeologische vindplaats natuurlijk de locatie in 

het dorpscentrum waar deels onder de NH-Kerk een vrijwel compleet Romeins legerkamp is opgegraven 

bestaande uit zes of zeven perioden (fig. 2.3).13 Deze voor Nederland en grote delen van Europa unieke 

situatie van een groot aantal goed bewaarde houten en stenen grondsporen heeft het castellum van 

Valkenburg beroemd gemaakt bij Romeinse archeologen in heel Noordwest-Europa. 

                                                            
11 Van der Velde 2008. 
12 Dijkstra/Ketelaar 1965; Parlevliet (2002) vermoedt dat het castellum op het strand / onder de duinen ligt, diep begraven onder een 
pakket zand, waardoor de resten grotendeels zijn geërodeerd en het als verloren kan worden beschouwd. Zie ook Oud 1995; De 
Weerd 1986.  
13 Van Giffen 1948; idem 1955; Glasbergen 1967 (1972); Groenman-Van Waateringe/Van Beek 1988; Zie voor een recent 
overzicht De Hingh/Vos 2005 met nog meer verwijzingen. 
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Even ten zuiden van het Valkenburgse centrum ter hoogte van de Marinus Poststraat, de Achterweg en de 

tegenwoordige 10-Meilaan bevindt zich een ander terrein met het toponiem ‘Veldzicht’. Daar werd de grote 

Romeinse doorgaande weg, de limesweg, aangetroffen en werden ten westen van die Romeinse weg ook 

enkele eenbeukige gebouwen herkend.  

 

 
Figuur 2.3 De opgravingen van het Romeinse castellum in de dorpskern van Valkenburg zijn hoofdzakelijk uitgevoerd door A.E. van 

Giffen en later ook door W. Glasbergen (naar De Hingh/Vos 2005, 100). 

 

Nog verder zuidoostelijk van het centrum, grotendeels onder de tegenwoordige N206, bevond zich het 

terrein ‘Het Marktveld’. Daar zijn de grondsporen naar boven gekomen van verschillende Romeinse 

structuren en grondsporen. Allereerst een omvangrijk grafveld van ongeveer 400 individuen waar zowel 

crematies als inhumaties zijn vertegenwoordigd. Niet geheel duidelijk is of en zo ja op welk gedeelte van de 

begraafplaats burgers dan wel militairen zijn bijgezet, aangezien de locatie nooit volledig is uitgewerkt en 

gepubliceerd. Een volgend element zijn de verschillende militaire bouwsels waaronder een wachttoren, 

opslagloods(en) langs een zijtak of geul van de Rijn, grote opslagschuren voor graan (horrea) en een 

zogenaamd mini-fort uit de Flavische periode.14 Verbindend element tussen deze overigens niet allemaal 

gelijktijdige militaire structuren is de Romeinse weg waarvan minimaal twee, maar vermoedelijk drie 

verschillende fasen zijn te onderscheiden ter plaatse. Van latere datum zijn de plattegronden van een aantal 

boerderijen die vrijwel allemaal in de driebeukige traditie of varianten daarvan waren opgetrokken. Deze 

                                                            
14 Bult/Hallewas 1986; idem 1987; idem 1990a; Van Dierendonck/Hallewas/Waugh 1993; Van Dierendonck 1997; idem 2004; De 
Hingh/Vos 2005. 
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gebouwen dateren op zijn vroegst uit het tweede kwart van de 2de eeuw, dus na de grote overstroming op 

‘Het Marktveld’ waarbij zowel delen van het grafveld, de Romeinse weg als de militaire bebouwing werden 

geërodeerd. De Romeinse weg werd nadien hersteld middels een forser uitgevoerde, en meer stevige 

eikenhouten constructie, in tegenstelling tot de eerdere fasen die met zachtere houtsoorten waren uitgevoerd. 

Ook de begravingen gingen ter plaatse door, maar de tot dan toe militaire signatuur van bebouwing keert niet 

terug en de bewoning krijgt van dan af een meer landelijk karakter. Dat blijft zo tot in de 3de eeuw waarna het 

terrein op een gegeven moment wordt verlaten.      

Ook ten oosten van het onderhavige studiegebied, zijn gelijktijdig met de opgravingscampagnes op ‘Het 

Marktveld’ grondsporen blootgelegd die onder de noemer ‘De Woerd’ zijn geplaatst.15 Het gaat hier echter 

uitsluitend om sporen die dateren uit de Vroege Middeleeuwen en later, toen de Rijn enige tientallen  meters 

naar het oosten was opgeschoven.  

 

 
Figuur 2.4 Overzicht van de Romeinse bewoningssporen om en nabij de 

 vindplaats ‘De Woerd’. 
   

                                                            
15 Bult/Hallewas 1990b; Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990. 
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2.3 Het Marine Vliegkamp Valkenburg 
 

Het onderzoek ‘De Woerd’ sluit aan bij hedendaagse ontwikkelingen in de Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente Katwijk rondom het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg en de plangebieden ’t Duyfrak, 

Voorschoterweg II en de Tjalmastrook. De aanwezige archeologische waarden binnen deze aan elkaar 

grenzende plangebieden rond Valkenburg staan onder druk in verband met voorgenomen woningbouw en de 

mogelijke aanleg van grote infrastructurele werken, zoals de Rijn-Gouwe Lijn en de Rijnlandroute. Binnen 

de plangebieden is een groot aantal reeds bekende limes gerelateerde, archeologische terreinen (AMK-

terreinen) aanwezig. Uit recent verkennend, waarderend en proefsleuvenonderzoek op nog niet archeologisch 

gekarteerde locaties blijkt bovendien dat het aantal behoudenswaardige archeologische terreinen alleen nog 

maar zal toenemen.16 De te volgen selectieprocedures en besluiten over de behoudenswaardigheid en 

inpassing van archeologische terreinen zijn complex en bij het schrijven van dit rapport actueel. Kennis van 

de al gedocumenteerde archeologie in deze gebieden is essentieel om kennishiaten te kunnen definiëren, en 

om met behulp daarvan gefundeerde selectiebesluiten te kunnen nemen. Ontsluiting van de gegevens van 

‘De Woerd’ is in dit kader onmisbaar voor de ontwikkeling van een onderzoeks- en selectieagenda met 

betrekking tot de aanwezige archeologie binnen het plangebied van het voormalige Marine Vliegkamp 

Valkenburg.  

 

Landschappelijk gezien is al het een en ander aan kennis gewonnen, zeker met betrekking tot de loop van de 

geulen en kreken in het achterland van de limes. Het recente onderzoek van Archol/RAAP, gestart in 2009 

op het vliegveld Valkenburg, heeft het kwelder-krekenlandschap met de daarin oudtijdse geulen goed in 

kaart weten te brengen.17 Wat betreft het aantal geulen zijn het er minder dan Lenselink weergeeft in haar 

publicatie, maar toch resteren minimaal vier oude geulen die het voormalige vliegterrein doorkruisen.18 Het 

beeld van een verlandend estuarium kan gehandhaafd blijven, waarbij sprake is van verschillende van elkaar 

gescheiden landschappen. Enerzijds blijft het gebied te definiëren als een nat, laaggelegen kwelderlandschap 

beïnvloed door geulen en verschillende afzettingsmilieus. Anderzijds is het landschap gevormd als gevolg 

van overstromingen vanuit de Rijn(monding).19 

Ook voor wat betreft het aantal Romeinse bewoningssporen en vindplaatsen in het gebied is meer bekend 

geworden door het recent uitgevoerde onderzoek op het vliegveld (fig. 2.4). Belangrijkste bevindingen zijn 

dat vooral in het (zuid)oostelijke deel van het voormalige vliegveld een groot aantal Romeinse grondsporen 

is aangetroffen. Die zijn voornamelijk te vinden op de zandige ruggen van de kreken of geulen. Meest 

opvallende bewoningssporen betreft een aantal greppels met een V-vormig profiel die noord-noordwest-

zuid-zuidoost waren georiënteerd. Daarmee liggen deze greppels parallel aan de oriëntatie van langgerekte 

bewoningssporen op ‘Het Marktveld’ en ‘De Woerd’ zoals de Romeinse weg. De greppels lijken bijzonder 

veel op spitsgrachten zoals we die kennen rond Romeinse legerkampen. Andere sporen in de omgeving 

                                                            
16 Onderhanden onderzoek door Archol/RAAP. 
17 Jansen in prep. 
18 Lenselink 1988; idem 1990; idem 1992. 
19 Cf. Jansen in prep. 
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betreft een tweetal bouwwerken die gefundeerd waren op een soort houten stiepen.20 Een dergelijke 

funderingswijze doet een militaire oorsprong vermoeden.21 De datering van de stiepen is bepaald in de 

Vroeg-Romeinse periode tijdens het bewind van Tiberius (14-37 n.Chr.). Hieruit kunnen nog interessante 

gevolgen worden getrokken die verderop in de hoofdstukken 7 en 8 zullen worden behandeld.  

Verder is nog vastgesteld dat de meeste Romeins te dateren grondsporen en vondsten zich in het 

zuidoostelijke deel van het vliegveld bevinden – dus tegen ‘De Woerd’ aan - en dat ten westen van de 

bovengenoemde spitsgrachten nauwelijks Romeinse sporen en vondsten voorkomen. Daarmee mag een 

demarcatielijn worden aangenomen voor wat betreft de Romeinse bewoning in het gebied rond ‘De Woerd’.   

 

 

 

 

 

                                                            
20 Mede ingegeven doordat de sporen dichtbij een spitsgracht lagen, gaat het misschien om een of meer wachttorens of wachtposten 
die deel uitmaakten van de verdedigingswerken rond een tijdelijke legerplaats (marskamp?).  
21 Vgl. voor de funderingswijze bijvoorbeeld die van het poortgebouw van castellum Albaniana te Alphen aan den Rijn (Polak et al. 
2004, 58). 
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Figuur 2.5 Valkenburg (ZH) ´De Woerd´. Geschematiseerd overzicht van de belangrijkste Romeinse bewoningssporen om en nabij 

het Marine Vliegkamp. 
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3. Geschiedenis van het onderzoek 
 
 

Het terrein ‘De Woerd’ trok reeds vroeg de aandacht als vindplaats van Romeinse oudheden. Al in 1664 

werd het door Joachim Oudaen (1628-1692) in zijn Roomsche Mogentheid als volgt omschreven (fig. 3.1):22 

 

“…neemt zijn aanvang met een hoogte en verheventheid, recht voor het huis te Toorenvliet, … bewesten den 

hoogen Ryndijk; op deze hoogte worden zo nu en dan eenige penningen en potscherven van Roomsch 

aardewerk gevonden; voorts daalt deze hoogte tot een eenparigheid met het andere land, en strekt zig zoo ter 

lengde van eenige honderden schreden, tot aan ’t mart-veld alwaar wederom beginnende te rijzen, loopt 

dwers onder door de huizen heen tot onder den kerk en den tooren, …., waar zomtijds nog de tras23 

uitgedolven word….”. 

 

De door Oudaen genoemde ‘hoogte en verheventheid’ bevindt zich op ca. 1200 meter van het centrum van 

Valkenburg en draagt sinds lange tijd de naam ‘De Woerd’. Rond 1900 werd klaarblijkelijk het terrein 

grotendeels afgegraven.24 Na de ruilverkaveling van 1972 en de hedendaagse tuinbouwbebouwing laat de 

hoogte – of woerd - zich tegenwoordig nog nauwelijks herkennen in het landschap. Niettemin werden ook de 

afgelopen decennia nog talloze archeologische vondsten op het terrein gedaan. Het is deze en de nog oudere 

geschiedenis van dat archeologische onderzoek op ‘De Woerd’ die het onderwerp is van dit hoofdstuk.  

 

 

3.1 Het eerste archeologische onderzoek op ‘De Woerd’ 
 

De Belgische archeoloog A.E. Remouchamps (1892-1927) is de eerste onderzoeker die zich bezighield met 

archeologisch onderzoek op ‘De Woerd’ (fig. 3.2). Remouchamps groef in 1922 in opdracht en onder de vlag 

van het Rijksmuseum van Oudheden uit Leiden dat geleid werd door J.H. Holwerda.25 Remouchamps 

ondervond blijkbaar veel hinder van grondwater en nattigheid tijdens zijn onderzoek, maar desondanks vond 

hij – naar zijn zeggen - onder andere een spitsgracht en vele Romeinse vondsten die voor hem duidelijke 

aanwijzingen waren dat er een castellum ter plekke moest hebben gelegen (fig. 3.3).26 Zowel Remouchamps 

als Holwerda rapporteerden hier geregeld over. Ze beweerden met grote stelligheid dat de contour van een 

castellum was gevonden, maar dat door omwoeling of gelijkmaking van de grond de sporen helaas zeer 

onduidelijk waren of geheel waren verdwenen. Afgezien daarvan nam men toch aan dat één van de 

genoemde plaatsen van de Peutingerkaart was gevonden, waarschijnlijk Lugdunum of Agrippinae.  

                                                            
22 Oudaen 1723, 29-30; vgl. Sarfatij 1975, 242; Bloemers/Sarfatij 1976, 133.  
23 Opmerkelijk dat toen al werd gesproken van het delven van tras - dat is tufsteen (!) - ter plaatse van de op dat moment nog 
onbekende castellum-locatie.  
24 Van Giffen 1948, 21. 
25 Zie voor een meer uitgebreide verhandeling over deze periode De Hingh/Vos 2005, 19-23. 
26 De precieze positie van deze putten ten opzichte van het onderhavige onderzoek zijn alleen bij benadering bekend. Zie ook 
verderop. 
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De eerder door Van Giffen geopperde mogelijkheid dat ter plaatse van de bebouwde kern van Valkenburg op 

de dorpsheuvel, een hoogte ter plaatse van de kerk, (ook) een fort had gelegen, werd min of meer terzijde 

geschoven.27   

 

 
Figuur 3.1 Het boek van Joachim Oudaen (naar De Hingh/Vos 2005, 14).  

 

In 1927 graaft Remouchamps in diezelfde dorpsheuvel, juist ook met als doel om meer zekerheid over deze 

kwestie te verkrijgen (fig. 3.4). Nadat hij tussen de Romeinse vondsten ook vroegmiddeleeuwse scherven 

vond, concludeerde Remouchamps het volgende: “....het Romeinsche puin, hetwelk hier in groote 

hoeveelheid voorkomt, is dus blijkbaar, blijkens de bijmenging met vroeg-middeleeuwse scherven, eerst in 

zóó laten tijd hier neergeworpen, ja het schijnt dat een groot deel van den Valkenburgschen heuvel door 

middel van dit puin is opgeworpen. Waar het vandaan gekomen is, schijnt niet twijfelachtig. We hebben 

                                                            
27 Van Giffen had in 1916 een aantal boringen gezet en proefputten aangelegd in het centrum van Valkenburg. De vondsten van 
Romeinse dakpanstempels, hout en aardewerk bevestigde zijn ideeën over de aanwezigheid van een Romeins legerkamp onder de 
dorpsheuvel. 
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immers reeds in het bovenstaande gezien, dat het terrein van het castellum ten Oosten van het dorp (d.i. ‘De 

Woerd’) eenmaal veel hooger moet hebben gelegen en sterk is afgegraven. Met het puin en de fragmenten 

van het oude Romeinsche castellum heeft men dus den Valkenburgschen dorpsheuvel opgeworpen ...”28 

 

 
Figuur 3.2 De Belgische archeoloog Dr. A.E. Remouchamps graaft  

als eerste op ‘De Woerd’ (naar De Hingh/Vos 2005, 20).  

 

Na het vroegtijdig overlijden van Remouchamps nam Holwerda vervolgens de regie over en deed hij er nog 

een schepje bovenop door in 1928 – contra Van Giffen (!) -  te stellen dat op ‘De Woerd’ ongetwijfeld een 

Romeinse vesting moest hebben gelegen en dat het zeer onwaarschijnlijk was dat de tegenwoordige 

dorpskern van Valkenburg óók op een Romeins fort zou liggen zoals ‘ook in den nieuweren tijd door 

sommigen wordt aangenomen’ (lees Van Giffen). Het tekent de verhouding van die tijd tussen de beide heren 

Holwerda en van Giffen. Holwerda ging ervan uit dat het materiaal in het centrum van Valkenburg afkomstig 

was van ‘De Woerd’ en dat daarmee de dorpsheuvel in het centrum en de afgegraven woerd verklaard 

konden worden. Nu, achteraf, weten we dat A.E. van Giffen gelijk had en dat hij later in het dorpscentrum 

van Valkenburg (ZH) de prachtig bewaarde overblijfselen van een Romeins castellum zou opgraven. Van 

Giffen kon pas 14 jaar na dato zijn gelijk halen en de verkeerde interpretatie van Remouchamps en Holwerda 

weerleggen.   

 

                                                            
28 Remouchamps 1928. 
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Figuur 3.3 Valkenburg (ZH) De Woerd. Resultaten van het onderzoek van Remouchamps (naar OML 9, afb. 25).  
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Figuur 3.4 Overzicht van de boringen van Van Giffen en het latere proefsleuvenonderzoek van Remouchamps,  

ingetekend in de plattegrond van Valkenburg (naar De Hingh/Vos 2005, 18).  

 



     27 
 

3.2 Bevindingen en gedachten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren zeventig 
 

De Duitse oorlogshandelingen en zware beschietingen van Valkenburg in de meidagen van 1940 vormden 

het onvermijdelijke begin van archeologisch vervolgonderzoek in het centrum van Valkenburg. Zonder die 

gebeurtenissen had vermoedelijk nooit zulk grootschalig onderzoek kunnen plaatsvinden, dat is een feit! 

Over de impact en invloed van de bezetter op de archeologie van die tijd is elders uitvoerig verhaald.29 Hier 

zullen de gedachten over ‘De Woerd’ en omstreken nader worden beschouwd.  

Van Giffen begon in 1941 met graven in het dorp en hij voerde met tussenpozen verschillende campagnes uit 

tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw.30 Zijn bevindingen leidden ertoe dat al in 1942 sprake was van de 

herkenning van zes verschillende bouwfasen van het Romeinse legerkamp.  

Onderwijl lag het werk op ‘De Woerd’ vrijwel stil. Opmerkelijk is wel dat het Rijksmuseum van Oudheden 

in de persoon van W.C. Braat er nog steeds vanuit ging dat het castellum op ‘De Woerd’ heeft gelegen! Hij 

schrijft op 31 juli 1942: 

 

“…bezocht ik het terrein te Valkenburg Z.H., vlak ten noorden grenzend aan de Woerd, waar indertijd 

Remouchamps het Romeinsche castellum heeft opgegraven. Op een luchtfoto was in dat terrein eenige 

teekening te zien, als hier gearceerd is aangegeven op bijgaand kaartje. Wellicht een Romeinsche weg met 

een gebouw er aan of iets dergelijks. Pogingen bij den eigenaar van het terrein (…) om toestemming voor 

een onderzoek, stuitten af …” (fig. 3.5). 

 

Ook Byvanck schrijft in zijn boek ‘Nederland in den Romeinschen tijd’ uit 1945 ook over het door van 

Giffen opgegraven castellum, maar vermeldt tevens de merkwaardigheid van een in de onmiddellijke 

nabijheid gevonden tweede fort op het terrein ‘De Woerd’ bij de hofstede Torenvliet. Naar zijn zeggen zijn 

daar sporen gevonden van een kleine Romeinse sterkte van 180 bij 120 meter met een gracht, overblijfselen 

van de ommuring en fundamenten van gebouwen, naast veel puin en scherven van aardewerk. De datering 

van het fort noemt hij als zijnde onbekend.31 Een publicatie van Glasbergen over de datering van ‘De Woerd’ 

werpt geen nieuw licht op de zaak.32 

 

 

                                                            
29 Eickhoff 2003, 272-285; De Hingh/Vos 2005, 29 ff. 
30 Van Giffen 1948; idem 1955. 
31 Byvanck 1945, 419-420. 
32 Glasbergen 1945. 



     28 
 

 
Figuur 3.5 Overzichtskaartje van W.C. Braat (RMO) met gearceerde gebouwen en een weg op ‘De Woerd’  

(naar De Hingh/Vos 2005, 34).  

 

In 1947 start de latere hoogleraar H. Brunsting, op dat moment in dienst van het RMO, een archeologisch 

onderzoek naar de eerdere waarnemingen van de luchtfoto van ‘De Woerd’. Doel is een op die luchtfoto 

herkend vierkant gebouw en een daarlangs lopende weg op te sporen (zie ook fig. 3.5), maar daarvan wordt 

niets aangetroffen.33 Wel worden Romeinse bewoningssporen en ook Karolingisch aardewerk en houten 

beschoeiingen opgegraven. Ook in 1948 graaft Brunsting op ‘De Woerd’. Aan de hand van een proefsleuf 

met een omvang van 78 x 1,5 m vindt hij onder meer resten van een ‘dijkweg’ of een ‘zanddam’ en oude 

oeverversterkingen met paalwerk langs de oude Rijnoever. Hieruit leidt hij af dat ‘De Woerd’ een 

aanlegplaats of haven kan zijn geweest van het castellum in het dorp. Maar tegelijkertijd geeft hij toe dat met 

deze enkele proefsleuf het onderzoek niet ver genoeg gevorderd is om theorieën op te zetten.34 Dat neemt 

niet weg dat sindsdien de haven of aanlegplaats op ‘De Woerd’ een belangrijk (eigen) leven is gaan leiden 

tot in de jaren zeventig.  

 

 

                                                            
33 Interessant is ook de waarneming op het vliegveld waar langs Torenvliet een knuppelpad of balkenweg gedeeltelijk werd 
blootgelegd in 1943 (Van Giffen 1948, 20, voetnoot 2). Van de situatie bestaat een schetsje (fig. 3.6) waar ook de positie van ‘De 
Woerd’ is aangegeven en waarvan de gegevens van belang zijn voor het hedendaagse onderzoek op het vliegveld om Romeinse 
sporen te traceren. 
34 Brunsting 1949; zie ook Van Tent 1973. 
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Figuur 3.6 Schets van de situatie op het vliegveld nabij Torenvliet waar een knuppelpad schijnt te  

hebben gelegen (naar De Hingh/Vos 2005, 36).  

 

Hoewel er de decennia nadien niet werd gegraven op ‘De Woerd’ rakelde J.E. Bogaers in de jaren zestig de 

materie aangaande ‘De Woerd’ weer op.35 Zijn uitgangspunt was niet zozeer de discussie over het eventuele 

legerkamp ter plaatse nieuw leven in te blazen, maar de naamgeving van Praetorium Agrippinae en de 

koppeling aan Valkenburg. Kort gezegd verwierp hij bijvoorbeeld Van Giffen’s bewering dat de naam zou 

slaan op het onderkomen van de commandant van castellumfase 3 in het dorp van Valkenburg, evenals de 

verbintenis die Van Giffen maakt met de beroemde scherf waar onder andere […]grippina[…] op vermeld 

staat. (fig. 3.7).36  

Bogaers is sceptisch en beredeneert dat het hoogst uitzonderlijk zou zijn dat op zo’n korte afstand van elkaar 

twee castella zouden hebben bestaan. De oplossing zou volgens hem kunnen zijn “dat – nadat in 

Valkenburg-dorp omstreeks 40 een militaire nederzetting, een castellum was gevestigd – tegen het einde van 

                                                            
35 Bogaers 1964. 
36 Brunsting 1948; Van Giffen 1948, 65, 172-174. 
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de regering van Claudius, toen diens echtgenote Agrippina op het toppunt van haar macht was gekomen, 

aan de via militaris ten zuiden van de Oude Rijn, ter plaatse van de Valkenburgse Woerd, buiten het militaire 

territorium waarop het castellum stond, een “staatshotel”, een praetorium is gebouwd, dat met de naam van 

de keizerin werd getooid.”.37 Anders gezegd, Bogaers ziet twee (militaire) Romeinse complexen in 

Valkenburg, van elkaar gescheiden door een grafveld, waarvan de eerste een legerkamp behelst (met 

onbekende naam) en de ander een bijzonder complex vertegenwoordigt met een aparte, uitzonderlijke 

naamgeving (fig. 3.8). Niet alleen duidt het op een nog niet eerder aangetoond bouwwerk, namelijk een 

staatshotel voor Romeinse VIP’s of mansio langs de Nederlandse limes, maar ook spreekt er een verbintenis 

uit voort met het keizerlijk huis. Bovendien duidt die naam op een vroege oorsprong rond 50 n.Chr., en zou 

de naam Praetorium Agrippinae tot in de Late Oudheid zijn overgeleverd getuige het voorkomen op de 

Tabula Peutingeriana (fig. 3.9). Los van de discussie over het symbool of vignet op de kaart,38 zou dat op 

een bijzondere positie wijzen en de plek waar dat plaats zou hebben gevonden, betreft het onderhavige 

studiegebied op ‘De Woerd’. 

Ook de haven of aanlegplaats van Brunsting wordt weer van stal gehaald, waarbij Bogaers oppert dat gezien 

het sterke meanderende karakter van de Rijn, het castellum in het dorp blijkbaar verder van de oever lag dan 

tegenwoordig. Bij ‘De Woerd’ was dat in dezelfde periode precies andersom en het ziet ernaar uit – volgens 

Bogaers -  dat die plaats gemakkelijk dienst kan hebben gedaan als aanlegplaats voor schepen. Mede op 

grond daarvan is ‘De Woerd’ wellicht van belang geweest als havenplaats, o.a. ten behoeve van het 

legerkamp in het dorpscentrum van Valkenburg.39 We zullen later vaststellen wat hiervan overeind kan 

blijven (zie de hoofdstukken 6 t/m 8).     

 

 
Figuur 3.7 De beroemde scherf uit Valkenburg-Dorp  

(naar De Hingh/Vos 2005, 83). 

                                                            
37 Bogaers 1964, 23. 
38 Er is wel eens geopperd dat het uitzonderlijke vignet eigenlijk bij Forum Hadriani (Voorburg) hoort, dat precies onder 
Praetorium Agrippinae ligt op de Peutingerkaart. Door het vele kopiëren van de kaart kan het symbool wellicht onbedoeld zijn 
gekoppeld aan Praetorium Agrippinae terwijl het qua grootte en belang eerder aan de hoofdstad van de Cananefaten zou zijn toe te 
kennen (Van der Heijden 2006, 188-190; Vos/Blom/Hazenberg 2010, 22). Vgl. ook Wynia (1999, 146) en Waasdorp (2006, 91) die 
aangeven dat Holwerda curieus genoeg de naam Praetorium Agrippinae voor Romeins Voorburg (!)  reserveerde en dit niet eens 
ophing aan het mogelijk verplaatste vignet op de Peutingerkaart. 
39 Bogaers 1964, 236. 
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Figuur 3.8 De plaats van de castella in de dorpsheuvel en de Romeinse nederzetting – vermoedelijk Praetorium  

Agrippinae – op ‘De Woerd’ (naar Bogaers 1964, afb.2).  
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Figuur 3.9 De plaats van Praetorium Agrippinae op de Tabula Peutingeriana (naar De Hingh/Vos 2005, 122).  

 

3.3 Het onderzoek in 1972 
 

Een kleine opmaat voor het onderzoek in 1972 wordt gevormd door de doorgraving van het terrein ‘De 

Woerd’ met een aardgasleiding in 1968. Dit werk is weliswaar begeleid vanuit het IPP te Amsterdam, het 

Instituut voor Prae- en Protohistorie, dat tot dan toe ook de opgravingen in het centrum van Valkenburg 

uitvoerde, maar medewerker Maarten de Weerd schrijft er niet bijster veel over in een memo van 23 februari 

1971 die bewaard is gebleven. Daarin wordt gememoreerd aan een gesprek met Provinciale Waterstaat over 

een wegverbreding e.d. rond de A44. Vanuit de archeologen kwamen de positie van de Romeinse weg en de 

daarlangs vermoede graven wel aan de orde, maar specifiek over ‘De Woerd’ werd met geen woord gerept 

door de waterstaatkundigen. Saillant detail is echter dat later kon worden vastgesteld dat de aardgasbuis 

precies door het opgravingsterrein van 1972 is gegaan. Meer precair nog was het moment dat de archeologen 

in 1972 op de hoogte werden gebracht van grondverzet op ‘De Woerd’. De toenmalige provinciaal 

archeoloog Herbert Sarfatij heeft het elders uitvoerig verwoord.40 Kort gezegd kwam het erop neer dat de 

archeologen van niets wisten, Provinciale Waterstaat al lang en breed aan het afgraven was en er een 

ruilverkaveling werd uitgevoerd alvorens men werd ingeseind. Zowel de medewerkers van het IPP als de 

toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de provinciaal archeoloog 

stonden plotsklaps voor een voldongen feit.41  

                                                            
40 De Hingh/Vos 2005, 65. 
41 De ROB is tegenwoordig opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
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Daarop heeft de Rijksdienst het werk aangevangen en is onder grote tijdsdruk ruim 2 hectare onderzocht. Het 

studiegebied bestond uit 24 vrijwel aaneengesloten werkputten van verschillende afmetingen. Dikwijls 

werden in de putten slechts twee opgravingsniveau’s aangelegd, hoewel soms ook tussenvlakken voorkomen 

(zie verder hoofdstuk 6). Echter, de grote hoeveelheid grondsporen is vrijwel nergens systematisch 

gecoupeerd of afgewerkt. Wel zijn enkele profielen gedocumenteerd. Over de vondstverzamelwijze wordt in 

de overzichtsartikelen nauwelijks geschreven. De enige constatering die men telkens terugvindt, is dat er 

verbazingwekkend weinig handgevormd aardewerk werd gevonden en men soms letterlijk struikelde over de 

terra sigillata.42 Anderzijds is door toenmalige betrokkenen later ook wel geopperd dat er selectief 

verzameld werd en niet alles kon worden gedocumenteerd, gelet op de werkdruk en het voor-de-machine-

uithollen. 

 

 
Figuur 3.10 Impressie van de opgraving tussen de oprukkende kassenbouw (foto RCE).  

 

Het beeld dat door Bloemers en Sarfatij op basis van de archeologie vervolgens na afloop van het onderzoek 

werd neergezet, is als volgt samen te vatten. Allereerst is de aanwezigheid van een militair legerkamp 

krachtig ontkend.43 Niets wees er volgens de onderzoekers op dat het legerkamp van Remouchamps overeind 

kon worden gehouden. Ook het veronderstelde praetorium of ‘staatshotel’ van Bogaers was niet 

aangetroffen. Op basis van de opgravingsresultaten veronderstelden de opgravers dat eerst een haven en later 

een geromaniseerde nederzetting ter plaatse had bestaan. De terpachtige verhoging van het terrein werd 

                                                            
42 De onderzoekers (Sarfatij 1975, 247; idem 1977, 166; Bloemers/Sarfatij 1976, 135) spreken telkens van een verhouding 
gedraaid:handgevormd als 9:1. Zie ook De Hingh/Vos 2005, 65.  
43 Bloemers/Sarfatij 1973; idem 1976; Sarfatij 1975, 242; idem 1977, 166. 
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verklaard uit het feit dat de relatief natte zone door de Romeinen werd opgehoogd met plaggen en grond. Dit 

werk begon met de aanleg van een dijkje dat parallel aan de Rijn werd gebouwd. Daarna deed men hetzelfde 

met een deel van het achterland. Hoe hoog die ophogingen waren, is onbekend gebleven, maar men 

veronderstelt toch minimaal 1,50 meter. De zandige dijk werd aan de voet beschoeid met palen en 

vlechtwerk en bovenop het kunstwerk liep een weg. Deze limesweg verliep vermoedelijk verder in zuidelijke 

richting naar het eerstvolgende fort in de linie in Leiden-Roomburg (Matilo).44 Naar het noorden toe 

veronderstellen de onderzoekers een knik in de weg, daar waar de route de noordelijke geul overbrugt (fig. 

3.11). Vanaf daar zal de weg een verbinding hebben gevormd met het legerkamp in het centrum van 

Valkenburg via (wat we nu weten) ‘Het Marktveld’ en ‘Veldzicht’. 

 

In de hoek van de Rijn en de zijgeul ontstond een verhoging “als een kadeplateau achter een haven. 

Buitendijks werden de resten gevonden van een houten pier of steiger terwijl op het plateau vlak achter het 

dijkje enige graanopslagplaatsen hadden gestaan”.45 De havenfunctie wordt door de opgravers in verband 

gebracht met het fort in het dorp, net zoals Bogaers dat eerder vermoedde.46  

Op een bepaald moment wordt de havenfunctie opgeheven en is het terpachtige plateau uitgebreid in 

westelijke richting. Daarop ontstond na verloop van tijd een omvangrijke nederzetting waarvan tientallen 

gebouwen zijn teruggevonden. Die bouwwerken waren dikwijls eenbeukig ingedeeld en met de kopse kanten 

georiënteerd op de weg of het dijkje. De gemiddelde breedte van de gebouwen bedroeg 5 tot 6,5 meter en de 

lengtes konden oplopen tot wel 33 meter. In de nederzetting zijn verschillende bouwfasen herkend - van 150-

230 n.Chr. - die van elkaar waren gescheiden door brandlagen. De interpretatie van de vele grondsporen 

werd echter bemoeilijkt door het feit dat oorspronkelijke vloerniveaus niet waren overgeleverd, verschillende 

bouwfasen op en door elkaar lagen en delen van het terrein aanzienlijk waren afgegraven in subrecente 

perioden. 

 

 

                                                            
44 Voor Matilo wordt verwezen naar Hazenberg 2000; Brandenburgh/Hessing 2005. 
45 Sarfatij 1975, 243-244. 
46 Bogaers 1964, 236. 
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Figuur 3.11 De globale interpretatie na afloop van het onderzoek van 1972 (naar Sarfatij 1977, 165). A=Romeinse Rijnoever, 

B=geul, C= dijk/weg, D= kade, E= graanopslagschuren, F=nederzetting, G= castellum van Remouchamps. 
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3.4 Het onderzoek van 1986 – 1988 
 

In het verlengde van het archeologisch onderzoek op ‘Het Marktveld’ in de jaren 1986 tot en met 1988 naar 

de Romeinse weg en het grafveld, werd ook in het toekomstige tracé van de N206 ter hoogte van ‘De 

Woerd’ gegraven. De resultaten van deze opgravingscampagne zijn opgetekend door Bult en Hallewas.47 

Eigenlijk is hier voornamelijk een vroegmiddeleeuwse opgraving uitgevoerd en werd maar een zeer beperkt 

aantal vondsten (en sporen) uit de Romeinse tijd waargenomen. De oorzaak hiervan is dat de Rijn in de 

Romeinse tijd niet verder oostelijk heeft gelopen (fig. 3.12) zodat het tracé van de N206 vrijwel geheel in 

beslag werd genomen door post-Romeinse bewoning.  

Het nauwelijks aantreffen van Romeinse sporen en vondsten betekende niet dat er geen archeologisch 

onderzoek op ‘De Woerd’ plaatsvond. Integendeel, want de gehele, door de provinciale weg te verstoren 

zone is onderzocht. Interessant was juist om te zien of en hoe de bewoning zich na de Romeinse tijd 

voortzette. Vroegmiddeleeuwse sporen in dit gebied zijn betrekkelijk zeldzaam en gegevens over die periode 

kunnen deze constatering wellicht aanvullen of een bijdrage leveren om tot meer antwoorden op vragen te 

komen. 

Voor de Romeinse bewoning op ‘De Woerd’ is ook het traceren van de zijgeul van de Rijn van belang 

geweest, die over de gehele breedte kon worden onderzocht. Dat daarbij ook bijzonder fraaie voorwerpen 

zijn geborgen, was een leuke bijkomstigheid.48 In vergelijking met de geul op ‘Het Marktveld’ viel de geul 

van ‘De Woerd’ op door de grote aantallen metalen voorwerpen, waaronder munten, dichtgespelde (!) 

fibulae, fijn afgewerkte medische instrumenten en een fraaie sleutelring (fig. 3.13). Daarnaast kwamen 

opmerkelijk veel gladwandige kruikfragmenten tevoorschijn, evenals stukken van wierookschaaltjes en de 

botten van gans en kip. De totale samenstelling van dit complex doet denken aan de overblijfselen van rituele 

of religieuze handelingen waarbij de offers (voorwerpen) uiteindelijk in het water terecht zijn gekomen. 

Deze ‘natte offers’ zijn een gebruik dat niet alleen in de prehistorie maar ook nog in de Romeinse tijd 

veelvuldig plaatsvindt.49          

 

                                                            
47 Bult/Hallewas 1990b; Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990. 
48 Bult/Hallewas 1990a, 17-19, afb.14. 
49 Zie bijv. Van Enckevort/Hazenberg 1997; Nicolay 2007. 
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Figuur 3.12 Verschillende fasen in het opschuiven van de binnenbocht van de Oude Rijn en de zijgeul ter hoogte van  

‘De Woerd’ (naar Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990b, 149, afb.83).  

A= Romeinse beddinglijn uit de 2de eeuw; B, C, D= post-Romeinse beddinglijnen 
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Figuur 3.13 Valkenburg (ZH) De Woerd. Fraaie bronzen sleutelring uit de zijgeul van ‘De Woerd’  

(naar De Hingh/Vos 2005, 146). 

 

3.5 Wetenschappelijke analyse en verslaglegging 
 

Naast enkele dunnere en dikke publieksboeken50 over de Romeinen in Valkenburg is tot nog toe een redelijk 

groot aantal, veelbetekenende wetenschappelijke publicaties verschenen over zowel het castellum als enkele 

omliggende opgravingsterreinen zoals het ‘Marktveld’ en ‘Veldzicht’.51 Bovendien heeft een groot aantal 

wetenschappers zich gebogen over hun materiaalspecialisme en deze kennis vaak gepubliceerd in 

wetenschappelijke tijdschriften of bundels.52 Dat neemt niet weg dat veel ook nog onbekend is gebleven 

omdat Valkenburg nog lang niet is uitgewerkt. In het depot van de provincie Zuid-Holland neemt de 

vindplaats Valkenburg nog immer een aanzienlijke hoeveelheid plaats in beslag met honderden dozen vol 

onuitgewerkt vondstmateriaal. Ook de spoorinterpretaties zijn bij lange na niet compleet, uitgewerkt en 

gepubliceerd. Voorbeelden hiervan zijn de wetenschappelijke verslagen van het onderzoek in het castellum 

                                                            
50 Bult/Hallewas 1986; idem 1987; idem 1990a; De Hingh/Vos 2005. 
51 Van Giffen 1948; idem 1955; Glasbergen 1967 (1972); Groenman-Van Waateringe/Glasbergen 1974; Groenman-van 
Waateringe/Van Beek 1988; Van Dierendonck/Hallewas/Waugh 1993; Vos/Lanzing 2000. 
52 Naast de specialistische bijdragen in Bult/Hallewas 1986; idem 1987; idem 1990a en Van Dierendonck/Hallewas/Waugh 1993, 
zijn er meer voorbeelden op het gebied van zoöarcheologie (Groenman-Van Waateringe 1977; idem 1989; idem 1997; Prummel 
1977), botanie (Pals/Beemster/Noordam 1989), munten (De Weerd 1977), grondsporen (Van Dierendonck 1997; idem 2004; 
Groenman-van Waateringe 1986; idem 1991), glas (Sablerolles 1996; Van Lith 1977; idem 1978/9; Wassink 1979; idem 1980) en 
leer (Groenman-van Waateringe 1967). 
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uit de jaren zestig die niet openbaar zijn verschenen. Ook is een aantal bijzondere vondsten in zowel 

museum- als particuliere collecties nog niet beschreven of geïnventariseerd. Een waar gemis is een publicatie 

over het grafveld van ‘Het Marktveld’, een onderzoek dat nu al meer dan 20 jaar stil ligt! 

Over ‘De Woerd’ is eveneens mondjesmaat gepubliceerd. Dat wat er voorhanden is, beschrijft vrijwel 

uitsluitend het zeer globale beeld dat beslist niet diepgravend is onderbouwd. Enige uitzondering hierop 

vormt het artikel van Bloemers en Sarfatij over een afzonderlijke materiaalgroep namelijk de terra sigillata 

stempels.53 Hun onderzoek richt zich vooral op de ruimtelijke verspreiding van de stempels die ook uitvoerig 

zijn beschreven en afgebeeld. Het plotten van de stempels over de opgravingsputten leverde een 

chronologisch verspreidingsbeeld op waar verschillende conclusies aan verbonden werden (zie verder 

hoofdstuk 4 en 7).  

Het was weliswaar destijds de bedoeling om meer van de resultaten van de opgraving van 1972 in een aantal 

afzonderlijke artikelen te publiceren.54 Dat had moeten gebeuren in de berichtenreeks van de Rijksdienst, 

maar daar is het helaas nooit meer van gekomen. 

                                                            
53 Bloemers/Sarfatij 1976. 
54 Bloemers/Sarfatij 1976, 133. 
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4. Vondstmateriaal: het aardewerk 
 

 

4.1 Inleiding 
 

Tijdens de opgravingen op ‘De Woerd’ in de jaren 70 van de vorige eeuw is een grote hoeveelheid 

aardewerk verzameld. Daarvan zijn kort na de opgraving uitsluitend de pottenbakkersstempels op terra 

sigillata gepubliceerd. 55 Het overige aardewerk is destijds niet verder uitgewerkt en gepubliceerd, maar het 

is uitgesplitst per aardewerkcategorie en vervolgens opgeslagen in het provinciaal depot van Zuid-Holland.  

In het kader van dit onderzoek werd het mogelijk om een beperkt deel van dit aardewerk nader te bekijken. 

Het aardewerkonderzoek is vooral ingezet ten behoeve van de datering van de te onderscheiden 

gebouwplattegronden op het terrein ‘De Woerd’. Daarnaast wordt aan de hand van de terra sigillata 

gekeken naar de plaats van Valkenburg ‘De Woerd’ in vergelijking met andere militaire vici en castella in 

Germania inferior, in het bijzonder langs het Nederlandse deel van Neder-Germanië.  

Bij het bekijken van de aardewerkdozen in het depot bleek dat het aardewerk op verschillende manieren 

was opgeslagen. Bij de terra sigillata zijn rand-, wand- en bodemfragmenten bij elkaar bewaard; van de 

overige aardewerkcategorieën zijn randfragmenten en andere diagnostische scherven apart bewaard van de 

wand- en bodemfragmenten. Gezien het beperkte tijdsbestek voor dit project is ervoor gekozen om buiten 

de terra sigillata uitsluitend de randfragmenten en andere diagnostische scherven te bestuderen en geen tijd 

te investeren in het bij elkaar zoeken van bijbehorende wand- en bodemfragmenten.  

 

 

4.2 Werkwijze 
 

Voor de datering van de gebouwplattegronden en andere structuren op ‘De Woerd’ is een aantal 

aardewerkcategorieën geselecteerd voor nadere determinatie. Gezien de beperkte tijd die voor het 

aardewerkonderzoek beschikbaar was, is vooral gekeken naar de terra sigillata, de bewaard gebleven 

fragmenten geverfde waar en een deel van het bewaard gebleven ruwwandige aardewerk. Voor deze 

aardewerkgroepen is gekozen vanwege de dateringsmogelijkheden die deze groepen bieden. In eerste 

instantie behoorde ook de Belgische waar, vanwege de daterende waarde ervan, tot de geselecteerde 

aardewerkgroepen. Tijdens de selectie in het depot bleek echter dat de doos met Belgische waar vooral 

andersoortig aardewerk bevatte. De Belgische waar is, behoudens enkele toevallig in dozen van andere 

aardewerkcategorieën terecht gekomen fragmenten, dan ook niet in de determinatie opgenomen.  

Het speciaal voor dit project onderzochte aardewerk bestaat uit 4831 fragmenten, waarvan de terra sigillata 

met 3530 scherven verreweg de grootste groep vormt. De rest van het aardewerk, 1301 fragmenten, bestaat 

grotendeels uit geverfde waar en ruwwandig aardewerk. Het gaat daarbij vooral om randfragmenten (1213 

fragmenten), maar in de dozen was ook een klein aantal wand- , bodem- of oorfragmenten bewaard 

gebleven die ook zijn gedetermineerd en ingevoerd.  
                                                            
55 Bloemers/Sarfatij 1976. 
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Omdat het aardewerk, uitgesplitst per categorie en per scherf genummerd, meestal in grote hoeveelheden 

los in vondstdozen zat, was het niet mogelijk om vooraf een selectie te maken van vondstnummers die wel 

en niet gedetermineerd zouden moeten worden. Noodgedwongen is dan ook al het aardewerk uit de 

genoemde aardewerkcategorieën gedetermineerd, ongeacht de context waaruit het afkomstig was. Deze 

determinatie is uitgevoerd door studenten van de Universiteit Leiden, onder leiding van drs. Jasper de 

Bruin. Zij hebben zich vooral op de typologische kenmerken gericht en de randfragmenten gedetermineerd 

aan de hand van de gebruikelijke aardewerktypologieën.56 In tegenstelling tot het onversierde aardewerk is 

de versierde terra sigillata niet in zijn geheel gedetermineerd; aan de hand van de sporen- en 

structurenanalyse is een selectie gemaakt van uitgebreid te determineren fragmenten.57 Wel is voor alle 

reliëfversierde fragmenten globaal de herkomstregio (Zuid-Gallië, Midden-/Oost-Gallië, Oost-Gallië) 

vastgelegd. Een publicatie van alle versierde sigillata van Valkenburg ‘De Woerd’ is in voorbereiding. 

Tot slot zijn de in 1976 gepubliceerde pottenbakkersstempels, 228 stuks, ingevoerd in de database en 

meegenomen in de analyse.  

 
Figuur 4.1 Enkele fragmenten versierde terra sigillata van verschillende herkomst.  

 

   

                                                            
56 Brunsting 1937, Curle 1911, Déchelette 1904, Dragendorff 1895, Gose 1950, Holwerda 1923, Holwerda 1941, Oelmann 1914, 
Ritterling 1912, Stuart 1977. 
57 De globale en de uitgebreide determinatie van de versierde terra sigillata is uitgevoerd door E. van der Linden en K. Huijben 
(Hazenberg Archeologie). 
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4.3 Terra sigillata 
 

Tijdens het onderzoek zijn 3530 fragmenten terra sigillata bestudeerd. Daarnaast zijn in 1976 door 

Bloemers en Sarfatij 229 fragmenten van 228 gestempelde stukken terra sigillata gepubliceerd.58 Bij elkaar 

opgeteld gaat het dus om 3759 fragmenten terra sigillata. Vermoedelijk is dat alle terra sigillata die tijdens 

de opgravingen verzameld is. In de laatste decennia van de vorige eeuw was het weliswaar nogal eens 

gebruikelijk om bij opgravingen met grote hoeveelheden aardewerk de wandfragmenten niet te bewaren, 

maar voor terra sigillata werd een uitzondering op deze regel gemaakt. Van deze aardewerkgroep werd 

gewoonlijk alles bewaard.  

Zoals gebruikelijk voor vindplaatsen met een militair karakter is ook hier zowel de hoeveelheid als de 

variëteit binnen de terra sigillata groot. Bij de determinatie van de gladde terra sigillata is niet altijd de 

vermoedelijke herkomst van de sigillata genoteerd, dus een uitgekristalliseerde lijst met typen en herkomst 

is niet mogelijk. Op basis van de genoteerde typen valt echter te constateren dat een aanzienlijk deel van de 

terra sigillata Zuid-Gallisch is. Dat wordt bevestigd door het beeld van de versierde terra sigillata, waarbij 

wel steeds de herkomstregio is genoteerd. 

 

 

                                                            
58 Bloemers/Sarfatij 1976, 151-160. De daar als twee individuele stempels gepubliceerde catalogusnummers 142 en 143 passen aan 
elkaar. 



Herkomst vorm type n   Max AI 
Zuid-Gallisch bord DR 15/17 40  31 
   DR 17 2  2 
   DR 18 180  161 
   DR 18/31 22  18 
   DR 18? 5  4 
   Hofheim 1 2  2 
   DR 36 11  7 
   bord 49  48 
  schotel DR 18R 4  4 
   DR 18/31R 2  2 
   schotel 1  1 
  bakje DR 24/25 46  34 
   DR 27 208  177 
   DR 33 14  10 
   DR 35 20  19 
   Hofheim 8 4  3 
   Hofheim 9 6  6 
   bakje 18  18 
  kommetje Hofheim 12 11  9 
   Curle 11 1  1 
   kommetje 1  1 
  bord/bakje DR 35/36 5  4 
  kom DR 29 100  97 
   DR 30 35  35 
   DR 37 126  123 
   kom 9  9 
  beker Déch 67 7  7 
   Déch 67? 3  1 
   Knorr 78 ? 1  1 
  indet indet 78  75 
totaal Zuid-Gallisch       1011   
Midden-Gallisch bord DR 18/31 1  1 
   bord? 1  1 
  bakje DR 27 4  4 
  kom DR 37 14  13 
totaal Midden-Gallisch       20   
Midden-/Oost-Gallisch bord DR 18/31 36  36 
   DR 18/31 of 31 13  13 
   DR 31 204  174 
   DR 31? 6  6 
   Ludowici Tg 1  1 
   DR 36 9  8 
   DR 32 130  114 
   bord 32  32 
   bord? 2  2 
  schotel DR 18/31R 1  1 



   DR 31R 32  20 
   schotel 7  7 
  bakje DR 27 46  46 
   DR 33 28  28 
   DR 40 21  21 
   Niederb. 11A 1  1 
   Ludowici Sp 4  1 
   bakje 5  5 
  kommetje Curle 15 6  6 
  kom DR 30 2  2 
   DR 37 244  229 
   DR 44 33  30 
   DR 38 4  4 
   DR 44/38 1  1 
   kom 1  1 
  wrijfschaal DR 45 319  267 
   wrijfschaal 122  116 
  beker Déch 64 1  1 
   beker 3  2 
  inktpot inktpot 1  1 
  indet indet 64  60 
totaal Mid-/Oost-Gallisch       1379   
Onbekend bord DR 18/31 106  88 
   bord 125  121 
  schotel DR 18/31R 7  5 
  schotel schotel 14  14 
  bakje DR 27 42  42 
   DR 33 122  106 
   DR 35 7  6 
   bakje 5  5 
  kommetje Curle 11 2  2 
   kommetje 5  5 
  bord/bakje DR 35/36 2  2 
  kom DR 30 7  7 
   DR 37 216  204 
   kom 5  5 
  beker Dechelette 67 2  2 
   beker 1  1 
  indet indet 681  640 
totaal onbekend       1349   
totaal terra sigillata     3759   3420 

 

Tabel 4.1 Terra sigillata, in aantallen scherven en in maximum aantal individuen.59 

                                                            
59 NB. In deze tabel zijn ook de fragmenten gestempelde sigillata opgenomen, die eerder zijn gepubliceerd (Bloemers/Sarfatij 
1976). 
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4.3.1 Gladde terra sigillata 
Binnen het Zuid-Gallische materiaal zijn de voor de 1ste eeuw gebruikelijke sigillata-typen aanwezig. De 

vroegst te dateren typen zijn fragmenten van bakjes Hofheim 8 en 960 en Drag. 24/2561 en borden Hofheim 

1 en Drag. 15/17.62 De twee eerstgenoemde bakjes zijn evenals het bord Hofheim 1 pre-Flavische vormen, 

de andere typen kunnen ook uit de (vroeg-)Flavische periode dateren. Ook binnen de versierde terra 

sigillata zijn echter verschillende aanwijzingen voor bewoning of gebruik van het terrein in de pre-

Flavische periode. Enkele kommen Drag. 29 uit sporen van periode 1 leveren een datering in de Claudische 

of vroeg-Neroonse tijd (zie catalogus versierde terra sigillata, catalogusnummers 1 en 2). Verschillende 

versierde stukken hebben een Neroonse datering, zoals een kom Drag. 30 die veel overeenkomsten vertoont 

met producten van Calus ii en Masclus i (fig. 4.2).  

 

 

 

 
 
Figuur 4.2 Drag. 30 (VbW.1415.1). 

 

Het merendeel van het Zuid-Gallische materiaal is echter te dateren in de Flavische of Flavisch-Trajaanse 

tijd. Dat is goed te zien aan de verhouding tussen de Zuid-Gallische bakjes Drag. 24/25 en Drag. 27 en de 

borden Drag. 15/17 en Drag. 18, waar de nadruk sterk op de laatstgenoemde bakjes en borden ligt. Ook 

binnen de versierde terra sigillata en de gestempelde stukken zijn de stukken vooral vanaf de Flavische 

periode te dateren.  

                                                            
60 Het enige fragment van een bakje Hofheim 9 heeft een bodemstempel [OFSEV]ER (Bloemers/Sarfatij 1976, 159, cat.no.149). 
61 Waaronder twee met stempels van Bio en Perrus (respectievelijk Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no 19 en 123). Drie andere stempels 
zijn imitatiestempels (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no. 187, 188 en 191). 
62 Waaronder twee met stempels van Bassus i en Fuscus ii (respectievelijk Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.14 en 55). Een derde 
stempel is incompleet (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.220). 
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Het Midden- en Oost-Gallische materiaal bestaat voor het grootste gedeelte uit borden Drag. 18/31 en Drag. 

31 (320 fragmenten, 272 MAI). Hoewel het moeilijk is om een strikt onderscheid te maken tussen de beide 

typologische ontwikkelingen van dit bord,63 is aan de hand van de genoteerde aantallen voor Valkenburg 

‘De Woerd’ wel te zeggen dat de over het algemeen wat later te dateren typologische ontwikkeling Drag. 31 

wat meer voorkomt dan de iets vroegere Drag. 18/31. Wellicht mag dit als een aanwijzing gezien worden 

dat de nadruk binnen de (Midden- en) Oost-Gallische terra sigillata eerder vanaf de tweede helft van de 2de 

eeuw ligt en dat er wat minder aardewerk uit de eerste helft van de 2de  eeuw dateert. 

Een belangrijk aandeel binnen de borden wordt ook gevormd door borden Drag. 32 (122 fragmenten van 

maximaal 106 individuen). Dergelijke borden zijn pas vanaf het midden van de 2de eeuw in onze streken 

geïntroduceerd maar zijn vooral kenmerkend voor de 3de eeuw. Het grote aandeel van deze borden is een 

indicatie dat de activiteiten en/of bewoning op ‘De Woerd’ zich zeker niet tot het begin van de 3de eeuw 

heeft beperkt.64 Dat wordt versterkt door het zelfs nog grotere aandeel van sigillata wrijfschalen (441 

fragmenten van maximaal 383 individuen), die na ongeveer 170 n.Chr. moeten worden gedateerd en net als 

de borden Drag. 32 vooral indicatief zijn voor de 3de eeuw.65 De enorme hoeveelheid wrijfschalen moet een 

aanwijzing zijn dat de bewoning of de activiteiten tot ver in de 3de  eeuw hebben voortgeduurd. 

De grote hoeveelheid bakjes Drag. 33 is moeilijker te interpreteren. Omdat bij deze fragmenten in driekwart 

van de gevallen geen herkomstregio is genoteerd, kan niet nagegaan worden uit welke periode de 

fragmenten moeten stammen. Het type komt namelijk, hoewel nog niet in erg ruime mate, al vanaf de 

Flavische periode voor, maar wordt in de loop van de 2de eeuw steeds populairder, waarbij het rond het 

midden van de 2de eeuw n.Chr. het bakje Drag. 27 geheel van de markt verdringt. We mogen er dus vanuit 

gaan dat het merendeel van de bakjes Drag. 33 van Oost-Gallische afkomst zal zijn, maar op individueel 

spoorniveau kan voor deze bakjes geen nadere datering gegeven worden. Als we kijken naar de bakjes 

Drag. 27 en Drag. 33, die niet als Zuid-Gallisch gedetermineerd zijn en op grond daarvan dus mogelijk of 

zelfs met zekerheid Midden- of Oost-Gallisch zijn,  dan blijkt de verhouding sterk in het voordeel van de 

bakjes Drag. 33 uit te vallen. Op zichzelf is dat niet vreemd, aangezien bij de bakjes Drag. 27 juist van het 

merendeel wel de herkomstregio is genoteerd en is vastgesteld dat twee derde van deze bakjes uit Zuid-

Gallië afkomstig is. Zo blijft er een veel kleiner aantal over dat mogelijk of zelfs met zekerheid Midden- of 

Oost-Gallisch is. Ook als we ervan uitgaan dat een deel van de bakjes Drag. 33 toch een Zuid-Gallische 

oorsprong moet hebben gehad, die echter niet is genoteerd bij de determinatie, zal de verhouding tussen de 

bakjes Drag. 27 en Drag. 33 nog steeds – zij het in mindere mate – in het voordeel van het laatstgenoemde 

type uitvallen. Ook daaruit kan geconcludeerd worden dat er vóór het midden van de 2de eeuw een kleinere 

hoeveelheid aardewerk lijkt te zijn geweest en dat na het midden van de 2de eeuw het aardewerk weer is 

toegenomen.  

 

                                                            
63 Dit is hier des te moeilijker omdat de determinatie door verschillende personen is uitgevoerd en zij dus onderling verschillende 
scheidslijnen kunnen hebben toegepast tussen de twee (om te beginnen al niet vastgelegde) typologische ontwikkelingen Drag. 
18/31 en Drag. 31.  
64 Oswald/Pryce 1920, 205-206; Düerkop/Eschbaumer 2007, 112-114. 
65 Oswald/Pryce 1920, 216-217; Düerkop/Eschbaumer 2007, 134-135. 
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Rijn (fig. 4.4). Ook in Zwammerdam en Woerden zijn La Madeleine en Trier de belangrijkste leveranciers 

in de 2de en 3de eeuw n.Chr.66 Hetzelfde geldt voor de versierde waar uit Woerden. Ook uit het materiaal uit 

Arentsburg (Forum Hadriani) komt een vergelijkbaar herkomstpatroon naar voren. Wel valt op dat er in 

Valkenburg ‘De Woerd’ relatief veel Midden-Gallische waar is terecht gekomen. In vergelijking met 

Arentsburg is dat niet vreemd, want het kleine aandeel Midden-Gallische sigillata kan daar ongetwijfeld 

verklaard worden door de begindatering van Arentsburg aan het begin van de 2de eeuw n.Chr, toen de 

aanvoer van terra sigillata nog maar net goed op gang kwam. In vergelijking met Zwammerdam is het 

grote Valkenburgse aandeel echter minder goed verklaarbaar. Mogelijk wordt het verschil veroorzaakt door 

een wellicht toch onevenwichtige samenstelling van het sample van nauwkeurig gedetermineerde versierde 

sigillata. De grote overeenkomsten tussen Zwammerdam en Valkenburg ‘De Woerd’ bij de andere 

productiecentra doen echter vermoeden dat dit niet het geval is. Gezien de gelijke datering van de Midden-

Gallische kommen is het mogelijk dat deze kommen bij één gelegenheid in Valkenburg ‘De Woerd’ zijn 

aangekomen en vervolgens in de door ons geanalyseerde sporen terecht zijn gekomen, en dat dit het relatief 

grote aantal verklaart. Maar echte duidelijkheid hierover is er pas wanneer alle versierde terra sigillata zal 

zijn gedetermineerd. 

 

 
Figuur 4.4 Herkomst Midden- en Oost-Gallische versierde terra sigillata uit Zwammerdam (uit Haalebos 1977, 125), Arentsburg 

(Van Diepen/Niemeijer 2011, 171, Abb. 6) en Valkenburg ‘De Woerd’. 

 

Bij de beschouwing van de terra sigillata uit verschillende vindplaatsen langs de limes is er regelmatig een 

verschil in datering zichtbaar tussen de vroegste versierde en de vroegste gestempelde sigillata in een 

vindplaats. Dat is zowel in de 1ste eeuw bij de Zuid-Gallische terra sigillata van o.a. Alphen aan den Rijn 

waarneembaar, als ook daarna bij de 2de - en 3de-eeuwse sigillata van Forum Hadriani, Zwammerdam en 
                                                            
66 Zwammerdam: Haalebos 1977, 125; Van Diepen/Niemeijer 2011, Abb. 9b. Woerden: Van Diepen/Niemeijer 2011, 174, Abb. 9a. 
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4.3.3 Catalogus versierde terra sigillata  
Onderstaande catalogus is zeker geen volledig beeld van de in Valkenburg ‘De Woerd’ aangetroffen 

versierde terra sigillata; de hoeveelheid versierde sigillata is daarvoor te omvangrijk. Wel mag deze 

opsomming beschouwd worden als een representatieve samenvatting van stukken uit de verschillende fasen. 

De vroegste en de jongste fragmenten zijn er bovendien ook in opgenomen. 

 

Gebruikte afkortingen: 

Corpus   Dannell e.a. 2003 

Dannell   Dannell e.a. 1998 

Fölzer   Fölzer 1913 

Gard   Gard 1937 

HZ II   Huld-Zetsche 1993 

Ludowici VI  Ricken/Thomas 2005 

R/F   Ricken/Fischer 1963 

S&S   Stanfield/Simpson 1990 

Zwammerdam  Haalebos 1977 
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1. Drag. 29, VbW.1380.2, fase I, kade. 

Voor dit stuk is geen parallel gevonden. De repeterende combinatie van twee verticale, statische motieven is 

echter vooral bekend van kommen uit de Tiberische en Claudische periode, vgl. Balbus i (Knorr 1952, Taf. 

6B) en Aquitanus (Knorr 1952, Taf. 4D, Corpus Aquitanus, F 1, 0000061). Het ronde profiel van de kom 

ondersteunt een dergelijke datering. 

La Graufesenque. Datering ca. 40-55 n.Chr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Drag. 29, VbW.1420.2, fase I, kade. 

Rank van dubbele blaadjes, aan beide zijden gevuld met ranken met verschillende hartvormige bladeren. 

Identieke rank en vergelijkbaar decoratieschema, vgl. Scottius (Knorr 1919, Taf. 71.E), Senicio (Corpus 

Senicio, G 6, 0002872) en Knorr 1952, Taf. 72A (pottenbakker met verbindingen met Celadus, Gallicanus, 

Namus en Murranus). De kom heeft een rond profiel. 

La Graufesenque. Datering ca. 40-60 n.Chr. 
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3. Drag. 29, VbW.1422.1, fase I, kade. 

Onderste decoratiezone: haasje naar rechts Oswald 2042 in bewerkt medaillon tussen rijen zigzaglijnen. 

Haasje in identiek medaillon zie Knorr 1919, Taf. 53 (OFMATVGENI). Blaadjes uit het fries identiek met 

Vanderhoeven 1975, Taf. 44, 325 (Matugenus ii). Hetzelfde decoratieschema met enkele identieke 

elementen is bekend van een kom uit Neuss van Matugenus ii.68 Identieke haas in een medaillon, o.a. 

geflankeerd door zigzaglijnen, en aan de bovenkant afgesloten met een identiek fries zie Knorr 1919, Taf. 

87,B (schriftimitatiestempel). 

La Graufesenque, Matugenus ii of tijdgenoot. Datering ca. 60-80 n.Chr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
68 Zie http://www.rgzm.de/samian/home/frames.htm, Matugenus ii, serienummer 0003638 (16-08-2011). 
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4. Drag. 29, VbW.1840.1, fase I, horreum. 

Kom met glad centraal cordon, omsloten door een forse parellijst. Daarboven Franse lelies als Knorr 1919, 

Textbild 10, gebruikt door veel verschillende pottenbakkers. Daaronder een fries met blaadjes, die zijn 

verschoven bij het verwijderen van de vormschotel. Pottenbakkers die zowel de Franse lelie gebruiken als 

een fries direct onder het centrale cordon zijn o.a. Passienus (vgl. Corpus Passienus, D 4, 0000817 en 

Passienus, E 2, 0000839), Patricius (vgl. Corpus Patricius i, I 2, 0001078, combinatie van beide), Rufinus iii 

(vgl. Corpus Rufinus iii, E 7, 0000906, Knorr 1919, Taf. 68, 9) en Mommo (vgl. Knorr 1919, Taf. 59, 14).  

La Graufesenque. Datering ca. 60-80 n.Chr.  

 

 
 

5. Drag. 30, VbW.1482.2, Romeinse weg. 

Eierlijst Dannell FDb, gebruikt door Martialis i, Masclinus en Masclus. Van de laatste twee pottenbakkers 

zijn kommen Drag. 30 met panelendecoratie bekend (Masclus: Mees 1995, Taf. 113; Masclinus: Mees 

1995, Taf. 104), echter niet met identieke rank met rozet als hoekvulling. De figuur met lier is bekend van 

enkele kommen Drag. 30 met eierlijst Dannell KK (waarschijnlijk van Calus i).69 

La Graufesenque, Martialis i, Masclinus, Masclus. Datering ca. 50-80 n.Chr. 

                                                            
69 Zie http://www.rgzm.de/samian/home/frames.htm, serienummers 1001886, 2000290 en 2000480 (16-08-2011). 
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6. Drag. 29, VbW.1482.6, Romeinse weg.  

(past niet aan maar hoort bij VbW.1659.1) 

Kom met een gladde centrale cordon, afgezet met parellijsten. Bovenste en onderste decoratiezone beide 

gevuld met ranken. Onderste decoratiezone: ranken met o.a. ganzenvoetblad en aarvormig blad vgl. 

Passienus (Knorr 1919, Taf. 62, 40 en Corpus Passienus, D 2, 0000814). Het bijbehorende stuk VbW.1659 

laat een gladde centrale cordon zien, afgezet met parellijsten en daarboven een decoratie van ranken met 

verschillende soorten blaadjes, aan de onderkant opgevuld (vgl. Knorr 1919, Taf. 63, D, Knorr 1919, Taf. 

62, 45, Passienus) met pijlpuntblaadjes. Vgl. voor een dergelijk decoratieschema Knorr 1952, Taf. 48, C, 

daar echter met andere pijlpunten en blaadjes. Corpus Passienus, I 1, 0000806 heeft identieke pijlpunten als 

opvullingsveld onder een rank. 

Passienus gebruikt regelmatig twee decoratiezones met ranken, vgl. o.a. Corpus Passienus, G 6, 0000821 en 

Corpus Passienus, G 3, 0000815. 

La Graufesenque, Passienus. Datering ca. 60-80 n.Chr. 
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7. Drag. 37, VbW.875.1, Romeinse weg. 

Decoratie met panelen, waaronder een afsluitend fries met rozetten. Gladiatoren identiek aan S&S, pl. 11, 

153. Rozetjes als vulornament identiek aan S&S 1990, pl. 10, 125. Afsluitend fries identiek aan S&S, pl. 

10, 127, pl. 11, 154 en pl. 13, 160. 

Midden-Gallië, Drusus i/pottenbakker X-3. Datering ca. 100-120 n.Chr. 

 

 
8. Drag. 37, VbW.1538.2, brand fase II. 

Decoratie: rank met groot wijnblad; vogel naar links als vulornament. Hoewel voor het wijnblad geen 

exacte parallel is gevonden, komt de combinatie van rank met groot blad, soms aangevuld met een vogel, 

regelmatig voor bij vormschotelmakers uit het eind van de 1ste of het begin van de 2de  eeuw (Calvinus, 

Censor, M. Crestio, Mercator i). De eierlijst is mogelijk identiek aan die van Mercator, vgl. Mees 1995, Taf. 

128, 2 voor een dergelijk decoratieschema met deze eierlijst.  

La Graufesenque, Mercator i of een tijdgenoot. Datering ca. 80-110 n.Chr. 
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9. Déch. 67, VbW.1779.1, fase II/III, bouwblok A. 

Eierlijst, afgezet met een parellijst. Daaronder een horizontaal fries met V-vormige ornamenten, afgezet met 

parellijst. V-vormige ornamenten zijn identiek aan Mees 1995, Taf. 56, 9, waar ze in een verticaal fries zijn 

gezet, afgewisseld met drie rijen parellijsten. Het genoemde stuk heeft een signatuur van Crucuro ii. 

La Graufesenque, Crucuro ii? Datering ca. 80-100 n.Chr. 

 

 
10. Drag. 37, VbW.663.1, fase III, bouwblok A. 

Decoratie in vrije stijl met rennende dieren gescheiden door samengesteld motief. Leeuw naar rechts 

identiek aan Mees 1995, Taf. 39,6 (M. Crestio), waarop ook een fries met S-motieven. Graspollen en 

samengesteld motief, vgl. Mees 1995, Taf. 40, 4 (M. Crestio). Mogelijk is het fragment Mees 1995, Taf. 48, 

2 identiek aan de scherf uit Valkenburg, maar er is te weinig bewaard om dit met zekerheid te zeggen. 

La Graufesenque, M. Crestio. Datering ca. 80-110 n.Chr. 
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11. Drag. 37, VbW.669.1, fase III, bouwblok A. 

Eierlijst is mogelijk S&S, fig. 10, 2. Het motief eronder is samengesteld uit S&S, fig. 10, 22, fig. 10, 37 en 

fig. 10, 34. Vgl. S&S, pl. 36, 418, 426 en 428. 

Midden-Gallië, IOENALIS/pottenbakker X-11/DD-1. Datering ca. 100-120 n.Chr. 

 
 

12. Drag. 37, VbW.48.1, fase IV, bouwblok A, perceel A13-A14. 

Acanthusblad Ricken 1934, Taf. VII, 25 op een zuiltje van 3 parellijsten met een astragaal Ricken 1934, 

Taf. VII, 8, tussen hangende dubbele bogen, vgl. Ricken 1934 Taf. IX, 11. In de bogen zijn verstrengelde 

twijgen Ricken 1934, Taf. VII, 51 en Taf. IX, 14. Al deze motieven worden aangetroffen op waar met 

eierlijst B en C en lijken vooral te moeten worden gerekend tot de door Ricken genoemde ‘ältere Zeit’.70 

Het zuiltje van parellijsten met daarop een astragaal is identiek met Zwammerdam Taf. 63, 528, ‘Ware mit 

dem Eierstab C’. La Madeleine, waar met eierlijst B of C. Datering ca. 120-150 n.Chr. 

 

                                                            
70 Ricken 1934, 139. 
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13. Drag. 37, VbW.37.1, fase IV, bouwblok C, perceel C8-C9. 

Vijfpuntig blad HZ II, O130 op zuil HZ II, O86, met daartussen halve bogen waaronder een blad HZ II, 

O134. De combinatie van deze ornamenten is vooral in decoratieserie B te vinden. 

Trier, Werkstatt II, decoratieserie B. Datering ca. 140-165 n.Chr. 
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14. Drag. 37, VbW.1321.1, fase IV, bouwblok A, perceel A19-A20. 

Eierlijst afgezet met een fijne parellijst. Daaronder de aanzet van een rank. 

Midden-Gallië? Datering ca. 100-120 n.Chr. 

 

 
15. Drag. 37, VbW.794.1, fase V, brand, bouwblok, perceel A20. 

Krater identiek aan R/F O24, eierlijst identiek aan R/F E23, beide gebruikt door Iulius II-Iulianus I. Ook de 

dubbele boog met kleinere boog eronder, identiek aan R/F KB86, wordt door deze pottenbakker gebruikt, 

vgl. Ludowici VI, Taf. 208, 22. Dezelfde dubbele boog, maar zonder kleinere boog eronder wordt 
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veelvuldig door hem toegepast. Vgl. Ludowici VI, Taf. 206, 18 voor een combinatie van eierlijst, krater en 

dubbele boog.  

Rheinzabern, Iulius II-Iulianus I. Datering 150/160-180 n.Chr. 

 
16. Drag. 37, VbW.2152.1, fase VI. 

Eierlijst Gard R22 met daaronder een getordeerde cirkel Gard K17. Deze combinatie van eierlijst en cirkel 

komt regelmatig voor bij Dubitus/Dubitatus, vgl. Gard Taf. 23, 7 en Taf. 23, 10-15. 

Trier, Dubitus/Dubitatus. Datering ca. 225-245 n.Chr. 
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17. Drag. 37, VbW.1026.1, fase VI. 

Eierlijst Gard R20, daaronder een dubbele boog of dubbel medaillon met daarin een niet meer herkenbare 

figuur. Vgl. Gard Taf. 14, 18-20. De hoge bovenwand ondersteunt een late datering. 

Trier, Afer. Datering ca. 205-220 n.Chr. 

 

 
18. Drag. 37, VbW.1606.1, Rijn. 

Diana identiek met Gard Taf. 14, 10-11, kopje identiek met Gard Taf. 15, 9, hert identiek met Fölzer 626, 

blad identiek met Gard P28. Trier, Afer. Datering ca. 205-220 n.Chr. 
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4.3.4 Intra- en infradecoratieve stempels of graffiti 
Drie fragmenten bevatten een stempel of graffito van de vormschotelmaker in of onder de reliëfversiering. 

 

 

 
1. [A]FER FECIT, intradecoratief retrograde stempel 

Drag. 37, VbW.536.1, kuil bij bouwblok A18. 

Eierlijst identiek aan Gard R20. Het blad is identiek aan Gard P40; dit figuurstempel wordt gebruikt door 

zowel Afer als Dexter. De overige figuren zijn te slecht bewaard om herkend te kunnen worden. 

Trier, Afer. Datering ca. 205-220 n.Chr. 
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2. LL, intradecoratief graffito 

Drag. 37, VbW.1076.1, kuil. 

Eierlijst identiek aan HZ II, E13, aan de onderkant afgezet met een parellijst van rechthoekige parels. 

Verticale friezen met dubbele blaadjes HZ II, O123, afgewisseld door grote bladeren Fölzer 774 (HZ II, 

O135) met daaronder een klein vijfdelig blad HZ II, O131 (Fölzer 763) of een klein dier (hert identiek aan 

HZ II, T70/Fölzer 660, leeuw mogelijk identiek aan Fölzer 593). Alle genoemde figuurstempels zijn ook 

bekend van pottenbakker L.AT.AT. uit Eschweilerhof, vgl. Knorr/Sprater 1927, Taf. 64, 1-3, Taf. 68, 1 en 

Taf. 70, 3. Het gehele decoratieschema is echter identiek met HZ II, Taf. 7, A64a (decoratieserie A). Ook 

daar is de parellijst die de decoratie aan de onderkant afsluit slechts gedeeltelijk afgedrukt. Om die reden is 

het waarschijnlijker dat het hier om een Triers product gaat dan om een product uit 

Blickweiler/Eschweilerhof.71 

Trier, Werkstatt II, decoratieserie A. Datering ca. 140-155 n.Chr. 

 

                                                            
71 Zie Huld-Zetsche 1993, 13 voor haar argumentatie bij de toewijzing van producten aan L.AT.AT. (Blickweiler/Eschweilerhof) of 
aan Werkstatt II (Trier). 
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3. MOD, infradecoratief retrograde graffito 

Drag. 29, VbW.1483.1, Romeinse weg. 

Vgl. voor het graffito en de rankendecoratie Mees 1995, Taf. 141, 4, waar echter een ander blaadje aan het 

eind van de rank is geplaatst. 

La Graufesenque, Modestus. Datering ca. 50-70 n.Chr. 

 

 

4.4 Geverfd aardewerk 
 

De categorie geverfde waar is vertegenwoordigd met 491 fragmenten (van maximaal 472 individuen). 442 

van deze fragmenten zijn randfragmenten; de wand- en bodemfragmenten zijn dus alleen bij uitzondering 

bewaard gebleven en gedetermineerd.  

Geverfde waar is fijn aardewerk met een matte deklaag, die varieert van (oranje)rood tot bruin of zwart. 

Brunsting heeft voor de geverfde waar een aantal technieken beschreven,72 aan de hand waarvan een 

onderscheid te maken is. Deze technieken worden bepaald aan de hand van de kleur van de deklaag en de 

kern, waarbij deze kleur wordt veroorzaakt door een oxiderend dan wel reducerend bakproces. Techniek a 

en b hebben een witte kern, waarbij techniek a wordt gekenmerkt door een oranje of rode deklaag en 

techniek b door een bruine tot zwarte deklaag. Techniek c heeft een zwarte deklaag op een oranje kern. Het 

aardewerk is in verschillende productieregio’s en -centra  gefabriceerd, waarvan die in het Rijnland en de 

Argonnen wel de belangrijkste zijn.73 

  

                                                            
72 Brunsting 1937, 70 ff. 
73 Brulet et al. 2010, 326-328, 330-336. 



Techniek vorm type n  Max AI 

techniek a beker ST 1 81  79 

   ST 2 20  20 

   NB 30 1  1 

   beker 23  21 

  bord BR 17a 81  81 

   BR 20 rw 4  4 

   Hofheim 44 1  1 

   bord 4  4 

  kan ST 7 1  1 

  bakje ST 18 1  1 

  indet   4  4 

totaal techniek a       221   

techniek a/b beker ST 1 1  1 

  beker BR 4 1  1 

totaal techniek a/b       2   

techniek b beker ST 1 18  18 

   ST 2 46  46 

   NB 30 31  31 

   NB 32 80  73 

   BR 4 5  5 

   beker 18  15 

  bord BR 17a 21  16 

  bakje Hofheim 22 2  2 

  bakje ST 18 1  1 

totaal techniek b       222   

techniek  b/c Beker NB 32 4  4 

totaal techniek b/c       4   

techniek c beker NB 32 24  24 

   beker 18  18 

totaal techniek c       42   

totaal     491   472 
 

Tabel 4.2. Geverfd aardewerk, in aantallen fragmenten en maximum aantal individuen. 
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Binnen het geverfde aardewerk uit Valkenburg ‘De Woerd’ komen techniek a en techniek b het meest voor. 

Beide groepen ontlopen elkaar niet veel in aantal: 221 fragmenten van maximaal 217 individuen zijn 

uitgevoerd in techniek a en 222 fragmenten van maximaal 207 individuen in techniek b. Samen 

vertegenwoordigen zij ruim 80 procent van de geverfde waar. In techniek a zijn vooral bekers en, in iets 

mindere mate, borden uitgevoerd. Bij de bekers voeren de typen Stuart 1 en Stuart 2 de boventoon. Bij de 

borden komt het type Stuart 10/Brunsting 17a het meest voor. Techniek a is vooral kenmerkend voor de 1ste 

eeuw na Chr. In de loop van de 2de eeuw wordt deze techniek verdrongen door techniek b. Een belangrijke 

uitzondering hierop vormen de borden Stuart 10/Brunsting 17a. Deze borden, die in de hele 2de eeuw 

voorkomen, zijn veelvuldig met een oranjerode deklaag getooid. Tussen de borden in techniek a zijn ten 

slotte ook enkele fragmenten van borden met een aan de binnenzijde geprofileerde rand aanwezig, 

vergelijkbaar met het ruwwandige bord Niederbieber 112/Brunsting 20, dat vanaf het eind van de 2de eeuw 

en in de 3de eeuw gedateerd wordt.74 Op grond van de gelijkenis met het ruwwandige bord zal ook het 

geverfde bord een dergelijke late datering hebben. 

In techniek b zijn vooral bekers gemaakt; het aandeel borden is beduidend kleiner dan bij techniek a. 

Binnen de bekers komen de typen Niederbieber 32, Niederbieber 30 en Stuart 2 het meest voor. De borden 

kennen maar één type, het bord Stuart 10/Brunsting 17. Daarnaast zijn enkele bakjes Hofheim 22/Stuart 16 

in deze techniek uitgevoerd. Hoewel dergelijke bakjes ook wel in techniek b zijn geproduceerd, is het ook 

mogelijk dat ze per vergissing aan deze techniek zijn toegeschreven en ze eigenlijk in Lyonner waar zijn 

gemaakt. Lyonner waar wordt gekenmerkt door een bleke, iets groene kern en een olijfgroenbruine deklaag 

en dateert tot korte tijd na 70 n.Chr.75 Het ontbreken van deze waar in het geverfde aardewerk uit 

Valkenburg ‘De Woerd’ is, gezien de begindatering van het vondstmateriaal rond of iets na het midden van 

de 1ste eeuw, wel opvallend. In Alphen aan den Rijn en in Woerden vormt het respectievelijk ongeveer 6% 

en 2,5% van het geverfde aardewerk.76 Het is dus goed mogelijk dat er ook in het Valkenburgse materiaal 

Lyonner waar aanwezig is dat tijdens het determineren niet herkend is, maar als techniek b is genoteerd. 

Aangezien Lyonner waar in Alphen en Woerden bij uitstek in combinatie met de in wezen pre-Flavische 

bakjes Hofheim 22 is aangetroffen, is het niet onmogelijk dat de Valkenburgse bakjes – en wellicht ook 

enkele bekers Stuart 1 – ten onrechte onder techniek b zijn ondergebracht.  

In techniek c (42 fragmenten van maximaal 42 individuen) zijn uitsluitend bekers gemaakt en, voor zover 

naar type determineerbaar, steeds van het type Niederbieber 32. Dit type is te dateren vanaf halverwege de 

2de eeuw. In deze techniek uitgevoerd zijn ze echter meestal vanaf het laatste kwart van de 2de eeuw te 

dateren.  

 

4.4.1 Versiering 
Binnen de geverfde waar komen verschillende versieringwijzen voor. Arcering, aangebracht met een verend 

mesje, komt binnen het geverfde aardewerk van Valkenburg ‘De Woerd’ het meest voor, op ruim de helft 

                                                            
74 Oelmann 1914, 78; Brunsting 1937, 154. 
75 Zie voor de discussie hierover Van der Linden 2008, 155 en noot 373-375. 
76 Alphen: Polak et al.  2004, 139-140, tabel 3; Woerden: Van der Linden 2008, 156, tabel 6.4. Daarbij moet worden aangetekend 
dat in die tabellen ook metaalglanswaar, Pompejaans rode borden, gemarmerde en gebronsde waar zijn opgenomen, 
aardewerkgroepen die hier niet bij de geverfde waar zijn gerekend.  



     67 
 

van de versierde stukken. Deze versieringswijze is bijna uitsluitend aangetroffen op bekers Niederbieber 32 

en 30; in enkele gevallen is arcering aanwezig op bekers Stuart 1 en Stuart 2.  

Bestrooiing met zand of (fijne) kleikorrels is een tweede kenmerkende versieringswijze voor de geverfde 

waar. Voor het bakken wordt het object (in de meeste gevallen een beker) bestrooid met zand of kleine 

gedroogde kleikorrels. Zandbestrooiing komt daarbij vooral voor in de 1ste eeuw en wordt dan geleidelijk 

verdrongen door de kleibestrooiing die vooral te dateren is in de 2de eeuw. Zand- of kleibestrooiing heeft 

met 28 procent een behoorlijk aandeel binnen het versierde geverfde aardewerk. Deze versieringswijze 

komt bij alle typen bekers in techniek a en techniek b voor.  

Daarnaast is op enkele bekers en één bakje Hofheim 22 decoratie in de vorm van schubben of barbotine 

aangebracht.  

 

4.4.2 Datering 
De bakjes Hofheim 22 behoren tot de vroegst te dateren geverfde waar uit Valkenburg ‘De Woerd’. 

Dergelijke bakjes komen af en toe nog in de vroeg-Flavische periode voor, maar zijn in essentie een pre-

Flavische vorm. Bekers Stuart 1 dateren vooral uit de 1ste eeuw, tot ongeveer 110 n.Chr. De grote 

hoeveelheid van deze bekers in Valkenburg ‘De Woerd’ – 100 fragmenten van maximaal 98 individuen, 

bijna een derde van de bekers is van dit type – toont aan dat het aandeel 1ste-eeuws aardewerk zeer 

substantieel is. Het aandeel wordt alleen overstemd door het aandeel bekers Niederbieber 32 (108 

fragmenten van maximaal 101 individuen), die na het midden van de 2de eeuw, maar vooral in het laatste 

kwart van de 2de eeuw zeer populair worden.77 Opvallend is het betrekkelijk kleine aandeel van bekers 

Stuart 2 (fig. 4.6), dat met 66 fragmenten van maximaal 66 individuen ongeveer 20% uitmaakt van de 

aangetroffen naar type gedetermineerde bekers. Door zijn datering tussen ongeveer 90 n.Chr. en ongeveer 

180 n.Chr. vormt dit type een soort brug tussen de beide eerder genoemde typen bekers. Als we dat 

vergelijken met het voorkomen van deze bekers in Alphen aan den Rijn is het verschil opvallend. In Alphen 

is het aantal bekers Stuart 2 iets groter dan het aantal bekers Stuart 1, terwijl het aandeel 1ste-eeuws 

aardewerk in Alphen in zijn algemeen groot is.78 Wellicht kan hieruit worden opgemaakt dat er rond het 

tweede kwart en het midden van de 2de eeuw een dip in de aardewerktoevoer is geweest, hetzij omdat er op 

dat moment minder activiteiten waren op het terrein, hetzij omdat er op dat moment problemen waren met 

de aanvoer van (geverfd) aardewerk.  

 

 

                                                            
77 Haalebos 1990, 142; het type komt vanaf ongeveer 160 n.Chr. in het grafveld van Keulen voor, elders is het type vaak pas later, 
vanaf ca. 170 n.Chr., voorhanden (Höpken 2005). 
78 Polak et al. 2004, 139, tabel 3. 
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Figuur 4.6 Geverfde beker Stuart 2. 

 

4.4.3 Pompejaans rood, ‘rotbemaltes Geschirr’ 
Enkele borden zijn gefabriceerd in Pompejaans rood. Het gaat daarbij om bruin aardewerk, dat aan de 

binnenzijde tot net over de rand is bedekt met een matte, rode deklaag. Deze borden zijn vooral in de 1ste 

eeuw te dateren. Hoewel deze aardewerktraditie in de noordelijke provincies mogelijk een continuïteit laat 

zien tot in de Laat-Romeinse tijd,79 lijkt er in onze streken toch wel een hiaat zichtbaar tussen de 1ste-eeuwse 

Pompejaans rode borden en de veel plompere borden die tegen het eind van de 2de eeuw in opkomst raken 

en die door Oelmann als ‘rotbemaltes Geschirr’ zijn beschreven.80 Binnen het Valkenburgse aardewerk zijn 

uitsluitend borden aangetroffen. Vrijwel alle borden betreffen ‘rotbemalte’ borden Niederbieber 53b; slechts 

enkele fragmenten zijn afkomstig van 1ste-eeuws te dateren Pompejaans rode waar: één fragment van een 

bord met naar binnen gebogen rand Stuart 13 (aangetroffen in de Romeinse weg81) en één fragment van een 

bord met horizontale rand Stuart 15.  

 

 

4.4.4 Gemarmerd aardewerk 
Enkele stukken zijn uitgevoerd in gemarmerde waar, die mogelijk verwant is aan de ‘Legionskeramik’, die 

als eerste in Vindonissa en de Wetterau is herkend.82 In het Valkenburgse materiaal is zowel gevlamde waar 

(Brunsting techniek e) als gekamde waar (Brunsting techniek f) aangetroffen. Gemarmerde waar lijkt vanaf 

                                                            
79 Brulet et al. 2010, 379. 
80 Oelmann 1914, 53-54. Het betreft vooral borden Niederbieber 53b. 
81 VbW.1482. 
82 Haalebos/Koster 1981. 
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ca. 80/90 n.Chr. in onze streken voor te komen,83 maar is hier nooit erg wijdverbreid geraakt. De in 

Valkenburg aangetroffen vormen zijn een bord Stuart 12 en enkele fragmenten van bakjes Stuart 11. 

 

4.4.5 Metaalglanswaar 
Techniek d van Brunsting, door Oelmann omschreven als ‘Qualitätsware’, werd voorheen gerekend tot de 

geverfde waar, maar wordt tegenwoordig tot een aparte aardewerkcategorie gerekend, namelijk de 

metaalglanswaar. Dit aardewerk wordt gekenmerkt door een glanzende donkerbruine tot zwarte deklaag op 

een rode kern. Deze producten werden in Trier vervaardigd.84 Een tweede groep metaalglanswaar, 

afkomstig uit de Argonnen, heeft hiermee veel overeenkomsten. De waar uit de Argonnen wordt 

gekenmerkt door een bruine tot grijze kern en een metaalglanzend grijze tot zwarte deklaag en is om die 

reden voorheen ook wel terra nigra beker genoemd.85 De metaalglanswaar uit Trier en de Argonnen is 

vooral indicatief voor de 3de eeuw n.Chr. Het is echter niet uitgesloten dat de productie ervan wellicht al aan 

het einde van de 2de eeuw n.Chr. is begonnen.  

In Valkenburg ‘De Woerd’ zijn 30 fragmenten (van maximaal 15 individuen) in metaalglanswaar 

aangetroffen. Deze fragmenten zijn voornamelijk afkomstig van bekers, vooral van het type Niederbieber 

33. Daarnaast is er één bakje Niederbieber 39a aangetroffen.  

Alle hier besproken metaalglanswaar is uitgevoerd in techniek d met een herkomst in Trier. Het betreft hier 

het aardewerk met rode kern. Opvallend is dat de metaalglanswaar uit de Argonnen, met grijze kern, geheel 

lijkt te ontbreken. Het is mogelijk dat het niet aanwezig is geweest in Valkenburg ‘De Woerd’. Een andere 

mogelijkheid waarmee rekening gehouden moet worden, is dat deze fragmenten (indien aanwezig) door hun 

gelijkenis met terra nigra in de doos met Belgische waar terecht zijn gekomen. Deze doos is in het depot 

echter niet aangetroffen en om die reden is Belgische waar niet bekeken. 

 

 

4.5 Ruwwandig aardewerk 
 

Bij de determinatie ten behoeve van de datering van de sporen en structuren van Valkenburg ‘De Woerd’ 

zijn 692 fragmenten ruwwandig aardewerk bekeken. Dit aantal vormt zeker niet het totaal aantal 

randfragmenten in ruwwandig aardewerk dat bewaard is gebleven van de opgravingen op ‘De Woerd’. 

Gezien de grote hoeveelheid ruwwandig aardewerk is een selectie gemaakt binnen deze aardewerkgroep, 

aangezien de tijd ontbrak om al het ruwwandige aardewerk te bekijken. Het beeld dat uit het ruwwandige 

aardewerk naar voren komt is dan ook eenzijdig en moet vooral beschouwd worden als aanvulling op het 

beeld dat uit de terra sigillata en het geverfde aardewerk naar voren komt.  

Tijdens de selectie van het aardewerk is ervoor gekozen om vooral de ruwwandige borden te bekijken en de 

andere vormgroepen, waaronder ook de grote groep kookpotten, achterwege te laten.86 De gedachte 

                                                            
83 Haalebos/Koster 1981, 83. 
84 Brulet et al. 2010, 351-356. 
85 Van Enckevort 2000, 111; Brulet et al. 2010, 349-350. 
86 In de geselecteerde dozen bleken, naast de te verwachten borden, regelmatig ook andere vormen (kookpotten, kommen, etc.) 
aanwezig te zijn. Deze zijn wel meegenomen bij de determinatie door de studenten van de Universiteit Leiden, maar aangezien deze 
vormgroepen door de toegepaste selectiewijze slechts gedeeltelijk zijn bekeken, zijn de gegevens hiervan niet betrouwbaar en 
representatief voor deze vormgroepen. Zij worden hier dan ook niet verder behandeld. 



     70 
 

hierachter is dat de variatie aan bordtypen een genuanceerdere datering mogelijk zou kunnen maken dan bij 

veel andere vormen binnen het ruwwandige aardewerk het geval zou zijn.  

Tijdens de determinatie door de studenten van de Universiteit Leiden is de nadruk gelegd op typologische 

kenmerken en is niet gekeken naar baksels en herkomsten daarvan. De specifieke onderzoeksvragen en de 

selectie vanwege de beperkte onderzoekstijd zorgden ervoor dat bakselonderzoek geen speerpunt in dit 

project is geworden. 

Omdat deze groep slechts als ondersteunend middel naast de terra sigillata en het geverfde aardewerk is 

gebruikt, wordt het hier niet uitgebreid besproken, maar wordt volstaan met een kort overzicht van de 

aangetroffen bordtypen. 

Ruwwandige borden werden gebruikt voor het koken en bakken, getuige de brandsporen die regelmatig op 

deze vorm worden aangetroffen. Om verwarring met borden van het tafelservies (terra sigillata, Belgische 

waar, geverfd aardewerk) te voorkomen worden ze soms ook ‘bakken’ genoemd.87 De meeste in 

Valkenburg ‘De Woerd’ aangetroffen ruwwandige borden zijn vooral kenmerkend voor de 2de en 3de eeuw 

n.Chr., maar enkele typen zijn ook wel in de 1ste eeuw of het begin van de 2de eeuw te dateren. Het betreft 

vooral de borden Stuart 215, waarvan 19 fragmenten van maximaal 14 individuen zijn aangetroffen (7% 

van het totale aantal bordfragmenten). Het merendeel van de aangetroffen borden betreft typisch 2de- en 3de-

eeuwse bordtypen: Brunsting 22 met rechte of naar binnen gebogen wand en een groef aan de buitenzijde 

(41 fragmenten van maximaal 39 individuen), Stuart 217 met hoekig naar binnen gebogen rand (52 

fragmenten van maximaal 46 individuen) en Niederbieber 112 met aan de binnenzijde geprofileerde rand 

(50 fragmenten van maximaal 44 individuen). Deze drie bordtypen maken gezamenlijk ruim 60% van het 

aantal aangetroffen borden uit. Van de overige bordtypen zijn steeds maar kleine hoeveelheden 

aangetroffen. 

Behalve in fase I zijn in alle andere fasen ruwwandige borden aangetroffen. In fase II en III is het aantal 

borden nog zeer klein en is het spectrum vrijwel beperkt tot het vroegst te dateren type Stuart 215. De later 

te dateren borden Niederbieber 110 en 112 zijn vooral terug te vinden in de sporen van fase IV, V en VI. 

 

 

 

                                                            
87 Bijvoorbeeld Van Enckevort 2004, tabel 13.10. 
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4.6 Graffiti op aardewerk (T. Hazenberg)  
 

4.6.1 Inleiding  
De graffiti op het Romeinse aardewerk van Valkenburg ‘De Woerd’ vormen onderdeel van het epigrafische 

onderzoek, samen met bijvoorbeeld stempels op dakpannen, aardewerk en op duigen van wijnvaten.88 Al 

deze stempels leren ons meer over de productiekant van de respectievelijke materialen. De graffiti 

onderscheiden zich hiervan door het feit dat deze zijn aangebracht door de gebruiker.89 Het is de hoop van 

de onderzoeker via de graffiti in contact te komen met de individuen in de Romeinse tijd,  zoals soldaten. 

Het belangrijkste doel van dit deelonderzoek is het presenteren van de (meest duidelijke) graffiti van de 

opgraving Valkenburg ‘De Woerd’ en het herkennen van namen van de schrijvers / eigenaren van het met 

graffiti bekraste vaatwerk. Op grond daarvan proberen we enkele uitspraken te doen over de gebruikers van 

het vaatwerk en over de herkomst van de op ‘De Woerd’ wonende personen of in de omgeving gelegerde 

troepen. Er liggen voor het onderzoek op ‘De Woerd’ geen andere, van te voren geformuleerde 

onderzoeksvragen aan ten grondslag. 

 

De graffiti zijn op volgende wijze behandeld: gefotografeerd, ingevoerd in een databestand, gelezen en 

geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 12, bijlage 2, tabel 12.1). Per fragment is beschreven op welke positie van het 

vaatwerk de graffito is aangebracht. Aan de beschrijving van de graffito is, voor zover beschikbaar, de 

determinatie en datering van het aardewerk toegevoegd. Ook indien het vaatwerk een indruk van een 

pottenbakkersstempel bevat, is dit vermeld. Vervolgens is waar mogelijk de tekst geïnterpreteerd.  

Van vijf graffiti is uitgezocht in welke delen van het Romeinse rijk deze namen voorkomen om zo de 

herkomst van de schrijver te bepalen. Dit is vooral gebeurd met behulp van de Nomenclator provinciarum 

Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae.90 Daarnaast is de epigrafische databank van de universiteit van 

Heidelberg geraadpleegd.91 

Het bestand aardewerkscherven met graffiti die zijn betrokken bij deze publicatie is een zeer beperkte 

selectie uit het totale ensemble aardewerk dat is opgegraven in 1972. Het bestudeerde materiaal kan alleen 

globaal geassocieerd worden met de verschillende fasen van bewoning op ‘De Woerd’, maar exacte vondst-

spoorrelaties zijn niet gelegd en bestudeerd. Naar de verspreiding van de graffiti is dus geen onderzoek 

gedaan en kunnen geen conclusies worden getrokken. Het aantal scherven met graffiti van Valkenburg ‘De 

Woerd’ bedraagt 83. De meeste scherven (79) hebben een enkele graffito, vier exemplaren bevatten twee 

aparte graffiti.  

Graffiti zijn gevonden op vaatwerk uit de gehele bewoningsperiode van ‘De Woerd’. De gegraveerde 

scherven zijn hoofdzakelijk afkomstig van terra sigillata. Toch zijn ook de categorieën kruikamforen en 

amforen redelijk vertegenwoordigd. Slechts enkele graffiti zijn ingekrast op andere aardewerkcategorieën 

(fig. 4.7). Hoogstwaarschijnlijk is dat beeld echter vertekend, aangezien er een determinatieselectie is 

gemaakt. Wand- en bodemscherven zijn hierbij vrijwel niet meegenomen en er resteren wat dat aangaat nog 

minimaal 100 vondstdozen met ongezien materiaal.  
                                                            
88 Zie verder hoofdstuk 5.  
89 Dit geldt alleen niet voor enkele inkrassingen die ante cocturam zijn aangebracht (cat.nrs. 4 en 72). 
90 Mócsy et al. 1983. 
91 http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/edh/index.html 
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Desalniettemin zijn binnen de bestudeerde selectie wel enkele kenmerken te noemen. Allereerst komt het 

merendeel van de graffiti voor op fijne tafelwaar zoals borden en bakjes van terra sigillata. Ook bevatten 

veel kruiken en (kruik-)amforen graffiti. (fig. 4.8). Verder zijn graffiti zijn op allerlei plaatsen op het 

vaatwerk aangebracht (fig. 4.9). De graffiti bevinden zich grotendeels aan de buitenkant van het vaatwerk. 

Verreweg de meeste daarvan zijn binnen of op de standring aangebracht of aan de buitenwand of bodem. 

Hieruit mag worden afgeleid dat het vaatwerk ondersteboven bewaard werd, zodat het onderscheid tussen 

individuele exemplaren duidelijk zichtbaar was. De meeste graffiti zijn ingekrast na het bakproces, dus door 

een gebruiker van het vaatwerk. De enige voorraadpot in de selectie, van Low Land s Ware,  heeft 

inkrassingen van vóór het bakken (ante cocturam). Dit gebeurde dus in de sfeer van de productie (cat.nr. 4). 

Op dergelijke voorraadpotten worden vaak inkrassingen op de rand aangetroffen. 

 

 
Figuur 4.7 Graffiti per aardewerkcategorie.  
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Figuur 4.8 Vorm en/of functie van het aardewerk waarop graffiti is aangetroffen. 

 

 

 
Figuur 4.9 Plaatsing van de inkrassingen op het aardewerk. 
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4.6.2 Beschrijving van de graffiti 
De graffiti van Valkenburg ‘De Woerd’ beslaan de algemeen gangbare vormen: symbolen, cijfers en 

namen.  

 

Symbolen 

Het meest voorkomende symbool is de asterisk (cat.nrs. 23, 42, 48, 81) met zes of acht "stralen". Alle 

asterisken zijn zoals gebruikelijk binnen de standring of op de binnenkant van de bodem aangebracht; het 

ronde vlakke oppervlak nodigt immers uit om deze vorm in te krassen. Daarnaast is tweemaal een tak 

ingekrast, eenmaal op  een bord (cat.nr. 43) en eenmaal op een kruikamfoor (cat.nr. 83).  En twee keer is 

een oog gebruikt als kernmerk (cat.nrs. 33 en 37). Aan de binnenkant van de standring van een bord is een 

Φ gevolgd door een I aangebracht (cat.nr. 76). Mogelijk betreft het hier de Griekse letter ‘phi’ maar het zou 

ook een symbool kunnen zijn.  

  

Enkelvoudige letters en getallen 

De letters I, V en X komen veel voor, alleen of verdubbeld of in combinatie met elkaar. Het voorkomen van 

deze letters, of de combinatie ervan, wordt voornamelijk geïnterpreteerd als eigendomsteken en niet als 

getal dat iets zegt over de inhoudsmaat of iets over bijvoorbeeld een legereenheid. Mogelijk verwijst de 

lettercombinatie VI (cat.nrs. 34 en 41 ) naar een getal, maar of het dan om de inhoud gaat of de eigenaar is 

niet te zeggen. Daarbij zou het ook een afkorting van een naam kunnen zijn, bij voorbeeld respectievelijk 

Victor of Verecundus. 

Van de letters die voor het bakproces op containervaatwerk zijn aangebracht, wordt algemeen wel 

aangenomen dat ze iets zeggen over het gewicht of de inhoud.  De amfoor (cat.nr. 68) bevat naast de 

graffito XXX ook  nog de letters SALA[---]. De strepen op twee plaatsen op de rand van de pot in Low 

Lands Ware (cat.nr. 4) hebben waarschijnlijk te maken met de inhoudsmaat van de pot. Daarbij is het 

mogelijk dat II eigenlijk aangevuld moeten worden tot III, waaruit misschien mag worden afgeleid dat op 

diverse plekken op de rand de getalcombinatie III is aangebracht.  

 

4.6.3 De namen 
Een groot deel van de graffiti bestaat uit meer dan één letter die gezamenlijk een naam van de eigenaar of 

een afkorting ervan vertegenwoordigen. Veel lettercombinaties zijn niet te lezen of geven te weinig 

aanwijzingen om een werkelijke naam te herleiden. 

Allereerst zijn hier de graffiti vermeld die verwijzen naar een legereenheid (centuria) waarvan de naam 

enigszins begrijpelijk is. Vervolgens zijn de graffiti met de vermelding van een naam opgesomd.      
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Graffiti van namen  met vermelding van een centuria 

>CAT SANCTI (cat.nr. 28) 

op de buitenwand van een bord Drag. 18/31. Datering: 2e eeuw n. Chr. 

Van SANCTUS uit de centuria van CAT… 

Mócsy geeft een piek van de naam Sanctus in Gallië, maar de Heidelberger database meldt het voorkomen 

van de naam over het gehele rijk, met pieken juist in Italië en Noord-Afrika. 

 

Overige graffiti van namen 

PRIMI (cat.nr. 44) 

op de buitenwand van een bord met stempel MARTIALFE.92 Datering: ca. 100-140 n. Chr.  

Van PRIMVS (of ander samenstelling beginnend met PRIMI) 

Zowel Mócsy als de Heidelberger Database geven een wijde verbreiding van deze naam over het gehele van 

het rijk. 

 

QVARTI (cat.nr. 45) 

binnen de standring van een kom Drag. 37 (Trier, Werkstatt II93). Datering: ca. 140-165 n. Chr. 

Van QUARTVS 

Zowel Mócsy als de Heidelberger Database geven een wijd verbreiding van deze naam over het gehele van 

het rijk. 

 

SIMILIS (cat.nr. 60) 

op de buitenwand van een amfoor. Datering: 1ste-3de eeuw n. Chr. 

Van SIMILIS 

De naam Similis is ook te lezen op een van de Nehalennia-altaren.94 Mócsy en Heidelberg Datenbank geven 

een verspreid beeld van de naam. Mócsy geeft nog wel een piek in Gallië. 

 

VICIINI (cat.nr. 46) 

binnen  de standring van een  bord Drag. 18/31 Datering: 2de eeuw n. Chr. 

Van VICIN(I)VS of VICEN(I)VS 

Zowel Mócsy als de Heidelberger Datenbank geven enkele vermeldingen van deze naam, verspreid over het 

gehele rijk. 

 

 

                                                            
92 Stempel identiek met Frey 1993, catalogusnummer 180, 3. 
93 Voor de versiering vgl. Huld-Zetsche 1991, Taf. 53, E13 en E15. 
94 Stuart/Bogaers 1971. 
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4.7 Conclusies 
 

Het aardewerk, voor zover dat bekeken is in het kader van dit onderzoek, laat een beeld zien dat 

kenmerkend is voor de castella en vici langs de limes. Terra sigillata is ruim voorhanden en vertoont een 

grote variatie aan vormen. Ook geverfd aardewerk is goed vertegenwoordigd. De aanwezigheid van 

gemarmerd aardewerk is typerend voor deze context: dergelijk aardewerk wordt bijna uitsluitend in 

militaire of aan militairen gelieerde contexten aangetroffen.  

Binnen zowel de terra sigillata als de geverfde waar zijn verschillende fragmenten pre-Flavisch te dateren. 

De gladde sigillatavormen Hofheim 1, 8 en 9 zijn met zekerheid vóór 70 n.Chr. te dateren. Ook de twee 

fragmenten van geverfde bakjes Hofheim 22 zullen zeer waarschijnlijk uit de pre-Flavische periode 

stammen. Zowel binnen de gestempelde als binnen de versierde terra sigillata zijn fragmenten aanwezig 

met een datering rond 50 n.Chr. De begindatering rond het midden van de 1ste eeuw n.Chr., zoals die al door 

Bloemers en Sarfatij was voorgesteld op basis van de gestempelde terra sigillata, is door de versierde terra 

sigillata bevestigd. 

Opvallend is het grote aandeel 1ste-eeuws aardewerk op deze vindplaats. Een dergelijke grote hoeveelheid is 

ook bekend van het castellum in Alphen aan den Rijn en het castellum en de vicus in Woerden, maar daar 

kon de nadruk op 1ste-eeuws materiaal verklaard worden door afgraving van de jongere niveaus in latere tijd 

(Alphen) en door egalisatie van het terrein in de 2de / 3de eeuw, waarbij het aardewerk uit de egalisatielaag 

minder goed bestudeerd is (Woerden).  

In Valkenburg ‘De Woerd’ is aardewerk uit de 2de en 3de eeuw zeker niet afwezig, getuige de aanwezigheid 

van een grote hoeveelheid  fragmenten van sigillata-wrijfschalen Drag. 45 en –in iets mindere mate – 

borden Drag. 32, die beide vanaf het laatste kwart van de 2de eeuw of iets vroeger dateren, maar vooral 

kenmerkend zijn voor de 3de eeuw n.Chr. Het grote aandeel van ruwwandige borden Niederbieber 112 en 

van geverfde bekers Niederbieber 32 ondersteunt dit beeld. Het aandeel van bekers Niederbieber 32 in 

techniek c en bekers in Trierse metaalglanswaar (Qualitätsware) is echter niet zo groot, wat de indruk wekt 

dat de activiteiten op het terrein in de 3de eeuw vrij beperkt zijn gebleven. Maar het grote aandeel 

fragmenten van wrijfschalen Drag. 45 lijkt hiermee wat in tegenspraak. Mogelijk betekent dit dat deze 

wrijfschalen in een dergelijke militaire context al in het laatste kwart van de 2de eeuw in zeer ruime mate 

voorhanden waren en dat een groot deel van deze wrijfschalen dus niet tot de 3de eeuw moet worden 

gerekend. De vondst van een fragment van een versierde kom Drag. 37 van Dubitatus/Dubitus uit Trier 

geeft overigens aan dat er tot in het tweede kwart van de 3de eeuw wel enige activiteiten moeten hebben 

plaatsgevonden. Hetzelfde blijkt uit de vondst van twee bodemstempels van pottenbakker Magnus ii, die 

eveneens uit het tweede kwart van de 2de eeuw stammen.95 

Het relatief kleine aantal bekers Stuart 2 in vergelijking met de vroegere bekers Stuart 1 en de latere bekers 

Niederbieber 32 lijkt erop te wijzen dat wellicht in de eerste helft van de 2de eeuw gedurende enige tijd 

minder activiteiten plaatsvonden op het opgegraven terrein. Ook bij de terra sigillata is een afname 

zichtbaar, die bij de stempels echter al vanaf de laat-Flavische tijd inzet en in het eerste kwart van de 2de 

eeuw het dieptepunt vindt, terwijl dat bij de versierde terra sigillata wat later valt, namelijk in het tweede 
                                                            
95 VbW. 2131 en VbW. 927, respectievelijk Bloemers/Sarfatij 1976, catalogusnummers 79 en 80. Een derde stempel, van Iulius iii 
heeft een ruime datering in de 3de eeuw (VbW. 129, Bloemers/Sarfatij 1976, catalogusnummer 69). 
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kwart van de 2de eeuw n.Chr. De datering van de afname bij de stempels is bekend van veel andere 

vindplaatsen zowel in onze streken als ook in Britannia.96 Het is dan ook gevaarlijk om hier voor de 

chronologie van Valkenburg ‘De Woerd’ veel waarde aan te hechten. Als we ervan uitgaan dat de 

aanvoermechanismen van de versierde terra sigillata niet enorm hebben afgeweken van die van de 

gestempelde terra sigillata, is het goed mogelijk dat ook bij de versierde terra sigillata een tendens 

zichtbaar is die niet uitsluitend voor Valkenburg ‘De Woerd’ geldt. Als de afname van de gestempelde waar 

echter eerder te maken heeft met problemen bij de dateringsmethoden, dan hoeft dat niet per definitie ook 

voor de versierde terra sigillata te gelden. Niettemin lijkt in Valkenburg ‘De Woerd’ ook bij de gladde 

terra sigillata een afname zichtbaar. Het relatief kleine aandeel Midden- of Oost-Gallische bakjes Drag. 27 

lijkt daarop te wijzen, evenals de verhouding tussen de borden Drag. 18/31 en Drag. 31, die in het voordeel 

van het laatstgenoemde bord uitvalt.  

 

 

 

                                                            
96 Marsh 1981. 
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5. Vondstmateriaal: overige vondsten 
 

 

Dit hoofdstuk omschrijft de zogenaamde overige vondsten van ‘De Woerd’. Daarbij gaat het beslist niet om 

al het vondstmateriaal, want verreweg de meeste vondstgroepen zijn niet meegenomen bij de uitwerking 

van dit project. De reden hiervoor is dat deze vondsten niet noodzakelijk waren om tot een datering van de 

structuren te komen. Tijd- en dus geldgebrek spelen hier een aanzienlijke rol.  

Aan de orde komen daarom alleen wat toevallige highlights die of uit de literatuur of anderszins bekend zijn 

van ‘De Woerd’. Het gaat enerzijds om vondsten die tijdens de analyse van het aardewerk naar boven zijn 

gekomen. Anderzijds zijn ze getraceerd bij de uitwerking van de sporen of bij het letterlijk naspeuren van 

de vondstdozen in het depot. Resultaat van dit beperkte speurwerk is in het hiernavolgende neergeschreven 

en behandelt wat stukken metaal, baksteen, natuursteen en hout.   

 

 
Figuur 5.1 Opslag in het provinciaal depot van Zuid-Holland te Alphen aan den Rijn.  
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5.1 Inleiding 
 

Het totaal aantal vondsten van ‘De Woerd’ loopt in de duizenden. Een klein deel daarvan kan maar worden 

gedetermineerd en geanalyseerd en het overgrote gedeelte staat niet bekeken in de opslag. Die opslag in het 

depot van de provincie Zuid-Holland te Alphen aan den Rijn omvat honderden dozen, waarvan een fiks 

aantal ook van ‘De Woerd’ afkomstig (fig. 5.1). Welgeteld gaat het om 241 dozen waarvan het grootste deel 

aardewerk betreft (n=212). Deze zijn weer nader onder te verdelen in terra sigillata (41 dozen), ruwwandig 

(11), dolium (1), blauwgrijs( 2), gladwandig (19), handgevormd (3 dozen) waaronder een aantal complete 

zoutcilinders (fig. 5.2), geverfd (2), amfoor (14), graffiti (1) en divers waaronder ook weefgewichten en 

slingerkogels (5). De grote bulk van het materiaal bestaat uit wanden en bodems waarbij het aardewerk 

ongesorteerd in 115 dozen is gestort. Een deel van het materiaal is nagenoeg compleet, maar het is nooit 

verder uitgezocht en staat door elkaar in verschillende depotdozen (fig. 5.3).  

 

   
Figuur 5.2 Een tweetal complete zoutcilinders van ‘De Woerd’ (foto provincie Zuid-Holland). 

 

Naast het aardewerk is ook van een aantal andere vondstcategorieën materiaal bewaard gebleven in 

depotdozen. Het gaat bijvoorbeeld om 3 dozen onbehandeld hout dat inmiddels vrijwel volledig is vergaan 

en derhalve gedeselecteerd kan worden. Ook zijn 6 dozen baksteen en 1 doos natuursteen opgeslagen die in 

paragraaf 5.3 nader zullen worden bekeken. Daarnaast is 1 doos glas, 1 doos divers materiaal met 

bijvoorbeeld het restant van een klein stuk leer, mogelijk een schoenzool (fig. 5.4) en 3 dozen afkomstig 

van een veldkartering uit 1975.97 Ook het materiaal van het onderzoek van Brunsting uit 1948 is ter plekke 

                                                            
97 Niet zeker is om welk terrein dit gaat. Het zou om ‘De Woerd 1988’ kunnen gaan of om het tegenwoordige Rijksmonument ten 
zuiden en ten westen van ‘De Woerd 1972’.  
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gestald, evenals de vondsten van nog ouder onderzoek. Verder zijn nog 8 dozen metaal (zie volgende 

paragraaf) en 4 dozen bot verzameld. Opmerkelijk bij dat zoölogisch materiaal is dat het materiaal allemaal 

goed gesorteerd en gedetermineerd lijkt op mandibula, fibula, femur, etc. (fig. 5.5).98 Ook schijnt er een 

menselijk schedeldak te zijn aangetroffen.99  

Een uitermate klein gedeelte van al dit vondstmateriaal is in dit hoofdstuk behandeld. Het is vrijwel altijd 

ongedetermineerd en zal alleen in ‘beeld’ worden gepresenteerd. Daar waar mogelijk is een iets ruimere 

context van de vondsten besproken.  

 

 
Figuur 5.3 Een blik op een aantal ongesorteerde aardewerkdozen van ‘De Woerd’ met (archeologisch) compleet  

Romeins vondstmateriaal. 
 

 

 

                                                            
98 Het is ons onbekend waarom dit nooit tot een publicatie heeft geleid. 
99 Bloemers/Sarfatij 1973, 132.  
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Figuur 5.4 Fragment leer van een schoenzool, ca. 15 cm. 

 

 

 
Figuur 5.5 Doos gesorteerd botmateriaal van ‘De Woerd’. 
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5.2 Metaal 
 

Het metaal van ‘de Woerd’ is niet gedetermineerd en geanalyseerd. De staat van het metaal, dat in acht 

dozen is opgeslagen in het provinciaal depot, is slecht. Voor zover na te gaan is niets dat van ijzer is 

geconserveerd, maar niet uitgesloten is dat een aantal bronzen (en zilveren?) “specials” in museale 

collecties terecht is gekomen. Verder is geen enkele munt achterhaald uit de opgravingsdocumentatie en 

ontbreken bijvoorbeeld vrijwel alle vermeldingen van vondsten uit de noordelijke zijgeul terwijl die wel 

verwacht mogen worden (zie als uitzondering fig. 3.13). Ondanks dat en ook het feit dat de contexten van 

het metaal niet zijn onderzocht, is een tweetal fragmenten de moeite waard om hier te noemen en af te 

beelden.  

Het eerste hier te noemen stuk metaal betreft een zeer bijzondere vondst die tijdens het onderzoek in 1972 

werd aangedragen door een amateurarcheoloog.100 Het gaat om de gefragmenteerde bronzen fragmenten 

van een militair uitrustingsstuk dat werd gevonden op de storthoop die was ontstaan bij het uitgraven van de 

gasleiding, die dwars over het terrein is gegraven. De exacte omstandigheden zijn onbekend gebleven en 

ook het tijdstip wanneer de vondst is gedaan, kon niet worden achterhaald. Aangezien de gassleuf eind jaren 

zestig is gegraven voordat de archeologische opgravingen op ‘De Woerd’ plaats vonden, is het aannemelijk 

dat het bronzen pronkstuk toen is gevonden. 

Sarfatij veronderstelt in diverse artikelen over Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ dat het waarschijnlijk om een 

scheen- of beenplaat gaat van een parade-uniform.101 Dergelijke paradestukken werden gebruikt door de 

ruiterij (alae) en getoond bij ceremoniële gelegenheden en feestelijke gevechtsdemonstraties (fig.5.6).  

 

   
Figuur 5.6 Parade-uitrusting (www.wikipedia.com /  naar Vos et al. 2010) 

 

                                                            
100 Pers.meded. dr. H. Sarfatij (Amsterdam). 
101 Sarfatij 1975, 245, afb.8; idem 1977, 166. 
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Het zijn dus geen werkelijke gevechtsstukken maar rijk versierde decoratieve stukken. Hoewel niet is 

uitgesloten dat het bij dit stuk van ‘De Woerd’ om een decoratief stuk gaat, is het ook denkbaar dat de 

beenplaat onderdeel heeft uitgemaakt van een daadwerkelijk gevechtspantser.  

Dit soort gevechtsbeenplaten is al bij de Grieken en Etrusken bekend en gevonden in bijvoorbeeld 

Myceense krijgersgraven. De platen komen in twee varianten voor; of als compleet beenstuk of als 

scheenplaat die aan het been werd gesnoerd. Ze kunnen versierd en onversierd zijn. 

 

In het Romeinse leger komen beide varianten voor. Men neemt vaak aan dat alleen hogere officieren dit 

soort beschermingsplaten op de schenen of om de benen droegen. Dikwijls wordt gesteld dat de beenplaten 

het exclusieve eigendom zijn van centuriones (fig. 5.7) of dat ze door de ruiterij zijn gebruikt tijdens 

parades. Bishop en Coulston betogen dat dit niet het geval is en vermelden dat ze ook gedragen worden 

door gewone infanterietroepen.102 Garbsch stelt dat de gesnoerde beenplaten bij legionairs gangbaar werden 

rond 100 n.Chr.; in eerste instantie alleen voor het linkerbeen om dat te beschermen tegen de metalen rand 

van het eigen schild maar later ook als platenpaar.103   

Kort samengevat kan het stuk dus voor zowel een centurio, een ruiter of een gewone legionair als 

wapenuitrusting zijn gebruikt. Indien de keus voor Valkenburg moet worden gemaakt, valt de laatste optie 

echter af. In Praetorium Agrippinae hebben immers geen legionairs gediend.104 Ook ruitereenheden zijn 

matig bekend. Alleen in castellum-periode 1a of 2/3 (41/42 – 69 n.Chr.) meent men op basis van de 

inrichting van het legerkamp een halve ala te mogen herkennen.105 Eén van die ruiters zou dan een parade-

uniform moeten hebben gehad.106 Wat dat aangaat is de centurio meer voorkomend en naar onze mening het 

meest waarschijnlijk. 

 

De Valkenburgse scheenplaat is niet compleet, maar kon goed worden aangevuld (fig. 5.8). Het stuk heeft 

een gereconstrueerde hoogte van ca. 37 cm en een breedte van maximaal 15 cm. De dikte van de beenplaat 

is aanzienlijk en dat pleit wellicht voor een gevechtsstuk aangezien parade-uitrustingen van lichter en 

dunner bronsblik zijn vervaardigd en bovendien vaak – maar niet altijd - zeer rijk waren versierd. Meest 

opvallend zijn de twee slangen die decoratief over de lengte van de plaat lopen. Deze kunnen worden 

geassocieerd met Medusa, een geliefd motief dat vaak voorkomt op onderscheidingstekens (phalerae) van 

Romeinse uniformen omdat van Medusa werd verondersteld dat zij de soldaten beschermde aangezien ze de 

vijand versteende als die haar blik kruiste. Echter bij navraag blijkt er een Victoria te staan tussen de 

slangen in zogenaamde repoussé – techniek, dat wil zeggen gehamerd uit plaatbrons. Er schijnen ook 

ingekraste objecten zoals een vexillum (vaandel) op te staan.107 De datering van het stuk is omstreeks het 

                                                            
102 Bishop en Coulston (2006, 100) noemen enkele voorbeelden op de metopen van het vroeg-2de-eeuwse monument te Adamklissi 
in het tegenwoordige Roemenië.  
103 Garbsch 1978,  9-12, 80. 
104 Er bestaat enige discussie over de status van de vroegste bezettingsmacht in Valkenburg, maar uit latere perioden zijn er in elk 
geval alleen auxilia gelegerd. 
105 De Hingh/Vos 2005, 107.  
106 Verder mogen in theorie nog de aan een infanterie-eenheid toegevoegde ruiters van een cohors quingenaria equitata hierbij 
worden genomen. 
107 Pers.meded. M. Dolmans (gem. Venlo). 
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einde van de 2de eeuw te plaatsen. Verder zijn er meerdere aanhechtingspunten zichtbaar aan de zijkant van 

het beenstuk waar ringetjes hebben gezeten om de bevestigingsbanden aan vast te snoeren. 

Resteert de vraag wat een dergelijk stuk in de vicus van ‘De Woerd’ doet? Militaire uitrusting wordt soms 

op bijzondere plaatsen teruggevonden buiten de eigenlijke context van een legerkamp. Vaak gaat het dan 

om zogenaamde natte contexten; plekken langs de rivier waarvan men veronderstelt dat die als offerplaats 

hebben gediend.108 Een beroemd voorbeeld hiervan is het gezichtsmasker ‘Gordon’ dat in het kanaal van 

Corbulo te Leiden is gevonden.109 De exacte locatie van de scheenplaat van ‘De Woerd’ is onbekend maar 

alleen globaal te duiden ter hoogte van de gassleuf. Die sleuf is ook door de Romeinse Rijnbedding 

gegraven en daarmee is een natte context voor ons pronkstuk niet uitgesloten.    

 

          
Figuur 5.7 Een centurio-uitrusting met 
aangesnoerde scheenplaten  
(naar De Hingh/Vos 2005, 119). 
    

Denkbaar is echter ook dat het een erfstuk is van een ex-militair die na afloop van zijn diensttijd in de vicus 

is gaan wonen en het daar in zijn huis heeft bewaard. Dergelijke memorabilia komen vaker voor in semi-

militaire context en de voorwerpen komen dan in een nieuwe fase van een ‘levenscyclus’ terecht i.p.v. dat 

ze nog worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel.110 Het maakt in die zin weinig uit of het om een 

‘afgedankt’ gevechtsstuk gaat of om een deel van een parade-uitrusting, want de bronzen scheenplaat van 

‘De Woerd’ blijft een bijzonder fraai voorwerp. 

 

                                                            
108 Zie verder Nicolay 2007; vgl. Nicolay/Van Rooijen/Vos 2008. 
109 Van Enckevort/Hazenberg 1997; Hazenberg 2000. 
110 Nicolay 2007. 
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Figuur 5.8 De scheenplaat van ‘De Woerd’ (naar De Hingh/Vos  

2005, 119) 

 

Een andere bijzondere vondst is eigenlijk niet van metaal maar heeft er wel veel mee te maken. Het gaat om 

een stuk klei waarin de afdruk van een munt staat (fig. 5.9). Mogelijk gaat het om een gietmal van een 

officiële of een incidentele valse munt, maar het kan ook om een ‘gewone’ afdruk van een munt in de klei 

gaan, wat wel vaker voorkomt in bijvoorbeeld een tegula. De legende op de munt loopt met de klok mee 

van linksonder naar rechtsonder. Niet geheel duidelijk is om welke keizer het gaat op de afdruk. 

Vermoedelijk is het een sestertius van Domitianus (81-96). Met enige goede wil is zelfs zijn naam 

Domitianus nog uit de tekst te halen (fig. 5.10). Links achter het achterhoofd zou IAN gelezen kunnen 
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worden. Rechts voor de neus CE, dat staat voor CENSOR. Bij Domitianus vindt men CENSOR terug vanaf 

85 n.Chr. op zijn munten.111  

De vondst (VbW.182) is gedaan op het tweede vlak van werkput 2. De context van deze vondst is een vuil 

vlak binnen het Streifenhaus op perceel A12. Niet duidelijk is of het hier om een bewuste depositie gaat of 

dat de vondst bij toeval in het huis terecht is gekomen.    

 

 
Figuur 5.9 Afdruk van een munt in een brok klei van een mogelijke gietmal.  

 

                                                            
111 Met dank aan prof. dr. F. Kemmers (Universiteit Frankfurt). 
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Figuur 5.10 Gipsafdruk van de munt van vermoedelijk Domitianus. 

 

5.3 Baksteen en natuursteen 
 

Van ‘De Woerd’ komen zes dozen met keramisch bouwmateriaal. Ze zijn niet geanalyseerd maar er is 

vluchtig doorheen gekeken waarbij sommige stukken zijn gefotografeerd (fig. 5.11). Het gaat zowel om 

bouwfragmenten als om een aantal weefgewichten/netverzwaarders (fig. 5.12) en slingerkogels (fig. 5.13). 

Onder de bouwfragmenten kon ook de aanwezigheid van slechts enkele brokken verbrande leem worden 

vastgesteld (fig. 5.14). Die verbrande huttenleem kan indicatief zijn voor het gebruik van lemen 

bepleisterde (?) wanden en zou mooie aanvullende informatie kunnen geven voor de bouwmethode in 

zogenaamde terre pisé of Stampflehm.112 

Voor wat betreft het bouwmateriaal hoeven geen opzienbarende vondsten worden verwacht. Er is 

bijvoorbeeld geen steenbouw aanwezig en daarmee is het tevens de vraag of de dakbedekking uit 

dakpannen (tegulae en imbrices) heeft bestaan. Gelet op de geringe hoeveelheid ervan mag dat worden 

uitgesloten. Het desalniettemin voorkomen van tegulae en imbrices kan ook verklaard worden door een 

ander gebruik dan dakbedekking. Juist bij het voorkomen van hout-lemen-wandconstructies van gebouwen 

kunnen dakpannen de kwetsbare muren afdekken om inkomend regenwater te weerstaan. Verder mag een 

secundair gebruik als vloerverharding of haarden worden verondersteld, maar dit kan helaas nergens 

worden aangetoond.  

 

                                                            
112 Zie verder hoofdstuk 6. 
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Figuur 5.11 Zicht op een aantal dozen bouwmateriaal relatief met veel complete stukken. 
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Figuur 5.12 Selectie weefgewichten en netverzwaarders. 
 
 

 
 
Figuur 5.13 Slingerkogels. 
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Figuur 5.14 Groot brok verbrande leem van ca. 20 x 25 cm met zichtbare afdrukken van vlechtwerk. 
 

Qua te verwachten baksteen fragmenten is nog een bijzonder element toe te voegen. Het gaat om vondsten 

waarvan op de St. Josephhof in Nijmegen een aantal is ontdekt. Daar zijn tijdens het onderzoek vijf 

herkenbare fragmenten van versierde baksteen aangetroffen, die onderdeel hebben uitgemaakt van 

antefixen. Dit zijn ornamentele rechtopstaande tegels waarmee de halfronde opening van een imbrex in de 

dakvoet is gemaskeerd.113 Het is niet uitgesloten dat zich dergelijke fragmenten ook tussen het 

vondstmateriaal van ‘De Woerd’ hebben bevonden maar nu opgeborgen en onontdekt in een doos in het 

archeologische depot liggen.  

Wellicht verwacht mocht worden, gelet op Streifenhäuser elders,114 dat de wanden uit leem bestonden of 

met leem waren aangestreken (Kammstrich). Niet duidelijk is of dit soort huizen misschien ook stucwerk 

had en er eventueel beschildering op de wanden werd aangebracht. Voor Nijmegen St.Josephhof wordt dit 

wel aangenomen, en in elk geval voor de ingestorte wanden of plafonds die in enkele kelders zijn 

aangetoond.115 Hoewel nergens op de veldtekeningen hiervan iets is genoteerd, werd in een van de dozen 

één stuk beschilderd pleisterwerk aangetroffen (fig. 5.15). Opmerkelijk is dat het maar om één ‘verdwaald 

(?)’ stuk gaat. Of kan het zijn dat er zo selectief is verzameld dat men de rest gemist heeft? Kortom, 

beschilderde bepleisterde wanden mogen niet worden uitgesloten voor de Valkenburgse huizen.  

                                                            
113 Van Enckevort/Heirbaut 2010, 90-91.  
114 Vgl. Moneta 2010b, 127-130 met verwijzingen.  
115 Van Enckevort/Heirbaut 2010, 99-164. 
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Figuur 5.15 Beschilderd pleisterwerk van ca. 10 cm breed in de kleuren wit en groen. 

 

Andere typische bouwstenen zoals holle wandbuizen (tubuli), plavuizen en met het hypocaustum-systeem te 

associëren vondsten zijn eveneens aanwezig, maar in zeer geringe aantallen (fig. 5.11). Het materiaal dat 

werd verzameld, is opmerkelijk genoeg vrij compleet of het gaat om grote stukken. Contexten zijn 

onbekend zodat niet valt na te gaan waar het materiaal is gebruikt. Vermoedelijk gaat het om de verharding 

van vloeren, ondersteuning van houten palen als stiepen, of als afdekking van lemen wanden. Daarmee staat 

dus niet vast dat de huizen gebruik hebben gemaakt van het heteluchtverwarmingssysteem; het is in elk 

geval niet aantoonbaar op basis van de plattegronden. Dat zegt iets over de status en rijkdom van de 

bewoners, wanneer dat bijvoorbeeld vergeleken wordt met verwarmde stadshuizen of villa’s.  

Ook aangetroffen zijn enkele stempels op baksteen die goed gedetermineerd kunnen worden. Het gaat in 

alle gevallen om militaire stempels (fig. 5.16) die veel voorkomen in Valkenburg en langs de rest van de  

limes in West-Nederland. Voorbeelden ervan zijn de stempels van het Nedergermaanse leger (EXGERINF) 

of een detachement daarvan (VEXEXGERINF) en de medeconsul van Didius Julianus genaamd Junius 

Macrinus (SVBIVNMACR), die allemaal dateren uit het laatste kwart van de 2de eeuw. Daarnaast is ook 

een stempel van het Tiende Legioen herkend (L(eg)XG(pf) die in de Flavische en vroeg-Trajaanse periode 

in de castra van Nijmegen huisde (fig. 5.17). 
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Figuur 5.16 Baksteenstempel EXGERINF 
 
 

 
 
Figuur 5.17 Baksteenstempel [SV]BIVNM[ACR] 
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Figuur 5.18 Baksteenstempel LXG 
 

Van het natuursteen op ‘De Woerd’ is slechts één doos verzameld. Bijzondere stukken daaruit zijn, naast 

tufsteen, basaltlava en kleine fragmenten beton, ondermeer slijpstenen (fig. 5.19) en een fragment van een 

kalkstenen altaar (fig. 5.20) dat waarschijnlijk langs de meest zuidelijke grens van het opgravingsterrein is 

aangetroffen. 
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Figuur 5.19 Drie slijpstenen waarvan de grootste een lengte heeft van ca. 30 cm. 
 



     95 
 

 
Figuur 5.20 Fragment van een kalkstenen altaar. 
 

5.4 Hout 
 

Van de organische materialen is weinig bewaard gebleven. Onbekend is of er bijvoorbeeld grondmonsters 

zijn genomen ten behoeve van macroresten. Wel is uit de literatuur bekend dat er verkoold graan is 

gevonden, in de onmiddellijke omgeving van de spiekers uit fase I (zie verder hoofdstuk 6.3.3. en 7.2).116   

Van andere organica is weinig vastgelegd. Alleen hout vormt hierop een kleine uitzondering. Niet alleen 

zijn enkele opgravingsfoto’s uit het archief van de RCE bekend geworden, maar ook is een doos bewaard 

gebleven met duigen van een (of meer?) waterput(ten).117 Daarbij is vooral de aandacht gericht geweest op 

de documentatie van de op de duigen aangebrachte inscripties in de vorm van (ingebrande) stempels. Deze 

zijn niet nader uitgewerkt maar weergegeven in hoofdstuk 12, bijlage 2. De duigen zijn afkomstig van een 

ton waar oorspronkelijk wijn in is vervoerd. Na consumptie is de ton als beschoeiing gebruikt voor een 

waterput en soms zijn er meerdere tonnen op elkaar gestapeld geweest (fig. 5.21). Naast tonconstructies 

komen ook vierkante beschoeiingen van water- of beerputten voor (fig. 5.22). 

 

                                                            
116 Bloemers/Sarfatij 1973, 132. 
117 Dit hout is echter niet geconserveerd en nu volkomen vergaan. 
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Figuur 5.21 Twee op elkaar geplaatste houten wijntonnen vormen de beschoeiing van een waterput (foto RCE). 
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Figuur 5.22 Vierkante houten beschoeiing van een water- of beerput (foto RCE). 

 

Een ander stuk hout is alleen bekend van een foto, zonder dat enige verdere context of documentatie kon 

worden achterhaald (fig. 5.23). Het stuk is aan alle zijden recht bekapt en lijkt van eikenhout. Onduidelijk 

zijn de afmetingen maar aangenomen mag worden dat het toch minstens om een blok van 25 bij 25 cm ging. 

Verschillende inkepingen of doken in de houten paal doen vermoeden dat het om zogenaamd 

constructiehout gaat.   
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Figuur 5.23 Een bekapt stuk hout van forse omvang (foto RCE). 

 

Uit de veldtekeningen kan verder worden afgeleid dat zich in het noordoostgedeelte van de opgraving nabij 

de Rijn een aantal palenrijen heeft bevonden. Dit hout is niet bewaard gebleven, maar van de overgeleverde 

foto’s kan worden afgelezen dat het vermoedelijk om eikenhout ging, gelet op de rafelige, vezelachtige 

structuur die bij de aanleg van het opgravingsvlak zichtbaar werd (fig. 5.24). 
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Figuur 5.24 Vermoedelijke eiken(?)houten palen in de nabijheid van de Rijnbedding. 
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6. Sporen en structuren 
 
 

In dit hoofdstuk zijn de sporen en structuren van ‘De Woerd’ gepresenteerd. Alvorens de verschillende 

spoorgroepen worden behandeld, komt eerst de basisinformatie aan de orde over de werkputten, 

vlaktekeningen, grondsporen, coupes en profielen (paragraaf 6.1). Hier wordt ook de problematiek 

besproken aangaande de digitalisering en vectorisering van de veldtekeningen.118 In de daarop volgende 

paragraaf wordt de Romeinse weg in al zijn facetten uit de doeken gedaan (paragraaf 6.2). Daarna volgt de 

beschrijving van de belangrijkste spoorgroep van dit onderzoek: de plattegronden van de typische, 

langgerekte vicus-gebouwen (paragraaf 6.3) en de resterende bouwsels (paragraaf 6.4). Tot slot komen de 

verschillende palenrijen en plaggenophogingen die met landaanwinning van doen hebben gehad aan bod 

(paragraaf 6.5) en worden in de laatste paragraaf de sporen van de veronderstelde haven behandeld 

(paragraaf 6.6). Enkele relevante overzichtskaarten en ‘voorbeeldige’ plattegronden zijn in dit hoofdstuk 

weergegeven, terwijl periodekaarten in hoofdstuk 7 nader zijn gepresenteerd. In bijlage 3 van hoofdstuk 12 

zijn tot slot meer gedetailleerde kaarten weergegeven met daarop geprojecteerd, de (meeste) 

vondstnummers die in dit hoofdstuk zijn besproken. 

 

 

6.1 Werkputten, vlaktekeningen, grondsporen, coupes en profielen 
 

Tijdens de opgravingen op ‘De Woerd 1972’ zijn in totaal 24 werkputnummers uitgedeeld. De omvang van 

deze werkputten is niet overal even groot, maar de systematiek van de nummering is grotendeels 

achterhaalbaar (fig. 6.1). Eerder aangelegde werkputten zijn die van Brunsting in 1947/1948 (fig. 6.2, 6.3) 

en van Remouchamps vanaf 1922 (zie ook fig. 3.3). Van de werkputten uit die perioden kon de globale 

positie worden bepaald en weergegeven op het puttenplan (fig. 6.4). Voor de analyse van de grondsporen 

uit 1972 zijn die oudere gegevens minder relevant. Het onderzoek was toen erg gericht op de vaststelling 

van een legerkamp (zie hoofdstuk 3) en soms was de omvang van de putten zo gering, dat betekenisvolle 

informatie voor de analyse van het onderhavige onderzoek niet ter zake doende is. 

 

                                                            
118 Dit werk is uitgevoerd door B.C. Ridderhof (MBB, Zaandam). 
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Figuur 6.1 Origineel werkputtenoverzicht op ‘De Woerd 1972’ (tekening RCE).   

 

Wel ter zake doende is de mededeling die de onderzoekers van ‘De Woerd 1972’ maken over de 

grondsporenanalyse. In een van hun publicaties staat het volgende daarover geschreven: “The next step 

should be to study the link between the stamps and the individual soil-marks. However, difficulties were 

encountered since a thorough analysis of the coherent soil-marks per entity had not then been undertaken. 

This will take considerable time because of the nature of the settlement's remains.”119  

 

Bloemers en Sarfatij onderkennen de problemen bij de analyse van de grondsporen en de toekenning van 

individuele vondsten aan de sporen en structuren, die voor de datering en chronologie van de site evident 

zijn. Ondanks het ontbreken van een onderbouwd overzicht van de belangrijkste grondsporen, en dan vooral 

doelend op de gebouwplattegronden, presenteerden zij niet alleen een zeer globaal structuuroverzicht maar 

ook een gedetailleerde chronologie van de site. Het is niet onze primaire bedoeling geweest deze data van 

Bloemers en Sarfatij per se te bevestigen dan wel te ontkrachten.  

                                                            
119 Bloemers/Sarfatij 1976, 150; zie ook Sarfatij 1975, 244.  
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Onze aanpak bestond allereerst uit de analyse van de grondsporen en de vaststelling van structuren. Dat 

daarbij uiteindelijk soms ook een verschil van uitkomst ontstond ten opzichte van de eerder beschreven 

resultaten is een bijkomstig gegeven en wellicht inherent aan de uitvoering van wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

 
 Figuur 6.2 Deel van een profiel van Brunsting uit 1947/1948 (sleuf V) waarop o.a. staat aangegeven hoe diep Remouchamps 

destijds was gegaan met graven (tekening RCE). 
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Figuur 6.3 Overzicht van de sleuven en profielen van Brunsting uit 1947/1948 op Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ (tekening RCE). 
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Figuur 6.4 Werkputtenkaart van ‘De Woerd’ met daarop aangegeven in rood de sleuven van Remouchamps en in groen  

die van Brunsting. 

 

Het onderzoek naar de sporen en structuren startte niet geheel bij ‘nul’. Na afloop van de opgravingen werd 

immers een allesporenkaart gemaakt waarop al een aantal herkende gebouwen en andere structuren was 

ingetekend (fig. 6.5). Echter de feitelijke uitwerking ervan, de precieze definitie en toewijzing van de 

grondsporen aan structuren en de koppeling met vondstnummers  - en dus dateringen van de structuren - 

moest wel van de grond af aan worden opgepakt.120  

Problematisch hierbij was allereerst de grote hoeveelheid grondsporen die elkaar oversnijden (fig. 6.6). Het 

behoeft geen verbazing dat daardoor informatie over verschillende bewoningsperioden moeilijk van elkaar 

zijn te onderscheiden, vooral ook doordat jongere fasen de oudere sporen hebben vergraven. Uit de brei van 

grondsporen moesten selecties van sporen worden gedestilleerd om te kunnen begrijpen en bepalen waar we 

                                                            
120 Bloemers/Sarfatij (1973; idem 1976) presenteren weliswaar verschillende bewoningsperioden maar niet duidelijk 
beargumenteerd is waarop deze gedetailleerde dateringen van de bewoningsfasen nu precies gebaseerd waren; zie verder hoofdstuk 
7.2. 
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nu precies naar kijken. Dat was een ingewikkelde puzzel, vooral ook omdat de beslissingen vrijwel 

uitsluitend op basis van informatie uit het horizontale vlak konden worden gehaald, omdat maar zeer weinig 

sporen zijn gecoupeerd of anderszins informatie over sporen is opgetekend toentertijd. 

 

 
Figuur 6.5 Overzicht van een excerpt van de allesporenkaart van ‘De Woerd’ met daarop ingekleurd enkele destijds  

herkende gebouwplattegronden (tekening RCE).   
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Figuur 6.6 Zuidelijk gedeelte van de allesporenkaart van ‘De Woerd’.  

 

Een tweede niet te onderschatten probleem betrof de exacte inpassing van de putten ten opzichte van elkaar, 

of beter gezegd de aansluiting van de verschillende veldtekeningen. Bij het digitaliseren bleek dat 

verscheidene vlakken van verschillende putten op een en dezelfde veldtekening waren gezet. Dat zou op 

zichzelf niet erg zijn geweest, ware het niet dat ook duidelijke overgangen tussen de putgrenzen niet waren 

opgetekend. Bovendien kwam de begrenzing van de opgetekende sporen op de tekeningen niet overeen met 

die van de werkputtenkaart. Samen met het ontbreken van een duidelijk meetsysteem zorgde dat ervoor dat 

de werkputten moeilijk waren te plaatsen, ook doordat coördinaten en andere meetgegevens op de 

tekeningen dikwijls ontbraken. Bovendien bleek na verloop van tijd dat bij een groot aantal putten de 

aanduiding ‘oost’ en ‘west’ stelselmatig was omgedraaid, waardoor putten ook nog eens 180 graden 

gedraaid lagen.121       

Eerder is reeds vermeld dat in grote haast moest worden gewerkt door de archeologen. Dat heeft ondermeer 

geresulteerd in een beperkt aantal opgravingsvlakken; gemiddeld niet meer dan twee hoewel vier vlakken 

ook voorkwamen. Daar moet men echter niet te veel bij voorstellen want een dieper vlak betekende soms 

alleen dat opgravingsvlakken slechts plaatselijk verdiept werden en niet dat er systematisch een nieuw 

opgravingsniveau werd opgezocht. Doorsneden of coupes van grondsporen zijn – enkele uitzonderingen 

daargelaten – sporadisch gemaakt zodat (absolute) dieptes van grondsporen bijna overal ontbreken. De 

relatieve diepte van grondsporen is samen met de geo(morfo)logische opbouw van de ondergrond van het 

terrein alleen aan de hand van de dertien getekende profielen nog te achterhalen. Uit die profielen valt op te 

maken dat het gebied eerst systematisch is opgehoogd met minimaal een halve meter (fig. 6.7). De hiermee 

verbonden pakketten zijn afwisselend als plaggen of fosfaatrijke klei met houtskool omschreven en lagen 

bovenop de natuurlijke sedimenten. Grondsporen zijn hier vervolgens later weer ingegraven.  

                                                            
121 Dit was ‘gelukkig’ wel consequent gedaan, zodat die fout redelijk gemakkelijk kon worden hersteld nadat die was geconstateerd. 
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Een laatste geconstateerd probleem bij de uitwerking is het gegeven dat grote groepen (te verwachten)  

grondsporen klaarblijkelijk zijn verdwenen door post-Romeinse afgraving van de hoogte ‘De Woerd’. Niet 

overal kon met zekerheid worden vastgesteld welke andere oorza(a)k(en) daaraan ten grondslag lag(en), 

maar duidelijk is wel dat bij een aantal werkputten het eerste opgravingsvlak te diep is aangelegd. 

Gemiddeld bevond de onderkant van de bouwvoor zich op ‘De Woerd’ op ongeveer 0,20 tot 0,40 m+ NAP. 

Dat is vergeleken met andere opgravingsterreinen in Valkenburg niet extreem laag aangezien de onderkant 

van de bouwvoor op ‘Veldzicht’ bijvoorbeeld op 0,30 m- NAP werd aangetroffen.122 Eerder onderzoek op 

‘De Woerd’ van Remouchamps en Brunsting vertoonde NAP-waarden van respectievelijk 0,24 tot 0,60 m+ 

NAP en bij Brunsting vanaf 0,07 m+ NAP en dieper, waarop voor het eerst sporen zichtbaar werden. 

Aldus zijn de uitgangspunten voor aanvang van het onderzoek gedefinieerd, samen met de al eerder 

beschreven definities aangaande tijd en geld. Het is daarmee niet de bedoeling om een excuus aan te 

wenden voor onvoltooid of onvolledig werk; daar dient nu juist dit Odyssee-project voor. Het benoemen 

van de uitgangspunten is echter wel bedoeld om realiteitszin aan te brengen in de (on)mogelijkheden van 

uitwerking die nu eenmaal horen bij het uitwerken van ‘oud onderzoek’.      

 

 
Figuur 6.7 Samengesteld profiel uit een aantal aan elkaar geplakte foto’s met zichtbare ophoging, diepe ingravingen van 

grondsporen en bovengronds de destijds nieuwe kassen op ‘De Woerd’ (Foto RCE). 

 

 

 

                                                            
122 Vos/Lanzing 2000, 7. 
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6.2 De Romeinse weg   
 

6.2.1 Romeinse wegen in Valkenburg 
De sporen van de Romeinse limesweg zijn op meerdere plaatsen in Valkenburg overtuigend aangetoond. 

Vooral op ‘Het Marktveld’ zijn de sporen ervan duidelijk aanwezig, maar ook op ‘Veldzicht’ is de weg 

getraceerd. Alvorens de sporen op ‘De Woerd’ te beschrijven, dient eerst een korte uiteenzetting met 

betrekking tot de verwachting van die “wegsporen” te worden behandeld. De latere onderzoekingen op ‘Het 

Marktveld’ en ‘Veldzicht’ hebben immers aannemelijk gemaakt dat er sprake is van meerdere bouwfasen 

van die Romeinse weg. De tegenwoordige stand van kennis omtrent die wegen in Valkenburg is als volgt 

samen te vatten: 

De meest aansprekende fase van de Romeinse limesweg manifesteert zich als een aantal palenrijen waarin 

een duidelijk verband is te onderscheiden: twee eikenhouten palenrijen die het wegdek flankeerden (fig. 

6.8). In de breedte stonden de palen 4 ½ meter uiteen hetgeen overeenkomt met de breedte van het wegdek. 

Deze twee rijen wegpalen stonden in de lengterichting van de weg vrij dicht bij elkaar, soms mannetje-aan-

mannetje. De palen hadden een doorsnede van ca 20 cm en waren aangepunt en ingeheid tot een diepte van 

2 ½ meter onder het tegenwoordige maaiveld.  

Opvallend is dat aan de buitenzijde van de wegpalen een aantal zeer dikke palen was geplaatst (fig. 6.9). 

Die stonden telkens paarsgewijs, met een onderlinge afstand van drie meter. De forse paarsgewijs geplaatste 

palen zorgden ervoor dat de in de lengterichting geplaatste planken langs de wegpalen op hun plek bleven. 

Verder dienden ze – in de breedterichting – waarschijnlijk als trekbalken die van de ene kant naar de andere 

kant van de weg hebben gelopen. De trekbalken zorgden ervoor dat de palenrijen, en daarmee het 

dijklichaam, niet uit elkaar werden gedrukt, want de druk van de tussen de palen gestorte grond moet enorm 

groot zijn geweest.123 Om dit kunstwerk nog verder sterkte te geven waren (vaak) aan weerszijden van de 

weg schuine taluds aangelegd om het dijklichaam op zijn plek te houden. De teen van die taluds was 

archeologisch zichtbaar door een rij dunne paaltjes. Ook daarlangs hebben op maaiveldniveau plankjes 

bevestigd gezeten om de weg- of dijkconstructie goed stevig te maken en te houden (fig. 6.8). 

De eikenhouten wegpalen zijn door dendrochronologisch onderzoek gedateerd in de jaren 123/124 n.Chr., 

dus tijdens de regering van Hadrianus. Het is opvallend dat ook andere bekende secties van de limesweg in 

bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn en vooral Vleuten ook uit die jaren of iets later dateren.124 Daaruit mag 

een grootschalig bouwprogramma worden afgelezen dat vermoedelijk langs het gehele (West-)Nederlandse 

deel van de limes gelijktijdig ter hand is genomen.125  

 

                                                            
123 Cf. Bult/Hallewas 1986, 18. 
124 Voor Vleuten wordt verwezen naar Graafstal 2002; Langeveld/Luksen-IJtsma/Graafstal 2010. Voor andere West-Nederlandse 
sites zie Hessing 1999 met verwijzingen. 
125 Graafstal 2002; Hessing 1999. 
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Figuur 6.8 Geschematiseerde tekening van de dijkconstructie met planken en beschoeiing tussen de wegpalen en aan de  

binnenzijde van de taludpalen. Hout dat werd aangetroffen (op Valkenburg (ZH) ‘Het Marktveld’) is ingekleurd;  

de open of wit gelaten houtdelen zijn later gereconstrueerd (naar De Hingh/Vos 2005, 126).  

 

Vóór de aanleg van deze eikenhouten Hadrianus-weg bestond in Valkenburg nog een ouder tracé (fig. 6.9). 

Dat was net zo breed als de 2de-eeuwse fase maar was opgebouwd uit zachtere houtsoorten. Wanneer deze 

bouwfase precies werd aangelegd, is niet zeker, maar in elk geval bestaat de weg in het laatste kwart van de 

1ste eeuw. Eerder werd aangenomen dat deze weg al in de jaren 39-40 n.Chr. was aangelegd, maar recent 

inzicht geeft aan dat dit niet het geval kan zijn geweest en dat men toentertijd de verkeerde 

dendrochronologische curve heeft gebruikt.126 Uit theoretisch oogpunt is het bovendien ook denkbaar dat 

tijdens die allereerste Romeinse bezettingsfase nog niet een landweg werd aangelegd, maar dat men eerst 

zijn toevlucht heeft genomen tot waterwegen. Men mag aannemen dat eerst na de Bataafse opstand (69-70 

n.Chr.) of bij de definitieve inrichting van de provincie Germania inferior (83-84 n.Chr.) een eerste 

landroute werd geconstrueerd. De Flavische houtdata van de oudste weg uit de Leidsche Rijn spreken hier 

voor, maar precieze natuurwetenschappelijk onderbouwde data middels dendrochronologie zijn voor de 

(West-) Nederlandse limes op dit moment niet te geven.  

 

                                                            
126 De Hingh/Vos 2005, 124-126; voor de oudere dateringen Hallewas/Van Dierendonck 1993, 18 met verwijzingen;zie ook De 
Weerd 1977; vgl. ook Wynia 1999. 
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Figuur 6.9 Foto van de Romeinse wegen op Valkenburg (ZH) ‘Veldzicht’. Zichtbaar zijn de uitgedroogde stompjes van de 

eikenhouten fase uit 123/124 n.Chr. en de bruine, slingerende grondsporen van paalkoppen op het opgravingsvlak van een eerdere 

fase. Op de achtergrond is, in het verlengde van de wegen, op maaiveldniveau een reconstructie gemaakt van het dijklichaam met 

bijbehorende taluds (naar De Hingh/Vos 2005, 124).  

 

Een viertal opvallende gegevens moet voor de discussie over de Valkenburgse situatie hieraan nog worden 

toegevoegd: 

1) Het feit dat tussen de gemêleerde zachthouten palenrijen van ‘Veldzicht’ ook eiken palen tevoorschijn 

kwamen die beslist niet bij de 123/124-fase horen, en die bovendien natuurwetenschappelijk gedateerd zijn 

in de jaren 99/100 n.Chr. Deze jaartallen komen ook vaker voor in het databestand voor West-Nederland, 
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onder meer in Woerden, Cuijk en Alphen aan den Rijn.127 Blijkbaar was er naast allerlei infrastructureel 

werk onder Hadrianus (117-138 n.Chr.) ook een bouw- of reparatiegolf aan de gang onder keizer Trajanus 

(98-117 n.Chr).128 

2) Het gegeven dat ‘onder’ de oudste wegfase op ‘Het Marktveld’ nog een eerdere wegfase ligt die bestaat 

uit een knuppelpad van allerlei horizontaal liggend hout (iep, els, eik, wilde kers, hazelnoot, Gelderse roos) 

dat typisch is voor de diversiteit aan vegetatie op de oeverwal.129 De palen van latere wegfasen zijn door 

deze knuppelweg heen gedreven waaruit de relatieve datering ten opzichte van andere wegfasen zou kunnen 

worden afgeleid.  

3) Het gegeven dat de routes niet altijd precies ‘bovenop elkaar’ liggen, zoals blijkt uit het onderzoek te 

‘Veldzicht’ waar een meer westelijke route om het fort heen buigt en ook op ‘Het Marktveld’ liggen de 

routes niet exact op elkaar want daar schuift het tracé een aantal meters op in westelijke richting, nadat een 

eerdere fase is verspoeld door rivieractiviteit van de Rijn.130   

4) Het feit dat de uiterlijke verschijning van de wegen kan verschillen. Soms is er sprake van een 

knuppelpad, soms van zachthouten, ingeslagen palenrijtjes met daartussen wat eiken (reparatiefase?), en 

soms gaat het om forse eikenhouten staanders.131 Laatstgenoemde eikenhouten rijen wegpalen hebben wel 

altijd forse, paarsgewijs geplaatste palen buiten de rij wegpalen staan die dienden als trekbalken om het 

dijklichaam intact te houden. Maar een talud aan beide zijden van het dijklichaam is niet overal 

waargenomen en kan dus blijkbaar ontbreken.132 Opvallend genoeg zijn bermsloten langs de Valkenburgse 

weg nergens goed herkend. Wel werd dikwijls aan de randen van de weg schelpmateriaal gevonden 

waarvan wordt aangenomen dat het oorspronkelijk als wegverharding heeft gediend, maar na verloop van 

tijd door allerlei oorzaken van de randen van het wegdek is afgeraakt.       

Kort samengevat lijkt er dus sprake van minstens twee, maar vermoedelijk drie landroutes in Valkenburg, 

die niet altijd per se op dezelfde plek lagen. Ze hebben een verschillend uiterlijk door de eeuwen heen en 

zijn vermoedelijk aangelegd in het kader van een aantal grote bouwcampagnes. Tot hoe lang de 123/124-

fase in gebruik is geweest, kan niet precies worden vastgesteld. Feit is echter wel dat zowel op ‘Het 

Marktveld’ als op ‘Veldzicht’ archeologische data zijn aangetroffen die duiden op activiteiten in de 3de en 

zelfs begin van de 4de eeuw, terwijl tegelijkertijd ook sporen van bouwsels werden opgegraven die over de 

Romeinse weg zijn gebouwd (!).133 Het lijkt aannemelijk dat daarmee de weg buiten gebruik is geraakt. Niet 

duidelijk is dan echter hoe de 3de/4de-eeuwse dateringen moeten worden verklaard. Vermoedelijk gaat het 

hier weer om een tracéverlegging maar kan de plek waar men vanaf de late 2de eeuw een landroute heeft 

gehad met de tegenwoordige stand van kennis niet worden achterhaald. Het alternatief, dat er in het geheel 

geen landroute heeft bestaan vanaf het einde van de 2de eeuw, vinden wij een minder aannemelijke 

gedachte.  

                                                            
127 Hessing 1999, 152-155, table 1; Van Enckevort et al. 2006, 108-110. 
128 Vergelijk ook het bouwprogramma dat elders in Germania inferior werd gebezigd, te Xanten bijvoorbeeld (Eck 2008; Müller 
2008; Schalles 2008). 
129 Hallewas/Van Dierendonck 1993, 17.  
130 Respectievelijk Vos/Lanzing 2000, 32-36 (afb.20/21) en Hallewas/Van Dierendonck 1993, 32-42 (fig. 18, 19, 20). 
131 Vgl. Graafstal 2000, 175 voor verschillende wegtypen uit de Leidsche Rijn. 
132 Op ‘Veldzicht’ is alleen aan de oostzijde van de weg een rij taludpalen aangetroffen (Vos/Lanzing 2000, 20, afb. 10). 
133 Voor ‘Veldzicht’ zie Vos/Lanzing (2000, 24, 32, 43); voor ‘Marktveld’ zie Hallewas/Van Dierendonck 1993, 42. Ook in het 
castellum zijn 4de-eeuwse activiteiten, getuige de horrea van bouwfase 7 (De Hingh/Vos 2005, 112, met verwijzingen). 
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6.2.2 De Romeinse weg op ‘De Woerd’ 
Gelet op de beschrijving in de voorgaande paragraaf, is het de vraag hoe de weg (of wegen) zich op ‘De 

Woerd’ manifesteren. Daarvoor moeten we kijken naar de oostelijke helft van het plangebied waar de 

grondsporen zijn opgegraven die met een weg geassocieerd kunnen worden. Ter plaatse zijn enkele 

palenrijen aangetroffen die in het verlengde liggen van de ‘Marktveld-weg’(dus NNO-ZZW) en die 

daarmee ook uiterlijke overeenkomsten hebben. In het noordelijke deel van het plangebied gaat het om drie 

rijen palen met een onderlinge afstand – van west naar oost bekeken – van respectievelijk 1,35 en 4,50 

meter (fig. 6.10). Mogelijk is hier sprake van een talud aan de westzijde van de weg welke vervolgens 4 ½ 

m breed lijkt. Naarmate we de weg verder volgen in zuidelijke richting, maakt de archeologische 

herkenbaarheid van de wegen de interpretatie ingewikkeld. Zeer waarschijnlijk is er sprake van twee, haast 

op elkaar aangelegde wegtracés.  

Voor de interpretatie moeten we kijken naar het zuidelijke deel van het plangebied, waar meer palenrijen 

van de wegen zijn overgeleverd en waar ook een profiel is gedocumenteerd (fig. 6.11).134 Daaruit valt af te 

leiden dat de oudste weg ongeveer 5 ½ m breed was met een dubbele paalstelling aan beide zijden. Vooral 

op de diepere opgravingsvlakken zijn de sporen van deze weg goed overgeleverd (fig. 6.12). Aan de 

westzijde direct naast de weg bestond een bermsloot waarin wat schelpmateriaal en fijn grind is gevonden 

dat ongetwijfeld afkomstig was van het wegdek.135 Ook aan de oostzijde was waarschijnlijk een sloot 

gegraven, maar deze lag op wat grotere afstand van het wegtracé, namelijk 4 meter oostelijker. Hierin zijn 

eveneens schelpresten opgetekend. Direct ten oosten van deze bermsloot bevonden zich palen die met een 

beschoeiing geassocieerd kunnen worden. 

 

 

 

 

                                                            
134 De plaats van de coupe is niet erg gelukkig gekozen, vooral omdat van de jongere weg geen palen konden worden opgetekend in 
het profiel. Beter was het geweest het profiel zo te zetten dat beide wegtracés overtuigend in doorsnede zichtbaar zouden zijn of om 
meer profielen te zetten waarbij ook de jongste wegfase in beeld zou zijn gekomen. 
135 Bloemers/Sarfatij 1973, 132 stellen dat de hoeveelheid niet erg groot was en daarom dat het wegdek niet zwaar geplaveid is 
geweest maar “meer bedekt met een dunne strooilaag om het oorspronkelijke dijkje begaanbaar te maken.”   
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Figuur 6.10 De sporen van de Romeinse wegen op ‘De Woerd’ met in geel de oudste weg en in rood de positie  

van de weg uit 123/124 n.Chr. 
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Figuur 6.11 Vlaktekening en coupe over de Romeinse weg(en) op ‘De Woerd’ in put 13/14 vlak 3 (tekening RCE).  

 

De sporen van het tweede en jongere (Hadrianus?) wegtracé zijn opmerkelijk genoeg veel minder duidelijk 

overgeleverd. Het gaat om twee enigszins rommelige rijen palen die alleen op het zuidelijke deel van het 

plangebied zijn te duiden, zoals zichtbaar is op de vlaktekening van de werkputten 13/14 (fig. 6.11). De ene 

rij is halverwege het hiervoor beschreven wegtracé ingeheid, de andere rij ongeveer een meter oostelijk van 

die oudere weg. De breedte tussen deze twee rijen palen – lees de tweede weg - is overeenkomstig met de 

eerste weg en bedraagt ook ongeveer 5 ½ meter. De grondsporen zijn vooral op de hoogste 

opgravingsvlakken zichtbaar, maar beslist niet overal binnen het opgravingsgebied herkend. Over de 

gebruikte houtsoorten is geen informatie beschikbaar en ook van de vlaktekeningen en profielen is niet af te 

leiden of het nu om eikenhout of zachtere houtsoorten ging. Gelet op de omvang van de paaltjes is een 

zachte houtsoort onzes inziens het meest aannemelijk.  

Wanneer gekeken wordt naar de verschillende vullingen van de westelijke bermsloot is het aannemelijk dat 

die ook toen nog in gebruik was. Dat is vermoedelijk ook met de oostelijke bermsloot het geval, maar dat 

valt niet goed te duiden aan de hand van het bewuste profiel. Ook in andere profielen is dit helaas niet 

helder geworden.  

 

Opmerkelijk is het gegeven dat bij deze jongste wegrestanten paarsgewijs geplaatste palen herkenbaar zijn, 

vooral aan de oostelijke zijde. Ze lijken op de hierboven beschreven paarsgewijs geplaatste palen met 

trekbalken die zo kenmerkend zijn voor de Hadrianus-weg. Ook op ‘De Woerd’ zijn de dubbelpalen 

ongeveer om de drie meter ingeheid aan de buitenzijde van het veronderstelde wegdek. Is daarmee ook deze 

jonge weg te dateren in dezelfde periode? Of anders gezegd, hebben we hier op ‘De Woerd’ het vervolg van 

de Valkenburgse 123/124-weg te pakken? Uitgaande van de paarsgewijs geplaatste palen, het aantal 

bekende wegen in Valkenburg en het feit dat de routes dikwijls op elkaar liggen, lijkt dit erg aannemelijk.  

Er is echter ook een goed tegenargument te bedenken. Het gaat namelijk bij ‘De Woerd’ vreemd genoeg 

niét om de kenmerkende forse eikenhouten palen zoals die op het tracé te ‘Veldzicht’ en ‘Het Marktveld’ 

zijn aangetroffen. Sterker nog, lang niet overal zijn überhaupt sporen van deze tweede weg op ‘De Woerd’ 
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aanwezig. Dit valt bijna niet te verklaren. Er lijkt weliswaar sprake van een iets hoger liggend terrein, maar 

dat daardoor de eikenpalen “gemist”zouden zijn tijdens de opgraving lijkt niet erg aannemelijk. Enkel de 

gedachte dat juist hier ter plaatse geen forse eikenhouten vervanging van de bestaande route noodzakelijk 

was, bevredigt allerminst. Het Hadriaanse bouwprogramma gold immers voor de gehele provincie, en 

daarvan zijn op meerdere plaatsen in Germania inferior bewijzen voorhanden.136 Het is niet erg overtuigend 

om bepaalde secties van de infrastructuur dan over te slaan. Maar helaas is een nieuwe verklaring met de 

huidige stand van kennis en onderzoek niet voorhanden.137  

Een laatste opmerkelijk gegeven heeft te maken met de richting van de Hadrianus-weg die we tegenwoordig 

goed kennen van de opgravingen op ‘Het Marktveld’. Daar maakt de weg, vanuit het noorden bezien, een 

knik in westelijke richting doordat overstromingen gedateerd in de jaren 20 van de 2de eeuw het oudere 

wegtracé aantasten en deels eroderen. Gerekend vanaf deze bypass van de 123/124-weg zou de route 

richting ‘De Woerd’ weer een aanzienlijke, schuine bocht terug moeten maken om aan te kunnen sluiten op 

het bestaande tracé (zie fig. 6.13).  

                                                            
136 Hessing 1999; vgl. echter Fraser (2006, 65-90) die de bouwactiviteit en andere initiatieven van Hadrianus in de beide Germaniae 
marginaliseert. 
137 Ook zijn er geen post-Romeinse uitgravingen van de palen getraceerd, die misschien wel verwacht mogen worden aangezien er 
in de Vroege Middeleeuwen op ‘De Woerd’ is gewoond (Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990). Denkbaar is dat men de Romeinse 
palen heeft uitgegraven en hergebruikt voor bijvoorbeeld beschoeiingen, maar omdat er geen concrete aanwijzingen voor zijn blijft 
het slechts bij deze gedachte. 
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geheel nieuw tracé meer westelijk verkoos.138 Waar dat aansluitingspunt zich bevindt, is niet zeker en alleen 

door een opgraving te bevestigen. Verondersteld mag worden dat het samenkomen van de wegen wel vóór 

de overgang van de zijgeul heeft plaatsgevonden (zie fig. 6.13). 

 

Opvallend is verder tot slot dat op ‘De Woerd 1988’ geen enkel spoor van één of meer wegen is 

aangetroffen. Dat mocht wel verwacht worden, zeker als de route wordt doorgetrokken van ‘De Woerd 

1972’ naar ‘Het Marktveld’. Deze constatering maakt ook de oostelijke knik die Bloemers en Sarfatij 

destijds veronderstelden veel minder waarschijnlijk (fig. 3.11). Hoewel er wel enkele paalsporen zijn 

aangetroffen in het profiel van een bermsloot, die later is opgetekend (fig. 6.14), gaat het hier gelet op het 

onderlinge verband tussen de palen hoogstwaarschijnlijk niet om een wegtracé. Ook een brug of 

andersoortige overgang lijkt ons uitgesloten doordat de sporen a) uit de richting van de weg liggen, en b) er 

te weinig palen zijn opgetekend om die conclusie te rechtvaardigen, c) het veronderstelde wegtracé noch in 

het verlengde daarvan doorliep op ‘De Woerd 1988’, noch in dezelfde richting van de weg lag richting ‘Het 

Marktveld’. Al met al voldoende redenen om de vreemde knik in het tracé te ontkrachten.  

 

Vermoedelijk heeft de weg eerder een westelijke knik gemaakt om aan te sluiten op de bypass van de 

Hadrianus-weg die van ‘Het Marktveld’ kwam, maar zekerheid hierover kan alleen door gravend 

archeologisch onderzoek worden verkregen. Tot die tijd gaan we uit van twee, elkaar in de tijd opvolgende 

wegen. De oudste dateert vermoedelijk van de Neroonse en vroeg-Flavische periode; de jongste uit de tijd 

van Hadrianus. Het vondstmateriaal uit de bermsloten lijkt dit beeld te bevestigen. Het gaat bij de oudste 

route om een forse hoeveelheid Zuid-Gallische terra sigillata van het type Dragendorff 29 dat op zijn laatst 

rond 85 n.Chr. gedateerd kan worden. Hiermee is een Neroonse of vroeg-Flavische aanleg van de weg vrij 

zeker gesteld. Vondstmateriaal uit de eerste helft van de 2de eeuw is in minder grote aantallen aanwezig 

maar niet afwezig.139  

 

                                                            
138 Hier dient echter te worden vermeld, vooruitlopend op de volgende paragrafen over de bebouwing op ‘De Woerd’, dat de 
gebouwsporen op het westelijke terreindeel van de opgraving zich hoogstwaarschijnlijk oriënteren op een weg aan de westkant van 
‘De Woerd’. Daarmee kan het dus zo zijn dat allebei de tracés op een bepaald moment in gebruik zijn genomen, hoewel die 
gelijktijdigheid met de huidige stand van kennis niet goed valt te bewijzen. Zie verder ook de discussie in hoofdstuk 7.3.  
139 Bijvoorbeeld een geverfde beker Stuart 2 met donkere deklaag (VbW.810); terra sigillata borden type Drag. 18/31 (VbW.1453) 
en Drag. 31 (VbW.1193); een Midden- of Oost-Gallisch bakje Drag. 27 (Vbw.1327) en een Midden-Gallische versierde kom Drag. 
37 (Vbw.875.1, zie hoofdstuk 4.3.1, catalogusnummer 7). 
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Figuur 6.13 Het (gereconstrueerde) verloop van de wegen op ‘Het Marktveld’ en ‘De Woerd’ met in  

groen de opgegraven sporen van de oudste weg, in rood die van de Hadrianus-weg uit 123/124 n.Chr., en in  

lichtgroen en lichtrood de gereconstrueerde trajecten. De gestreepte rode lijn is een alternatief tracé van de  

Hadrianus-weg.  
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Figuur 6.14 Paalsporen op het noordelijke deel van het opgravingsterrein met in het noordoosten de zogenaamde  

“bermslootput”die voorheen als wegsporen of brug werden gezien, maar eerder als beschoeiing, kadewerk of steiger kunnen  

worden geïnterpreteerd. 

 
 
6.3 Percelen, erven en plattegronden van huizen 
 
6.3.1 Algemeen: striphouses of Streifenhäuser  
Op het terrein ‘De Woerd’ zijn tientallen gebouwplattegronden aangetroffen. Een groot aantal daarvan is in 

algemene zin te classificeren als zogenaamde striphouses of Streifenhäuser.140 Dergelijke huizen zijn goed 

bekend uit Engeland en vooral Duitsland,141 maar in onze contreien veel slechter overgeleverd (fig. 6.15 en 

6.17).142 Grote uitzondering hierop vormt het onderzoek in Nijmegen, waar weliswaar geen vicus maar wel 

                                                            
140 Een goed Nederlands woord hiervoor bestaat (nog) niet. Letterlijk vertaald zou het iets van “strokenhuizen” moeten worden. 
Ook lang-gestrekte-huizen komt vrij vertaald voor in de literatuur, maar in Nederland worden geen van beide termen gebruikt en 
hanteert men de buitenlandse woorden striphouse of Streifenhaus (zie ook Thiel 2001). Op basis van de titel van het onderhavige 
rapport kan nog een andere term worden gekozen, namelijk Romeins rijtjeshuis, hoewel ook die term niet geheel de lading dekt.  
141 Een overzicht biedt bijvoorbeeld Kortüm 2005a; idem 2005b en Greiner 2005. Zie voor individuele vici de publicaties over 
Zugmantel (Sommer 1988), Krefeld Gellep (Reichmann 2001), Moers-Asberg (Bechert 1980), Bad Wimpfen (Filgis 2002; Kortüm 
2005b) en Saalburg (Moneta 2010a; idem 2010b); algemene informatie bij Oelmann 1923; Schoenberger 1951; Von Petrikovits 
1975; idem 1979; en vooral Sommer 1988. 
142 Er is weliswaar onderzoek uitgevoerd in de militaire vici van Woerden (Blom/Vos 2007), Leiden-Roomburg (Hazenberg 2000) 
en Bunnik-Vechten (Vos 1997) maar geen van deze kampdorpen heeft duidelijke structuren of plattegronden van gebouwen 
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goed vergelijkbare grondsporen van dit soort huizen is opgegraven.143  

In algemene zin zijn striphouses te omschrijven als langgerekte, vrij smalle gebouwen die kunnen bestaan 

uit de combinatie winkel-werkplaats-woonhuis. De winkel (taberna) of werkplaats zal middels een portaal 

met zuilengang (portiek of porticus) aan de voorzijde van de huizen georiënteerd zijn geweest op een weg. 

Aan de achterkant van de huizen kunnen tuinen zijn aangelegd waarbinnen verscheidene bijgebouwen 

lagen, ovens waren gebouwd en/of kuilen bestonden die als beer- en/of waterput hebben gediend.  

 

 
Figuur 6.15 Gereconstrueerd Streifenhaus uit Xanten (naar Sarfatij 1975, afb.7). 

 

Kenmerk van deze rijtjeshuizen is dat deze dikwijls zij-aan-zij liggen, waarbij de lange wanden de 

scheiding vormden tussen de gebouwen.144 Soms is een en dezelfde wand door aan weerszijden gelegen 

huizen gebruikt. Soms ook zijn er smalle openingen – stegen - tussen twee afzonderlijke huizen of heeft elk 

huis zijn eigen wand gebruikt. Ieder huis is intern in verschillende compartimenten ingedeeld. Het 

onderscheid tussen die compartimenten en de functionele indeling van de ruimtes is zeer moeilijk te 

achterhalen. Dat komt doordat de interne wanden van een huis dikwijls onherkenbaar zijn in de 

grondsporen, omdat ze ondieper waren gefundeerd dan de buitenwanden.  

De verschillende ruimtes kunnen aan elkaar geschakeld zijn of werden met elkaar verbonden door een 

smalle gang (ambitus), zoals op de Nijmeegse St. Josephhof regelmatig kon worden aangetoond. Zo’n gang 

                                                                                                                                                                                                   
opgeleverd (zie ook Van Enckevort/Vos 2006). Dat geldt in mindere mate voor civiele vici als Cuijk (Van Enckevort et al. 2006) en 
Venlo (Van der Velde et al. 2009) waar wel wat plattegronden van bekend zijn. Meer gegevens leverden de opgravingen van 
Zwammerdam (Haalebos 1977), de canabae in Nijmegen (Haalebos et al. 1995) en recentelijk in Vleuten-De Meern (Langeveld, in 
prep.). Zie verder Van Enckevort/Vos 2006 voor een breder overzicht over vici langs de Nederlandse limes.  
143 Gedoeld wordt bijvoorbeeld op de opgravingen aan de St.Josephhof te Nijmegen waar huizen van Oppidum Batavorum zijn 
onderzocht (Van Enckevort/Heirbaut 2010). 
144 De discussie over individuele of gezamenlijke daken wordt hier achterwege gelaten. 
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liep dan evenwijdig aan een van de lange wanden. De lengtes en breedtes van Streifenhäuser kunnen nogal 

uiteen lopen. De gemiddelde breedte bevindt zich tussen de 5 en 8 meter terwijl de lengte van sommige 

Streifenhäuser, naar gelang de omvang van het perceel, wel tot 70 meter kan oplopen.145 Gemiddelden zijn 

moeilijk te geven omdat de lengtes zo geweldig uiteen lopen, maar het is veilig om afmetingen tussen de 20 

en 40 meter als ‘normaal’ te veronderstellen.146 De achterwanden van de gebouwen hoeven niet per se altijd 

op dezelfde hoogte te liggen; anders gezegd: niet elk huis is per definitie even lang.  

Soms wanneer de achterwand niet goed herkenbaar is in de opgravingsgegevens, kan de aanwezigheid van 

een kelder hulp bieden. In Nijmegen hebben de kelders een variabele omvang en diepte en een gemiddeld 

oppervlak van 2 bij 2,5 meter, met uitschieters van bijna 6 bij 6 meter en een diepte van 3 meter onder 

gereconstrueerd Romeins maaiveld. Soms zijn er keldertraptreden aantoonbaar, maar dikwijls zijn de 

kelders archeologisch alleen herkenbaar aan een rechthoekige of vierkante, soms met hout beschoeide kuil 

in de bodem. Elders in het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk vertegenwoordigt een kenmerkende 

L-vormige ruimte de kelder, waarbij een vrij smalle poot van de ‘L’ als toegang of trap naar de verdiepte 

ruimte kan worden geïnterpreteerd.147 Daar komen naast houten kelderwanden ook stenen kelders voor, 

waarbij opvalt dat bijvoorbeeld in de Saalburg-vicus de kelders altijd aan de voor- of straatzijde van de 

woningen hebben gelegen.  

Haardplaatsen in dit soort huizen zijn op verschillende plaatsen aangetoond. Er is geen vast stramien waar 

de haard zich heeft bevonden. 

De achtererven kenmerken zich door hun relatieve ‘leegte’ waar tuinen mogen worden vermoed. Op deze 

achtererven mogen verder naast waterputten ook latrines (beerputten of toilethuizen) worden verwacht, 

evenals allerhande bouwsels zoals schuurtjes of andere bijgebouwen. Individuele erfscheidingen tussen 

verschillende percelen kunnen niet altijd worden bepaald. Analoog aan de onderzoeken in Nijmegen, 

Forum Hadriani en Duitse Kastellvici mag een voortzetting van erfscheidingen in het verlengde van de 

lange huiswanden worden aangenomen, waarbij het niet uitzonderlijk is dat de erven of tuinen vanuit 

meerdere huizen toegankelijk zijn geweest.148 In Nijmegen was het onderscheid tussen de huiswanden 

(standgreppels) en de erfscheidingswanden vaak moeilijk te maken. In beide gevallen zijn ze archeologisch 

immers alleen herkenbaar als greppel, waarin soms paalgaten worden aangetroffen. In deze paalgaten 

hebben vermoedelijk palen gestaan die een lemen muur overeind hebben gehouden gelijk aan wat 

verondersteld wordt voor Nijmegen en ook Forum Hadriani. Hoewel de precieze bouwtechniek niet 

achterhaalbaar is op basis van de opgravingsgegevens, gaan we ervan uit dat zowel de wanden van de 

huizen - in de standgreppels dus - en de greppels met daarin erfscheidingsmuren vermoedelijk van 

‘stampleem’ (pisé de terre of rammed earth) zijn gemaakt, een soort vakwerk. De grote hoeveelheid 

verbrande leem die tijdens het archeologische onderzoek is opgetekend in en rondom de gebouwen, duidt 

ook in deze richting (fig. 6.16). Het gaat daarbij om de verbrande resten van wanden (en plafonds?) van 

omgevallen muurwerk, maar een duidelijk onderscheid daartussen is niet herkend. Alleen waar de 

leemsporen parallel aan de vermoede wanden lopen, mag ervan worden uitgegaan dat het om omgevallen 

                                                            
145 Moneta 2010b, 124 met o.a. verwijzingen naar Bonn met huizen tussen de 55 en 70 meter; Thiel 2001, 90; Sommer 1988, 570ff.  
146 Sommer 1988, 570ff. 
147 Vgl. bijv. Moneta 2010a, 37, afb. 7; Kortüm 2005b, 253. 
148 Van Enckevort/Heirbaut 2010; Buijtendorp 1982; idem 1987; Moneta 2010. 
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muurwerk gaat.149 Dit soort interpretaties valt echter niet, bij gebrek aan informatie, op basis van de 

veldtekeningen te concluderen. Het is daarnaast niet uitgesloten dat ook wanden van vlechtwerk hebben 

bestaan, maar deze zijn dikwijls ook moeilijk herkenbaar (zie ook fig. 5.14). Stenen sokkels zijn uitgesloten 

want nergens is dat funderingsmateriaal herkend. Wel denkbaar is de zogenaamde ‘sleaper beam’- 

constructie of anders gezegd, een fundering op liggende balken met een opgaand houten frame  waartussen 

lemen wanden zijn gemaakt. Dit soort constructies bestaat nog steeds onder de naam “vakwerk”. 

Parallel aan de erfscheidingsmuren zijn vaak nog meer greppels herkenbaar die ook gezien het voorkomen 

van paalgaten als lemen muren mogen worden gezien. Gezien de geringe ruimte tussen beide muren worden 

de sporen als steeg geïnterpreteerd. Deze stegen op de achtererven liggen vaak in het verlengde van de 

gangen binnenshuis, maar niet duidelijk is of ze er ook altijd op waren aangesloten. De stegen zullen 

hebben doorgelopen tot het einde van de achtererven waar in theorie dus ook een toegang kan hebben 

bestaan tot weer een andere weg.  

Tot slot dient hier vermeld dat zulke vicus-huizen niet per se gelijktijdig hoeven te zijn aangelegd; niet 

overal eenzelfde rooilijn aan de achterzijde hoeft hebben bestaan; men verschillende verbouwingen kan 

hebben toegepast; en dat er tussentijds ook percelen braak kunnen hebben gelegen. De exacte chronologie is 

echter moeilijk achterhaalbaar, temeer daar opeenvolgende bouwfasen op nagenoeg dezelfde plek plaats 

hebben gevonden (zie verder hoofdstuk 7). 

 

 
Figuur 6.16 Overzicht van een deel van de grondsporen op het zuidelijke deel van het terrein ten westen van de Romeinse weg 

(grijs) en Rijn (blauw), waar grote hoeveelheden verbrande leem zijn aangetroffen zowel op het opgravingsvlak (oranjegeel) als in 

de sporen van gebouwen (rood).  

  

                                                            
149 Vgl. Van Enckevort/Heirbaut 2010, 85 ff.  
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Naast de langgerekte striphouses of rijtjeshuizen zijn in een militaire vicus ook andere typen vicus-huizen te 

verwachten, waarbij vooral gedacht moet worden aan zogenaamde atrium- of peristylium-huizen. Deze 

meer complexe gebouwen zijn gebaseerd op de mediterrane voorbeelden waarbij de woon- en slaapruimtes 

om een open hof of peristylium zijn gerangschikt. Er is daarbij dus geen sprake van langgerekte, 

betrekkelijk smalle gebouwen zoals de Streifenhäuser. In de militaire vicus van Zwammerdam komen die 

peristylium-huizen en de striphouses naast elkaar voor (fig. 6.18), en ook in vici buiten Nederland zijn 

verschillende typen gebouwen gelijktijdig in gebruik geweest.150 

 

Verder is in een aantal Duitse vici ook een gebouwtype gevonden dat als ‘Hallenbau’ is gecategoriseerd.151 

Het gaat daarbij om losstaande, omvangrijke bouwwerken met behoorlijke afmetingen van ca. 30 bij 12 

meter of nog groter. Hoewel ze ook onder de categorie grote Streifenhäuser zouden kunnen worden 

geschaard, is naast hun separate positie vooral hun constructie afwijkend, want die bestaat uit meerdere 

parallelle palenrijen. Gedacht wordt daarbij aan een gebouw dat met een omgang aan vier zijden is 

omgeven. De functie ervan wordt gezocht in opslag. Niet zozeer voor voedselgewassen omdat daarvoor te 

veel palen ontbreken in het interieur, maar eerder dat ze als een soort magazijnen mogen worden 

geïnterpreteerd.152   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
150 Zie Haalebos 1977 voor Zwammerdam; en Sommer 1988, Kortüm 2005b, Greiner 2005 voor enkele Duitse vici. 
151 Moneta 2010b, 92-96, 140-141. 
152 Moneta 2010b, 94-95, afb.39, met verwijzingen naar  bijvoorbeeld Oberstimm; zie ook De Weerd 1977, 277 met verwijzingen 
naar de castella van Oberstimm en Rödgen. 
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Figuur 6.17 Boven een overzicht van de Romeinse vicus in het Duitse Wimpfen (naar Kortüm 2005b); linksonder een overzicht  

van de militaire vicus van Moers-Asberg (naar Bechert 1980); rechtsonder een luchtfoto van het Engelse Piercebridge  

(naar Jones/Mattingly 2007, 160, plate 5.7).  
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Figuur 6.18 Langgerekte striphouses en peristylium-huizen van de militaire vicus Nigrum Pullum te  Zwammerdam  

(naar Haalebos 1977, bijlage 1a).  

 

6.3.2 De inrichting van de percelen en de rijtjeshuizen op ‘De Woerd’ 
Ook in Valkenburg zijn striphouses herkenbaar. De woonhuizen zijn echter tot op heden niet nader 

onderzocht, opgetekend en gedateerd; noch individueel noch als geheel, de eerder gemaakte 

structuurtekeningen van toentertijd (zie fig. 6.5) ten spijt.153 Dit vormde dan ook de belangrijkste taak van 

het voorliggende onderzoek. Bij aanvang van de thans ondernomen structuuranalyse is dankbaar gebruik 

gemaakt van de methode en inzichten van de Nijmeegse archeologen op de St. Josephhof.154 Vooral hun 

perceelsgebonden aanpak en –zijdelings ook de- Romeinse maatvoering heeft houvast en inspiratie 

gegeven. Daarnaast boden enkele publicaties over buitenlandse vici ook verrassend veel 

aanknopingspunten, met name de vrij recente publicatie van Moneta over de Kastellvicus van de 

Saalburg.155  

Allereerst is gekeken naar de (in)richting van ‘De Woerd’. Die kan gedefinieerd worden als ‘een bouwblok 

of gebied of zone dat ter beschikking staat als bouwland in de ruimste zin van het woord’. Zo’n bouwblok 

omvat dus niet alleen een gebouwd huis maar ook het omliggende bouwland dat men ter beschikking had. 

                                                            
153 Bloemers en Sarfatij hebben weliswaar deze vicus-huizen in hun algemeenheid benoemd, maar er was tot dusver geen poging 
ondernomen de huizen verder te analyseren en af te beelden. 
154 Bijzonder veel dank gaat uit naar Harry van Enckevort (gem. Nijmegen) die informatie over de toen nog ongepubliceerde 
opgravingsgegevens van de St. Josephhof belangeloos beschikbaar stelde.  
155 Moneta 2010b. 
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Een eerste blik op de allesporenkaart toont snel de richting van de bouwblokken of percelen aan. Uit de 

globale richting van de grondsporen kan worden opgetekend dat het gaat om langgerekte percelen met 

meestal een NNO-ZZW oriëntatie (bouwblok A). Deze oriëntatie ligt haaks op de lengterichting van de 

Romeinse weg zoals te verwachten valt. Bij nadere analyse blijkt dat hier zelfs sprake is van twee 

bouwblokken (A en C) met vrijwel dezelfde oriëntatie die in elkaars verlengde lagen. Dat maakt de 

interpretatie van de percelen en de daarop gesitueerde gebouwen lastig, maar niet onmogelijk. Een tweede 

oriëntatierichting werd zichtbaar in de uiterste noordwesthoek van het opgravingsterrein en was vrijwel O-

W gelegen (bouwblok B). 

Een ander punt is de inrichting van de percelen zelf binnen de bouwblokken, of anders gezegd de lengte en 

breedte van de individuele percelen. Wat de perceellengte aangaat is de westelijke afsluiting nergens zeker 

te stellen, in zoverre dat het zeker is dat de percelen zich verder westelijk uitstrekten buiten het onderzochte 

gebied. Dat geldt in het bijzonder ook voor de O-W georiënteerde percelen in de noordwesthoek van 

bouwblok B. De oostelijke begrenzing van bouwblok A is wel zeker en ligt vast gekoppeld aan het tracé 

van de Romeinse weg. Voor wat betreft de breedte van de percelen en de huizen geldt het gegeven dat in de 

Romeinse tijd men het recht had om de “balken van je eigen huis in die van de buren te voegen of 

ertegenaan te bouwen/stutten”.156 Dat maakt het (archeologische) onderscheid tussen perceelgrenzen en 

huisgrenzen moeilijk, temeer daar sommige huizen dus van dezelfde scheidingswanden gebruik hebben 

gemaakt. Ze kunnen bovendien over de hele breedte van een perceel zijn gebouwd. 

 

De percelen zijn van noord naar zuid genummerd van A1 tot en met A22, in de noordwesthoek van B1 tot 

en met B5 en aan de westzijde van C1 tot en met C10 (fig. 6.19).157 Er zit een fasering in de percelering en 

de bouwblokken maar daarop zal in hoofdstuk 7 verder worden ingegaan. Hier kan alvast vermeld worden 

dat bouwblok C later werd aangelegd over de achtererven van bouwblok A. Zodoende bedraagt de lengte 

van de percelen op bouwblok A in eerste instantie meer dan 80 meter (tabel 6.1).158 Dat is omgerekend in 

een Romeinse eenheidsmaat minstens 270 voet waarbij is uitgegaan van de pes monetalis (PM) van 0,296 

meter. Men mag aannemen dat Romeinse landmeters de percelen hebben uitgezet op meetassen die min of 

meer gelijk liepen aan of juist haaks op de as van de Romeinse weg. De breedtes van de percelen kon niet 

overal precies worden vastgesteld. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied bedraagt die gemiddeld 

zo’n 6,5 meter, terwijl die in de zuidelijke helft eerder richting een gemiddelde van 7,5 meter gaat. Het 

breedste perceel is A17 met 38 PM.  

De breedtes van de percelen - en daarmee soms ook de huizen - zijn dus niet overal gelijk. Omgerekend 

naar Romeinse voet ligt de breedte tussen de 16 en maximaal 38 PM, hetgeen iets groter is bemeten dan de 

percelen/erven van bijvoorbeeld Forum Hadriani en Nijmegen St. Josephhof waar 20 PM de norm bleek. 

Daar was de breedte van de percelen echter vrijwel altijd bepaald door de breedte van de huizen. In 

Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ is dat niet altijd het geval, zoals blijkt uit de percelen A17 tot en met A20. 

Deze afwijking van een standaardbreedte van een aantal percelen kan verklaard worden doordat 

bijvoorbeeld verschillen na verloop van tijd optraden bij plaatselijke verbouwingen van huis of achtererf of 
                                                            
156 Moneta 2010b, 118, noot 965. 
157 Zie verder nog paragraaf 6.3.3 voor bebouwing uit de eerste bewoningsfase.  
158 Deze lengte is later bij de inrichting van bouwblok C ongeveer gehalveerd  en teruggebracht naar zo’n 40-45 meter.  
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omdat perceelscheidingen niet in één keer, met uniforme afmetingen, zijn uitgelegd of bebouwd. Ook is 

soms sprake van een iets smallere strook braakliggende grond tussen twee percelen zoals waarschijnlijk het 

geval was tussen de percelen A12/A13 en vanaf A17 tot en met A20.  

Op de achtererven zien we overigens ook dat de breedte, zoals die aan de frontzijde van de percelen bestond 

langs de Romeinse weg, dikwijls niet is gehandhaafd. Het overgeleverde beeld wordt hier bemoeilijkt 

doordat bouwblok C zich in latere instantie over de achtererven uitstrekte. De precieze begrenzing van de 

A-percelen is daarmee onduidelijk, maar ze lijken te geren en in westelijke richting taps en breed uit te 

lopen. Blijkbaar was dat mogelijk doordat er nog ruimte bestond aan de westzijde van het 

opgravingsterrein. Dat blijkt ook wel uit de aanleg van bouwblok C dat zich buiten de grenzen van het 

opgravingsterrein richting het westen heeft uitgestrekt. We weten niet zeker of ook landschappelijke 

omstandigheden een rol speelden bij de uitdijende breedte van percelen. Feit is overigens wel dat hoe 

westelijker, des te lager en des te natter de percelen waren.  

Ten oosten van de Romeinse weg richting Rijn zijn geen duidelijke aanwijzingen voor woonhuizen 

aangetroffen. Hoewel daar enkele bouwsels zijn herkend in de grondsporen, hebben de Romeinen er geen 

systematische lay-out uitgelegd en mag geconcludeerd worden dat de zone braak heeft gelegen en niet voor 

bewoning was uitgegeven of als zodanig in gebruik is geweest.159 

 

De percelen op bouwblok B, in de noordwestelijke hoek van het opgravingsterrein, zijn maar gedeeltelijk 

overgeleverd. De oorzaak van de afwijkende O-W oriëntatie is onbekend maar er kan wel naar gegist 

worden. Verwacht mag worden dat het landschap en/of de nabijgelegen infrastructuur waarop deze percelen 

waren georiënteerd hier een rol heeft gespeeld, maar daarover kan pas zekerheid worden verkregen bij 

nieuw gravend archeologisch onderzoek. Vermoed wordt dat zich aan de westzijde een (secundaire?) weg 

heeft bevonden waarop zowel bouwblok B als C waren georiënteerd en op uitliepen (zie ook paragraaf 

6.2.2). De breedte van de B-percelen wijkt enigszins af van die op bouwblok A en bevindt zich gemiddeld 

rond de 9 meter (ca. 30 PM).   

 

                                                            
159 Vondsten uit deze zone in onder meer een (beer)kuil duiden op activiteiten in de volle 2de eeuw (VbW.1149). 
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Figuur 6.19 Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: percelen, huizen en hun nummering. 

1.Streifenhaus perceel A; 2. Streifenhaus perceel B; 3. Streifenhaus perceel C; 4. Hallenbau perceel C;  5. bijgebouwen; 6.  

overige bouwsels; 7. wegtracé; 8. water; zwarte lijnen: perceel- of gebouwgrenzen, blauwe lijnen: gangen of stegen,  

paarse lijnen: achterkant van gebouwen.   
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perceelnr breedte (m) breedte (PM) lengte (m) lengte (PM) huisbreedte (m) huislengte (m) 
A1 >6? >20? ≥23? ≥78? 5.6 12.8 
A2 >5.5 >19 36? 124? 5.5? >16.7 
A3 <10 <33 40? 135? ? ? 
A4 6.5 22 ≥67 ≥226 6.25 11.5 
A5 6.8 23 ≥65 ≥220 5.5 15 (26) 
A6-1 5.6 19 ≥67 ≥226 5.6 25 (32) 
A6-2 5.6 19 ≥67 ≥226 5.2 ≥11.8 
A7 8.7 30 ≥67 ≥226 5.6 36 (53) 
A8-1 >5 >16 ≥61 ≥206 >4 11 
A8-2 >5 >16 ≥61 ≥206 >4 31? 
A9 <10 <33 ? ? ? ? 
A10 6.8 23 ≥58 ≥196 5.5? 35? 
A11 8.2 28 ≥65 ≥220 6.2 33 
A12 6.2 (10.2) 21 (34) ≥85 ≥287 6.2 33 
A13 6.6 (9.6) 22 (32) ≥68 ≥230 6.6 38 
A14 7.2 (9.5) 24 (32) ≥75 ≥253 7.2 33 
A15 7.2 (10.2) 24 (34) ≥75 ≥253 7.2 35 
A16 7 24 ≥77 ≥260 6.1 42? 
A17-1 11 38 ≥77 ≥260 6 18 
A17-2 11 38 ≥77 ≥260 6.5 33 
A18 10.6? 35? ≥81 ≥273 7.3 44 
A19 7.2 24 ≥81 ≥273 6.2 42 
A20 7.8 26 ≥81 ≥273 5.8 34 
A21 6.4? 22? ≥62 ≥209 5? 38? 
A22 >3.2 >11 ≥14 ≥47 >3.2 11.7 
B1 ≥5.6 ≥19 >21.8 >73 ? ? 
B2 9.2 31 >25.5 >86 5? >18.5 
B3 8 27 >27.5 >92 5.6? >27.5 
B4 6.5 22 >4.5 >15 6.5 >4.5 
B5 9? 31? >2 >7 ? ? 
C1-1 11? 37? ≥30 ≥101 10 26 
C1-2 11? 37? ≥30 ≥101 5 18 
C2-1 9.5? 32? ≥48 ≥162 6 17 
C2-2 9.5? 32? ≥48 ≥162 5.6 32 
C3 9? 31? ≥45 ≥152 4.5? 7.5? 
C4-1 11.5? 39? ≥45 ≥152 8.5 25 
C4-2 11.5? 39? ≥45 ≥152 6.2 21.5 
C5 7.8? 26? ≥35 ≥118 7? 25? 
C6-1 7.6? 25? ≥40 ≥135 5.4 11 
C6-2 7.6? 25? ≥40 ≥135 6 21 
C7 11.5? 39? ? ? ? ? 
C8 8.6 29 ≥32 ≥108 5.3 9.3 (22)? 
C9 8.8 29 ≥30 ≥101 6? 25? 
C10-1 8? 27? ≥30 ≥101 6.5 17 (26)? 
C10-2 8? 27? ≥30 ≥101 5.6 22 

 

Tabel 6.1. De afmetingen van percelen en huizen in meters en Romeinse voet (PM) op ‘De Woerd’. 

 

De herkende gebouwplattegronden op de percelen zijn alle afkomstig van gebouwen in een gecombineerde 

hout-leem-constructie. Steenbouwfundamenten zijn niet aangetroffen. De gebouwen hebben zeer 

verschillende lengtes variërend van 11 tot 44 meter (respectievelijk A8 en A18). De gemiddelde lengte van 

de woonhuizen echter bedraagt ongeveer 34 meter en is goed vergelijkbaar met andere, vooral buitenlandse 
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voorbeelden van vici langs de limes. Onduidelijk is of de schijnbaar korte gebouwen ook werkelijk zo kort 

zijn geweest. Het is immers denkbaar dat de grondsporen van de woonhuizen niet meer goed herkenbaar 

waren tijdens de opgraving of in elk geval niet als zodanig zijn opgetekend. De langere bouwwerken 

kunnen verklaard worden door uitbreidingen van het oorspronkelijke huis; een veel voorkomend gegeven 

ook in andere vici.  

Van de houten woonwijk zijn alleen de diepst overgeleverde verkleuringen opgetekend. Nergens waren de 

werkelijke restanten van houten of lemen wanden herkenbaar bewaard gebleven, en bij de reconstructie van 

de gebouwen is soms slechts met één opgravingsvlak gewerkt. Een aantal aannames is gedaan. Zo mag 

worden aangenomen dat de huizen op bouwblok A met de kopse kant gericht waren op de Romeinse weg 

zoals dat bij Streifenhäuser het geval is. Aan de voorzijde van de gebouwen was een portaal of portiek met 

openslaande deuren waar de handelswaar werd uitgestald en verkocht. In theorie heeft daar ook een porticus 

of overdekte veranda aan de straatzijde bestaan. Zo’n porticus is vrijwel nergens aangetoond, maar mogelijk 

min of meer zichtbaar in de grondsporen van A5, A6 en A21 waar telkens twee losstaande paalkuilen zijn 

aangetroffen (zie fig. 6.21). Die zouden echter ook onderdeel van een portaal/portiek kunnen zijn geweest. 

Portieken zijn herkenbaar in de sporen van A17, A19, A20 en A21 en in mindere mate in de huizen van A4, 

A6 en A18. Van de huizen op de erven A9 tot en met A16 kon een portaal niet worden vastgesteld omdat de 

opgravingsputten daar niet tot aan de weg reikten en de eerste compartimenten dus ontbreken in de 

opgravingssporen. Op alle andere erven waren de grondsporen in het interieur te onduidelijk om uitspraken 

te kunnen doen over het voorkomen van een portaal. Mogelijk hebben deze gebouwen geen portaal gehad, 

want niet elk huis hoeft zo te zijn ingericht.  

 

Aansluitend op de portalen mag een winkel of werkplaats (taberna) worden vermoed. In een aantal van 

deze tabernae hebben vermoedelijk kelders bestaan, met hout beschoeide wanden (A1, A6 en A15?). 

‘Vermoedelijk’, want het is niet zeker omdat nergens coupes zijn gemaakt over de grondsporen. De 

rechthoekige of vierkante grondsporen die soms op meerdere opgravingsvlakken terugkomen, doen een 

dergelijke houten constructie echter wel vermoeden.  

Achter de ‘shops’ hebben zich ongetwijfeld meerdere compartimenten bevonden die als woon-, werk- of 

slaapvertrekken zijn te interpreteren. Vrijwel nergens is de functionele binnenindeling goed te herkennen, 

maar een uitzondering hierop betreffen de huizen op de percelen A6, A18, A19 en A20 (zie ook verderop). 

In de woonvertrekken kan zich een haardplaats hebben bevonden zoals op de percelen van A6, A13, A15 en 

A19 aantoonbaar lijkt. Die haarden zijn weliswaar niet door de opgravers van toentertijd als zodanig 

aangemerkt, maar zijn onzes inziens soms op de veldtekeningen herkenbaar als zandige, geelwitte plekken 

(met resten van as/houtskool) die zich scherp aftekenen binnen de verder zavelige grijsbruine, soms rood 

verbrande grond (fig. 6.20).160 De woon- en slaapvertrekken liggen of achter elkaar geschakeld, of kunnen 

met elkaar verbonden zijn door een lange, smalle gang, die in theorie binnenshuis kan verspringen. Een 

dergelijke verspringende gang is in Nijmegen St. Josephhof dikwijls aangetroffen, maar in Valkenburg niet 

overtuigend aanwezig. De dwars op het perceel staande dubbele wandgreppels van gebouwen op A15, A18, 

A19 en A20 komen wellicht hiervoor in aanmerking.  
                                                            
160 Vergelijk de haardplaatsen in de barakken van het castellum van bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn (Polak et al. 2004).  



     131 
 

 
Figuur 6.20 Uitsnede van de veldtekening van werkput 10 met in het midden de vermoede 

haardplaats van het huis op perceel A14 (tekening RCE). 

 

Achterwanden van de huizen zijn eveneens moeilijk precies aan te wijzen, maar op de meeste percelen wel 

verondersteld. Ze zijn bepaald door te kijken naar dwarswanden, positie van kelders, lege zones die als 

achtererf of tuin in gebruik kunnen zijn geweest of door concentraties van kuilen te bepalen. Geen van deze 

indicatoren staan altijd geheel vast, maar door de gebrekkige opgravingsgegevens kunnen we niet veel 

anders dan op basis hiervan achterwanden reconstrueren.  

Over de precieze invulling van de achtererven of tuinen van de Valkenburgse vicus is dikwijls weinig zeker. 

Een aantal keer is een bijgebouw aangetroffen, vooral in het zuidelijke deel van de opgraving. Soms ook 

bevinden zich daaronder waterputten (A7, B3) en latrines (A6, A7, A11, A16, A19, A20), maar van de 

meeste kuilen kunnen dit soort functies niet worden vastgesteld door gebrekkige data. Ook andere 

informatie over de huizen en percelen ontgaat ons tot op heden in Valkenburg. Zo weten we niet of de 

huizen verwarmd zijn geweest. Hypocausta zijn niet in situ gevonden161 en ook zogenaamde 

Kanalheizungen, waarbij de hitte via een pijp of kanaal naar een woonhuis werd getransporteerd, zijn niet 

herkend.162 Verder ontbreekt ook informatie over vensters (en vensterglas), deuren, wandafwerking met 

bijvoorbeeld stucwerk en de (re)constructie van de dakvorm. Ook is niet vastgesteld of er inpandig een 

atrium heeft bestaan; een soort open hof of tuin waar in theorie bijvoorbeeld een wateropvangbekken 

                                                            
161 Wel zijn enkele losse hypocaust-tegels herkend; zie hoofdstuk 5. 
162 Vergelijk Moneta 2010b, 130-131. 
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aanwezig was. Dergelijke open tuinen binnenshuis zijn moeilijk herkenbaar. Misschien wijst het 

voorkomen van een waterput, beerput of latrine binnen een verondersteld woonhuis in die richting, maar 

zeker is dat niet.  

 

Een laatste element dat hier besproken dient te worden, betreft een tweetal lange greppels die parallel aan 

elkaar vrijwel haaks op de percelen zijn uitgegraven (fig. 6.21). De vrij ondiepe greppels met een breedte 

van ongeveer 40 cm hadden een zeer zandige en schone vulling en zijn over een grote afstand navolgbaar. 

De greppels lijken weer samen te komen aan de zuidrand van het opgravingsterrein om daar in een 

gezamenlijke sloot (?) in zuidwestelijke richting weg te lopen tot buiten het onderzochte opgravingsterrein.  

De functie van deze greppels mag gezocht worden in een aan- en/of afvoersysteem van water, anders 

gezegd de restanten van goten dus.163 Vooral de oostelijke van de twee greppels is overtuigend. Er is helaas 

geen enkel archeologisch relict opgetekend – bijvoorbeeld resten van een houten goot of de afdekking ervan 

door middel van tegulae bijvoorbeeld - dat deze veronderstelling archeologisch onderschrijft. Ook is niet 

geheel duidelijk geworden hoe de relatie was met de grondsporen van de Streifenhäuser, in de zin van 

oversnijdingen. We krijgen de indruk dat de sporen van de greppels alleen de vroegste bewoningsfase 

oversnijden (zie verderop) maar niet conflicteren met gelijktijdige sporen van de Romeinse rijtjeshuizen. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit vooral geldt voor de oostelijke goot. De westelijke goot heeft 

sowieso wat vagere sporen opgeleverd en valt wel moeilijk te rijmen met gelijktijdige bouwsels die over de 

goot zijn gebouwd. We weten niet goed hoe we ons dat moeten voorstellen. Vondstmateriaal uit de goten 

duidt op een brede gebruiksfase van de Flavische periode tot het einde van de 2de eeuw.164    

Op een paar plaatsen op het zuidelijke deel van het opgravingsterrein zijn aftakkingen van de goten 

zichtbaar, vooral bij de oostelijke greppel, die richting de achterzijden van individuele woonhuizen 

(bijvoorbeeld A17, A19, A20) hebben gelopen. De goten kunnen in verband worden gebracht met 

toilethuizen, beerputten en/of zinkputten, overeenkomstig de bevindingen en resultaten van het onderzoek 

van Heirbaut in Nijmegen St. Josephhof.165  

 

6.3.3 Overige gebouwen en opmerkelijke grondsporen van ‘De Woerd’ 
Naast de grondsporen van de hiervoor beschreven Streifenhäuser komt nog een andere type gebouw voor 

op ‘De Woerd’ dat als Hallenbau of magazijn kan worden geïdentificeerd. Ze zijn op de veldtekeningen 

herkenbaar doordat ze geen standgreppels hebben gehad. Verder staan de bouwsels solitair, dat wil zeggen 

dat ze hun wanden niet met elkaar delen zoals bij veel Streifenhäuser het geval is geweest, en kenmerken de 

plattegronden zich door een fors aantal parallelle palenrijen (fig. 6.22). Het gaat vermoedelijke om twee 

bouwwerken (C1, C4) met afmetingen die variëren tussen 24-26 meter lengte en 8,5-10 meter breedte. 

Indien deze gebouwen voor waar worden aangenomen, zouden het analoog aan hun Duitse equivalenten 

                                                            
163 Vergelijk Van Enckevort/Heirbaut 2010; Heirbaut 2010. 
164 Vondstnummers VbW. 883, 889, 2044, 2105; vgl. Bloemers/Sarfatij 1976, cat.nrs. 147 en 224. 
165 Heirbaut (2010, 34) veronderstelt in Nijmegen dat sommige beerputten - die aansluiten op een gootsysteem - dienst kunnen 
hebben gedaan als opvangbekken voor afval dat met het water uit de goot wordt gespoeld. Wanneer de beerput het eindstation is 
van de goot, zal het (afval)water in de bodem wegsijpelen en afval e.d. langzaamaan bezinken.  Zie voor een gedetailleerde 
omschrijving en veronderstelde werking van deze fenomenen Heirbaut 2010, 32 ff. 
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magazijnen of opslagstructuren kunnen zijn geweest.166  

Hun interpretatie is echter niet helemaal zeker, temeer daar ze zijn aangetroffen op de achtererven van 

Streifenhauser op de percelen A10 tot en met A15. Het zouden in die zin dus ook op zichzelf staande 

hoofdgebouwen kunnen zijn en dat lijkt bijvoorbeeld het geval bij het gebouw op perceel C4 (fig. 6.27).  

Daarnaast is er nog een tweede complicerende factor die de interpretatie van de Hallenbauten bemoeilijkt. 

Op ongeveer dezelfde positie als deze bouwwerken zijn namelijk ook de Streifenhäuser van bouwblok C op 

een later moment opgericht. Deze laatstgenoemde woonhuizen oversnijden en verstoren daarmee de 

Hallenbauten en zijn derhalve jonger. Goed te dateren vondstmateriaal is helaas niet aangetroffen in de 

magazijnen en alleen een terminus post quem van de latere rijtjeshuizen op bouwblok C geven de 

Hallenbauten een globale, indirecte datering in de eerste helft van de 2de eeuw. Maar zeker is dat niet, ook 

omdat ze dan op de in gebruik zijnde achtererven van bouwblok A hebben gefunctioneerd en dat valt 

moeilijk te rijmen. Hier moeten wij helaas dus het antwoord schuldig blijven (zie verder hoofdstuk 7.2). 

                                                            
166 Vgl. Moneta 2010b, 94-95 met verwijzingen; zie ook de opmerking bij De Weerd (1977, 277) en Groenman-van Waateringe 
(1977, 15) over  de aanwezigheid van ‘magazijnen’ in het bevoorradingsfort Rödgen (Schönberger 1975, 372-374; Von Petrikovits 
1975) en de opmerkingen over de (on)mogelijkheden dat Valkenburg een bevoorradingskamp zou zijn geweest met opslag buiten 
het fort gelegen op ‘De Woerd’.  



Figuur 6.21 Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: vereenvoudigde allesporenkaart uit de 2de eeuw, waarbij alleen relevante sporen zijn geselecteerd en grotendeels ingekleurd. 1. standgreppel van gebouw of scheidingsmuur van 

steeg en perceel, 2. brandsporen, 3.afvoergoot/kanaal, 4. kelder, 5. haard, 6. beer-of  zinkput, 7. waterput, 8. kuil, 9. achtergrens huis, 10. gang of steeg, 11. weg, 12. Rijn en zijgeul. 
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Figuur 6.22 Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: vereenvoudigde allesporenkaart met twee zogenaamde Hallenbauten (zie ook 

figuur 6.19 en 6.27). 

 

Verder is op ‘De Woerd’ vooral in het noordelijke deel van de opgraving op een diep opgravingsvlak een 

aantal opslagstructuren aangetroffen. De bedoelde structuren bevinden zich ten westen van de Romeinse 

weg. Het gaat allereerst om een vrij forse spieker die - gelet op de plattegrond – als graanpakhuis of 

horreum geïnterpreteerd mag worden (fig. 6.23).167 De grondsporen bestaan uit een aantal parallelle 

greppels waarin palen waren geplaatst. Het bouwwerk meet ongeveer 9 bij 5,75 m en met een 

veronderstelde hoogte van 1,50 m heeft het een maximale opslagcapaciteit van ruim 75 m3 gehad. 

Vondstmateriaal uit het horreum duidt op de laat-Neroonse of vroeg- Flavische periode.168 Dit graanpakhuis 

lag strategisch langs de zijgeul van de Rijn en dat zal vermoedelijk geen toeval zijn geweest. 

Iets ten zuiden van het horreum is een tweetal langgerekte, overigens niet gelijktijdige spiekers opgegraven 

waarvan de plattegronden bestaan uit een veelvoud aan palen (fig. 6.23). Deze palen met een gemiddelde 

doorsnede van 30 cm stonden op vrij regelmatige afstand van elkaar met een interval van 130 tot 150 cm. 

De totale lengte van de opslagstructuren bedroeg respectievelijk ca. 17 en 9 meter. De positie van de 

opslagschuren is wederom niet toevallig, want ze bevinden zich direct naast de Romeinse weg én ook de 

nabijheid van vaarwater doet een op- of overslagfunctie vermoeden. Wat er echter in de schuren was 

opgeslagen is niet te achterhalen, maar voedselgewassen zijn daarbij zeker niet uitgesloten. 

Ook aan de oostzijde van de Romeinse weg, richting de bedding van de Rijn, is nog een aantal  bouwsels 

aangetroffen die als opslagstructuur kunnen hebben gediend (fig. 6.24). De plattegronden van de bouwsels 

lijken te wijzen op schuren of spiekers, maar het zouden gezien hun ligging nabij het water ook 

steigerconstructies kunnen zijn geweest. 

                                                            
167 Vgl. bijvoorbeeld horrea in Valkenburg (ZH) castellum en op ‘Het Marktveld’ (Groenman-van Waateringe 1977; idem 1986; 
Van Dierendonck et al 1993; zie ook De Hingh/Vos 2005, 112, 128). 
168 VbW. 1840: Drag.29, zie hoofdstuk 4.3.1, catalogusnummer 4. 
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Figuur 6.23 Een horreum en een tweetal langgerekte spiekers (groen) in de nabijheid van de  

zijgeul van de Rijn (blauw) en de Romeinse weg (geel).  
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Figuur 6.24 Een aantal vermoedelijke opslagstructuren of steigers aan de oostzijde van de Romeinse weg. 

 

Tot slot kan hier nog iets over de overige bijgebouwen van ‘De Woerd’ worden gezegd. De bijgebouwen 

moeten gezocht worden op de achtererven of tuinen van de Streifenhäuser van bouwblok A. Deze 

bijgebouwen zijn maar mondjesmaat herkend (zie fig. 6.21). Ze zullen beperkt van omvang zijn geweest, 

maar de exacte plattegronden van deze structuren zijn dikwijls moeilijk te achterhalen. Dat komt onder 

meer doordat in een latere bouwfase de achtererven overbouwd zijn geraakt door nieuwe woonhuizen op 

bouwblok C en daardoor de plattegronden van woonhuizen en bijgebouwen moeilijk zijn te scheiden. Over 

de functie van de bijgebouwen is weinig zeker. Het kunnen schuren of een soort tuinhuizen zijn geweest. Of 

ze kunnen, analoog aan het onderzoek in Nijmegen,169 als zogenaamde toilethuizen in gebruik zijn geweest, 

waarbij men ervan uitgaat dat de buitenshuis geplaatste beer- of zinkputten overdekt waren. Voor 

Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat duidelijke beer- of zinkputten niet in 

groten getale voorkomen op de achtererven, of in elk geval op basis van de opgravingsgegevens moeilijk 

met zekerheid kunnen worden aangetoond. Eén duidelijk voorbeeld van zo’n toilethuis bevindt zich op 

perceel A6, waar een ronde afval- of beerkuil is omgeven door een vierkant grondspoor met in elke hoek 

een paalkuil die een bovengrondse dakconstructie zal hebben gedragen. 

 

                                                            
169 Van Enckevort/Heirbaut 2010; Heirbaut 2010. 
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6.4 De beschrijving van de woonhuizen en andere gebouwen op de bouwblokken A, B en C. 
  

In het navolgende worden van elk perceel op de verschillende bouwblokken van de houten woonwijk de 

meest kenmerkende sporen in onderdelen beschreven.170 Het gaat daarbij telkens om de sporen van 

gebouwen inclusief gangen, uitbreidingen en eventuele onderverdeling in binnenruimtes, schuttingen/stegen 

en de inrichting van achterterreinen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat daar waar sporen niet konden worden toegekend aan een perceel of huis, ze ook 

niet zijn beschreven. De oorzaak voor de onduidelijkheden is te vinden in de langdurige en complexe 

bouwgeschiedenis op de percelen. Daarbij hebben telkens op min of meer dezelfde plek verbouwingen 

plaatsgevonden of zijn zelfs geheel nieuwe bouwwerken opgericht. Oude sporen zijn daardoor vergraven 

door jonge sporen en zodoende is het erg moeilijk om de precieze plattegronden van de huizen op de 

percelen en hun indeling te achterhalen. Er is dikwijls op grond van het doortrekken van soms niet verder 

herkenbare of verdwenen grondsporen een gereconstrueerde plattegrond gemaakt zoals weergegeven op 

figuur 6.21. Wanneer vondstmateriaal is genoemd bij de gebouwen is dit dikwijls nader verklaard in 

voetnoten. De exacte positie van de vondstnummers in de plattegronden is veelal weergegeven in hoofdstuk 

12, bijlage 3. 

 

Een ander aspect dat niet erg behulpzaam is voor een correcte interpretatie van de gebouw- en erfsporen is 

de constatering van brand. Verscheidene gebouwsporen en grote delen van de opgravingsvlakken vertonen 

immers sporen van verbrande klei of leem (fig. 6.16). Bloemers en Sarfatij betogen zelfs dat twee 

bewoningsfasen door brand zouden zijn verwoest, waarmee hun periodisering op vier fasen uitkomt (zie 

verder hoofdstuk 7.2).171 Hoe dat ook zij, het maakt het er voor de interpretatie van de grondsporen meestal 

niet duidelijker op.  

Verder moet men bedenken dat sommige sporen, zoals die van perceelscheidingen of schuttingen, minder 

diep waren ingegraven zodat ze bij de archeologische opgraving onherkenbaar waren geworden. En tot slot 

geldt dat de opgravers van toentertijd niet duidelijk voor ogen stond wat ze aan het opgraven waren en waar 

ze op moesten letten. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat nu bepaalde constateringen kunnen 

worden gemaakt, maar aan het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw stond vicus-onderzoek in 

Nederland nog in de kinderschoenen; een situatie waar tot op de dag van vandaag feitelijk helaas maar 

weinig aan is veranderd. 

 

                                                            
170 Vgl. Van Enckevort/Heirbaut 2010. 
171 Sarfatij 1975, 244-245. 
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A1 

Gebouwsporen: bestaan uit enkele standgreppels en palenrijen. Een tweedeling in het vermoedelijke huis 

lijkt aannemelijk door een aangetroffen tussenwand. Mogelijk is het voorste deel van het huis als kelder in 

gebruik gelet op de verdiepte vierkante kuil ter plaatse. Hier is vondstmateriaal in gevonden dat dateert uit 

de periode 55-70 n.Chr.172  

 

A2 

Gebouwsporen: alleen delen van de noordelijke lange wand en de westelijke achterwand van het 

vermoedelijke huis zijn aangetroffen.  

 

Achterterrein: een grote kuil bevindt zich op het achtererf dat vermoedelijk tot aan de oostelijke goot liep. 

Uit sporen van de mogelijke erfscheiding met A3 komt vondstmateriaal dat dateert uit de Flavische 

periode.173  

 

A3 

Gebouwsporen: A3 levert geen enkel grondspoor op, maar het bestaan van A3 mag op basis van de afstand 

tussen A2 en A4 verondersteld worden.  

 

Achterterrein: niet duidelijk is tot waar het achtererf doorliep. Ter hoogte van perceel B4 bevinden zich 

greppels die anders georiënteerd lagen dan de B4-sporen en zodoende bij A3 zouden kunnen horen. 

Vondstmateriaal uit deze greppels duidt zowel op een (pre-)Flavische datering als ook op de eerste helft van 

de 2de eeuw.174  

 

A4 

Gebouwsporen: de sporen bestaan uit greppels en paalkuilen van een ca. 11,5 m lang gebouw, dat 

vermoedelijk in drie ruimtes kan worden ingedeeld. In de oostelijke helft van het gebouw bevindt zich een 

vierkant grondspoor dat mogelijk als kelder kan worden geïnterpreteerd; de diepte is echter onzeker. Langs 

de zuidelijke lange wand bevindt zich een vijftal paalkuilen die vermoedelijk met de wand- of 

dakconstructie tussen A4 en A5 te maken hebben. Brandsporen in het interieur doen een verbouwingsfase 

vermoeden maar dit kan niet duidelijk uit de grondsporen worden afgelezen en  opgetekend. Ook een 

verwoesting door brand is denkbaar. Het vondstmateriaal duidt op een datering in de laat-Neroonse of 

vroeg-Flavische periode.175 

 

Gang: mogelijk mag evenwijdig aan de noordelijke lange wand een deel van een gang worden 

onderscheiden. 

                                                            
172 VbW.1608: Ritterling 9 uit La Graufensenque met een stempel van pottenbakker Severus (Bloemers/Sarfatij 1976,  cat.no.149).   
173 VbW.2053: Drag. 18 met een stempel van Iucundus ii (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.63), Drag. 29. 
174 Bijvoorbeeld een terra sigillata bord Drag. 15/17 (VbW.2242) dat tot ca. 95 n.Chr. dateert, maar daarnaast ook een Midden-
Oost-Gallisch bakje Drag. 27 (VbW.2239) met een datering in de eerste helft van de 2de eeuw n.Chr. 
175 VbW.1474: versierde kom Drag. 30 met een datering van ca. 55-80 n.Chr.; VbW.1599: versierde kom Drag. 29 uit ca. 65-85 
n.Chr., bord Drag. 18 met pre- of vroeg-Flavisch profiel. 
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Uitbreiding: op ruim 2,5 m van de korte westzijde van het gebouw is een palenrij van zeven paalgaten 

aangetroffen. Mogelijk ondersteunden deze een afdak van het huis of is er sprake van een uitbreiding. 

 

Achterterrein: de omvang van het achterterrein is niet duidelijk. Mogelijk liep het tot aan de N-Z gerichte 

greppel, of misschien nog verder westelijk tot aan de oostelijke goot. 

 

A5 

Gebouwsporen: het gebouw beslaat ten minste een lengte van 15 meter, en mogelijk 26 meter. Het huis 

deelt zijn noordelijke wand met A4 en de zuidelijke lange wand met A6. Het huis op A5 is verdeeld in 

verschillende ruimtes. Het meest oostelijke deel van ca. 9 m heeft vermoedelijk een portaal langs de weg, 

getuige de twee paalkuilen in dat compartiment. De daaropvolgende westelijk gelegen ruimtes zijn van 

elkaar onderscheiden door korte standgreppels met paalsporen of rijen paalkuilen. Het huis eindigt 

vermoedelijk daar waar een aantal losse paalkuilen is aangetroffen, maar dat is niet zeker. Een aantal forse 

kuilen is in het interieur aangetroffen; misschien voorraad- of afvalkuilen. Vondstmateriaal uit de sporen 

dateert uit de Flavische tijd.176     

 

Gang: langs de zuidwand zijn aanwijzingen voor een ca. 3 voet brede gang. 

 

Uitbreiding: onduidelijk is hoe ver de oorspronkelijke bouw zich heeft uitgestrekt en of er uitbreidingen 

hebben plaatsgevonden. 

 

Achterterrein: loopt in ieder geval tot en misschien tot voorbij de oostelijke goot. Mogelijk bevindt zich 

tussen goot en achterkant van het huis een bijgebouw met latrine (of toch een inpandige kelder?). Vondsten 

hieruit wijzen ook op de Flavische periode.177 

 

A6 

Gebouwsporen: strekken zich uit tot ca. 25 meter (en mogelijk 32 m) en bestaan uit standgreppels en een 

groot aantal dwarswanden op basis waarvan verschillende ruimtes kunnen worden geduid. Het verdiepte 

deel aan de oostzijde van het gebouw wijst vermoedelijk op een kelder, maar de precieze omvang is 

onbekend door de rommelige plattegrond. In het gebouw zijn twee potentiële haarden getraceerd. Uit een 

van de twee komt een kom Drag. 29 die uit 60-75 dateert.178 Ook de andere vondsten wijzen naar de laat-

Neroonse of vroeg-Flavische periode, zoals enkele borden Drag. 15/17 en een bakje Drag. 24/25.179 

Daarnaast zijn er echter ook twee versierde kommen Drag. 37 uit zowel de Flavische periode als het begin 

van de 2de eeuw aangetroffen.180  

 

                                                            
176 VbW.1528: o.a. versierde kom Drag. 37, bord Drag. 18; VbW.1529: versierde kom Drag. 29, bakje Drag. 27. 
177 VbW.2036: versierde kommen Drag. 29 en 37, beide Zuid-Gallisch. 
178 VbW.1509: versierde kom Drag. 29 met een stempel van Passienus (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.113). 
179 VbW.1498, 1499, 1523, 1538, 1761, 1764, 1786, 1986. Uit VbW.1498, 1761 en 1986 zijn het  bakje Drag. 24/25 en de borden 
Drag. 15/17 afkomstig.  
180 VbW.2014: versierde kom Drag.37 uit 70-90 n.Chr.; VbW.1786: Midden-Gallische kom van de pottenbakker met de rozet. 
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De meest westelijke ruimte herbergt een opmerkelijk grote inpandige latrine in de noordwesthoek van het 

gebouw. Brandsporen van een serie forse paalkuilen wijzen op een andere fase van het huis op vrijwel 

dezelfde plek.    

 

Gang: twee parallelle greppels in het interieur zouden een dwarsgang van ongeveer 3 voet kunnen duiden, 

maar zeker is dat niet. 

 

Schutting/steeg: het is denkbaar dat greppelsporen langs de noordzijde van het perceel, parallel aan de grens 

met A5, wellicht van een steeg zijn geweest.     

 

Achterterrein: het achtererf kenmerkt zich door een aantal duidelijke rechthoekige afvalkuilen die soms 

tegen en op de perceelscheiding zijn ingegraven. Materiaal hieruit wijst op de Flavische tijd.181 

Vermoedelijk bevindt zich ter hoogte van de goot een spoelbaar toilet getuige de kuil die met de goot 

verbonden is geweest. Even verder westelijk bevindt zich een duidelijk toilethuis met een rond spoor van 

een beerput in een vierkante kuil met paalkuilen in elke hoek die een dakje hebben gedragen (fig.6.25). Het 

perceel loopt waarschijnlijk nog verder westelijk door dan deze latrine tot tegen bouwblok B aan, voorbij de 

recentere verstoring van de gassleuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
181 VbW.2007: bord met stempel OFCALV[I] uit laatste kwart 1ste eeuw (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.27); VbW.2041: versierde 
kom  Drag. 29. 
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Figuur 6.25 Grondsporen van een toilethuis/beerput op perceel A6 (tekening RCE). 

 

A7 

Gebouwsporen: de aanwezigheid van twee water- of beerputten op minder dan 10 meter van de Romeinse 

weg en het feit dat er geen duidelijke gebouwsporen zijn herkend, doet vermoeden dat perceel A7 een 

tijdlang (?) onbebouwd is geweest. Indien er wel een huis heeft gestaan dan duiden vrij onduidelijke sporen 

op een mogelijk 36 of misschien wel 53 meter lang gebouw, hoewel de laatste maat erg onwaarschijnlijk 

lijkt. De westwand zou kunnen bestaan uit een rij paalkuilen. Geen duidelijke indeling. Wel sporen van een 

bijgebouw(?) dat niet met de voorzijde langs de Romeinse weg lag en wellicht later (of juist eerder) 

gedateerd dient te worden.      

 

Gang: lichte aanwijzingen voor een gang langs de lange noordwand. 

 

Achterterrein: direct bij de goot bevindt zich nog een waterput/beerput (spoelbaar toilet). Even verder 

westelijk is een vierkant bijgebouw (kelder?) geconstateerd van ca. 7 bij 5 meter, echter zonder duidelijke 

afvalkuil. Nabij de waterput is nog een afvalkuil/latrine aangetroffen, en ook langs de perceelscheiding met 

A8 is een aantal kuilen opgetekend. Verder is een aantal greppels opgetekend waaruit vondsten zijn 

gedateerd die zowel Flavisch als later zouden kunnen dateren.182  

                                                            
182 VbW.1940: o.a. geverfde beker Stuart 2 in techniek b, terra sigillata bakje Drag. 27; VbW.2037: terra sigillata bakje Drag. 
24/25.  
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A8 

Gebouwsporen: onduidelijke sporen van een kort gebouw waarvan de zuidelijke begrenzing sowieso buiten 

het opgegraven areaal valt. Een diepe kuil in het eerste compartiment nabij de weg doet qua positie een 

kelder of opslag vermoeden. Greppels op het achtererf met een iets afwijkende oriëntatie doen een andere 

bouwfase vermoeden maar een duidelijk onderscheid hierbinnen is niet achterhaald.    

 

Schutting/steeg: misschien wijst een aantal greppeldelen die parallel aan de perceelgrens met A7 lopen op 

een ca. 3 voet brede steeg richting achtererf. Vondstmateriaal is vooral in de eerste helft van de 2de eeuw 

gedateerd, maar er is ook wel wat vroeger te dateren materiaal in aangetroffen.183  

 

Achterterrein: op het achterterrein is een aantal vrij grote kuilen aangetroffen met onbekende vulling en 

diepte. Een van die kuilen levert vrij laat vondstmateriaal op uit de tweede helft van de 2de eeuw.184 

 

A9 

Gebouwsporen: A9 ligt buiten het opgravingsterrein, maar mag op basis van de afstand tussen A8 en A10 

verondersteld worden.  

 

A10 

Gebouwsporen: geen bijzonder overtuigende sporen van een minimaal 4 meter breed en vermoedelijk 35 

meter lang gebouw waarvan de noordzijde zich net buiten of binnen het opgravingsareaal bevindt. 

Brandsporen duiden waarschijnlijk op meer dan één gebruiksfase waarbij een bouwfase door brand is 

verwoest. Vondstmateriaal uit een verbrande kuil levert 1ste-eeuws maar ook 3de-eeuws materiaal op.185 

Verder wijst mogelijk een diep grondspoor op een inpandige kelder. Het voorste, oostelijke compartiment 

richting de Romeinse weg ontbreekt omdat ook dit veronderstelde gebouwdeel van ruim 10 meter buiten de 

opgravingsputten ligt.  

Achterterrein: vermoedelijk loopt het achtererf geheel door tot aan de westgrens van de opgraving dus op 

bouwblok C. Sporen van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) vertroebelen het beeld. De perceelgrens 

met A11 kenmerkt zich door een aantal forse kuilen.   

 

A11 

Gebouwsporen: relatief kort (?) gebouw van 23 meter, waarvan de oostelijke helft buiten het 

opgravingsareaal ligt. Minimaal een binnenwand is onderscheiden. Mogelijk representeert een diepe, 

onregelmatig gevormde kuil een inpandige kelder, maar dat is niet zeker. Vondstmateriaal hieruit dateert uit 

de Flavische periode.186 Brandsporen zijn aanwezig en kunnen duiden op meer bouwfasen, een verbouwing 

of verwoesting.  

                                                            
183 VbW.1797: Midden-/Oost-Gallisch bakje Drag. 27. Maar ook VbW. 1835: versierde kom Drag. 29 uit ca. 60-85 n. Chr. 
184 VbW.1948: versierde kom Drag. 37 van Tordillo (Trier) uit ca.  190-210 n. Chr. en een bord met een stempel van Calva 
(Argonnen?) uit ca. 140-160. 
185 VbW.35: terra sigillata kommetje Ritterling 12. 
186 VbW.177: bakje Drag. 27 met bodemstempel OF.IVCVN. (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no. 64), versierde kom Drag. 30 uit de 
Flavische tijd. 
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Gang: mogelijk sporen van een 3 tot 5 voet brede gang aan de zuidzijde. 

 

Uitbreiding: vermoedelijk loopt het gebouw nog ca. 10 meter verder door in westelijke richting, gelijk aan 

de omliggende bouwwerken, tot aan een aantal paalkuilen met brandresten.  

 

Achterterrein: het achtererf loopt waarschijnlijk geheel door tot aan de westgrens van de opgraving, tot over 

bouwblok C. Sporen van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) vertroebelen het beeld. De perceelgrens 

met A10 kenmerkt zich door een aantal forse kuilen. Mogelijk behoort een beerput aan de uiterste westkant 

van het perceel tot A11 maar het is ook denkbaar dat die aan gebouwen op bouwblok C moeten worden 

toegeschreven. 

 

A12 

Gebouwsporen: standgreppelsporen van een minimaal 30 meter lang huis waarvan het oostelijke deel (ca. 9 

meter) zich buiten de opgravingsputten bevindt. Interne indeling wordt door twee vermoedelijke 

scheidingswanden verondersteld. Er zijn enkele brandsporen van paalkuilen en ook in een standgreppel zijn 

brandresten aangetroffen. Onbekend is hoe breed het perceel is geweest van A12. Mogelijk kan aan de 

zuidzijde nog een strook van bijna 10 voet onbebouwde grond worden toegevoegd waardoor de totale 

breedte van het perceel op ruim 30 voet zou komen. Het is ook denkbaar dat deze strook bij A13 heeft 

gehoord.  Vondstmateriaal uit de wanden van het gebouw duidt op de Flavisch-Trajaanse periode.187  

 

Achterterrein: enkele kuilen op achtererf. Vermoedelijk loopt het achtererf geheel door tot aan de westgrens 

van de opgraving tot op bouwblok C. Sporen van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) vertroebelen 

het beeld. Mogelijk een klein bijgebouw daar ter plaatse maar dat is niet zeker en het beeld is verstoord door 

andere bouwwerken. Vondsten van dit deel van het terrein hebben onder meer een Flavische tot begin 2de-

eeuwse datering.188 

 

A13 

Gebouwsporen: delen van standgreppels aan noord-, west- en zuidzijde van een waarschijnlijk 38 meter 

lang gebouw. Het voorste deel van het huis is niet opgegraven. Verscheidene binnenwanden zijn 

aantoonbaar evenals een haard. A13 is tegen A14 aangebouwd en deelt dus de zuidwand met het gebouw op 

dat perceel. Vondstmateriaal dateert onder meer Flavisch.189 Onbekend is hoe breed het perceel is geweest 

van A13. Mogelijk kan aan de noordzijde nog een strook van bijna 10 voet onbebouwde grond worden 

toegevoegd waardoor de totale breedte van het perceel op ruim 30 voet zou komen. Het is ook denkbaar dat 

deze strook bij A12 heeft gehoord.     

 

                                                            
187 VbW.49: o.a. drie Zuid-Gallische versierde kommen Drag. 37 en twee kommen Drag. 29;  VbW. 400: Midden-Gallische 
versierde kom Drag. 37 (100-120 n.Chr.).   
188 VbW.438: geverfde beker Stuart 2 in techniek b; VbW.342: geverfde beker Stuart 1, Zuid-Gallisch bord Drag. 18, Zuid-
Gallische kom Drag. 37. 
189 VbW.48, 49, 153 omvat versierde sigillata dat dateert tot 90 n.Chr. maar ook materiaal uit de eerste helft van de 2de eeuw (zie 
ook Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.77 en 135). 
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Achterterrein: vermoedelijk loopt het achtererf geheel door tot aan de westgrens van de opgraving. Sporen 

van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) vertroebelen het beeld. Vondsten van dit deel van het 

perceel, die qua oriëntatie niet bij bouwblok C horen, leverden hoofdzakelijk een Flavische datering op.190 

 

A14 

Gebouwsporen: standgreppels zijn vooral in het oostelijke deel van het gebouw aanwezig. Directe 

aansluiting op de Romeinse weg ontbreekt aangezien dat deel buiten het opgravingsareaal valt. Toch mag 

op basis van een binnenwand een portaal verondersteld worden. In dezelfde ruimte zijn twee kuilen 

waaronder één latrine herkend. De westelijke helft van het gebouw is niet erg helder. Waarschijnlijk horen 

de brandsporen van een duidelijk bouwwerk hiertoe, maar die liggen net iets anders georiënteerd dan de 

standgreppels met leemvulling. Hier ligt ook een haardkuil in het gebouw.  Ook is een latrine herkend van 

een ronde vorm (ton?) in een vierkante bekisting. Misschien duidt deze samenstelling op een tweefasig, 

inpandig toilet. A14 is tegen A13 aangebouwd en deelt dus de noordwand met het gebouw op dat perceel. 

   

Schutting/steeg: tussen A14 en A15 bevindt zich een open ruimte van ongeveer 3 voet waarvan niet 

duidelijk is tot welk perceel die heeft gehoord, en die als steeg is geïnterpreteerd. Wellicht is deze steeg met 

onderbrekingen te volgen tot op het achtererf, waar ook twee parallelle greppels in het verlengde zijn 

opgetekend. 

 

Achterterrein: zie hierboven met de opmerking verder dat het achtererf vermoedelijk geheel doorloopt tot 

aan de westgrens van de opgraving over bouwblok C. Sporen van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) 

vertroebelen hier echter het beeld. Vondstmateriaal dateert ook uit een brede periode, van Flavisch tot in de 

2de eeuw.191  

 

A15 

Gebouwsporen: complexe gebouwsporen van standgreppels vooral in het oostelijke bouwdeel doen een 

aantal aparte ruimtes vermoeden waaronder een kelder. Het vondstmateriaal dateert uit de volle 2de eeuw 

n.Chr.192 Meer westelijk is waarschijnlijk een haardplaats aangetroffen en nog een grote inpandige kuil. De 

achterwand van het gebouw bevindt zich vermoedelijk op ca. 35 meter vanaf de weg bemeten, en kenmerkt 

zich door enkele paalkuilen. Het meest oostelijke gebouwdeel direct langs de Romeinse weg ligt overigens 

buiten de opgravingsgrenzen. Enkele paalkuilen in het huis leverden brandsporen op. De noordelijke 

wandgreppel (?) van het huis levert de jongst te dateren vondsten van de hele opgraving op, uit de periode 

225-250 n.Chr.193 

 

Gang: een dwarsgang van 4 voet breed lijkt aanwezig in de oostelijke helft van het huis. 

                                                            
190 VbW. 595: o.a. terra sigillata met een stempel OF CRESTI (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no 37), Zuid-Gallische kom Drag. 37, 
bord Drag. 18 en geverfde beker Stuart 2. VbW.659: o.a.  
191 Onder meer VbW.257: geverfde beker Stuart 2 in techniek a; VbW.632: versierde kom Drag. 37 uit La Madeleine; VbW.669: 
Zuid-Gallisch bakje Drag. 27 en bord Drag. 18, Midden-Gallische versierde kom van pottenbakker W-11/IOENALIS.  
192 VbW.28: versierde terra sigillata Drag. 37 uit Trier, Oost-Gallische kom Drag. 44, bord Drag. 18/31.  
193 VbW.927: bord met stempel MAGNVS F (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.80). 
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Achterterrein: vermoedelijk loopt het achtererf vrijwel geheel door tot aan de westgrens van de opgraving, 

waar een rij paalkuilen mogelijk de westelijke achterzijde van het perceel vertegenwoordigt, maar dat is niet 

zeker, mede geziene het feit dat sporen van niet gelijktijdige gebouwen (zie verderop) het beeld 

vertroebelen. 

 

A16 

Gebouwsporen: enigszins vage sporen van rijen paalkuilen met brandsporen kenmerken dit huis. Op het 

oostelijke gebouwdeel zijn wel enkele standgreppels opgetekend, evenals de westelijke achterwand van het 

huis op ca. 42 meter vanaf de Romeinse weg. Er lijkt een lichte knik in het huis te zitten, maar dat zal 

vermoedelijk zijn veroorzaakt doordat meer gebouwfasen in één beeld zijn gevangen en niet duidelijk 

kunnen worden gescheiden van elkaar. De perceelgrens met A15 kenmerkt zich door een aantal kuilen en 

een greppel. Hieruit komt vroeg-2de-eeuws vondstmateriaal.194 De zuidelijke perceelgrens met A17 betreft 

een (aanvankelijk?) lege onbebouwde strook van ca. 10 voet.  

 

Gang: misschien aan de noordzijde op het achtererf. Inpandig is een gang onduidelijk, maar misschien 

aanwezig aan de zuidzijde in de oostelijke helft van het huis.  

 

Schutting/steeg: niet zeker gesteld, maar aan de noordzijde en zuidzijde mogelijk aanwezig, hoewel 

enigszins afwijkend in richting ten opzichte van de huisoriëntatie. Wellicht zijn dit sporen van een gebouw 

op bouwblok C (zie verderop). 

   

Achterterrein: net buiten de veronderstelde korte westwand bevinden zich twee beerputten/latrines. Geheel 

aan de westzijde van het perceel ter hoogte van bouwblok C is net als bij A15 eveneens een rij paalkuilen 

met brandsporen opgegraven. Deze rij stond haaks op de lengterichting van het perceel en zou de afsluiting 

van A16 kunnen zijn geweest. Op het achterterrein wordt later een huis opgericht (perceel C6) dat vrij laat 

dateert. Enkele wat eerder te dateren greppels die waarschijnlijk niet bij dat C6-gebouw horen, leveren ook 

wat vroeger vondstmateriaal op uit het begin van de 2de eeuw. 

 

A17 

Gebouwsporen: het betreft een zeer breed perceel van maximaal 38 voet. Het oostelijke deel van het perceel 

sluit direct aan op de Romeinse weg. Hier zijn twee bouwfasen te zien met iets afwijkende oriëntaties ten 

opzichte van elkaar. Vondstmateriaal dateert voor beide bouwfasen uit de Flavische periode.195 De kortste 

van de twee bouwfasen ligt net gedraaid ten opzicht van de perceelrichting. Het gebouw meet ca. 18 meter 

en was vermoedelijk in drie ruimtes verdeeld. De voorste ruimte sloot aan op de weg, bestaat uit een 

configuratie van paalkuilen en mag als portaal worden geïnterpreteerd. De twee ruimtes daarachter zijn door 

binnenwanden van elkaar onderscheiden maar leveren verder geen informatie over gebruik.  Het bouwwerk 

ligt over een in eerste instantie (?) lege zone van ca. 10 voet breed. Ook oversnijden de sporen het nadien 
                                                            
194 VbW.170: versierde Zuid-Gallische kom Drag. 37 uit ca.90-130 n.Chr. 
195 VbW.173 en 1259 leverden beide Zuid-Gallische terra sigillata op. Er is echter ook een Drag. 37 van rond 180 n.Chr. 
aangetroffen (VbW.957) maar daarvan is niet duidelijk aan welke bouwfase het grondspoor moet worden toegewezen. 
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opgerichte vrij lange bouwwerk dat wel in de rechte as van perceel A17 ligt en zich uitstrekt over 33 meter, 

hoewel de exacte achterwand niet zeker is. Dit langgerekte gebouw beslaat in de breedte dus niet het hele 

perceel, want langs de noordzijde resteert een onbebouwde strook van ongeveer 10 voet. Aan de zuidzijde, 

tussen A17 en A18, bestond toen een steeg van ca. 5-6 voet. 

 

Gang: misschien bestond er een gang in de oosthelft van het lange gebouw, maar de interpretatie is erg 

onzeker. 

 

Schutting/steeg: mogelijk bevindt zich een steeg op het achtererf aan de noordzijde, maar die is niet 

overtuigend herkenbaar. Delen van greppels op het achtererf aan de kant van perceel A18 representeren een 

scheidingswand of schutting tussen A17 en A18.  

 

Achterterrein: enkele delen van greppels suggereren een bijgebouw op het achtererf, maar het kan ook als 

een (hoofd)gebouw van bouwblok C worden geïnterpreteerd. Verder zijn twee grote kuilen en een aantal 

paalkuilen op het achtererf herkend. Op de onbebouwde strook ten noorden van het lange gebouw is een 

vermoedelijke beerput/latrine aangetroffen tegen de noordelijke huiswand aan. Dit is een handige plek om 

de afvalkuil te kunnen legen. Mogelijk bevindt zich een aftakking van de oostelijke goot op het achtererf 

maar de interpretatie is onzeker en die kan ook bij A16 horen.   

 

A18 

Gebouwsporen: op A18 is het langste Streifenhaus van Valkenburg aangetroffen met een lengte van 44 

meter. De sporen bestaan uit standgreppels en paalkuilen. Het feit dat een groot aantal van de sporen 

verbrand is, maakt drie dingen duidelijk. Ten eerste blijkt er meer dan één bouwfase te hebben bestaan, ten 

tweede is een bouwfase uiteindelijk door brand verwoest en ten derde zijn dankzij die brand ook relatief 

duidelijke grondsporen zichtbaar en overgeleverd in tegenstelling tot veel andere percelen waar geen brand 

heeft gewoed en de Streifenhäuser dus veel slechter bewaard zijn gebleven. Binnenshuis aan de achterzijde 

van het huis is zeer waarschijnlijk een kelder aangetroffen. Hoewel de sporen zoals “gebruikelijk” op ‘De 

Woerd’ helaas niet gecouped zijn, lijkt de interpretatie vrij zeker. Van een beschoeiing en diepte is echter 

niets bekend. Scheidingswanden in het interieur zijn niet overtuigend aanwezig. Een rechthoekige structuur 

in het midden van het huis is ongewoon en onverklaard. Ertegenaan ligt een latrine of beerput, maar een 

verband tussen beide sporen is ongewis; alleen dat het “een donker hoekje is geweest”. Langs de gehele 

zuidzijde van het gebouw bevindt zich over de hele lengte van het perceel een onbebouwde strook met een 

breedte van ongeveer 7 voet. De westwand wordt gevormd door twee forse paalkuilen waar verbrand 

materiaal in is opgetekend. 

Vondstmateriaal uit A18 levert een brede datering op van de Flavische tijd tot aan de 3de eeuw.196 

 

Gang: mogelijk bevindt zich aan de noordelijke zijde van het huis een gang. 
                                                            
196 VbW.1264: geverfde beker Niederbieber 32 uit tweede helft 2de eeuw/begin 3de eeuw, VbW.1076: Oost-Gallische kom Drag. 37 
met intradecoratieve graffito van AFER van eind 2de/begin 3de eeuw (zie ook hoofdstuk 4.3.1), VbW. 704: versierde kom Drag. 37 
mogelijk uit La Madeleine, VbW.705: geverfde beker Stuart 1 in techniek a, VbW.1072: bord Drag. 18/31.   
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Uitbreiding: het is niet uitgesloten dat de achterwand van het huis een keer is uitgebreid in westelijke 

richting met ongeveer 10 meter en dat het gebouw dus oorspronkelijk korter is geweest (34 m) en in latere 

instantie de kelder pas is gebouwd. Dat is gebaseerd op een dwarsgreppel, maar dat spoor kan ook het 

restant van een inpandige wand zijn geweest. 

  

Schutting/steeg: langs de gehele zuidzijde van het perceel bevindt zich een steeg van ongeveer 7 voet.   

 

Achterterrein: op het achtererf lijken meerdere bouwwerken aangetroffen. Eén daarvan heeft een duidelijk 

vierkante plattegrond. Vermoedelijk gaat het hier om gebouwsporen die horen bij bouwblok C en betreft het 

geen bijgebouwen van bouwblok A, hoewel niet geheel is uitgesloten is dat het hier om een schuur of een 

toilethuis gaat. Ook is nog een aantal andere beerkuilen op het achtererf herkend. De achterzijde van het 

perceel is niet achterhaald want het zicht daarop is vertroebeld door de gebouwsporen van bouwblok C.  

 

A19 

Gebouwsporen: het perceel is niet over de gehele breedte bebouwd geweest want aan de noordzijde van het 

huis is een strook van ca. 8 voet opengelaten. Hierdoor bestaat er tussen A18 en A19 een open gebied met 

een breedte van ruim 5 meter die onbebouwd is gebleven. Het ruim 40 meter lange huis op A19 levert een 

van de meest duidelijke standgreppelsporen van een Streifenhaus in Valkenburg, waarbij vooral een groot 

aantal binnenwanden van het huis herkenbaar is. Indien al die greppelsporen ook werkelijk wanden zijn 

geweest, heeft het huis bestaan uit een veelvoud aan kleine kamertjes waarvan de precieze functie 

onduidelijk blijft. Opvallend is verder de aanwezigheid van twee potentiële haardplaatsen. Bovendien zijn 

vooral in het westelijke deel van de plattegrond brandsporen gevonden. Het lijkt daardoor alsof alleen dat 

deel van het huis ooit door vuur is verwoest, maar dat is niet zeker. Er is een aftakking van de goot herkend 

die richting het achterhuis loopt. Tot slot is een gering aantal kuilen op het perceel aangetroffen waarvan 

een aantal inpandig. Zowel in het huis als daarbuiten is een beerput herkend. Buiten het huis betreft het een 

grote kuil die is aangesloten op een aftakking van de waterleiding en daarmee een gespoeld toilet zou 

kunnen zijn geweest. Binnenshuis gaat het om een klein grondspoor dat precies in een “afgelegen donker 

hoekje” van het gebouw is gepositioneerd. Vondstmateriaal uit het gebouw kan gedateerd worden in de 2de 

eeuw hoewel het meeste aardewerk duidt op de tweede helft van de 2de eeuw of nog later.197    

 

Gang: er lijken over de gehele lengte van het huis sporen aanwezig van een gang die langs de zuidzijde van 

de woning de verschillende ruimtes met elkaar verbindt. 

 

Schutting/steeg: op het achtererf loopt vermoedelijk een steeg aan de zuidzijde van het perceel, in het 

verlengde van de veronderstelde gang in het woonhuis. Ook aan de noordzijde, in de onbebouwde strook en 

in het verlengde daarvan op het achtererf zijn sporen van dubbele greppels zichtbaar die kunnen duiden op 

een schutting/steeg.  
                                                            
197 VbW.1316, 1336, 1268 en 1266 leveren (willekeurig) scherven van een ruwwandige kom Stuart 210, een terra sigillata kom 
Drag. 44 en een bord Drag. 31. Daarnaast is er eind 2de-eeuws en 3de-eeuws materiaal gevonden zoals een geverfde beker in 
metaalglanswaar (VbW. 1254) en fragmenten van wrijfschalen Drag. 45 (o.a. VbW. 965).  
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Achterterrein: aan de westkant bevindt zich mogelijk een langgerekt bijgebouw maar het zouden ook sporen 

van een Streifenhaus van bouwblok C kunnen zijn.  

 

A20 

Gebouwsporen: perceel A20 heeft een opmerkelijke breedte die langs de Romeinse weg ca. 8 meter 

bedraagt en taps uitloopt naar het westen tot een breedte van bijna 10 meter. Het is niet helemaal duidelijk 

hoe breed het huis is geweest en waar de exacte begrenzingen daarvan lopen. Hoe het ook zij, de lange 

noordwand van het gebouw wordt gedeeld met het gebouw op perceel A19.  

Bij geval het een smal huis is van ca. 5 meter, ligt er langs de zuidzijde van het perceel een aantal greppels 

die op een gang of steeg duiden langs de lange zuidwand van het huis. Het hieruit afkomstige 

vondstmateriaal dateert hoofdzakelijk in de tweede helft van de 2de eeuw of later.198 

Minder waarschijnlijk maar niet geheel uitgesloten is dat het huis breder is geweest. De sporen zouden dan 

het gehele perceel beslaan en de hierboven genoemde greppels horen dan ook tot de interne geleding van 

het huis. Ongeacht welke optie gekozen wordt, verraden de standgreppels en paalkuilen van het huis een 

binnenindeling die bestaat uit meerdere ruimtes. Het voorste, nabij de weg gelegen huisdeel is betrekkelijk 

groot en onderverdeeld in tweeën; een portiek van ongeveer 19 voet en een daarachter gelegen ruimte van 

ruim 50 voet. Haarden zijn niet aantoonbaar aanwezig. In het westelijke deel van het huis bevindt zich een 

duidelijke vierkante ruimte die als kelder in gebruik is geweest.  Mogelijk eindigde hier het huis en heeft er 

alleen nog een overdekt afdak bestaan waarvan de rij paalkuilen ongeveer een meter uit de korte wand 

stond.  

Bij de andere, hierboven geopperde optie zou het huis nog een fiks aantal meters door hebben gelopen in 

westelijke richting, waarmee de totale lengte op 53 meter terecht zou kunnen komen! Anders heeft de lengte 

van het gebouw ongeveer 34 meter bedragen.  

Een aftakking van de goot komt uit op de kelderruimte en zou daar dus de aan-/afvoer kunnen hebben 

verzorgd. De keldersporen vertonen, naast enkele standgreppelsporen van het huis, sporen van verbrande 

leem waaruit een brandfase mag worden afgeleid.  

 

Gang: aan de zuidzijde van het perceel kan een steeg hebben gelopen afhankelijk van welke huisbreedte 

wordt aangenomen. In het huis, langs de noordwand, heeft in elk geval een gang verschillende ruimtes met 

elkaar verbonden. Ook hieruit komt vrij laat te dateren materiaal uit het laatste kwart van de 2de eeuw.199  

Uitbreiding: mogelijk is het huis ooit langer geweest en weerspiegelen de sporen ten westen van de kelder 

restanten van wat bij het huis heeft gehoord. Indien dat voor waar wordt aangenomen heeft het huis een 

maximale lengte van 53 meter gehad. Uit dit deel van het perceel zijn vondsten afkomstig uit de late 2de of 

de 3de eeuw n. Chr.200 

                                                            
198 Het materiaal betreft o.a. geverfde bekers Stuart 2 in techniek b, Niederbieber 33 in metaalglanswaar en Niederbieber 30, terra 
sigillata wrijfschaal Drag. 45, een bord met stempel ELLENIVS (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.47), een bord Drag. 31 en 18/31 
(Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.4), en een Midden-/Oost-Gallische inktpot van terra sigillata   (VbW.1267, 1271, 1317, 1321, 1284, 
1285).  
199 VbW.1243, 1245 leverde o.a. een midden tot laat-2de eeuws te dateren Oost-Gallisch terra sigillata bord type Ludowici Sa met 
imitatiestempel (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.186). 
200 VbW.794: o.a. een versierde kom uit Rheinzabern uit circa 200-270 n. Chr. (zie ook hoofdstuk 4.3.3.). 
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Schutting/steeg: langs de gehele zuidzijde van het perceel; in het huis waarschijnlijk aan de noordkant  

 

Achterterrein: het achterterrein is vrij vol bebouwd geweest, maar niet zeker is of die – soms verbrande - 

sporen allemaal aan perceel A20 kunnen worden toegeschreven. Waarschijnlijk hebben hier een of meer 

gebouwen gestaan die tot perceel C10 behoren. Het terrein springt iets in ten opzichte van de sporen op de 

oostelijke helft van het perceel, waardoor het achtererf op een gegeven moment weer de “normale” breedte 

van 7,50 meter bedraagt. Op dit deel van het achterterrein is ook een aantal kuilen aangetroffen. Net bij de 

aftakking van de goot bevindt zich een vermoedelijke beerput.  

 

A21 

Gebouwsporen: minimaal 14 meter lang gebouw waarvan aantal standgreppels inclusief brandsporen zijn 

overgeleverd. Een duidelijke achterwand ontbreekt waardoor niet is uitgesloten dat het gebouw veel langer 

is geweest, namelijk 38 meter, waarbij is gerekend tot de eerstvolgende standgreppels. De indeling aan de 

oostelijke voorzijde verraadt een 5 meter lang portaal gericht op de Romeinse weg. Het perceel zelf is 

vermoedelijk breder dan het huis en mag in noordelijke richting nog met ongeveer 10 voet worden 

uitgebreid zodat het totaal op ca. 22 voet uitkomt (zie ook tabel 6.1). Vondsten van A21 dateren uit de 

tweede helft van de 2de eeuw.201  

 

Achterterrein: het achterterrein is vrij leeg. Indien het gebouw 14 meter lang is geweest en de korte, haaks 

op het perceel staande standgreppels geen restanten van wanden van het huis zijn, zouden deze greppels ook 

de restanten van een bijgebouw kunnen representeren van minimaal 4 bij 4 meter, tezamen met een aantal 

paalkuilen. Helemaal aan de westzijde van perceel A21 (mogelijk behorend bij perceel C10) bestond 

waarschijnlijk nog een klein bijgebouw van ongeveer 12 bij 12 voet. 

 

A22 

Gebouwsporen: dit veronderstelde gebouw ligt grotendeels buiten het opgravingsareaal. Herkenbare sporen 

van standgreppels van een minimaal 14 meter lang huis.    

 

B1 

Gebouwsporen: geen duidelijke sporen van een gebouw op een perceel met een minimale lengte van 20 

meter. 

B2 

Gebouwsporen: een vermoedelijk minimaal 18 m lange plattegrond bestaande uit standgreppels en een 

aantal paalkuilen.     

 

Achterterrein: Het perceel loopt in oostelijke richting tot minimaal de westelijke maar vermoedelijk de 

oostelijke goot door, gelet op de overeenkomstige richting van de greppelsporen en de gebouwsporen. 
                                                            
201 VbW.1189: geverfde beker Niederbieber 32; VbW.1248 geverfde beker Stuart 2 in techniek b; VbW. 545 en VbW.706: bord 
Drag. 31; VbW.1135: versierde kommen Drag. 37 van Dexter (Trier ca. 160-185 n.Chr.) en van Alpinius of omgeving (Trier ca. 
180-220 n.Chr.); zie ook Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.214.  



     151 
 

Vondsten uit deze greppels dateren uit de tweede helft van de 2de eeuw. Er is echter ook wat Flavisch 

materiaal teruggevonden. Op de overgang naar perceel B3 bevindt zich een waterput.202 Daaruit komt zowel 

2de-eeuws als 3de-eeuws vondstmateriaal.   

 

B3    

Gebouwsporen: een minimaal 27 meter lang gebouw waarvan de noordelijke standgreppel en twee 

oostelijke greppels zijn overgeleverd. Ook delen van de zuidelijke wand zijn herkend, zodat een breedte van 

5,6 meter verondersteld kan worden. Vondsten uit de wandgreppels duiden op de Flavische periode tot en 

met het derde kwart van de 2de eeuw.203 

 

Gang: een greppel parallel aan de zuidzijde kan als het restant van een ca. 1 meter brede gang worden 

gezien. 

 

Achterterrein: op de overgang naar perceel B2 bevindt zich een waterput, waarin een van de jongste 

vondsten van de opgraving is gedaan (zie perceel B2).   

 

B4 

Gebouwsporen: vermoedelijk is in de grondsporen nog net de laatste 4,5 meter van een gebouw herkenbaar 

aanwezig met een breedte van ca. 6,5 meter. Het gebouw is doorsneden door een bijgebouw met een andere 

oriëntatie, waarvan zeker is dat het niet gelijktijdig kan zijn met B4. Waarschijnlijk hoort dit bouwsel tot 

perceel A3 en aangetroffen vondstmateriaal wijst op zowel een  vroege datering (voor 70 n.Chr.) als ook 

een Flavische datering tot de eerste helft van de 2de eeuw (zie perceel A3).     

 

Achterterrein: strekt zich vermoedelijk uit over vrijwel het gehele terrein in westelijke richting. 

 

B5 

Gebouwsporen: weliswaar zijn er verschillende greppels en wat kuilen aangetroffen op perceel B5 maar een 

plattegrond van een gebouw is niet achterhaald.204  

 

C1  

Gebouwsporen: op perceel C1 bevinden zich vermoedelijk twee gebouwen. De eerste betreft een 

zogenaamde Hallenbau of magazijn (zie fig. 6.22) die hoofdzakelijk bestaat uit een groot aantal 

enkelvoudige palen. Lengte en breedte van dit bouwsel zijn aanzienlijk; vermoedelijk zo’n 10 bij 26 meter.  

 

 

                                                            
202 Greppels: VbW.2108, 2081 met onder meer een geverfde beker Niederbieber 32 en Zuid-Gallische terra sigillata. De waterput 
leverde zowel een 2de-eeuwse Drag. 27 op (VbW. 2108) als ook een 3de-eeuwse kom Drag. 37 (VbW.2152) uit Trier van 
Dubitatus/Dubitus (225-245 n.Chr.).  
203 VbW. 2133, 2202 (vgl. Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.82): terra sigillata uit Lezoux die dateert uit 150-180 n.Chr.  
204 In een van de kuilen is een geverfde beker Stuart 2 aangetroffen (VbW.2232). Ander materiaal uit een waterput dateert uit de 2de 
eeuw (VbW. 2214, VbW.2219).   
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De andere plattegrond is veel duidelijker en is als rechthoekig Streifenhaus te typeren van ca. 5 bij 18 meter. 

Niet geheel uitgesloten is dat beide bouwwerken eigenlijk gecombineerd moeten worden en/of dat hier 

doorheen ook nog sporen van een bijgebouw van perceel A10 moeten worden gezocht.   

 

Een gang, schutting/steeg, etc. is niet aangetoond, en dat geldt voor alle C-percelen. Ook de aanwezigheid – 

en dus indeling van - het achterterrein is onduidelijk. Hoogstwaarschijnlijk wordt bouwblok C op een 

bepaald moment aangelegd over de voormalige perceelgrenzen van bouwblok A, maar de precieze 

afbakening tussen beide bouwblokken is onbekend.  

 

C2 

Gebouwsporen: op perceel C2 bevinden zich sporen van minimaal twee gebouwen. De oudste bewoning is 

te karakteriseren als een rechthoekig, 6 meter breed gebouw met een lengte van minimaal vermoedelijk 17 

meter. Dit gebouw is mogelijk een Streifenhaus waarvan hoofdzakelijk wandgreppels met soms verbrande 

leemresten zijn overgeleverd. Aan de westzijde van het gebouw heeft mogelijk een scheidingswand in het 

interieur bestaan, zodat daar een aparte ruimte bestond van ongeveer 4 meter lengte. Verder is niets bekend 

over de indeling in het gebouw en ook niet of de totale lengte is opgegraven. Dateerbaar vondstmateriaal 

ontbreekt grotendeels.205  

Het anderee gebouw is het meest duidelijk op perceel C2. Opmerkelijk is dat beide kopse kanten binnen het 

opgravingsterrein lijken te liggen. Daardoor is niet duidelijk of en zo ja waarop dit gebouw was 

georiënteerd; de Romeinse infrastructuur lag immers verder oostelijk en/of verder westelijk buiten de 

opgravingsgrenzen. Het gebouw oversnijdt de andere sporen en dateert alleen al om die reden uit een latere 

periode. Ook qua oriëntatie wijkt dit nieuwe gebouw geheel af van de overige bouwsels. De plattegrond 

bestaat uit standgreppels van een kernbouw met minimale afmetingen van ongeveer 32 meter lengte en 5,6 

meter breed (tabel 6.1 / fig. 6.26). Verschillende scheidingswanden over de breedte van het huis verdelen 

het in vier delen. Het meest oostelijke deel van het gebouw bestond voornamelijk uit paalkuilen en had een 

lengte van bijna 9 meter. De andere ruimtes hadden van oost naar west bezien afmetingen van 

respectievelijk ongeveer 5,3 m, 7,5 m en 6,4 meter. Helemaal aan de westzijde bevond zich misschien nog 

een ruimte of portaal van 3,5 meter lengte. Aan weerszijden van de lange zijden van het gebouw bevond 

zich een ongeveer 8 voet brede gang of steeg waarvan de grondsporen niet overal goed zijn overgeleverd. 

Vermoedelijk liepen deze “gangen” aan beide zijden geheel mee met de kernbouw. In het huis kan een 

inpandige beerput zijn gesitueerd, maar dat is niet zeker door het ontbreken van dateringen van zowel 

beerput als huis. Ten oosten van het huis bevindt zich een vrijstaand bijgebouw dat alleen maar grondsporen 

met verbrande huttenleem heeft opgeleverd. Dit bijgebouw had afmetingen van 6 bij 5,5 meter en een 

ingang aan de zuidzijde. 

                                                            
205 Uitzondering hierop is een geverfde beker Stuart 2 in techniek b (VbW.438).     
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Figuur 6.26 Relatief “laat” gedateerd Streifenhaus met bijgebouw op perceel C2 dat overeenkomt met het voormalige  

achtererf van perceel A12. 

 

C3 

Gebouwsporen: er is geen Streifenhaus herkend op perceel C3. Wel weerspiegelt mogelijk een aantal 

greppels een klein bouwwerk van ongeveer 7,5 bij 4,5 meter, maar dat is niet geheel zeker. Vondstmateriaal 

uit die greppels dateert uit de Flavische periode of iets later.206 Een tweede gebouw op perceel C3 doet qua 

omvang eerder aan een bijgebouw denken, mogelijk behorend tot het achterterrein van perceel A13. Ook 

hieruit is Flavisch vondstmateriaal afkomstig. 

  

C4 

Gebouwsporen: op perceel C4 bevinden zich sporen van twee hoofdgebouwen. De eerste betreft een 

gebouw van ongeveer 25 meter lang en 8,5 meter breed (zie fig. 6.27). De sporen bestaan uit drie parallelle 

rijen palen. In het interieur lijkt een tussenwand herkend. Uit de configuratie van de grondsporen kan 

mogelijk een magazijn of Hallenbau worden afgelezen, maar het is ook niet uitgesloten dat het hier toch om 

een Streifenhaus gaat.  

Het andere hoofdgebouw is in elk geval een Streifenhaus met afmetingen van 21,5 x 6,2 meter. 

Grondsporen bestaan hoofdzakelijk uit greppels. Daarin zaten vondsten die dateren in zowel de Flavische 

periode als het laatste kwart van de 2de eeuw.207 Zowel de westelijke als oostelijke begrenzing van dit huis 

lijken binnen de opgraving te liggen. 

 

                                                            
206 VbW. 595, 663: onder meer Zuid-Gallische sigillata en een geverfde beker Stuart in techniek a.   
207 VbW. 257, 632, 669, 788: o.a. een geverfde beker Stuart 2 in techniek a en een terra sigillata kom Drag. 37 van omstreeks 180 
n.Chr.  
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Figuur 6.27 Ingekleurde plattegrond van een mogelijke zogenaamde Hallenbau op perceel C4 (tekening RCE). 

 

C5 

Gebouwsporen: op C5 zijn de betrekkelijk onduidelijke sporen gevonden van een aantal greppels en 

paalgaten die vermoedelijk de sporen van een rijtjeshuis vertegenwoordigen. Sommige greppels bevatten 

veel verbrande leem en ook vondsten. Laatstgenoemde dateren allemaal betrekkelijk laat uit de tweede helft 

van de 2de eeuw of later.208 Een kuil uit het gebouw levert echter ook iets vroeger materiaal op uit de volle 

2de eeuw (fig. 6.28).209 De westelijke korte wand is wel duidelijk en bestaat uit een rij losstaande paalkuilen. 

Eén haast noord-zuid gerichte greppel op de grens van C4 en C5 hoort vermoedelijk niet bij dit gebouw 

omdat de greppel een iets afwijkende oriëntatie heeft en omdat er pre-Flavisch vondstmateriaal in is 

aangetroffen.210 

 

                                                            
208 VbW. 452, 605, 634: Drag. 45, geverfde bekers Niederbieber 33 in metaalglanswaar.  
209 VbW.75 uit een kuil in het gebouw bevatte een bord Drag. 31 met stempel ELLENIVS uit 140-180 n.Chr. Uit dezelfde kuil is de 
versierde kom van Satto/Saturninus afkomstig (VbW.75). 
210 VbW.142: Zuid-Gallische terra sigillata bakje Hofheim 8.  
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Figuur 6.28 Fragment van een Drag. 37 van Satto/Saturninus (ca. 100-170 n.Chr). 

 

C6 

Gebouwsporen: op het erf C6 bevinden zich twee gebouwen. Het eerste en jongste bouwsel heeft een 

minimale lengte van minimaal 11 meter dat volledig bestaat uit paalkuilen met brandsporen. In het 5,4 

meter brede gebouw is aan de oostzijde een aparte ruimte herkend met een lengte van ruim 2,5 meter. De 

lengteas van het gebouw ligt parallel aan de Streifenhäuser van bouwblok A in het verlengde van A16. De 

westelijke begrenzing kan door een aantal verbrande paalkuilen worden gerepresenteerd. Vondstmateriaal 

uit de gebouwsporen zijn vooral vanaf het midden van de 2de eeuw te dateren.211 

Het tweede gebouw ligt nog net iets anders dan de andere gebouwen op bouwblok C en lijkt overeen te 

komen met die van het laat te dateren Streifenhaus op perceel C2 (fig. 6.26). Het gebouw heeft afmetingen 

van ongeveer 6 bij 21 meter en de overgeleverde plattegrond bestaat hoofdzakelijk uit greppels.   

 

C7 

Gebouwsporen: op dit perceel zijn geen sporen van gebouwen herkend, noch van bijgebouwen die zouden 

kunnen horen tot het achtererf van bouwblok A, noch van een hoofd- of bijgebouw op bouwblok C. Een 

langwerpig spoor op dit perceel bevat vondstmateriaal uit de tweede helft van de 2de eeuw.212 

 

 
                                                            
211 O.a. wrijfschalen Drag. 45, geverfde bekers Niederbieber 32 (VbW.92, 229, 232 en 471). Er zijn echter ook bakjes Drag. 27 
aangetroffen, die rond het midden van de 2de eeuw van de markt verdwijnen.  
212 VbW.474: o.a. wrijfschaal Drag. 45, geverfde bekers Niederbieber 32, bord Drag. 18/31, bakje Drag. 33. 
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C8 

Gebouwsporen: op dit perceel zijn duidelijke sporen van greppels gevonden, waarvan een fiks aantal is 

verbrand. Het verband echter tussen de sporen om een eenduidige gebouwplattegrond te vormen is 

complex. Niet vaststaat of er sprake is van een aantal geschakelde bijgebouwen die eigenlijk toebehoren aan 

perceel A18 of dat daadwerkelijk een Streifenhaus heeft bestaan op perceel C8. Uit de configuratie van de 

oostelijke verbrande grondsporen is een rechthoekige plattegrond te construeren met een vierkante 

binnenruimte. Daarbinnen ligt weer een aantal kuilen, mogelijk beerputten. Maar misschien gaat het om een 

kelder. De sporen lijken op andere, vierkante sporen van bouwblok A, die wat betreft omvang, de functie 

van kelder zijn toebedeeld. Vondstmateriaal uit de sporen wijst op de 2de eeuw.213 

 

C9 

Gebouwsporen: ook op dit perceel gaat het hoofdzakelijk om greppels waaruit geen duidelijke plattegrond 

valt te reconstrueren. De breedste greppels zouden eerder als steeg op het achterterrein van bouwblok A 

mogen worden geïnterpreteerd. Er zijn echter meer smallere en soms verbrande greppels aangetroffen die 

de gezamenlijke sporen van een Streifenhaus zouden kunnen vormen. Duidelijk is de plattegrond echter 

niet, maar voor wat betreft de omvang zou er precies een bouwwerk ‘passen’ tussen C8 en C10.  

Op de meest westelijke helft van het perceel is een aantal paalsporen opgegraven die samen met een U-

vormige greppel tot een bijgebouw zouden kunnen hebben behoord. De westelijke begrenzing van het 

perceel ligt vermoedelijk veel verder buiten het opgravingsterrein. 

 

C10 

Gebouwsporen: op perceel C10 liggen de plattegronden van waarschijnlijk minimaal twee gebouwen door 

elkaar. De soms deels verbrande greppels vormen een Streifenhaus, terwijl de resterende ook deels 

verbrande paalsporen een ander rijtjeshuis vertegenwoordigen. Het eerstgenoemde rijtjeshuis is zo’n 22 

meter lang en de oostelijke wand bevindt zich net tegen de oostelijke waterleiding aan. De breedte is 

standaard zo’n 5,6 meter. Enkele dwarsgreppeltjes duiden mogelijk op een interne onderverdeling van het 

huis, maar veel sporen zijn ook verdwenen. Aan de noordzijde zouden een paar dubbele greppels op een 

gang of steeg kunnen duiden. 

Het tweede Streifenhaus is wat breder rond de 6,5 meter, en de paalsporen zijn dikwijls verbrand, vooral in 

het westelijke deel van de plattegrond. De westelijke afsluiting lijkt zich nog net binnen de grens van de 

opgravingsputten te bevinden aan de uiterste westrand. Hoe ver het gebouw oostelijk heeft doorgelopen, is 

onzeker, maar gelet op de verbrande sporen mag dat in elk geval nog zo’n 17 meter zijn en mogelijk zelfs 

26 meter.   

 

                                                            
213 VbW.492: geverfd bord Brunsting 17a in techniek a en een ruwwandige pot Stuart 201B. 



     157 
 

6.5 Landaanwinning: plaggen en palenrijen 
 

Voorafgaand aan de bouw van de hiervoor beschreven Streifenhäuser op hun langgerekte percelen is het 

terrein ten westen van de Romeinse weg eerst voor bewoning geschikt gemaakt en ingericht. Om bewoning 

mogelijk te maken moest namelijk eerst een belangrijke activiteit worden uitgevoerd: het systematisch 

ophogen van het gebied en om het in moderne termen te zeggen, het bouwrijp maken van het gebied. Ten 

opzichte van het omringende gebied was ‘De Woerd’ tamelijk laag gelegen maar na afloop van de 

kunstmatige ophogingen steeg ‘De Woerd’ boven het land uit (fig. 6.29).214 De gereconstrueerde 

hoogtelijnenkaart die op basis van enkele schaarse NAP-hoogtes tijdens de opgraving kon worden 

samengesteld, geeft een aardig beeld van de relatieve hoogte van ‘De Woerd’. De hoogste punten bedragen 

0,80 m+ NAP, terwijl de lage delen gemiddeld rond 0,20 tot 0,40 m+ NAP waren gelegen. Dat wil niet 

zeggen dat het toentertijd ook op die hoogte heeft gelegen. Er is immers vanaf de post-Romeinse tijd 

aanzienlijk gegraven op ‘De Woerd’, waarbij een niet meer goed te achterhalen pakket grond is 

verdwenen.215  

Bij de analyse van de grondsporen van ‘De Woerd’ is dat plateau of die terpachtige ophoging ook goed 

herkenbaar. Het gaat telkens om verschillende rijen palen of staken die betrekkelijk smalle, 

aaneengeschakelde vakken omsloten. Binnen die palenrijen werden plaggen opgeworpen en zo werd het 

gebied net buiten de oeverwal systematisch opgehoogd. De palenrijen dienden ervoor om de grond op zijn 

plek te houden. Zowel in de vlaktekeningen als in de profielen is deze infrastructurele activiteit uitstekend 

navolgbaar (fig. 6.30 en 6.31). 

Niet geheel duidelijk is of de palenrijen ook de begrenzingen van erven vertegenwoordigen. In een aantal 

gevallen lijken de schuttingen of perceelscheidingen immers gelijk te lopen met de palenrijen. Het is 

daarmee niet uitgesloten dat ze iets met de percelering te maken hebben gehad, vooral omdat we 

veronderstellen dat de systematische ophoging in de tweede helft van de 1ste eeuw heeft plaatsgevonden 

terwijl de hiervoor beschreven Streifenhäuser met achterliggende erven en perceelscheidingen op zijn 

vroegst in de Flavische periode ontstonden. 

De begrenzing van het terpachtige plateau is in het noordelijke deel van opgraving goed zichtbaar aan het 

verloop van de meebuigende palen- of stakenrijtjes. Deze beschoeien de zuidelijke rand van een zijgeul van 

de Rijn. Ook aan de oostzijde is de begrenzing duidelijk. Om de bewoning afdoende te beschermen tegen 

het water werden direct langs de oostelijke Rijnzijde verschillende beschoeiingen aangebracht en werd een 

aantal meters westelijk een verhoogd dijklichaam (agger) of kunstwerk aangelegd. Of daar gelijk, van het 

eerste begin af aan ook de doorgaande limesweg bovenop was aangelegd, valt te betwijfelen (zie de 

discussie hiervoor over de aanvang van de Romeinse wegen in Valkenburg), maar vanaf de Flavische 

periode zal hier beslist een wegtracé hebben bestaan.  

 

 

                                                            
214 Daaraan ontleende het terrein dan ook zijn latere naam aan - woerd of terp - en Bloemers en Sarfatij  beschreven in verschillende 
publicaties (1973; 1975; 1976; 1977) ook al de aanleg van dit terpachtig plateau.  
215 Volgens Bloemers en Sarfatij (1973, 130-131) heeft het oorspronkelijke maaiveld op 0,60 m- NAP gelegen en bedroeg de 
ophoging in de Romeinse tijd zeker 125 cm. 
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Figuur 6.29 Gereconstrueerde hoogtelijnenkaart op basis van de schaars gedocumenteerde NAP-waarden die tijdens de  

opgraving zijn opgetekend. Zichtbaar zijn verschillende, relatief hoge kopjes die ooit aaneengesloten waren, waardoor het  

terrein betrekkelijk hoog als een terp of woerd boven haar omgeving uitstak. 

 

De zuidelijke en westelijke begrenzing van het plateau zijn niet overal aantoonbaar teruggevonden. 

Wanneer gekeken wordt naar de palenrijtjes valt op dat aan de zuidzijde van het opgravingsterrein de 

palenrijtjes weer terug lijken te buigen richting Rijn. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de begrenzing 

haast bereikt is en verder zuidelijk wederom een zijgeul van de Rijn mag worden aangenomen. Anderzijds 

lopen de paalsporen van de Romeinse weg onveranderd door tot aan de werkputgrenzen en duidt wat dat 

betreft niets op de nabije aanwezigheid van een nieuwe zijgeul. Het is van daaruit beredeneerd dan ook niet 

uitgesloten dat de ophogingen - en daarmee dus de bewoning  – zich onveranderd voortzetten in zuidelijke 

richting op het gebied dat tegenwoordig een archeologische monumentenstatus heeft.  

Ook de westelijke zijde van het plateau is nog onbepaald. Hoewel er minder palenrijtjes zijn aangetroffen 
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dan in het oostelijke deel lijkt de latere bewoning zich in ieder geval tot aan de westgrens van het 

opgravingsterrein uit te strekken. Dat zou als indirecte reden kunnen worden aangevoerd om ophogingen tot 

ver in het achterland te veronderstellen. De recente bevindingen op het Marine Vliegkamp Valkenburg 

duiden erop dat de Romeinse sporen en vondsten verder doorlopen tot nog zeker 300 meter westelijk van 

‘De Woerd’. Hier spelen hoge kreekruggen een landschappelijke rol van betekenis en het is daarmee niet 

gezegd, maar ook niet uitgesloten, dat de bewoning van ‘De Woerd’ zich dus verder westelijk heeft 

voortgezet. 

 

 
Figuur 6.30 Met palen- of stakenrijtjes afgebakende “vakken” op ‘De Woerd’ met daarbinnen opgeworpen plaggen liggen 

als een terpachtig plateau aan de westzijde van de Romeinse weg en Rijn. 1. weg, 2. water, 3. plaggen, 4. staken of palenrijen. 
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Figuur 6.31 Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: delen van het oostprofiel van werkput 5 waarbij op verschillende plaatsen  

plaggen zijn aangegeven (tekening RCE). 

 
6.6 Een haven op ‘De Woerd’? 
 

Eerder in hoofdstuk 3 is al vermeld dat verschillende auteurs een haven ter plekke van ‘De Woerd’ 

waarschijnlijk achtten. Wie echter goed leest, vindt bij de verslagen van vóór de opgravingen van 1972 

feitelijk geen harde gegevens hierover. Het gaat eigenlijk steeds om veronderstellingen die door Brunsting 

zijn omschreven als “oude oeverversterkingen langs de oude Rijnoever” waaruit hij afleidt dat ‘De Woerd’ 

een aanlegplaats of haven kan zijn geweest voor het castellum in het dorp, maar tegelijkertijd schrijft hij dat 

de resultaten van zijn onderzoek niet ver genoeg gevorderd zijn om sluitende theorieën op te zetten.216 In 

Bogaers’ beleving kan ‘De Woerd’ gemakkelijk dienst hebben gedaan als haven gelet op de positie van de 

rivier.217 

Meer argumenten verschijnen feitelijk niet ter tafel. Wij hebben de indruk echter dat de eerdere bevindingen 

wel het uitgangspunt vormden voor aanvang van het 1972 onderzoek. Niet uit te sluiten is dat de 

onderzoekers zelfs bewust ter verificatie op zoek zijn gegaan naar die haven, zonder eerst objectief vast te 

stellen of er eigenlijk wel sporen van aanwezig waren. De vraag resteert nu welke data eigenlijk precies 

voorhanden zijn en welke nieuwe argumenten uit de opgravingsgegevens kunnen worden gehaald om een  

 

                                                            
216 Brunsting 1949. 
217 Bogaers 1964, 236. 
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Figuur 6.32 Verschillende palenrijen ten oosten van de Romeinse weg (geel): in paars de forse palen van  

de strekdam, in blauw het plateau langs en beschoeiing van de Rijn (in een bepaalde fase!) en in  

lichtgroen verschillende andere palenrijen van kades die tot het havencomplex van ‘De Woerd’ behoren.  

Het water van de Rijn is ‘wit’ gelaten. 

 

haven te veronderstellen zoals ook Bloemers en Sarfatij dat deden.218 Hieronder wordt die discussie 

samengevat. 

 

In de publicaties van 1975-1977 wordt slechts in summiere bewoordingen verwezen naar de haven. Dit doet 

vermoeden dat er weinig harde data voorhanden zijn om een haven zeker te stellen, maar het tegendeel 

bleek tot onze verrassing het geval. Onzes inziens is er zeker sprake van een haven, maar misschien is het 

beter te spreken van een kadecomplex of versterkte oever.  

Waaruit heeft dat kadecomplex precies bestaan en hoe is het opgebouwd? Allereerst bevindt het complex 

zich tussen de Romeinse weg en de rivier; dus ten oosten van de weg en ten westen van de Rijn (fig. 6.32 en 

                                                            
218 Sarfatij 1975; Bloemers/Sarfatij 1976; Sarfatij 1977. 
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6.33). De oriëntatie van de structuur is NO-ZW en die loopt daarmee noch parallel aan de weg, noch aan de 

Rijn. De totale structuur bestaat uit verschillende rijen palen, die waarschijnlijk niet allemaal gelijktijdig in 

gebruik zijn geweest. Meest opvallend zijn de twee binnenste, dicht bij elkaar geplaatste palenrijen van vrij 

forse palen met doorsneden van 25-30 cm. De palen waren op een diepte van 0,40 m onder NAP zichtbaar 

en gingen van daaruit nog zeker 60 cm dieper door. De regelmatige afstand tussen de palen van globaal 1,25 

m in de lengterichting en 1,60 m in de breedterichting doet een stevige en goed doordachte constructie 

vermoeden die waarschijnlijk geïnterpreteerd mag worden als een open kade, of vlonder of steiger. Exacte 

parallellen zijn ons niet bekend. Hoe moeten deze archeologische paalresten dan geïnterpreteerd worden? 

Dat weten we niet precies maar voor de hand liggen structuren die aan havenwerken gekoppeld kunnen 

worden zoals steigers, vlonders, kades, pieren, scheepshellingen, loodsen of strekdammen. Voor geen van al 

deze begrippen geldt echter dat ze overtuigend en eenduidig zijn aangetroffen ter plaatse van ‘De Woerd’. 

Navraag bij de opgravers van zowel het castellum van Velsen als Forum Hadriani waar Romeinse havens 

zijn opgegraven, doet vermoeden dat we met een open strekdam-achtige constructie van doen hebben.219 

Denkbaar is een constructie waarbij de buitenste, meest oostelijke rij palen als een front heeft gediend en de 

binnenste westelijke rij als schoren functioneerde om de constructie meer stevigheid te geven. Het meest in 

aanmerking komt onzes inziens dus een open soort dam, waarlangs ongetwijfeld schepen konden afmeren 

om hun goederen te lossen. 

Naast deze forse parallelle palenrijen zijn er nog enkele palenclusters opgegraven die met een kade 

geassocieerd kunnen worden (fig. 6.32). Het gaat om dicht opeen staande palenrijen die als beschoeiingen 

zijn geïnterpreteerd. Ze omsloten vermoedelijk een plateau waar zich allerlei havenactiviteiten kunnen 

hebben afgespeeld. Het gegeven dat er verschillende palenrijtjes zijn aangetroffen, doet vermoeden dat het 

complex niet in één keer is aangelegd, maar dat er sprake is van elkaar in de tijd opvolgende fasen. Die 

fasen zijn niet exact meer te scheiden van elkaar.220 Vondstmateriaal ter plaatse van de opschuivende 

bedding en in stortlagen duidt vooral op de tweede helft van de 2de eeuw en later.221 Alleen op basis van de 

positie van de palenrijen ten opzichte van de strekdam en de opschuivende bedding van de Rijn in oostelijke 

richting mag een chronologie worden afgeleid. Het duidelijkste is dat zichtbaar bij enkele losstaande, 

forsere palenrijen. De meest oostelijke daarvan bevond zich aan de rand van de Rijn en bestond uit 

minimaal 12 palen die een rij vormen van ca. 13 meter lengte. Een vergelijkbare, iets kortere rij van 5 meter 

(7 palen) bevindt zich net ten oosten van de strekdam. Beide palenrijen hebben waarschijnlijk als 

aanlegsteiger gefunctioneerd.  

 

                                                            
219 Met dank aan dr. J.-M.A.W. Morel (RCE-scheepsarcheologie) en dr. ir. M.J. Driessen (UvA-AAC). Vgl. ook de constructies in 
bijvoorbeeld Xanten (Leih 2008) en dichter bij huis, in Woerden, waar ook delen van een kadeconstructie zijn opgegraven, waarbij 
het houtwerk van verticale en de horizontale trekbalken  nog aanwezig was (Vos et al 2010, 151ff ). 
220 Voor de verschillende beschoeiingen en de slib- en stortlagen in de haven van Forum Hadriani gold destijds hetzelfde 
(pers.meded. M.J. Driessen).  
221 VbW.1385 (Bloemers/Sarfatij 1976, cat.no.216) uit de beddingslagen leverde o.a. Oost-Gallische terra sigillata Drag. 37 met 
stempel van AFER; wrijfschalen Drag. 43/45; een bord Drag. 32; geverfde waar, waaronder bekers Niederbieber 32 in techniek c en 
metaalglanswaar.  
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Figuur 6.33 Veldopname tijdens de opgraving van de palenrijen (foto RCE). 

 

Langs de zijgeul van de Rijn aan de noordzijde van het opgravingsterrein zijn geen beschoeiingen 

aangetroffen. Mogelijk verlandde deze geul betrekkelijk snel op een natuurlijke wijze zodat zware 

beschoeiingen niet noodzakelijk waren. Daardoor zou de geul uitstekend als insteekhaven kunnen hebben 

gediend, hoewel concrete bewijzen daarvoor ontbreken. In de post-Romeinse periode kan de geul nog 

gedeeltelijk open hebben gelegen of is de waterloop in elk geval als dump gebruikt, getuige de aanzienlijke 

aantallen scherven uit de Karolingische periode (fig. 6.34). 
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Figuur 6.34 Een doosje vol Karolingisch aardewerk van ‘De Woerd’. 
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7. Chronologie en synthese 
 

 

In dit hoofdstuk worden de sporen en de onderzochte vondsten samengebracht en is door middel van een 

chronologische opeenvolging een periodisering van de vindplaats voorgesteld. In de eerste paragraaf komen 

enkele methodologische aspecten aan de orde die verband houden met de toekenning van een datering aan 

de sporen. In de tweede paragraaf is vervolgens de periodisering van ‘De Woerd’ behandeld, waarna een 

paragraaf volgt over de verspreiding van een aantal vondsten en hun betekenis voor de chronologische 

opeenvolging. Daarna volgt een paragraaf die dieper ingaat op de interpretatie van ‘De Woerd’. De vijfde 

paragraaf gaat over de positie van ‘De Woerd’ in de microregio Valkenburg (ZH), waarna tot slot in de 

laatste paragraaf wordt stilgestaan bij de geboekte kenniswinst met betrekking tot vici binnen de 

Nederlandse landsgrenzen.  

 

 

7.1 Methodologische aspecten van het onderzoek 
 

De chronologische opeenvolging van de archeologische herkenbare structuren heeft een aantal 

methodologische haken en ogen. Bovendien zijn er enkele randvoorwaarden die de datering en fasering van 

de grondsporen beperken. Allereerst is gelet op de beschikbare tijd en de financiële middelen slechts een 

deel van het vondstmateriaal en een deel van de grondsporen bestudeerd en geanalyseerd (zie ook hoofdstuk 

1, 4 en 5). Ten tweede beperkte de sporenanalyse zich tot de op de veldtekeningen herkenbare sporen van 

gebouwen. De selectie daarvan heeft er automatisch ook voor gezorgd dat een selectie vondstnummers is 

bekeken, namelijk alleen die vondstnummers die uit potentiële gebouwsporen afkomstig waren. Bovendien 

is daarvan dan weer een beperkt gedeelte gedetermineerd en geanalyseerd, omdat niet al het 

vondstmateriaal kón worden gedaan, gelet op tijd/geld en gerelateerd aan de enorme hoeveelheid materiaal. 

Zodoende is uiteindelijk dus maar een selectie van een selectie overgebleven voor analyse.   

 

De vraag is dan of die selectie voldoende waarde heeft om de sporen afdoende te determineren. In het 

onderzoeksvoorstel staat het als volgt verwoord: “Het uit de structuren afkomstige vondstmateriaal zal per 

feature worden geselecteerd. Daarna zullen die vondsten zo goed als mogelijk worden gedateerd, met als 

belangrijkste doel de structuren in de tijd te plaatsen. Hierdoor worden zowel de gelijktijdigheid van 

structuren als de chronologische opeenvolging van de gebouwplattegronden binnen de nederzetting 

bepaald.” Ondanks dat de features soms behoorlijk weinig materiaal per huisplattegrond opleverden,222 is 

deze doelstelling grotendeels behaald. Hoewel individuele huisplattegronden dikwijls niet van naastgelegen 

plattegronden konden worden gescheiden, zijn veel structuren wel na de sporenanalyse aan elkaar te 

koppelen. Ze hebben, zoals beschreven in het vorige  hoofdstuk, bijvoorbeeld dikwijls overeenkomstige 

oriëntatie, gezamenlijke wanden en dezelfde lengteas. De aangetroffen vondsten duiden bovendien op 
                                                            
222 Dat wil zeggen, vondstmateriaal dat voor analyse is geselecteerd. Er kunnen zeker meer scherven in de features aanwezig zijn, 
maar die zijn niet onderzocht. 
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dezelfde gebruiksfasen. Daarmee is de chronologie van veel structuren toch goed navolgbaar door de tijd 

heen.223 Het resultaat is een aantal periodekaarten die de bewoningsontwikkeling van ‘De Woerd’ 

weergeven. Die zullen in de volgende paragraaf nader worden gepresenteerd. 

 

7.2 De periodisering van ‘De Woerd’ 
 

Het toekennen van bewoningssporen aan verschillende, duidelijk van elkaar te scheiden bewoningsfasen is 

dus deels problematisch, zoals in de vorige paragraaf is beschreven, maar niet onmogelijk. Naast de 

aardewerkanalysen was immers ook nog de publicatie van Bloemers en Sarfatij voorhanden, die eveneens 

een van de uitgangspunten is geweest om tot een periodisering te komen. Bloemers en Sarfatij betoogden 

dat er vier fasen waren met verschillende kenmerkende functies: 1) een havencomplex van ca. 50 - 150 

n.Chr., 2) ophogen van het gebied en eerste bewoning bestaande uit enkele verspreid liggende huizen van 

ca. 150-200 (?) welke door brand verwoest worden, 3) een dicht bebouwde fase die misschien224 ook door 

brand verwoest wordt (tussen 200 en 220?), 4) een laatste bewoningsfase (vanaf 220?) met een aantal 

huizen waarna de nederzetting wordt verlaten in 230 n.Chr., of eventueel toch nog later rond 260/270.   

 

Zoals eerder ook al is vermeld, is niet precies duidelijk waarop Bloemers en Sarfatij hun periodescheidingen 

van de bewoningsfasen hebben gebaseerd. Het lijkt erop dat de gestempelde terra sigillata de enige en 

beslissende rol heeft gespeeld, maar daar valt natuurlijk wel het een en ander op af te dingen. Er is ook nog 

wel meer te zeggen over de aangetroffen brandresten van leem waaraan door de opgravers veel betekenis 

wordt gehecht. Dat is best begrijpelijk, maar het biedt weinig houvast om een dergelijk gedetailleerde 

fasering óók aan de hand van de gebouwsporen te definiëren. Het is zelfs grotendeels onmogelijk gebleken, 

omdat veel individuele huisplattegronden niet goed van elkaar zijn te scheiden. Elkaar in de tijd opvolgende 

gebouwsporen bevinden zich telkens op nagenoeg dezelfde plek en verbouwingen zijn niet zo gedetailleerd 

te herkennen. Daarbij geldt bovendien dat sommige delen van een plattegrond wel brandsporen vertonen, 

terwijl andere delen minder of geen verbrande resten opleverden. Verder zijn in de profielen nauwelijks 

brandlagen zichtbaar die de bewoningsgeschiedenis van het terrein nader zouden kunnen onderverdelen. 

Onduidelijk is tot slot of bijvoorbeeld slechts delen of dat de gehele woonwijk meerdere keren in brand zijn 

gegaan. Kortom, de thans uit de literatuur voorliggende periodisering mag best kloppen wanneer alleen naar 

de gestempelde terra sigillata wordt gekeken, maar kan niet op basis van oversnijdende sporen 

gecontroleerd worden.  

Echter, ook op basis van alleen de gestempelde terra sigillata kan men zich afvragen of de voorgestelde 

periodisering correct is. De hoeveelheid Zuid-Gallische terra sigillata is dermate groot – iets meer dan de 

helft van de stempels is uit La Graufesenque afkomstig – dat het moeilijk voor te stellen is dat al dit 

aardewerk uitsluitend tot het havencomplex moet hebben behoord, en niet eveneens tot (een deel van) de 

huizen. Deze grote hoeveelheid 1ste-eeuws en begin 2de-eeuws vondstmateriaal moet, ook als we naar de 

                                                            
223 Het blijft moeizaam om verschillende bouwfasen op dezelfde plek uiteen te rafelen. In de periodekaarten is dan ook telkens het 
maximaal aantal gebouwen weergegeven. 
224 Sarfatij (1977, 166) schrijft hierover: “maybe after a second fire the number of houses was probably reduced  to that of the 
initial stage.”  
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verspreiding ervan op het terrein kijken, wel deels afkomstig zijn uit de huiscontexten. Dat maakt de 

datering van de eerste huizen op ‘De Woerd’ pas rond het midden van de 2de eeuw niet zo waarschijnlijk. 

 

De aanpak van ons onderzoek is in voorgaande paragraaf uitvoerig aan de orde geweest. Wij hebben eerst 

de sporen geordend en zijn pas daarna naar de uit de sporen afkomstige vondsten gaan kijken. Het beeld dat 

uit de spooranalyse naar voren kwam, is daarmee soms onderbouwd maar moest soms ook worden 

bijgesteld. Wanneer vervolgens de gegevens van Bloemers en Sarfatij hierbij worden betrokken, mag 

worden geconcludeerd dat hun bevindingen op basis van de verspreiding van de pottenbakkersstempels (fig. 

7.8) worden bevestigd door de nieuwe gegevens uit de andere materiaalgroepen. Hun interpretatie van de 

chronologische en ruimtelijke ontwikkeling van destijds is echter door voortschrijdend onderzoek 

achterhaald en dus veranderd. Daarom is afgestapt van de periodisering van Bloemers en Sarfatij, en is 

overgegaan naar een nieuwe fasering (fig. 7.1) gebaseerd op sporen en vondsten zoals die in de vorige 

paragraaf werd beschreven. De nieuwe periodisering zal hieronder nader worden verklaard. 

 

Fase I Claudisch – Vroeg-Flavisch 50-80 n.Chr. 

Fase II Flavisch 80-90 n.Chr. 

Fase III Laat-Flavisch - Trajanus 90-120 n.Chr. 

Fase IV 2de eeuw 120-190 n.Chr. 

Fase V Eind 2de eeuw 190-210 n.Chr. 

Fase VI Eind 2de - begin 3de eeuw 200-250 n.Chr. 
 

   Figuur 7.1 Nieuwe periodisering van Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. 

 

De vroegste ingebruikname van het terrein (fase I) kan op basis van de aardewerkanalyse worden geplaatst 

onder Claudius (41-54 n.Chr.), rond het midden van de 1ste eeuw. Gebouwsporen die aan deze fase kunnen 

worden gekoppeld, zijn vooral in het noordoosten aangetroffen en alle met opslag of overslag te associëren. 

Het gaat om een horreum en enkele lange schuren of spiekers die parallel aan de Rijn zijn gebouwd. Ook de 

Romeinse weg lijkt in die periode te zijn aangelegd, getuige een groot aantal versierde sigillata-kommen, 

die wat datering betreft in deze fase thuishoren. De Romeinse weg heeft naast deze vroege vondsten ook 

later te dateren aardewerk opgeleverd, tot ver in de 2de eeuw n.Chr. De vroege vondsten tonen echter aan dat 

de weg al vanaf de eerste fase op deze plek moet hebben gelegen. Verder is de haven in gebruik waarvan de 

herkenbare sporen, ten oosten van de weg richting het water, bestaan uit een forse kade en een aantal 

aanlegsteigers.   
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Figuur 7.2. Geschematiseerd overzicht van fase I van ‘De Woerd’: 50-80 n.Chr. 

1. kade en steigers, 2. horreum en spiekers, 3. weg, 4. beddinglijn Rijn 2de eeuw,  

5. 1ste-eeuwse beddinglijn, 6. opgravingsgrenzen     

 

Niet geheel vaststaat wanneer deze periode precies eindigt, anders gezegd tot hoe lang de op- en 

overslagfunctie van ‘De Woerd’ en het havencomplex in gebruik bleven, want duidelijk is wel geworden 

wanneer de eerste bewoning verscheen. Feit is dat op een bepaald moment (fase II) het terrein geschikt 

werd gemaakt voor bewoning door het achterland stelselmatig op te hogen. De vele rijen 

beschoeiingspaaltjes en daartussen liggende plaggen zijn hier de stille getuigen van. Het is lastig om 

aardewerk toe te schrijven aan dit specifiek bouwrijp maken van het terrein, temeer daar er vermoedelijk 

wel wat aardewerk van de voorgaande fase én ook latere vondsten ter hoogte van de palenrijen is 

aangetroffen. De datering van de palenrijen is dan ook deels mede gebaseerd op stratigrafische 

overwegingen; de palenrijen lagen immers op de diepste opgravingsvlakken.  

Wij menen dat de hierboven beschreven ontwikkeling plaatsvond omstreeks 80 n.Chr. Na het bouwrijp 

maken verschijnen vrijwel direct de eerste woonhuizen, vooral in het noordelijke deel van het 
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opgravingsterrein. Nu start dus een “echte” bewoningsfase; de fase die door Bloemers en Sarfatij pas 

omstreeks het midden van de 2de eeuw werd geplaatst.225 Ons onderzoek naar zowel de versierde terra 

sigillata, de (stempels van de) onversierde terra sigillata, de geverfde en metaalglanswaar als ook de 

ruwwandige borden gekoppeld aan de bewoningssporen wijst op een veel vroegere datering. De 

grondsporen van de huizen op het noordelijke deel van bouwblok A (percelen A1 tm A14) leveren immers 

ruimschoots Flavisch materiaal op. Dat de datering van die eerste bewoning vroeger uitvalt dan gedacht 

door Bloemers en Sarfatij, is op zichzelf niet vreemd. Tegenwoordig weten we veel meer van de datering 

van andere vici langs het Nederlandse deel van de limes. Vrijwel alle militaire kampdorpen bestaan immers 

vanaf de Flavische periode en een enkele zelfs nog iets eerder.  Valkenburg ‘De Woerd’ valt daarmee 

binnen een bekend patroon. 

 

Deze fase II wordt afgesloten door een brand die op enkele percelen navolgbaar is. Vooral op bouwblok A, 

perceel 6, zijn hier veel aanwijzingen voor gevonden. Het aardewerk, waaronder enkele versierde sigillata-

kommen Drag. 37, dat uit de brandsporen van dit perceel afkomstig is, wijst op een datering rond 80-90 n. 

Chr. Het aardewerk wijkt maar weinig af van dat van de andere percelen die tot fase II behoren, waardoor 

de indruk bestaat dat (althans een deel van) de eerste bebouwing relatief kort na de bouw in rook is 

opgegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
225 Sarfatij 1975, 244-245; Bloemers/Sarfatij 1976, 134-135. 
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Figuur 7.3 Geschematiseerd overzicht van fase II van ‘De Woerd’: 80-90 n.Chr. 

1. Streifenhäuser, 2. bijgebouwen, 3. weg, 4. perceelomvang bouwblok A, 5. palenrijen ophoging, 6. beddinglijn Rijn.    
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Figuur 7.4 Geschematiseerd overzicht van fase III van ‘De Woerd’: 90-120 n.Chr. 

1. Streifenhäuser bouwblok A, 2. Streifenhäuser bouwblok B, 3. perceelomvang bouwblok A,  

4. perceelomvang bouwblok B, 5. bijgebouwen,  6. weg, 7. beddinglijn Rijn.    

 

Na de brand op o.a. bouwblok A, perceel 6, zijn de bouwactiviteiten verder uitgebreid in zuidelijke richting, 

tot aan bouwblok A17 (fase III). De vondsten uit deze periode laten zien dat ook bouwblok B in gebruik is 

genomen, in het noordwestelijk deel van het terrein. 
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Figuur 7.5 Geschematiseerd overzicht van fase IV van ‘De Woerd’: 120-190 n.Chr. 

1/2. Streifenhäuser/bouwblok A, 3/4. Streifenhäuser/bouwblok B, 5/6. Streifenhäuser/bouwblok C,  

7. magazijnen of Hallenbauten 8. bijgebouwen,  9. weg, 10. beddinglijn Rijn in 2de eeuw.    

 

In de hierop volgende fase IV schuift de bebouwing meer op naar het zuiden: bouwblok A10 tot en met 

A22 zijn in gebruik, maar ten noorden van A10 lijken de activiteiten sterk te verminderen. Op bouwblok C, 

in het westelijk deel van het terrein, worden vanaf het tweede kwart van de 2de eeuw ook huizen gebouwd. 

Het gaat daarbij mogelijk in eerste instantie niet (alleen) om woonhuizen, maar om magazijnen of 

Hallenbauten. Later verschijnen de Streifenhäuser ook op bouwblok C met een iets andere oriëntatie dan 

die van bouwblok A. Daarnaast lijkt ook bouwblok B wat intensiever te zijn gebruikt. 
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Figuur 7.6 Geschematiseerd overzicht van fase V van ‘De Woerd’: 190-210 n.Chr. 

1/2. Streifenhäuser/bouwblok A, 3/4. Streifenhäuser/bouwblok B, 5/6. Streifenhäuser/bouwblok C,  

7. bijgebouwen,  8. weg, 9. beddinglijn Rijn in 2de eeuw.    

 

Aan het eind van de 2de eeuw of het begin van de 3de eeuw verwoest opnieuw een brand een deel van de 

nederzetting. Met name rondom de percelen A19-A20 en rondom C5 zijn veel brandsporen aangetroffen 

(fase V). Het aardewerk dat uit deze brandsporen afkomstig is, is vanaf eind 2de eeuw te dateren. 
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Figuur 7.7. Geschematiseerd overzicht van fase VI van ‘De Woerd’: 200-250 n.Chr. 

1/2. Streifenhäuser/bouwblok A, 3/4. Streifenhaus/bouwblok B, 5/6. Streifenhäuser/bouwblok C,  

7. bijgebouwen,  8. weg, 9. beddinglijn Rijn in 2de / 3de eeuw.    

 

Vondsten die met zekerheid in de 3de eeuw dateren (fase VI), zijn onmiskenbaar aanwezig, maar gering in 

aantal en bovendien zeer verspreid over het gehele terrein. Het beeld dat al door Bloemers en Sarfatij is 

geschetst voor deze laatste fase (fig. 7.8, fasekaart i) wordt bevestigd door de andere aardewerkvondsten; 

zie daarvoor verder de volgende paragraaf. 
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7.3 Verspreiding en chronologie 
 
De chronologische ontwikkeling van ‘De Woerd’ is door Bloemers en Sarfatij in 1976 vooral gebaseerd op 

de verspreiding van de pottenbakkersstempels, die daar door hun relatief nauwkeurige datering goed voor te 

gebruiken zijn. Uit hun analyse bleek een duidelijke chronologische ontwikkeling in het gebruik van de 

ruimte, die naar voren komt in de opeenvolging van de verspreidingskaartjes vanaf het midden van de 1ste 

eeuw tot in de 3de eeuw n.Chr. (fig. 7.8; zie ook hoofdstuk 12, bijlage 4). 

 

a  b  c 

 d   e   f 

 g   h    i 
Figuur 7.8 a-i. Verspreiding van de pottenbakkersstempels op terra sigillata (uit: Bloemers/Sarfatij 1976, fig.4)  

a: 40-70 n.Chr.; b: 55-80 n. Chr.; c: 65-100 n.Chr.; d: 75-110 n.Chr.; e: 100-150 n.Chr.; f: 130-160 n.Chr.;  

g: 140-200 n.Chr.; h: 180-220 n.Chr.; i: 200-300 n.Chr. 

 

Uit de verspreidingskaartjes van Bloemers en Sarfatij komt naar voren dat de vroegste, pre-Flavische, 

stempels vrijwel allemaal afkomstig zijn uit het noordoostelijke deel van het terrein, waar het 

havencomplex met het horreum gezocht moet worden , en dat men in de vroeg-Flavische tijd het terrein is 

gaan uitbreiden in zuidelijke richting (fig. 7.8, a en b). 
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Hetzelfde beeld komt naar voren uit de verspreiding van borden Drag. 15/17, die tot ca. 95 n.Chr. 

voorkomen, maar toch vooral kenmerkend zijn voor de pre-Flavische en vroeg-Flavische periode (fig. 7.9). 

Ook deze borden zijn uitsluitend in het noordelijke gedeelte aangetroffen, en dan vooral in de 

noordoosthoek, bij het havencomplex, de weg en bij de percelen A6 en A7. 

 

 
Figuur 7.9. Verspreiding van de terra sigillata-borden Drag. 15/17.226 

 

Dat beeld komt overeen met de versierde terra sigillata: de vroegst te dateren versierde kommen zijn ook 

daar aangetroffen. Het leven in fase I en II van ‘De Woerd’ speelde zich dus vooral in die hoek af. De 

verspreiding van de borden Drag. 15/17 op het terrein lijkt erop te wijzen dat de huizen in fase II zich niet 

                                                            
226 Op de verspreidingskaart zijn alle borden Drag. 15/17 weergegeven, niet alleen die uit de nader geanalyseerde sporen en 
structuren. 
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verder naar het zuiden hebben uitgestrekt dan perceel A7 en dat pas rond of na de eeuwwisseling ook de 

percelen ten zuiden van A7 in gebruik zijn genomen.  

Uit de verspreiding van de pottenbakkersstempels blijkt dat de activiteiten op het noordoostelijk deel van de 

vindplaats aan het eind van de 1ste eeuw n.Chr. afnamen (fig. 7.8, c-d) en dat het middengedeelte van het 

terrein rond diezelfde tijd steeds duidelijker in gebruik werd genomen (fig. 7.8, e-f). Bovendien is er een 

toename van activiteiten zichtbaar in het westelijk deel van het terrein. 

De verspreiding van de geverfde bekers Stuart 1, die tot ongeveer 110 n.Chr. dateren, laat zien dat 

gedurende de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw het noordelijke deel van het terrein (bouwblok A, 

bouwblok B) en het middengedeelte van de vindplaats (bouwblok A10-A16) in gebruik moeten zijn 

geweest (fig. 7.10). Uit de analyse van het vondstmateriaal uit de sporen blijkt dat de bekers Stuart 1 die ter 

hoogte van bouwblok C zijn aangetroffen, afkomstig zijn uit de sporen die kunnen worden toegeschreven 

aan de achtererven van percelen van bouwblok A.  

Het verschil tussen de verspreiding van de zuiver 1ste-eeuwse borden Drag. 15/17 en tot het begin van de 2de 

eeuw doorlopende geverfde bekers Stuart 1 is duidelijk zichtbaar en het markeert precies de uitbreiding van 

het terrein in fase III. Als we deze constatering toepassen op het verspreidingskaartje van de 

pottenbakkersstempels uit de periode 65-100 n.Chr. (fig. 7.8, c), dan moet dat betekenen dat de stempels die 

op dit kaartje in het middengedeelte van het terrein zijn geplot, tot de jongste stempels uit deze groep 

behoren.  
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Figuur 7.10. Verspreiding van de geverfde bekers Stuart 1, Stuart 2 en Niederbieber 32.227 

 

In figuur 7.10 is ook de verspreiding van geverfde bekers met karniesrand Stuart 2 aangegeven, een beker 

die gewoonlijk ca. 90-180 n.Chr. gedateerd wordt. Deze beker zou, gezien die datering, een goed beeld 

moeten geven van het gebruik van het terrein in de fasen III en (vooral) IV, die gezamenlijk ca. 90-190 

n.Chr. dateren. Fase IV komt grofweg overeen met de verspreidingskaarten e, f en g van Bloemers en 

Sarfatij (fig. 7.8, e- g). Uit de verspreiding van de bekers Stuart 2 blijkt opnieuw een uitbreiding van de 

nederzetting in zuidelijke richting, tot perceel A22. Ook zijn er verschillende bekers van dit type aanwezig 

in bouwblok C.228 Hetzelfde beeld komt naar voren uit de verspreiding van de pottenbakkersstempels uit die 

                                                            
227 In de verspreidingskaart zijn alle geverfde bekers van de genoemde typen opgenomen, niet alleen die uit de nader geanalyseerde 
sporen en structuren. 
228 In tegenstelling tot de bekers Stuart 1 in dit deel van de vindplaats, die afkomstig zijn uit sporen van de verlengde percelen van 
bouwblok A, zijn de bekers Stuart 2 in sporen van de huizen in bouwblok C aangetroffen. 
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periode (fig. 7.8, e-g). Uit de verspreiding van de geverfde bekers blijkt echter ook dat er in de omgeving 

van de kade mogelijk in de 2de eeuw ook nog activiteiten zijn geweest, iets wat uit de verspreiding van de 

pottenbakkersstempels niet naar voren komt. Wellicht gaat het hier vooral om wat vroeger te dateren 

fragmenten. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn bij de fragmenten die bij de percelen A6 en A7 zijn 

aangetroffen en nog verder noordelijk, gezien de datering van het overige vondstmateriaal uit die contexten.  

De verspreiding van terra sigillata-bakjes Drag. 27 op het terrein laat zien dat op het middengedeelte van 

het terrein ook een chronologische ontwikkeling kan worden waargenomen (fig. 7.11). Omdat dit type bakje 

rond het midden van de 2de eeuw n.Chr. van de markt is verdwenen, geeft de verspreiding van dit bakje een 

goed beeld van het gebruik van het terrein gedurende de 1ste eeuw en de eerste helft van de 2de eeuw. Uit de 

verspreidingskaart wordt duidelijk dat tot het midden van de 2de eeuw het gebruik van het terrein in 

bouwblok A vooral beperkt is gebleven tot het gebied ten noorden van de percelen A17-A22. Hoewel 

vondsten van vóór het midden van de 2de eeuw ook wel worden aangetroffen in de percelen A18-A22, is het 

aandeel ervan veel kleiner. Dit zuidelijkste deel van het terrein lijkt dus vooral na het midden van de 2de 

eeuw te moeten worden gedateerd. Het eveneens kleine aantal fragmenten Stuart 2 in die omgeving, in 

vergelijking met de rest van het terrein, wekt de indruk dat dit deel van het terrein zelfs pas vanaf het laatste 

kwart van de 2de eeuw intensief in gebruik genomen is (fig. 7.10). 

De verspreiding van de pottenbakkersstempels uit het eind van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw 

n.Chr. (fig. 7.8, h) laat een concentratie zien in het zuidelijke deel van het terrein, bij de percelen A18-A22 . 

Daarnaast komen er verspreid over het terrein nog enkele gestempelde stukken uit die tijd voor. Ook andere 

aardewerkgroepen met een vergelijkbare datering, zoals versierde sigillata-kommen Drag. 37 en sigillata-

wrijfschalen Drag. 45, komen in de percelen A18-A22 voor, maar ook bij de percelen van bouwblok C 

(vooral C5-C6). De verspreiding van geverfde bekers Niederbieber 32 (fig. 7.10) vertoont juist een wat 

gedifferentieerder beeld. Hoewel er wel bekers van dit type in de omgeving van de genoemde percelen in de 

blokken A en C zijn aangetroffen, zijn juist twee andere locaties opvallender. Langs de Romeinse Rijn is 

een opvallende hoeveelheid fragmenten van deze bekers gevonden, wat een aanwijzing is dat de kade nog 

tot ver in de 2de eeuw of de 3de eeuw in gebruik moet zijn geweest. Daarnaast zijn enkele fragmenten 

aangetroffen in de noordwestelijke hoek van het terrein, alle in of in de omgeving van sporen die mogelijk 

met een waterleidingsysteem samenhangen. 
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Figuur 7.11. Verspreiding van terra sigillata-bakjes Drag. 27.229 

 

De laatste fase ten slotte is in het vondstmateriaal weliswaar zichtbaar, maar is in ruimtelijk opzicht 

moeilijker te grijpen. Verspreidingskaart i van Bloemers en Sarfatij (fig. 7.8, i) levert een representatief 

beeld voor de situatie in fase VI: er zijn verschillende vondsten die met zekerheid uit de 3de eeuw stammen, 

maar het aantal is maar klein en de vondsten liggen sterk verspreid over het gehele terrein. Dat is niet alleen 

bij de pottenbakkersstempels het geval, maar eveneens bij de versierde sigillata-kommen en bij de 

metaalglansbekers Niederbieber 33. 

 

 

                                                            
229 In de verspreidingskaart zijn alle bakjes Drag. 27 opgenomen, niet alleen die uit de nader geanalyseerde sporen en structuren. 
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7.4 Interpretatie van ‘De Woerd’ 
 

De meeste gebouwen van ‘De Woerd’ zijn in de mediterrane traditie gebouwd met lemen wanden of 

vakwerk. Onbekend is of de wanden gestukadoord zijn geweest en of dit stucwerk vervolgens was 

beschilderd. Nergens zijn meldingen van bepleistering of stucwerk overgeleverd, noch op de 

veldtekeningen, noch in de reeds verschenen literatuur. Toch is het wel aannemelijk dat dit soort gebouwen 

dergelijke versiering kunnen hebben gehad.230 Hoewel de huizen naar onze huidige maatstaven wellicht 

donker, vies en benauwd over zouden komen, zonder bijvoorbeeld de huidige moderne schoorstenen, 

moeten ze toch als betrekkelijk luxe gebouwen worden gezien, zeker in vergelijking tot de boerderijen op 

het platteland. Sommige huizen hadden immers watervoorziening, een spoelbaar toilet, mogelijk dus 

beschilderingen op de muren en een aanzienlijk woonoppervlak onderverdeeld in allerlei kleine en grotere 

vertrekken die aaneengeschakeld waren of met elkaar verbonden door een gang. 

Ook de schuttingen of erfscheidingen zijn vermoedelijk van leem geconstrueerd. De bovenkanten ervan 

zullen vanwege weersinvloeden beschermd moeten zijn geweest, door de wanden af te dekken met 

bijvoorbeeld baksteenfragmenten of hout. De dakbedekking is onbekend. In theorie kan die uit baksteen 

(tegulae en imbrices), natuursteen (leistenen platen), houten plankjes (shingles) of gewoon riet hebben 

bestaan, maar voor geen van de materiaalsoorten zijn overtuigende aanwijzingen gevonden.231  

De lengte van de huizen bedraagt maximaal ruim 40 meter. Dat is vergelijkbaar met de Duitse rijtjeshuizen 

in Zugmantel en de Saalburg, iets korter dan de gebouwen in de steden te Xanten (D) en Nijmegen - St. 

Josephhof (> 47 m), maar weer veel langer dan de gebouwen op de insulae van Voorburg (Forum Hadriani, 

ca. 15 m).  

Over de indeling van de Valkenburgse Streifenhäuser is minder bekend dan bij de hiervoor genoemde sites 

en het zal ook moeilijk te achterhalen zijn op basis van de Valkenburgse veldtekeningen. Alleen in 

vergelijking met  plattegronden van andere vici kan een tweetal ideaalhuizen worden gepresenteerd (fig. 

7.12).232 Duidelijk zichtbaar zijn bij deze geschematiseerde plattegronden de aaneengeschakelde kleine en 

grotere vertrekken, al dan niet verbonden door een gang (ambitus). Verder zijn soms haarden en is 

bijvoorbeeld de positie van een inpandig toilet achterhaald in A19.233 Op de achtererven waren soms 

bijgebouwen opgericht en kon ook een (gespoelde) beer- of zinkput zijn gegraven, eventueel met een 

ombouw, zodat een buiten het woonhuis gelegen toilet of zogenaamd toilethuis ontstond. Goten en 

individuele huisaansluitingen hierop zijn eveneens afgebeeld in deze afbeelding, en zijn ook eerder in dit 

rapport duidelijk gemaakt op figuur 6.21.  

 

 

 
                                                            
230 Er is slechts één fragment beschilderd pleisterwerk gevonden op ‘De Woerd’. Dat is opvallend weinig en roept vragen op over 
ofwel de manier van opgraven/verzamelen ofwel het gegeven dat er blijkbaar niets(?) bepleisterd is geweest. Misschien speelt het 
ontbreken van steenbouw hier een rol. Aan de andere kant  kennen we de situatie in Nijmegen op de St.Josephhof (Van 
Enckevort/Heirbaut 2010), maar dat is de civitas-hoofdplaats Nijmegen en wat daar geldt hoeft niet langs de rest van de limes te 
gelden. 
231 De hoeveelheid baksteenfragmenten binnen het vondstmateriaal is opvallend klein, maar het is niet zeker of dat te maken heeft 
met een selectief verzamelbeleid tijdens de opgravingen of dat het daadwerkelijk een afspiegeling is van de realiteit. 
232 Vergelijk Van Enckevort/Heirbaut 2010, 84.  
233 Met dank aan Elly Heirbaut (gem. Nijmegen) voor haar waardevolle bespiegelingen aangaande dit onderwerp. 
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Figuur 7.12 Twee geschematiseerde huisplattegronden van de percelen A19 en  

A20 met weergegeven de gebouwen (lichtgroen), gangen (groen),  

kelder (donkergroen), beerputten (rood), haarden (geel), perceelbegrenzing (bruin)  

met op de achtererven bijgebouwen (legergroen), goten (blauw) en stegen (wit).  
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7.5 ‘De Woerd’ binnen de microregio Valkenburg (ZH) 
 

De fasering van de nederzetting op ‘De Woerd’ is in de vorige paragraaf uitvoerig aan de orde geweest. 

Hier volgt een korte verhandeling over de inpassing van die verschillende nederzettingsfasen binnen een 

wat breder kader, de microregio rond Valkenburg (ZH). Om te beginnen kan gesteld worden dat alle 

Romeinse bewoningssporen in deze bewoningszone deel uit hebben gemaakt van een en dezelfde militaire 

gemeenschap. Dienstdoende militairen, afgezwaaide veteranen, hun wettige (en onwettige) vrouwen, 

kinderen, handelaren, ambachtslieden, kooplui, enz. enz. mogen gerekend worden tot dezelfde zogenaamde 

military community.234 De onderlinge verbanden tussen de bewoners van het castellum, ‘Het Marktveld’, 

‘Veldzicht’ en ‘De Woerd’ waren ongetwijfeld legio, zowel in sociaal als economisch opzicht. Hoewel 

nooit zeker is hoe de bewoners hun nederzetting noemden, volstaat hier om de totale agglomeratie van 

militaire en civiele bewoning samen te vatten onder de naam zoals we die menen te kennen van de 

Peutingerkaart: Praetorium Agrippinae.235  

 

De in dit rapport beschreven Romeinse nederzettingssporen op het terrein ‘De Woerd’ staan op zichzelf 

maar kunnen natuurlijk ook in een breder verband worden geanalyseerd. De analytische eenheid waarop dat 

gebeurt, is de microregio, een begrip dat sterk samenhangt met een specifiek afgebakend gebied en in de 

archeologie dikwijls ook gekoppeld aan landschappelijk overeenkomstige kenmerken. Qua omvang bevindt 

de microregio zich boven het niveau van een individuele vindplaats maar onder die van de mesoregio; een 

voorbeeld van laatstgenoemde is bijvoorbeeld het West-Nederlandse rivieren- en kustgebied. Voor de hier 

gedefinieerde microregio Valkenburg (ZH)  geldt dat die geografisch gezien - en op vindplaatsgebied - niet 

uitstijgt boven het gemeentelijk niveau. Vanuit landschappelijk oogpunt bekeken, behandelt het de zone 

waarin het West-Nederlandse rivierengebied langs de oevers van de Rijn de Noordzeekust nadert. Het 

gevolg van deze oost-west / noord-zuid-“botsing” is de aanwezigheid van allerlei watergerelateerde 

fenomenen. Te denken valt aan kwelders, getijdestromen en –werking, naast typische rivierfenomenen als 

een meanderende stroomdraad, opbouw en erosie van oeverwallen, de aanwezigheid van natte komgronden, 

crevasses of oeverwaldoorbraken enz. Al deze zaken hebben het landschap vorm gegeven. In deze delta-

achtige situatie waarbij de Rijn uiteindelijk bij Katwijk uitmondde in de Noordzee, hebben de Romeinen 

hun heil gezocht op de hogere en drogere delen van de wetlands. 

 

De archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd beperken zich in de microregio hoofdzakelijk tot de 

zuidoever (of misschien hier beter gezegd de westoever) van de Rijn. Het Romeinse legerkamp ter plaatse 

van de dorpskern Valkenburg is de spil waaromheen allerlei militair gerelateerde en gelieerde activiteiten 

plaatsvinden vanaf het tweede kwart van de 1ste eeuw n.Chr. tot in de 4de eeuw. De zeven elkaar in de tijd 

opvolgende fasen van het legerkamp zijn goed gedocumenteerd door de archeologen van destijds.236  

Noordelijk van het kampement tasten de archeologen nog deels in het duister. Vanuit de noordwestpoort 

(porta principalis sinistra) van het fort zal de weg ongetwijfeld doorlopen over de Romeinse oever van de 

                                                            
234 Vergelijk hiertoe verscheidene artikelen in Goldsworthy/Haynes (1999) over de Roman Army as a Community. 
235 Zie hoofdstuk 3 van dit rapport voor de discussie over de benaming van Praetorium Aggripinae. Verder De Hingh/Vos 2005.  
236 Zie hoofdstuk 3 van dit rapport. 
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Rijn tot aan de kust bij Katwijk, wellicht tot de Brittenburg of een voorloper daarvan. Niet alleen is die 

laatstgenoemde vindplaats nog steeds in nevelen gehuld, ook over het exacte verloop van de Romeinse 

hoofdroute in deze richting bestaat volop discussie in de literatuur. Enkele jaren terug is bij proefonderzoek 

nabij Katwijk-Zanderij naar onze mening beslist een deel van die vermoedelijke limesweg aangetroffen, ook 

al denken de auteurs van het bewuste rapport daar enigszins anders over.237 Elders hebben de opgravers van 

de vindplaats Katwijk-Zanderij zelf ook al het vermoeden geuit dat ‘De Zanderij’ langs een noord-zuid 

lopende weg was gesitueerd.238 Niet alleen zijn er langgerekte greppels aangetroffen die als bermsloten 

zouden kunnen worden geïnterpreteerd, maar ook is het toenmalige grafveld van ‘De Zanderij’ er net naast 

gelegen; een indicator die wel vaker voorkomt en een mooi hulpmiddel om Romeinse wegen te 

positioneren.  

Een weglichaam en een vergelijkbare constructie zoals die van bijvoorbeeld ‘Het Marktveld’ in Valkenburg 

werd niet aangetroffen bij ‘De Zanderij’, maar dat hoeft ook geenszins het geval te zijn geweest en kan 

nooit een doorslaggevend element zijn om het bestaan van de weg ter plaatse te ontkennen of te negeren. 

Elders zijn immers genoeg afwijkende wegtracés onderzocht zonder dat er sprake was van een agger of 

dijklichaam.239 Juist de verscheidenheid in uiterlijke verschijningsvormen van Romeinse wegen is een feit 

in de Nederlandse wetlands. In dit voorkomende geval kan met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid worden gesteld dat op basis van topografische en landschappelijke gegevens de 

Romeinse limesweg door dit gebied loopt en is waargenomen ter plaatse van de Zanderij. 

Afgezien van Katwijk-Zanderij en een nederzetting op de locatie ‘Klein Duin’ is er nog weinig concreet 

bekend aan belangwekkende vindplaatsen uit dit gebied. Dichter in de buurt van het castellum van 

Valkenburg zijn wel meldingen en ook enkele opgegraven vondsten van crematiegraven, al dan niet 

voorzien van een urn.240 Dat hier nog van alles te verwachten valt aan Romeinse geschiedenis, is zeker. In 

hoeverre er sprake is van een vicus ten noorden van het legerkamp kan met de huidige stand van kennis niet 

worden bepaald, maar het lijkt wel aannemelijk. 

 

Naar het zuiden bekeken vanaf het castellum is meer bekend door archeologisch onderzoek. Allereerst was 

vermoedelijk net buiten de zuidoostpoort (porta principalis dextra) een badhuis opgericht.241 Nog verder 

zuidelijk stonden bij een zijgeul langs de doorgaande weg enkele civiele gebouwen op het terrein met het 

toponiem ‘Veldzicht’. Vanaf de daaropvolgende zijgeul had de bewoning in eerste instantie een militaire 

signatuur. Daar op ‘Het Marktveld’ stonden – niet allemaal tegelijk - enkele militaire bouwsels waaronder 

een klein fort, een wachttoren en een aantal grote opslagschuren voor graan. Ze lagen allemaal in de directe 

omgeving van de rode lijn door het gebied, de grote doorgaande Romeinse grensweg die parallel aan de 

waterweg (de Rijn) het achterland doorsneed.  

                                                            
237 Müller/Van Doesburg 2008. 
238 Van der Velde 2008, 384. 
239 Luksen-IJtsma 2010, met veel verwijzingen aangaande de gehele limes en de West-Nederlandse kuststrook. 
240 Recent onderzoek van Archol/RAAP aan de noordoostzijde van het Marine Vliegkamp toont dit aan (pers. meded. Adrie Tol), 
evenals een vroegere melding van een amateurarcheoloog van een ruwwandige kookpot met crematieresten ten noordwesten van 
het castellumterrein. 
241 De Hingh/Vos 2005, 163-164. 
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Na de hierboven vermelde militaire bouwfase vond een civiele bewoningsfase plaats waarbij een handvol 

gebouwen werd opgericht in landelijke, agrarische stijl.242 Deze driebeukige boerderijen oriënteerden zich 

nabij de Romeinse weg langs greppels en sloten met ingenieuze watermanagementsystemen zoals duikers 

en dammen.    

Voor wat betreft de begravingen in de microregio is het onderzoek op ‘Het Marktveld’ ook een bepalende 

locatie gebleken. Ongeveer 400 begraven individuen worden verondersteld te zijn bijgezet op dit 

omvangrijke grafveld: mannen, vrouwen en kinderen, inhumaties en crematies, militair en burgerlijk.243  

Dat er meer grafvelden moeten hebben bestaan, lijkt aannemelijk en losse vondsten uit de omgeving 

bevestigen die aanname (zie hiervoor).  

 

‘De Woerd’ onderscheidt zich, vanuit archeologisch oogpunt beschouwd, op meerdere punten van de rest 

van Valkenburg (ZH). Allereerst is er sprake van een havencomplex in de vroegste bewoningsfase. Deze 

fase mag gelijk worden geschakeld met de castellum-periode 2/3 en ‘Marktveld’-periode 1. De forse 

strekdam of aanlegsteiger/loskade in combinatie met een aantal direct ten westen daarvan gelegen grote 

opslagschuren doet een op- of overslagfunctie ter plekke vermoeden. Hoewel er ook een haven langs de 

zijgeul van ‘Het Marktveld’ verondersteld mag worden en het castellum ongetwijfeld ook een forse 

aanlegsteiger of loskade moet hebben gehad, zijn die archeologisch nog niet aangetoond.  

Ten tweede zijn op ‘De Woerd’ enkele tientallen gebouwen aangetroffen die niet alleen in Valkenburg maar 

ook daarbuiten in Nederland zeer spaarzaam archeologisch zijn overgeleverd. De houten woonwijk van 

Romeinse Streifenhäuser of rijtjeshuizen heeft opzienbarende gegevens opgeleverd en biedt inzicht in de 

aanleg en structuur van een Romeinse vicus. Het roept echter ook veel vragen op waarvan een van de 

belangrijkste is waarom alleen op ‘De Woerd’ deze typische Streifenhäuser zijn gevonden en niet elders in 

Valkenburg. Vooral in de directe omgeving van het fort had dit immers - analoog aan andere vici zoals we 

die kennen uit Germania inferior of Britannia - verwacht mogen worden. Kan het zijn dat in de 

archeologisch onbekende zone ten noordwesten van het fort nog dergelijke huizen hebben bestaan die tot nu 

toe onontdekt zijn gebleven? Andere vragen zijn wat de exacte relatie is geweest tussen de bewoning op 

‘De Woerd’ en het ca. 1 km verderop gelegen legerkamp. Is dat niet wat ver voor een “echte” militaire 

vicus, die zich toch meestal direct buiten het kampement langs de uitvalswegen uitstrekt? Op deze vragen 

kan nog steeds niet een bevredigend antwoord worden geformuleerd. Verder onderzoek is hier dus 

noodzakelijk.  

Ten derde heeft ‘De Woerd’ ook nieuwe inzichten geleverd aangaande de wegen in het gebied. Samen met 

de gegevens van het nog ongepubliceerde onderzoek op het vliegveld van Valkenburg, waar ook een 

waarschijnlijk deel van een landroute is opgegraven, duidt de oriëntatie van de bewoningssporen van de 

rijtjeshuizen op een tweede (secundaire?) weg of pad aan de westzijde van ‘De Woerd’. De fameuze en 

elders fors uitgevoerde ‘Hadrianus’-weg uit de jaren 20 van de 2de eeuw is op ‘De Woerd’ minder 

overtuigend aanwezig dan op de andere onderzochte Valkenburgse opgravingsterreinen (zie ook hoofdstuk 

6.2). De aanvang van de vroegste landroute is op ‘De Woerd’ niet zeker gesteld, maar gelet op de forse 
                                                            
242 Vergelijkbaar met andere Zuid-Hollandse boerderij-typen (Bloemers 1978; Wiepking 1997); zie verder Van Haaff 
1987;Bult/Hallewas 1986; Vos in prep. 
243 Van Dierendonck et al. 1993.; zie ook De Hingh/Vos 2005, 157-161. 
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hoeveelheid versierde terra sigillata van het type Dragendorff 29 mag een vroeg-Flavische – en wellicht 

zelfs een pre-Flavische - aanvang van de bouwwerkzaamheden niet worden uitgesloten. 

Ten slotte is de datering van ‘De Woerd’ interessant en de daarmee gepaard gaande brandsporen in relatie 

tot de periodisering. Dergelijke brandsporen zouden kunnen wijzen op een calamiteit veroorzaakt door 

onrust in de microregio. Voor de brandfase uit de late 2de eeuw valt daarbij te denken aan de uit historische 

bron bekende Chaukische invallen in de laatste decennia van die eeuw. Het is verleidelijk en ook niet geheel 

uitgesloten om dergelijke gegevens aan elkaar te verbinden.244 Echter, een meer banale oorzaak is ook 

mogelijk, te wijten aan bijvoorbeeld onvoorzichtigheid met vuurgerelateerde activiteiten, een blikseminslag 

of een andere (natuur)ramp. Die kunnen (delen van) een houten woonwijk in een mum van tijd doen 

veranderen in een vuurzee, zoals bekend uit antieke bronnen over de grote brand van Rome bijvoorbeeld. 

Of er dus een ‘historische’ oorzaak achter de brandsporen van ‘De Woerd’ is verscholen, zal wel altijd in 

het ongewisse blijven.      

 

 

7.6 Kenniswinst m.b.t. vici binnen de Nederlandse landsgrenzen 
 

Eerder is in hoofdstuk 6.3.1 globaal al het een en ander geschreven over (militaire) vici bij Romeinse forten 

in Nederland. In deze paragraaf wordt gepoogd om aan de hand van de onderzoeksresultaten van ‘De 

Woerd’ het potentieel te verwoorden om data van andere vici opnieuw ter hand te nemen.  

Vici worden vaak kunstmatig gesplitst in militaire en burgerlijke dorpen. De eerste groep betreft uitsluitend 

sporen van een nederzetting direct nabij een Romeins legerkamp. De tweede groep is vooral in het 

achterland te vinden, relatief ver weg van de militaire installaties aan de Romeinse rijksgrens. Hoewel in de 

praktijk beide typen vici dezelfde uiterlijke verschijningsvorm kunnen hebben gehad, bijvoorbeeld die van 

een wegdorp, was hun functie verschillend. Militaire vici zijn hoofdzakelijk en voornamelijk in bedrijf om 

de nabijgelegen legereenheid te ondersteunen in de breedste zin van het woord.245 Bovendien zijn ze in 

strikt juridische zin geen burgerlijke nederzetting aangezien zij geen eigen bestuur hadden, maar ze vielen 

onder het toezicht van de kampcommandant van het nabijgelegen legerkamp. Ambachtelijke 

werkzaamheden, kleinschalige industriële activiteiten en diensten stonden alle ten dienste van de militaire 

gemeenschap, waar de vicani zelf ook deel van uitmaakten.  

Dergelijk diensten kunnen natuurlijk ook bij burgerlijke vici voorkomen, maar staan dan ten dienste van de 

lokale gemeenschappen, die niet per se van militaire origine zijn geweest. Over het samenstel van de 

burgerlijke vici heeft Hiddink enige decennia terug een interessant punt toegevoegd door ze te bestempelen 

als rurale centra.246 Een dergelijk functie is echter niet beperkt tot de grotere civiele nederzettingen. Juist 

waar die civiele nederzettingen ontbreken om hun taak (marktfunctie, distributie, uitwisseling) als rurale 

centra uit te oefenen, mag worden aangenomen dat militaire vici die rol hebben gespeeld.247 

                                                            
244 Het is echter opmerkelijk dat op andere terreinen in en rond Valkenburg geen sprake lijkt te zijn geweest van grootschalige 
brandsporen zodat een algehele verwoestende aanval van die Chauken minder aannemelijk wordt. 
245 Vergelijk Cavallo et al. 2008. Zie ook Mattingly 2007; Goldsworthy/Haynes 1999; Sommer 1988; Salway 1965. 
246 Hiddink 1991. 
247 Als voorbeeld geldt hier het Kromme-Rijngebied waar aannemelijk wordt gemaakt dat militaire vici hun ‘rurale’ plaats hebben 
in het nederzettingssysteem (Vos 2009, 225-237). 
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De kennis over militaire vici in Nederland is nog beperkt. Volgende de NOaA kan van een aantal 

kampdorpen misschien nog wel de globale omvang worden verondersteld, maar zijn vrijwel overal 

onbegrijpelijke plattegronden opgegraven.248 Dat geldt bijvoorbeeld voor Bunnik-Vechten, Leiden-

Roomburg en Woerden-Kerkplein. De laatste vijf jaar lijkt er nauwelijks iets veranderd. Weliswaar heeft 

onderzoek in de Leidsche Rijn enkele gebouwplattegronden opgeleverd, maar het globale onbegrijpelijke 

beeld van Nederlandse vici is tot op heden blijven bestaan.   

De recent gepubliceerde resultaten van het onderzoek op de St. Josephhof in Nijmegen249 en die van het 

onderhavige onderzoek op Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ brengen hier hopelijk grote veranderingen in. 

Allereerst zijn nu voor het eerst begrijpelijke plattegronden voorhanden, zoals we die van elders kennen uit 

het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk met name in Engeland en Duitsland. De herkenbare typen 

plattegronden kunnen als leidraad dienen om het oude, dikwijls onbegrijpelijke onderzoek opnieuw ter hand 

te nemen. Met nieuwe kennis en ideeën bewapend over percelering en de inrichting van de rijtjeshuizen met 

hun gezamenlijke wanden, gangen, stegen en erfscheidingen op de achtererven die tot op heden nog 

nauwelijks waren doorgedrongen bij de Nederlandse wetenschappers. Vooral ook de inzichten over gangen 

en stegen kan tot nieuwe gedachten leiden over de indeling en het gebruik van huis en erf, evenals de 

verstrekkende conclusie dat huizen niet altijd hoofdzakelijk van hout hoeven te zijn gemaakt maar dat 

zogenaamd Stampflehm als een serieus te nemen bouwmateriaal moet worden gezien.  

Tot slot is over de inrichting van de huizen en dan vooral ook over het gebruik en voorkomen van 

afvoergoten, stromend water en gespoelde beerputten veel kennis gewonnen, met name door het onderzoek 

van Heirbaut in Nijmegen.250 Die kennis kon helaas maar op beperkte wijze worden toegepast op ‘De 

Woerd’, omdat de opgravingsgegevens dit soort analyses niet toelieten. Desalniettemin heeft het 

verrassende resultaten opgeleverd en zijn naast twee goten ook enkele individuele huisaansluitingen 

ontdekt. Verder is zowel een aantal inpandige beerputten ontdekt als mede enkele vermoedelijke 

toilethuizen op de achtererven van de rijtjeshuizen. Voor toekomstig vicus-onderzoek is de studie hiernaar 

van evident belang om de inrichting en het gebruik van de woonhuizen door de toenmalige bewoners te 

kunnen achterhalen. Het onderzoek naar de bewoning op ‘De Woerd’ hoopt hier op bescheiden wijze als 

inspiratiebron te mogen dienen.        

 

Het aardewerkonderzoek van ‘De Woerd’ heeft waardevolle aanvullende informatie opgeleverd. Het heeft 

het al bestaande beeld dat gebaseerd was op de pottenbakkersstempels op terra sigillata versterkt en 

gedetailleerder ingevuld. Met name de versierde terra sigillata heeft een grote hoeveelheid relatief 

nauwkeurige dateringen opgeleverd, waardoor een groter aantal sporen kon worden gedateerd. Ook de 

overige (gladde) terra sigillata en de geverfde waar hebben goede diensten bewezen bij de datering van de 

verschillende sporen.  

Het grote aandeel 1ste-eeuws aardewerk, dat overigens ook al zichtbaar was bij de eerder gepubliceerde 

stempels op terra sigillata, en de spreiding ervan over het terrein heeft aangetoond dat de bouw van de 
                                                            
248 Van Enckevort/Vos 2006, 15. 
249 Zoals eerder vermeld is, betreft het hier geen vicus maar de Vroeg-Romeinse nederzetting Oppidum Batavorum. In hetzelfde 
rijtje met veel gebouwplattegronden hoort ook die andere Romeinse stad, Forum Hadriani, waarover T. Buijtendorp uitvoerig heeft 
gepubliceerd. 
250 Heirbaut 2010; zie ook Van Enckevort/Heirbaut 2010 
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eerste huizen niet rond het midden van de 2de eeuw n.Chr. moet worden geplaatst, maar al in de vroeg-

Flavische (of mogelijk zelfs laat-Neroonse) periode. Het aardewerkonderzoek heeft dan ook een aanpassing 

van de periodisering van ‘De Woerd’ mogelijk gemaakt. Op basis van zowel de geverfde waar als de terra 

sigillata lijkt het erop dat er rond het tweede kwart van de 2de eeuw minder activiteiten op ‘De Woerd’ zijn 

geweest. In de aangetroffen sporen is een dergelijke daling in de activiteiten moeilijk aanwijsbaar; de dip is 

uitsluitend aantoonbaar op basis van de verhoudingen binnen het aardewerk.  

Vergelijking van de terra sigillata met andere militaire of militair georiënteerde vindplaatsen laat zien dat 

het aardewerk van Valkenburg ‘De Woerd’ goed binnen het algehele beeld past van de militaire 

vindplaatsen langs de limes in dit deel van Germania inferior. Zowel de gestempelde als de versierde terra 

sigillata vertoont veel overeenkomsten met de sigillata uit Forum Hadriani en Zwammerdam. De Oost-

Gallische terra sigillata van Valkenburg ‘De Woerd’ is vooral afkomstig uit productieateliers van Trier, La 

Madeleine en de Argonnen. De aanvoerlijnen naar Valkenburg van deze tafelwaar, die als secundaire lading 

bij de aanvoer van bulkproducten mee kwam, moeten dus dezelfde zijn geweest. Ongetwijfeld betrokken de 

inwoners van ‘De Woerd’ hun spullen via een markt, maar welke dat precies is geweest, daar moeten we het 

antwoord schuldig op blijven. Mogelijke kandidaten zijn de meest nabijgelegen stad, Forum Hadriani, maar 

ook denkbaar is dat de vicus op ‘De Woerd’ als voormalig (?) op- en overslagterrein hier op een of andere 

wijze een betekenisvolle rol heeft gespeeld; niet alleen als afzetgebied van goederen maar ook als 

transitieplaats naar het omliggende gebied.       

 

Over de functie van ‘De Woerd’ en haar inwoners kan nog het volgende aanvullend worden gezegd. Gelet 

op de lay-out van het terrein, de betrekkelijke eenvormigheid van de huizen en de stelselmatige aanleg van 

de houten woonwijk is het aannemelijk dat een centraal gezag hier de hand in heeft gehad. Als grote 

“aannemer” komt het Romeinse leger het meest in aanmerking natuurlijk, omdat die het  militaire Nutzland 

gemakkelijk kon ontwikkelen. Minder waarschijnlijk is dat individuele lieden hun eigen stukje grond 

konden kopen om zelf huizen op te bouwen.  

Daarnaast is het, gelet op het voorkomen van een aanzienlijke hoeveelheid graffiti op terra sigillata, een 

gebruik dat veelvuldig voorkwam in de legerkampen; het merken van gebruiksaardewerk om het 

individuele eigendom van elkaar te kunnen onderscheiden. Het is daarmee ook waarschijnlijk dat de 

bewoners van de woonwijk soldaten waren; of beter gezegd, ex-soldaten, veteranen dus. Die veteranen 

bleven na hun afzwaaien in de nabijheid van hun dienstmaten wonen en zochten hun heil in de vicus met 

hun families. De teruggevonden graffiti op het aardewerk zal afkomstig zijn van serviesgoed dat zij na 

afloop van hun diensttijd hebben meegenomen toen ze bij hun familie in de vicus gingen wonen.251 Dat de 

ex-militairen hier bleven wonen, ondanks dat ze uit den vreemde kwamen, en niet terugkeerden naar hun 

oorspronkelijke thuisland is begrijpelijk en zelfs meest voorkomend.252  

 

                                                            
251 Tekenend hiervoor is natuurlijk de graffito (cat.nr.28) van ene SANCTUS of SANUTUS uit de centuria van CAT[…]. Zie 
verder voor een discussie over afzwaaiende soldaten en het hun toegekende burgerrecht inclusief het erkende huwelijk (conubium) 
o.a. Pferdehirt (2002), Derks (2004) en Nicolay (2007).  
252 Vgl. Nicolay 2007; Derks 2004. 
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De veteranen zullen immers ook al tijdens hun diensttijd contacten in de vicus hebben onderhouden en 

wellicht een onwettig gezin hebben gehad, ondanks dat dit niet mocht volgens de regels. Na afloop van hun 

diensttijd konden zij hun gezin “legaliseren” en in de directe omgeving van hun eigen military community 

hun oude dag slijten.  

 

Die militaire gemeenschap toont zich aan de hand van een bijzondere vondst in één van de huizen op ‘De 

Woerd’ of uit de bedding van Rijn of zijgeul. Deze vondst van een bronzen been- of scheenbeschermer 

wijst op een afgezwaaide ruiter of officier op ‘De Woerd’. Het pronkstuk heeft vermoedelijk toebehoord 

aan het uniform van een centurio of was een deel van een parade-uitrusting van een cavalerist. Die is 

blijkbaar na afloop van zijn diensttijd in de vicus gaan wonen op ‘De Woerd’ en heeft (delen van?) zijn 

uitrusting als herdenkingsstuk of mogelijk statussymbool behouden.253  

Wat tot slot het oorspronkelijke lichtingsgebied van (veel van) deze veteranen is geweest, weten we niet. 

Echter, gelet op de 2de-eeuwse bezetting van het castellum van Valkenburg met Thracische troepen, is het 

niet uitgesloten dat het hier om mensen van de Balkan ging uit het tegenwoordige Bulgarije en Noord-

Griekenland.254 Dat is helaas niet afleesbaar uit de overgeleverde graffiti op het aardewerk, waar geen 

enkele persoonsnaam van een militair op is herkend, zodat de identiteit van de bewoners wat dat betreft 

onbekend is gebleven.  

                                                            
253 Vergelijk verder ook de discussie bij Nicolay (2007) over de levenscyclus van militaria. Zie ook hoofdstuk 5.2. Het is niet 
duidelijk geworden waar het bronzen pronkstuk nu precies vandaan kwam. Het is afkomstig uit de stort van de eerder aangelegde 
gassleuf (pers.meded. dr. H. Sarfatij, Amsterdam).   
254 In het castellum van Valkenburg (ZH) huist vanaf de Flavische periode een voltallige cohors quingenaria equitata, 
waarschijnlijk de Cohors IIII Thracum (De Hingh/Vos 2005, 107, 111, 115-116).  
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 

 

Dit afsluitende hoofdstuk omvat de beantwoording van de onderzoeksvragen. Die antwoorden zijn in de 

eerdere hoofdstukken uitvoerig beschreven, maar zullen hier puntsgewijs nog eenmaal worden samengevat. 

Verder is in de tweede paragraaf een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot onder meer de 

uitwerking van oud onderzoek en de aanpak van toekomstig onderzoek in de nabije omgeving van ‘De 

Woerd’.   

 

 

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
De onderstaande onderzoeksvragen lagen ten grondslag van de onderhavige studie “Rondom Romeinse 

rijtjeshuizen” en zullen hieronder zo goed als mogelijk, in samenvattende vorm, worden beantwoord.  

 

1) Welke gebouwplattegronden kunnen worden onderscheiden op het terrein ‘De Woerd’ en wat is hun 

datering?  

Op ‘De Woerd’ zijn verschillende typen gebouwen aangetroffen. In eerste instantie werd bij de aanvraag van 

het onderzoek ook gedacht dat zich daarbinnen boerderijplattegronden zouden bevinden zoals we die kennen 

van het omringende platteland. Daarvan is echter niets aangetoond en dus kan het voorkomen van 

boerderijplattegronden op ‘De Woerd’ nu worden weerlegd. Dat is op zich een opmerkelijk gegeven 

aangezien op ‘Het Marktveld’ in de 2de-3de eeuw wél sprake is van boerderijbouw in de lokale bouwtraditie. 

Er is dus werkelijk sprake van een functioneel verschil tussen de verschillende bewoningsterreinen in de 

nabijheid van het Romeinse legerkamp.  

Gebouwtypen die wel voorkomen zijn Streifenhäuser (striphouses of rijtjeshuizen), magazijnachtige 

gebouwen (Hallenbauten), enkele opslagstructuren en bijgebouwen van allerlei omvang. In totaal gaat het 

om ruim 50 gebouwplattegronden die helaas lang niet altijd even duidelijk kunnen worden onderscheiden 

binnen de veelvoud aan grondsporen (fig. 8.1).  

De oudste gebouwen zijn de opslagstructuren. Ze bevinden zich in het noordelijke deel van bouwblok A en 

dateren uit het midden van de 1ste eeuw n.Chr. Nadat ze in onbruik zijn geraakt omstreeks het derde kwart 

van de 1ste eeuw verschijnen de eerste rijtjeshuizen in de vicus. Een precieze datering hiervoor is lastig te 

geven maar vermoedelijk ergens rond 80 n.Chr.  te plaatsen. Deze rijtjeshuizen bestaan in soms licht 

gewijzigde vorm tot het einde van de 2de, begin van de 3de eeuw. 

Problematisch is de datering van de magazijnachtige gebouwen, de Hallenbauten. Ze bevinden zich op de 

achtererven van bouwblok A. Daar waren in eerste instantie nog lange percelen met bijgebouwen in gebruik 

en het is onvoorstelbaar dat er gelijk al magazijnen zijn geplaatst. Maar ergens voordat de ‘echte’ 

rijtjeshuizen van bouwblok C in gebruik worden genomen, moet er een fase zijn geweest dat een aantal 

magazijnen heeft bestaan op bouwblok C. Er is geen daterend vondstmateriaal uit afkomstig, dus daarmee  
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 Type Specifiek aantal Bouwblok datering 

Streifenhaus woonhuis / winkel 21 A 80-250 

Streifenhaus woonhuis / winkel 3 B 80-250 

Streifenhaus woonhuis / winkel 9 C 150-250 

Hallenbau magazijn / opslag (?) 2 C 120-150 (?) 

Opslag graanschuur (horreum) 1 A 50-80 

Opslag meerpalenspieker 2 A 50-80 

Bijgebouwen schuurtjes/toilethuizen 16 A/B/C 1ste-3de eeuw 

     

TOTAAL Diverse gebouwplattegronden 54 A/B/C 50-250 n.Chr. 

 
Figuur 8.1 Overzicht van de typen gebouwplattegronden op de verschillende bouwblokken en hun bijbehorende datering.   

 

komen we niet verder. Wel is materiaal in de Streifenhäuser van bouwblok C gevonden dat op zijn vroegst 

vanaf het midden van de 2de eeuw dateert. Kort samengevat zou dus kunnen worden geopperd dat de 

magazijnen ergens in de periode ervoor (120 - 150 n.Chr.) hebben bestaan, maar preciezer dan dat zijn ze 

helaas niet te plaatsen.    

 

2) Wat is de relatie tussen de gebouwen en de nabijgelegen infrastructuur zoals de Romeinse limesweg?  

De Romeinse limesweg heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie en loopt aan de oostelijke zijde van het 

opgravingsterrein. De weg kan niet heel scherp gedateerd worden op basis van opgravingsgegevens van ‘De 

Woerd’, maar Flavisch materiaal komt voor op het ‘dijkje’. Dat is een fractie eerder dan dat het onderzoek 

op de nabijgelegen terreinen ‘Het Marktveld’ en ‘Veldzicht’ heeft opgeleverd waar de data wijzen op een 

aanleg omstreeks het einde van de 1ste eeuw n.Chr. De route wordt waarschijnlijk vernieuwd tijdens de 

regering van Hadrianus (117-138) omstreeks de jaren 124/125 n.Chr. De elders forse eikenhouten staanders 

van dit 2de-eeuwse tracé zijn op ‘De Woerd’ slecht herkenbaar. Eikenhout is in elk geval niet herkenbaar 

genoteerd op de veld- en profieltekeningen. Alleen de paarsgewijs geplaatste dubbelstaanders zijn als 

fenomeen herkend, maar of dit werkelijk het Hadriaanse wegtracé is geweest, valt op basis van de 

grondsporen enigszins te betwijfelen. Enkele vondsten in de bermsloten wijzen op de 2de eeuw dus het is op 

basis daarvan niet uitgesloten dat de Hadrianus-route over ‘De Woerd ‘heeft gelopen. 

Om een andere reden gaan we er echter ook van uit dat dit het geval is geweest. Dit omdat de 2de-eeuwse 

Streifenhäuser met hun kopse kanten gericht waren op de weg. De veronderstelde tabernae of winkeltjes met 

een porticus of veranda aan de wegzijde laten zich op enkele plaatsen immers goed herkennen. Verder 

oversnijden de grondsporen van de rijtjeshuizen nergens het wegtracé, hetgeen een indirecte aanwijzing 

vormt voor de gelijktijdige gebruiksfase van de landroute.  

Naast de grote limesweg heeft ergens buiten de opgravingsgrenzen, aan de westzijde ter hoogte van het 

voormalige Marine Vliegkamp, nog (minstens!) een Romeinse route bestaan. We menen dit af te mogen 

leiden uit de grondsporen van de Streifenhäuser op de bouwblokken B en C. De voorzijden van deze huizen 

oriënteren zich op iets ten westen van het opgravingsterrein en ondanks dat er geen sporen van zijn 
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opgegraven, kan het haast niet anders dan dat de rijtjeshuizen van de percelen B en C ook op een weg waren 

georiënteerd. Niet duidelijk is de status van deze weg. Gaat het om een secundaire route die parallel aan de 

limesweg heeft bestaan? Dat lijkt aannemelijk. Opvallend daarbij is bovendien dat sporen van deze 

secundaire weg waarschijnlijk ook in noordelijke richting zijn aangetroffen. Zowel op het Marine Vliegkamp 

waar recent onderzoek van Archol/RAAP een wegtracé heeft aangesneden, als op ‘Het Marktveld’ lijken 

wegtracés in het verlengde van de veronderstelde secundaire route te liggen. Hoe zich dit echter allemaal 

precies tot elkaar verhoudt, zal alleen door aanvullend gravend archeologisch onderzoek kunnen worden 

vastgesteld.255       

 

Afgezien van de landweg(en) spelen ook waterwegen een rol in het onderzoeksgebied. Die waterwegen 

bestaan uit de Rijn en zijn zijgeulen. Dat de Rijn een belangrijke transportader is geweest in de Romeinse tijd 

behoeft hier geen uitleg. Op ‘De Woerd’ zijn vooral uit de eerste bewoningsfase verscheidene bouwsels die 

dat bevestigen. Er bestond immers een fors kadewerk of pier aan de landzijde van de Rijn, dat samen met de 

in het achterland aangetroffen opslagstructuren als havencomplex is geïnterpreteerd. Ook een van de 

zijgeulen van de Rijn bevindt zich nog net in het onderzoeksgebied, aan de meest noordelijke zijde van het 

opgravingsterrein. Helaas is daar niet veel meer van te zeggen dan dat die gebruikt is als afvaldump in de 

Romeinse tijd, getuige de Romeinse vondsten in de geulbedding.256  

Elders op ‘Het Marktveld’ bijvoorbeeld is langs een andere zijgeul ook een gebouw aangetroffen dat als 

loods of scheepshuis is gekwalificeerd.257 Op ‘De Woerd’ zijn dat soort gebouwen niet overtuigend 

aanwezig. Daardoor is het functioneel gebruik van de zijgeul op ‘De Woerd’ niet nader te bepalen. We 

mogen echter best fantaseren dat de watervoerende zijgeul in algemene zin gebruikt kan zijn als waterweg 

richting het achterland. Tot waar men heeft kunnen varen, in verband met de afnemende diepte van de geul 

richting het westelijke lager gelegen komgebied, valt echter moeilijk vast te stellen.258 Dat boomstamkano’s, 

andere kleine boten, wellicht ook platbodems en eventueel militaire patrouilleschepen daar hun weg hebben 

kunnen vinden, is denkbaar. Maar daarmee heeft de speculatie wel een hoge vlucht genomen.        

 

3) Wat is de globale landschappelijke setting en ontwikkeling ervan?  

Het landschap rondom de vindplaats kan globaal gecategoriseerd worden als wetland. Meer inzoomend in 

detail gaat het om een rivierenlandschap met oeverwallen, zijgeulen (eventueel te interpreteren als 

voormalige crevassedoorbraken) en een kwelderachtig achterland met geulen en prielen. Die laatstgenoemde 

fenomenen zijn onder invloed van getijdenwerking vanuit zee ontstaan en de invloed van de kust is hier nog 

merkbaar. De “botsing” tussen het noord-zuid gerichte kustlandschap en het oost-west georiënteerde 

rivierenlandschap vindt ter hoogte van Valkenburg/Katwijk plaats in een delta-achtige situatie (estuarium). 

De Rijn fungeert als hoofdader van waterafvoer in dit gebied. Elders op ‘Het Marktveld’ heeft de Rijn in het 

tweede kwart van de 2de eeuw een fors gedeelte van de nederzettings- en begravingssporen weggeslagen. Op 

                                                            
255 Er is notabene nog een derde – secundaire - route, namelijk de zogenaamde knuppelweg die Van Giffen noemt (Van Giffen 
1948, 20), maar onzeker is of die uit de Romeinse periode stamt. Zie ook hoofdstuk 1. 
256 Ook in de Karolingische periode is dit nog het geval, getuige de vondsten (zie fig. 6.34), waaruit mag worden afgeleid dat de 
geul nog niet geheel was dichtgeslibd. 
257 Hallewas/Van Dierendonck 1993, 25-34. 
258 Het recente onderzoek op het vliegveld heeft voor wat deze geul betreft geen nieuw licht hierop geworpen. 
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‘De Woerd’ is een dergelijke erosie niet aantoonbaar. Alleen langs de noordelijke zijgeul is sprake van 

erosieve waterwerking, maar gelet op de notaties op de veldtekeningen van het aangetroffen vondstmateriaal 

moet dit aan de Karolingische periode worden toegeschreven. 

In de eerste fase lag langs de Rijn een havencomplex met een pier/aanlegsteiger etc. zoals eerder in dit 

rapport is beschreven. Het verhoogde plateau of platform waarop deze infrastructuur was gebouwd is door 

mensenhanden opgeworpen. De precieze reden waarom dit complex op een bepaald moment is opgegeven, is 

onbekend, maar een duidelijk landschappelijke oorzaak voor het in onbruik raken kan in elk geval niet 

worden aangetoond. 

Ook voorafgaand aan de eerste echte bewoningsfase, d.w.z. met werkelijke woonhuizen, is het gebied 

stelselmatig opgehoogd door de mens. Dit gebeurde wederom door middel van het plaatsen van plaggen die 

werden gelegd in kleine U-vormige, tuinachtige vakken die waren afgebakend met palenrijtjes. Nadat het 

gebied aldus vermoedelijk één tot anderhalve meter was opgehoogd kon ook in het lager gelegen achterland 

aan de westzijde van de Romeinse weg bewoning plaatsvinden.  

De teloorgang van de laatste bewoning heeft eveneens weinig van doen met landschappelijke ontwikkelingen 

in het gebied, maar moet aan andere oorzaken worden geweten. Brandsporen aan de gebouwen betekenden 

immers het einde van het grootste gedeelte van de Romeinse bewoning op ‘De Woerd’ omstreeks het einde 

van de 2de eeuw of begin van de 3de eeuw. Nadien is er nog wel gewoond op ‘De Woerd’, zij het beperkt en 

zeer verspreid gelet op de schaarse vondsten uit de eerste helft van de 3de eeuw. Vondstmateriaal uit de 

Vroege Middeleeuwen ter plaatse, en ook verder oostelijk, duiden erop dat het gebied ook toen nog vanuit 

landschappelijk oogpunt toegankelijk en begaanbaar was. Blijkbaar was de Romeinse woonplek echter niet 

de meest aantrekkelijke woonplaats in die vroegmiddeleeuwse periode. De meest favoriete woongrond in de 

post-Romeinse tijd lag immers even oostelijk van ‘De Woerd 1972’, op het gebied van de opgraving ‘De 

Woerd 1988’. Dat is wel begrijpelijk omdat de vroegmiddeleeuwse nederzetting daarmee in de oksel van de 

naar het oosten opgeschoven rivierbocht van de Rijn kwam te liggen; een aantrekkelijke vestigingsplaats dus. 

 

4) Welke kenniswinst kan uit ‘De Woerd’ worden geboekt voor deze en andere militaire vici langs de 

Romeinse rijksgrens in de provincie Germania inferior en in het bijzonder langs het Nederlandse deel van 

Neder-Germanië? 

Voor het eerst is in omvangrijke mate sprake van een duidelijk beeld van bewoning in een militaire vicus 

langs de West-Nederlandse limes. Eerder zijn namelijk nauwelijks huisplattegronden herkend in militaire 

vici en werd hooguit alleen een min of meer stelselmatig aangelegd terrein herkend van langgerekte 

percelen – zoals in Bunnik-Vechten – maar bestond geen overzicht van een militair kampdorp zoals we dat 

kennen uit bijvoorbeeld het Duitse limesgebied.  

Nu ‘De Woerd’ globaal is uitgewerkt, zijn er, samen met de resultaten van de Nijmeegse St. Josephhof en in 

mindere mate de gebouwen uit Forum Hadriani, tientallen gebouwplattegronden beschikbaar voor studie en 

vergelijking van de zogenaamde striphouses of Streifenhäuser of Romeinse rijtjeshuizen langs de 

Nederlandse limes.  

Ondanks dat op ‘De Woerd’ voor lang niet alle gebouwen een overduidelijke plattegrond kan worden 

gepresenteerd doordat de opgegraven restanten van elkaar oversnijdende plattegronden de interpretatie 
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vertroebelen en ook de opgravers van ‘De Woerd’ niet precies door hadden wat ze aan het opgraven waren 

(waardoor achteraf gezien kansen zijn gemist), is de kenniswinst zonder meer overweldigend te noemen. De 

systematiek van een planmatige aanleg van langgerekte percelen met daarop woonwinkelhuizen en 

achtererven met verschillende bijgebouwen is goed herkenbaar. Ook is meer gedetailleerde informatie 

voorhanden over watervoorziening en het gebruik van beer- en afvalputten. Verder is eveneens wat 

bescheiden kennis gewonnen over de interne indeling van de huizen, hoewel die kennis vanuit Valkenburg 

beslist niet uitputtend mag worden genoemd. Men is voor de functionele indeling van dit soort gebouwen 

wellicht nog steeds afhankelijk van informatie uit vergelijkbare buitenlandse vici, hoewel de stedelijke 

nederzetting van de St. Josephhof te Nijmegen hier ook aan bij kan dragen.  

We weten nu wel meer over de aaneenschakeling van de verschillende ruimtes in de gebouwen en de in 

gebruik zijnde gangen die de ruimtes met elkaar verbonden. Over het precieze gebruik van de achtererven 

zijn we nog matig geïnformeerd. Weliswaar zijn er enkele bijgebouwen herkend en ook de aanwezigheid 

van stegen tussen de percelen is soms aantoonbaar, maar de exacte lengte van de percelen bijvoorbeeld en 

de ontwikkeling ervan door de tijd heen zijn nog onbekend gebleven. Hier kan toekomstig onderzoek ter 

hoogte van het Marine Vliegkamp wellicht meer licht op de zaak werpen. 

 

De resultaten van ‘De Woerd’ zijn hopelijk stimulerend om eerder globaal uitgewerkt onderzoek zoals dat 

te Bunnik-Vechten of Leiden-Roomburg, wederom ter hand te nemen. Doel zou kunnen zijn om te zien of 

de tot nog toe grotendeels onbegrepen sporen van die vici  met de nieuw verkregen Valkenburgse kennis 

begrijpelijker wordt en in de herkansing kan worden geïnterpreteerd.    

 
 
8.2 Aanbevelingen 
 
Het uitwerken van “oud onderzoek” is een tijdrovend maar altijd interessant proces. Naast de ontdekking 

van niet eerder herkende of in elk geval niet opgeschreven zaken, komen ook de manco’s van oud 

onderzoek in de regel treffend in beeld. Bij het onderzoek op ‘De Woerd’ is dat niet anders.  Conform de 

huidige stand van kennis over opgraven en werken volgens de KNA scoort dit onderzoek beslist een 

onvoldoende op vele fronten. Maar gelet op de toenmalige kennis en kunde valt het misschien nog enigszins 

mee. Hoe het ook zij, dit waren de uitgangspunten en niet per se de gewilde randvoorwaarden op grond 

waarvan het onderhavige rapport tot stand is gekomen.  

 

Het verdient aanbeveling om bij de uitwerking van dergelijk oud onderzoek aan het begin een goed plan te 

hebben hoe de belangrijke zaken van de minder belangrijke te scheiden. Dat is ons vanaf de aanvang niet 

goed gelukt en we hebben daarom lopende de uitwerking verscheidene malen niet zozeer de strategie maar 

wel de focus moeten aanpassen. Hiermee doelen we bijvoorbeeld op de in eerste instantie puur op 

individuele gebouwplattegronden gerichte aandacht, terwijl de onmogelijkheid en het “onnuttige” ervan ons 

pas later duidelijk werd.   

Een aanbeveling van geheel andere orde betreft de tijd voor de complete uitwerking van zowel de sporen als 

al het bijbehorende vondstmateriaal. Gelet op de financiële middelen ontbrak ons de mogelijkheid daartoe, 
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maar dat wisten we van te voren. Niet goed ingeschat is het aantal uren dat we bezig waren met het 

uitzoeken en het ons eigen maken van de sporen van een opgraving die we niet zelf hebben uitgevoerd en 

meegemaakt. Deze “tekentafelmethodiek” heeft vooral nadelen, ook al hebben we er misschien meer 

uitgehaald dan de opgravers van destijds hebben gezien en hadden kunnen inschatten. Er zou nog meer tijd 

en moeite gestoken kunnen worden in het onderzoek naar het algemene aardewerk (ruwwandig, 

gladwandig, etc.), baksteen, verbrande leem, natuursteen en andere bouwmaterialen. Leemresten van 

wanden, plafonds, vloeren met eventuele sporen van bepleistering onttrekken zich volledig aan ons zicht. 

Metaal is ook gevonden, maar nauwelijks meer te achterhalen en dus ook niet onderzocht; een enkel 

fragment uitgezonderd. In het bijzonder is er weinig aandacht besteed aan de vele losse vondsten die bij 

amateurs zwerven en die voor de bewoningsgeschiedenis en het bijzondere karakter van ‘De Woerd’ van 

groot belang kunnen zijn. 

 

Voor het toekomstig onderzoek ter hoogte van ‘De Woerd’ op het voormalige Marine Vliegkamp 

Valkenburg kunnen de volgende aanbevelingen geconcretiseerd worden:  

 

1) Het is waarschijnlijk dat zich sporen aandienen van een (secundaire) weg die globaal een 

noordwest-zuidoost verlopende richting zal hebben, zo is de verwachting. 

2) De sporen van Streifenhäuser moeten zich haast wel op het gebied bevinden, en dan wel in het 

bijzonder de kopse kanten van de gebouwen op de bouwblokken B en C van het onderhavige 

onderzoek van ‘De Woerd’. Ook de sporen van percelering vanuit die bouwblokken is een 

aandachtspunt bij toekomstig onderzoek. Het verdient aanbeveling de individuele percelen en 

gebouwen zo snel mogelijk te definiëren en die als complex op te graven met aandacht voor 

verschillende op elkaar “gestapelde” bewoningsfasen.  

3) De sporen van waterputten en afvalkuilen dienen te allen tijde als potentiële beerputten te 

worden behandeld. Onderzoek hiernaar te Nijmegen, en afgeleid hiervan op ‘De Woerd’, met 

ingenieuze waterleidingsystemen en de aanwezigheid van gespoelde toiletten, verdienen 

verdere wetenschappelijke studie. 

4) Mogelijk komen tijdens de opgravingen restanten aan de orde die met ophoging door middel 

van plaggen en het stelselmatige proces hiervan, in met stakenrijtjes afgebakende vakken te 

maken hebben.  

5)  Eventuele (verschillende) bewonings- en vooral brandfase(n) moeten goed in kaart worden 

gebracht. Denkend aan de situatie op de St.Josephhof in Nijmegen valt er tevens veel voor te 

zeggen aandacht te schenken aan complete verbrande leempakketten of leemlagen. Hier kan 

veel informatie in verborgen liggen. Te denken valt aan de zich daarin en daartussen 

bevindende resten van vloeren maar ook van (bepleisterde of beschilderde) wanden en 

eventueel plafonds. 
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6) Onderzoek naar de wanden van gebouwen (Stampflehm of terre pisé) maar ook die van 

perceelscheidingen op de achtererven van huizen verdient alle aandacht.    

7) Tot slot is hier vast ten overvloede opgemerkt dat er veel coupes gemaakt moeten worden, met 

speciale aandacht voor potentiële kelders en beerputten. 
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9. English summary 
 
 

‘Around Roman striphouses’ 

The archaeological research of the Roman vicus of Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’   

 

Introduction of the site Valkenburg (ZH) - De Woerd 

Valkenburg (province of South-Holland) is a famous archaeological site in the Netherlands because of the 

well preserved remains of a Roman castellum in the centre of this small town. This castellum functioned as 

part of the Roman frontier (limes), and was probably called Praetorium Agrippinae, a name which is known 

from the Tabula Peutingeriana. The site was excavated and published in the 1940s and 1950s by A.E. van 

Giffen. About 1200 meters upstream from the castellum, the vicus ‘De Woerd’ was situated. It was 

connected to the fort by a paved road consisting of shells and grit on a dike. Between ‘De Woerd’ and the 

Roman fort, several other (military) features, like a Roman mile-castle, a watch tower, two granaries and a 

major cemetery with a total of 400 cremation and inhumation burials were located. In the 2nd and 3rd 

centuries, also several farmsteads were present in the area, which were built according to local traditions. 

 

Odyssee Programme 

In 2008, the Dutch Organization for Sciences (NWO), which promotes and funds scientific research, 

launched the archaeological research programme ‘Odyssee’. The aim of the programme is to enable 

publication of important excavation projects of the 20th century which have so far been left unpublished. 

One of the projects is “Valkenburg (ZH) De Woerd: Romeinse vicushuizen, boerderijen en andere 

gebouwplattegronden direct langs de limesweg in Praetorium Agrippinae”. The project was initiated and 

carried out by researchers of Hazenberg Archeologie, with the support of members of staff from  the 

University of Leiden. In addition to the funding of NWO, financial support was provided by the 

municipality of Katwijk, which is the community where Valkenburg ‘De Woerd’ is located, and the 

province of  South-Holland. The project resulted in this scientific publication, as well as a popular book for 

a wider public, and a permanent presentation of the results and finds on a so called ‘Limes panel’ in the 

vicinity of ‘De Woerd’, which is aimed at informing passers-by. 

 

Excavation history of ‘De Woerd’ 

The first archaeological research of the area ‘De Woerd’ was carried out in the 1920s by the Belgian 

archaeologist A.E. Remouchamps. He believed that the Roman remains and finds of ‘De Woerd’ belonged 

to a Roman fort. Later on, in the 1940s and 1960s, the archaeologists Brunsting and Bogaers doubted his 

interpretations. Moreover, they were convinced that a so called praetorium had to be present at ‘De Woerd’, 

as well as a Roman harbour and a road. In the 1960s, an underground gas pipeline was placed in the area, 

unfortunately without any prior archaeological investigations. In 1972, plans for a reshaping of the area, 

which included significant leveling activities, led to a large scale excavation campaign. Approximately 2 ha 
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were excavated by the Dutch State Service of Archaeology. Prior to the construction of a new provincial 

road during the 1980s, another part of ‘De Woerd’ was excavated, together with an area named ‘Het 

Marktveld’. The excavation at Het Marktveld uncovered  a Roman cemetery as well as Roman settlement 

remains. At ‘De Woerd’ only Early Medieval remains and finds were uncovered. Finally, in the 1990s, a 

terrain called ‘Veldzicht’ was discovered and excavated, which yielded remnants of a Roman paved road 

and some timber house features.  

At present, archaeological research is carried out on the former marine-military base of Valkenburg (ZH). 

Here, yet another part of the Roman history of Valkenburg is uncovered and will soon be published.         

 

Landscape and natural environment 

Valkenburg (ZH) is situated on the left bank of the river Rhine, close to where the river used to flow into 

the North Sea in the past. This estuary or wetland area is famous amongst archaeologists for its 

extraordinary preservation conditions. In the Roman period, the Valkenburg-fort lay sheltered behind an 

inner curve of the Rhine. ‘De Woerd’ lay next to an outer bend and was located directly on the river bank. 

The undisturbed soils under  0,60 m –NAP consisted of  sandy clay. High waters in Spring and Autumn 

must have caused problems. To face up to this, the area had to be raised by more than 1 meter within a few 

decades. To protect the lower hinterland from river floods, he Romans at ‘De Woerd’ were forced to build a 

dike (with a road) made of sods and sandy clay. This took place in the middle of the 1st century AD. It 

marked the beginning of a man-controlled environment, where the Romans continued to live for another 

200 years.   

 

Material culture: pottery finds  

The excavations of Valkenburg ‘De Woerd’ produced a large quantity of pottery finds. The only pottery 

published so far, however, are the potters’ stamps on Samian ware (Bloemers/Sarfatij 1976). In their article, 

Bloemers and Sarfatij suggested a chronology and spatial development of the settlement on ‘De Woerd’, 

based on the dates and the distribution of the potters’ stamps. 

The current research has focused on dating the features of ‘De Woerd’ by examining the Samian ware, the 

colour-coated ware and the plates in coarse ware. This research has confirmed the dates of the beginning 

and the end of the settlement as proposed by Bloemers and Sarfatij. By combining the pottery dates to the 

features in which the pottery was found, it was established that the change in character of the settlement, 

from storage function to residential function, happened much earlier than was proposed by Bloemers and 

Sarfatij. The first striphouses appear to have been built in the early Flavian period, and not around the 

middle of the 2nd century AD. 

The study of the selected pottery finds thus has provided information on the development of ‘De Woerd’, 

which is more accurate and more detailed  than earlier research results.  

 

Other finds: metal, brick, stone, leather and wood  

Many other finds were excavated and are kept in the provincial storage facilities for archaeological finds at 

Alphen aan den Rijn. Among these finds are Roman bricks (tegulae, imbrices, hypocaustum material, and 
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other building materials), stone objects (whetstone, tufa, basalt-lava, mortar, etc.), a single piece of painted 

plaster, a piece of leather, probably from a shoe, and ten staves of a barrel with inscriptions. The bulk of the 

finds in the storage, however, consists of  ceramics which were not selected for analysis. Most of these finds 

have remained unstudied due to a lack of funding. 

 

Identification and character of the settlement  

The main features of the site comprise the Roman road, the river Rhine and more than 40 plans of  houses, 

small additional structures, and probably warehouses. Most of these plans represent so called striphouses, 

elongated buildings whose short sides faced the Roman road. Some of these striphouses achieved lengths of 

44 meters but most of them were shorter. The widths of the houses measured around 6 to 8 meters. The 

average house had living quarters in the back and a shop at the front. In the backyards of the houses some 

outbuildings were constructed in a garden area. Some of these had specific functions and can be regarded as 

toilets with covered roofs. However, an interior lavatory was also present in some of the houses. In a few 

cases, the water closets were connected to a sewer or water supply system. That leads to the conclusion that 

these toilets could be flushed with running water. Inside some of the houses, deep pits were encountered,  

that probably functioned as underground storage facilities.  

Next to the striphouses, a quayside or wharf and some granaries were identified. These food supplying 

structures were positioned near the water and also in the vicinity of the Roman road situated on a small 

dike. 

 

Chronology of the settlement 

The earliest use of the site is represented by  some granaries along the Roman road near the river Rhine and 

gully. In this same period, a quayside or jetty in the river, interpreted as a harbour, were present. This first 

phase of occupation occurred around 50 AD. The supposed storage or warehousing function probably 

continued until the last quarter of the 1st century. During that last quarter (the Flavian period), the first of the 

striphouses were built. Most of them were situated in the northeastern part of the excavation area. Some of  

the buildings were destroyed by a fire in the last decade of the 1st century. After that event, new houses were 

put up in other parts of the investigated area as well.  The main building period, however, appears to date 

from the middle of the 2nd century onwards, when a real boom in building activities can be observed,  

resulting in a dense presence of striphouses in the settlement. Within the settlement, three building blocks 

with several striphouses can be identified, each with slightly differing orientations. Lots of features with 

burnt loam and charcoal suggest another fire. This was not the end of the occupation however, because 

several finds dating to the 3rd century AD were encountered. The limited number of finds indicates 

continuity on a smaller scale, until the settlement was finally abandoned  around the middle of the 3rd 

century. 

 

Synthesis, conclusions and recommendations 

The settlement ‘De Woerd’ is an important site for the Roman period in the Low Countries. It is the only 

military vicus with striphouses that can be determined and analyzed in the Netherlands. Within the 
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framework of a Roman military community the site ‘De Woerd’ also plays a special role. Based on the 

presence of military gear, we assume that veterans from the Roman army lived their pension-life at ‘De 

Woerd’, as on other spots in Valkenburg farmers and soldiers found their way of living.    

The identification of a series of house plans, and a more or less a regular spatial distribution, related to the 

Roman infrastructure of a road and a waterway offers  new perspectives for renewed study on other non-

comprehended or vaguely understood military vici in the present Dutch section of the Roman province 

Germania inferior.     
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11.  Afbeeldingenlijst 
 
 
Figuren 
 
Figuur 0.0  VOORKANT Opgraving in 1972 van een Romeinse tonput op 'De Woerd'. Het werk wordt uitgevoerd door 

ingehuurde arbeiders van de werkvoorzieningschap uit Leiden en grondwerkers van de firma Oranjewoud. In het 
midden op de kant staat - met laarzen aan - de archeoloog Herbert Sarfatij die het onderzoek destijds leidde.  

Figuur 1.1  De Romeinse limes in Nederland en de positie van Valkenburg (ZH).  
Figuur 1.2  Impressie van  een deel van het opgravingsterrein Valkenburg ‘De Woerd’. Opname vanuit het zuiden (Foto 

RCE). 
Figuur 1.3   De ligging van Valkenburg (ZH) in Nederland en de locatie van de opgraving ‘De Woerd’ (bron: Google Earth). 
Figuur 1.4  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: Locatie van de opgegraven werkputten tot en met 1997 in relatie tot de 

hedendaagse topografie (Bron: Google earth). 
Figuur 1.5  Hedendaagse kijk op het onderzoeksgebied ‘De Woerd’. Opname vanuit het noorden. 
Figuur 2.1  Landschappelijk situatie rond Valkenburg (ZH) in de Romeinse periode (naar De Hingh/Vos 2005, 80).  
Figuur 2.2  Schema van de rivieractiviteit (naar Kooistra/Steenbeek 1994, 15, afb. 5). 
Figuur 2.3  Opgraving van het Romeinse castellum in de dorpskern van Valkenburg is voornamelijk uitgevoerd door A.E. 

van Giffen en later ook door W. Glasbergen (naar De Hingh/Vos 2005, 100). 
Figuur 2.4  Overzicht van de Romeinse bewoningssporen om en nabij de vindplaats ‘De Woerd’.  
Figuur 2.5  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. Geschematiseerd overzicht van de belangrijkste Romeinse bewoningssporen om 

en nabij het Marine Vliegkamp.  
Figuur 3.1  Het boek van Joachim Oudaen (naar De Hingh/Vos 2005, 14).  
Figuur 3.2  De Belgische archeoloog Dr. A.E. Remouchamps graaft als eerste op ‘De Woerd’ (naar De Hingh/Vos 2005, 20).  
Figuur 3.3  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. Resultaten van het onderzoek van Remouchamps (naar OML 9, afb. 25).  
Figuur 3.4  Overzicht van de boringen van Van Giffen en het latere proefsleuvenonderzoek van Remouchamps, ingetekend in 

de plattegrond van Valkenburg (naar De Hingh/Vos 2005, 18).  
Figuur 3.5  Overzichtskaartje van W.C. Braat (RMO) met gearceerde gebouwen en een weg op ‘De Woerd’ (naar De 

Hingh/Vos 2005, 34).  
Figuur 3.6  Schets van de situatie op het vliegveld nabij Torenvliet waar een knuppelpad schijnt te hebben gelegen (naar De 

Hingh/Vos 2005, 36).  
Figuur 3.7  De beroemde scherf  uit Valkenburg-Dorp (naar De Hingh/Vos 2005, 83). 
Figuur 3.8  De plaats van de castella in de dorpsheuvel en de Romeinse nederzetting – vermoedelijk Praetorium Agrippinae 

– op ‘De Woerd’ (naar Bogaers 1964, afb.2).  
Figuur 3.9  De plaats van Praetorium Agrippinae op de Tabula Peutingeriana (naar De Hingh/Vos 2005, 122).  
Figuur 3.10  Impressie van de opgraving tussen de oprukkende kassenbouw (foto RCE).  
Figuur 3.11  De globale interpretatie na afloop van het onderzoek van 1972 (naar Sarfatij 1977, 165). 
Figuur 3.12  Verschillende fasen in het opschuiven van de binnenbocht van de Oude Rijn en de zijgeul ter hoogte van ‘De 

Woerd’ (naar Bult/Van Doesburg/Hallewas 1990b, 149, afb.83). 
Figuur 3.13  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. Fraaie bronzen sleutelring uit de zijgeul van ‘De Woerd’ (naar De Hingh/Vos 

2005, 146). 
Figuur 4.1  Enkele fragmenten versierde terra sigillata van verschillende herkomst.  
Figuur 4.2  Drag. 30 (VbW.1415.1). 
Figuur 4.3  Herkomst van de versierde terra sigillata uit de geselecteerde sporen en herkomst van alle stempels uit 

Valkenburg ‘De Woerd’ (gegevens uit Bloemers/Sarfatij 1976). 
Figuur 4.4  Herkomst Midden- en Oost-Gallische versierde terra sigillata uit Zwammerdam (uit Haalebos 1977, 125), 

Arentsburg (Van Diepen/Niemeijer 2011, 171, Abb. 6) en Valkenburg ‘De Woerd’. 
Figuur 4.5  Datering gestempelde en versierde terra sigillata uit Valkenburg ‘De Woerd’. De datering van de stempels en 

van de versierde sigillata is verdeeld over blokken van vijf jaar. 
Figuur 4.6  Geverfde beker Stuart 2. 
Figuur 4.7  Graffiti per aardewerkcategorie.  
Figuur 4.8  Vorm en/of functie van het aardewerk waarop graffiti is aangetroffen. 
Figuur 4.9  Plaatsing van de inkrassingen op het aardewerk. 
Figuur 5.1  Opslag in het provinciaal depot van Zuid-Holland te Alphen aan den Rijn.  
Figuur 5.2  Een tweetal complete zoutcilinders van ‘De Woerd’ (foto provincie Zuid-Holland). 
Figuur 5.3  Een blik op een aantal ongesorteerde aardewerkdozen van ‘De Woerd’ met (archeologisch) compleet Romeins 

vondstmateriaal. 
Figuur 5.4  Fragment leer van een schoenzool, ca. 15 cm. 
Figuur 5.5  Doos gesorteerd botmateriaal van ‘De Woerd’. 
Figuur 5.6  Parade-uitrusting (www.wikipedia.com/ naar Vos et al. 2010). 
Figuur 5.7  Een centurio-uitrusting met aangesnoerde scheenplaten.    
Figuur 5.8  De scheenplaat van ‘De Woerd’ (naar De Hingh/Vos 2005, 119). 
Figuur 5.9  Afdruk van een munt in een brok klei van een mogelijke gietmal.  
Figuur 5.10 Gipsafdruk van de munt van vermoedelijk Domitianus. 
Figuur 5.11  Zicht op een aantal dozen bouwmateriaal relatief met veel complete stukken.  
Figuur 5.12  Selectie weefgewichten en netverzwaarders. 
Figuur 5.13  Slingerkogels. 
Figuur 5.14  Groot brok verbrande leem van ca. 20 x 25 cm met zichtbare afdrukken van vlechtwerk. 
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Figuur 5.15  Beschilderd pleisterwerk van ca. 10 cm breed in de kleuren wit en groen. 
Figuur 5.16  Baksteenstempel EXGERINF 
Figuur 5.17  Baksteenstempel [SV]BIVNM[ACR]  
Figuur 5.18  Baksteenstempel LXG 
Figuur 5.19  Drie slijpstenen waarvan de grootste een lengte heeft van ca. 30 cm. 
Figuur 5.20  Fragment van een kalkstenen altaar. 
Figuur 5.21  Twee op elkaar geplaatste houten wijntonnen vormen de beschoeiing van een waterput (foto RCE). 
Figuur 5.22  Vierkante houten beschoeiing van een water- of beerput (foto RCE). 
Figuur 5.23  Een bekapt stuk hout van forse omvang (foto RCE). 
Figuur 5.24  Vermoedelijke eiken(?)houten palen in de nabijheid van de Rijnbedding. 
Figuur 6.1  Origineel werkputtenoverzicht op ‘De Woerd 1972’ (tekening RCE) 
Figuur 6.2  Deel van een profiel van Brunsting uit 1947/1948 (sleuf V) waarop o.a. staat aangegeven hoe diep 

Remouchamps destijds was gegaan met graven (tekening RCE). 
Figuur 6.3  Overzicht van de sleuven en profielen van Brunsting uit 1947/1948 op Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ (tekening 

RCE). 
Figuur 6.4  Werkputtenkaart van ‘De Woerd’ met daarop aangegeven in rood de sleuven van Remouchamps en in groen die 

van Brunsting. 
Figuur 6.5  Overzicht van een excerpt van de allesporenkaart van ‘De Woerd’ met daarop ingekleurd enkele destijds 

herkende gebouwplattegronden (tekening RCE).    
Figuur 6.6  Zuidelijke gedeelte van de allesporenkaart van ‘De Woerd’.    
Figuur 6.7 Samengesteld profiel uit een aantal aan elkaar geplakte foto’s met zichtbare ophoging, diepe ingravingen van 

grondsporen en bovengronds de destijds nieuwe kassen op ‘De Woerd’ (foto RCE).      
Figuur 6.8  Geschematiseerde tekening van de dijkconstructie met planken en beschoeiing tussen de wegpalen en aan de 

binnenzijde van de taludpalen. Hout dat werd aangetroffen (op Valkenburg (ZH) ‘Het Marktveld’) is ingekleurd; 
de open of wit gelaten houtdelen zijn later gereconstrueerd (naar De Hingh/Vos 2005, 126).  

Figuur 6.9  Foto van de Romeinse wegen op Valkenburg (ZH) ‘Veldzicht’. Zichtbaar zijn de uitgedroogde stompjes van de 
eikenhouten fase uit 123/124 n.Chr. en de bruine, slingerende grondsporen van paalkoppen op het 
opgravingsvlak van een eerdere fase. Op de achtergrond is, in het verlengde van de wegen, op maaiveldniveau 
een reconstructie gemaakt van het dijklichaam met bijbehorende taluds (naar De Hingh/Vos 2005, 124).  

Figuur 6.10  De sporen van de Romeinse wegen op ‘De Woerd’ met in geel de oudste weg en in rood de positie van de weg 
uit 123/124 n.Chr. 

Figuur 6.11  Vlaktekening en coupe over de Romeinse weg(en) op ‘De Woerd’ in put 13/14 vlak 3 (tekening RCE).  
Figuur 6.12  De sporen van de Romeinse weg in put 17 vlak 4 met zicht naar het zuiden. Links de aanzetten van de 

Rijnbedding, rechts de rand van het tracé en de aanzetten van bewoningssporen (foto RCE). 
Figuur 6.13  Het (gereconstrueerde) verloop van de wegen op ‘Het Marktveld’ en ‘De Woerd’ met in groen de opgegraven 

sporen van de oudste weg, in rood die van de Hadrianus-weg uit 123/124 n.Chr., en in lichtgroen en lichtrood de 
gereconstrueerde trajecten. De gestreepte rode lijn is een alternatief tracé van de Hadrianus-weg.  

Figuur 6.14 Paalsporen op het noordelijke deel van het opgravingsterrein met in het noordoosten de zogenaamde 
“bermslootput”die voorheen als wegsporen of brug werden gezien, maar eerder als beschoeiing, kadewerk of 
steiger kunnen worden geïnterpreteerd. 

Figuur 6.15 Gereconstrueerd Streifenhaus uit Xanten (naar Sarfatij 1975, afb.7). 
Figuur 6.16  Overzicht van een deel van de grondsporen op het zuidelijke deel van het terrein ten westen van de Romeinse 

weg (grijs) en Rijn (blauw), waar grote hoeveelheden verbrande leem zijn aangetroffen zowel op het 
opgravingsvlak (oranjegeel) als in de sporen van gebouwen (rood).  

Figuur 6.17  Boven een overzicht van de Romeinse vicus in het Duitse Wimpfen (naar Kortüm 2005b); linksonder een 
overzicht van de militaire vicus van Moers-Asberg (naar Bechert 1980); rechtsonder een luchtfoto van het 
Engelse Piercebridge (naar Jones/Mattingly 2007, 160, plate 5.7).  

Figuur 6.18 Langgerekte striphouses en peristylium-huizen van de militaire vicus Nigrum Pullum te Zwammerdam (naar 
Haalebos 1977, bijlage 1a).  

Figuur 6.19  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: percelen, huizen en hun nummering. 
Figuur 6.20  Uitsnede van de veldtekening van werkput 10 met in het midden de vermoede haardplaats van het huis op 

perceel A14 (tekening RCE). 
Figuur 6.21  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: vereenvoudigde allesporenkaart uit de 2de eeuw, waarbij alleen relevante sporen 

zijn geselecteerd en grotendeels ingekleurd. 
Figuur 6.22  Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: vereenvoudigde allesporenkaart met twee zogenaamde Hallenbauten. (zie ook 

figuur 6.19 en 6.27). 
Figuur 6.23  Een horreum en een tweetal langgerekte spiekers (groen) in de nabijheid van de zijgeul van de Rijn (blauw) en 

de Romeinse weg (geel).  
Figuur 6.24  Een aantal vermoedelijke opslagstructuren of steigers aan de oostzijde van de Romeinse weg. 
Figuur 6.25  Grondsporen van een toilethuis/beerput op perceel A6 (tekening RCE). 
Figuur 6.26  Relatief “laat” gedateerd Streifenhaus met bijgebouw op perceel C2 dat overeenkomt met het voormalige 

achtererf van perceel A12.  
Figuur 6.27  Ingekleurde plattegrond van een mogelijke zogenaamde Hallenbau op perceel C4 (tekening RCE). 
Figuur 6.28 Fragment van een Drag. 37 van Satto/Saturninus (ca. 100-170 n.Chr). 
Figuur 6.29  Gereconstrueerde hoogtelijnenkaart op basis van de schaars gedocumenteerde NAP-waarden die tijdens de 

opgraving zijn opgetekend. Zichtbaar zijn verschillende, relatief hoge kopjes die ooit aaneengesloten waren, 
waardoor het terrein betrekkelijk hoog als een terp of woerd boven haar omgeving uitstak. 

Figuur 6.30  Palen- of stakenrijtjes op ‘De Woerd’ met daarbinnen opgeworpen plaggen liggen als een terpachtig plateau aan 
de westzijde van de Romeinse weg en Rijn.  

Figuur 6.31 Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’: delen van het oostprofiel van werkput 5 waarbij op verschillende plaatsen 
plaggen zijn aangegeven (tekening RCE). 
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Figuur 6.32  Verschillende palenrijen ten oosten van de Romeinse weg (geel): in paars de forse palen van de strekdam, in 
blauw het plateau langs en beschoeiing van de Rijn (in een bepaalde fase!) en in lichtgroen verschillende andere 
palenrijen van kades die tot het havencomplex van ‘De Woerd’ behoren. Het water van de Rijn is ‘wit’ gelaten. 

Figuur 6.33  Veldopname tijdens de opgraving van de palenrijen (foto RCE). 
Figuur 6.34  Een doosje vol Karolingisch aardewerk van ‘De Woerd’. 
Figuur 7.1  Nieuwe periodisering van Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. 
Figuur 7.2.  Geschematiseerd overzicht van fase I van ‘De Woerd’: 50-80 n.Chr. 
Figuur 7.3  Geschematiseerd overzicht van fase II van ‘De Woerd’: 80-90 n.Chr. 
Figuur 7.4  Geschematiseerd overzicht van fase III van ‘De Woerd’: 90-120 n.Chr.    
Figuur 7.5.  Geschematiseerd overzicht van fase IV van ‘De Woerd’: 120-190 n.Chr. 
Figuur 7.6  Geschematiseerd overzicht van fase V van ‘De Woerd’: 190-210 n.Chr. 
Figuur 7.7.  Geschematiseerd overzicht van fase VI van ‘De Woerd’: 200-250 n.Chr. 
Figuur 7.8 a-i.  Verspreiding van de pottenbakkersstempels op terra sigillata (uit: Bloemers/Sarfatij 1976, fig.4). 
Figuur 7.9.  Verspreiding van de terra sigillataborden Drag. 15/17 
Figuur 7.10.  Verspreiding van de geverfde bekers Stuart 1, Stuart 2 en Niederbieber 32. 
Figuur 7.11.  Verspreiding van terra sigillatabakjes Drag. 27. 
Figuur 7.12  Twee geschematiseerde huisplattegronden van de percelen A19 en A20.  
Figuur 8.1  Overzicht van de typen gebouwplattegronden op de verschillende bouwblokken en hun bijbehorende datering.   
Figuur 12.1  Duig 1: N E  AT N V V E N  met erdoorheen een M 
Figuur 12.2  Duig 2: * F L (of TL?) * P E R 
Figuur 12.3  Duig 3: L*C S E V RR 
Figuur 12.4  Duig 4: I L V V X V  
Figuur 12.5  Duig 5: C I T C 
Figuur 12.6  Duig 6: AF  P I A (..) O T 
Figuur 12.7  Duig 7: L* C S E V [RR] 
Figuur 12.8  Duig 8: (…) A E D (…)   
Figuur 12.9  Duig 9: M * P R * M 
Figuur 12.10 Duig 10: (….) P  /  C C (….)  /  L (….) 
Figuur 12.11  Allesporenkaart met vondstnummers uit de (pre-)Flavische periode. 
Figuur 12.12  Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase II en III mogen worden toegeschreven.  
Figuur 12.13  Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase IV mogen worden toegeschreven.  
Figuur 12.14  Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase V mogen worden toegeschreven.  
Figuur 12.15  Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase VI mogen worden toegeschreven. 
Figuur 12.16  Allesporenkaart met vondstnummers uit overige structuren zoals de Rijn, kelders, afvoergoot, etc.  
 
 
Tabellen 
 
Tabel 4.1  Terra sigillata, in aantallen scherven en in maximum aantal individuen. N.B.: in deze tabel zijn ook de 

fragmenten gestempelde sigillata opgenomen, die eerder zijn gepubliceerd (Bloemers/Sarfatij 1976). 
Tabel 4.2  Geverfd aardewerk, in aantallen fragmenten en maximum aantal individuen. 
Tabel 6.1  De afmetingen van percelen en huizen in meters en Romeinse voet (PM) op ‘De Woerd’.  
Tabel 12.1  Graffiti van Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’. 
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12. Bijlagen 
 
 

Bijlage 1. Graffiti van ‘De Woerd’ 
 
Foto’s in deze bijlage zijn gemaakt door studenten uit Leiden in het werkcollege van drs. J. de Bruin en 

bewerkt door de auteurs. Het materiaal is beschreven in hoofdstuk 4.6.  

Het mag duidelijk zijn dat dit slechts een selectie is van alle graffiti die op aardewerk van Valkenburg-De 

Woerd is te vinden, aangezien er nog veel materiaal ongezien in dozen ligt opgeslagen. Naast dit 

opgeslagen materiaal is in “het grijze circuit” nog een schijnbaar onleesbare graffito van een amfoor 

bekend. De tekst mogelijk in het Sanskriet is door velen bekeken, tot in Rome aan toe. Echter door de 

kenners van weleer - J.E. Bogaers en J.K. Haalebos – viel geen eenduidigheid over de tekst op te maken.259 

 

  
Catalogusnummer 1       Catalogusnummer 2 
 

   
Catalogusnummer 3      Catalogusnummer 4  
 
 

                                                            
259 Correspondentie hierover is te vinden in het archief van de RCE. 
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Catalogusnummer 5      Catalogusnummer 6  

    
Catalogusnummer 7      Catalogusnummer 8  

   
Catalogusnummer 9      Catalogusnummer 10  
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Catalogusnummer 11     Catalogusnummer 12  

    
Catalogusnummer 13     Catalogusnummer 14 

   
Catalogusnummer 15 
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Catalogusnummer 16     Catalogusnummer 17 

  
Catalogusnummer 18     Catalogusnummer 19 

  
Catalogusnummer 20     Catalogusnummer 21 
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Catalogusnummer 22     Catalogusnummer 23 
 

  
Catalogusnummer 24     Catalogusnummer 25 
 

   
Catalogusnummer 26     Catalogusnummer 27 
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Catalogusnummer 28            Catalogusnummer 29 
 
 

  
Catalogusnummer 30     Catalogusnummer 31 

  
Catalogusnummer 32     Catalogusnummer 33 
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Catalogusnummer 34 
 

  
Catalogusnummer 35     Catalogusnummer 36 
 
 

  
Catalogusnummer 37     Catalogusnummer 38 
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Catalogusnummer 39     Catalogusnummer 40 
 

  
Catalogusnummer 41     Catalogusnummer 42 
 

   
Catalogusnummer 43     Catalogusnummer 44 
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Catalogusnummer 45     Catalogusnummer 46 
 

  
Catalogusnummer 47     Catalogusnummer 48 
 

  
Catalogusnummer 49     Catalogusnummer 50 
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Catalogusnummer 51 
 

   
Catalogusnummer 52     Catalogusnummer 53 
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Catalogusnummer 54     Catalogusnummer 55 
 
 

  
Catalogusnummer 56     Catalogusnummer 57 
 

   
Catalogusnummer 58     Catalogusnummer 59 
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Catalogusnummer 60     Catalogusnummer 61 
 

  
Catalogusnummer 62     Catalogusnummer 63 
 

  
Catalogusnummer 64           Catalogusnummer 65 
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Catalogusnummer 66     Catalogusnummer 67 
 

  
Catalogusnummer 68     Catalogusnummer 69 
 

  
Catalogusnummer 70     Catalogusnummer 71 
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Catalogusnummer 72     Catalogusnummer 73 

 
Catalogusnummer 74 
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Catalogusnummer 75 
 

  
Catalogusnummer 76     Catalogusnummer 77 
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Catalogusnummer 78     Catalogusnummer 79 

 
Catalogusnummer 80     Catalogusnummer 81 

  
Catalogusnummer 82     Catalogusnummer 83 



cat.nr vondstnr awcategorie type graffito1 locatie1 graffito2 locatie2 datering stempel 
1 0008 ts bord R.[‐‐‐]  binnen standring   wand     

2 0009? ts Drag. 33 (verbrand) IIII 
onderkant 
standring     1ste-3de eeuw   

3 0014 amfoor   C.S  wand         

4 0039.1 LLW Holw. 140-2 
III en II[‐‐‐]  (ante 
cocturam)  op rand     70-270   

5 0039.2 ts bord onleesbaar  binnen standring         

6 0042 
Pompejaans 
rood bord [‐‐‐]EVII  wand     1ste eeuw   

7 0080 ts Drag. 37 X of V  binnen standring     70-2de eeuw   
8 0099 ts   V of geen graffito  binnen standring         

9 0130 ts Drag. 31 V  wand     
midden 2de-3de 
eeuw   

10 0169.1 ts bakje X  wand         
11 0169.2 ts   XXX of krassen  op bodem         
12 0180 amfoor Dressel 20? onleesbaar  wand     1ste-3de eeuw   
13 0236 ts   [‐‐‐]OCXX[‐‐‐]  wand         
14 0238 ts Drag. 37 V  binnen standring     70-120   
15 0294 ts bord X  binnen standring         
16 0316 ts Drag. 37 X[‐‐‐]  wand     70-120   

17 0323 ts Drag. 31 X  wand     
midden 2de-3de 
eeuw   

18 0384 ts bord V  binnen standring         
19 0391 ts Drag. 18/31 X  binnen standring         
20 0407 kruik(amfoor)   III  wand         

21 0454 ts Drag. 37 RA 
onderkant 
standring CA 

onderkant 
standring 2de-3de eeuw   

22 0496 ts   [‐‐‐]IVL VIRI  wand         
23 0504.1 ts Drag. 27 asterisk  binnen standring     40-120   
24 0504.2 ts   onleesbaar  wand         

25 0557 kruikamfoor 
Scheldevallei-
amfoor ]AC  wand     70-270   

26 0595 ts Drag. 27 onleesbaar  wand     40-150   
27 0629 amfoor Dressel 20 VII  oor     1ste-3de eeuw   
28 0639 ts Drag. 18/31 > CAT SANCTI of SANVTI  wand     2de eeuw   
29 0678 ts   [‐‐‐]II V[‐‐‐]  wand         
30 0689 amfoor   II 2e regel [‐‐‐]VRI  wand         
31 0700 ts Drag. 27 ALLA of AMA  wand     40-120   



32 0702 ts Drag. 27 X  wand     40-120   
33 0730.1 ts   oog of O  wand         
34 0730.2 ts Drag. 33 R (retro)  wand V I wand 1ste-2de eeuw   
35 0864 ts bord T  binnen standring     40-120   
36 0866 ts bord onleesbaar; 2e regel V  wand     40-120   
37 0881 ts Drag. 18 driehoek  binnen standring     80-120   
38 0900.1 ts Drag. 18/31 AIITIIII of AITIIN  wand     2de eeuw   
39 0900.2 ts   X  binnen standring         

40 0927 ts Drag. 31 X  wand IIII binnen standring 
midden 2de-3de 
eeuw   

41 0939 ts bakje VI  op bodem         
42 0969 ts   asterisk en K  binnen standring         
43 0980 ts bord tak  binnen standring     40-120   

44 1013.1 ts Drag. 18/31 PRIMI  wand     100-140 
MARTIALFE, T+I 
ligatuur 

45 1013.2 ts Drag. 37 QVARTI  binnen standring     140-165   
46 1035 ts Drag. 18/31 VICIINI  binnen standring     2de eeuw   
47 1100 ts bakje onleesbaar  binnen standring         
48 1133 ts bord asterisk?  op bodem         
49 1245 ts Drag. 18/31 veel halve letters  wand     2de-3de eeuw   
50 1257 ts   [‐‐‐]NPI[‐‐‐]  wand         

51 1266 ts Drag. 18/31 kruisjes  wand 
XVD of 
XVO wand 2de eeuw   

52 1286 ts bord V of geen graffito  binnen standring         
53 1307 ts Drag. 18/31 onleesbaar  wand     eind 1ste-2de eeuw   
54 1341 kruikamfoor   VI  wand         
55 1420 kruik(amfoor)   [‐‐‐]TIN  wand         
56 1424 ts bord onleesbaar  binnen standring         
57 1460 kruik(amfoor)   I en X  wand         
58 1488? ts Drag. 15/17 onleesbaar  binnen standring     40-95   
59 1531 ruwwandig   [‐‐‐]NEMI[‐‐‐]  wand         
60 1604 amfoor   SIMILIS  wand         
61 1612 dolium St. 147 X  op rand     1ste-3de eeuw   
62 1615 ts Drag. 27 I<IRA  wand     40-120   
63 1631.1 kruik(amfoor)   IIII  op rand     150- 270   
64 1634 ts bakje X  wand     40-100   
65 1644 ts Drag. 27 X  binnen standring     40-120   
66 1661 amfoor Dressel 20 VC  wand     1ste-3de eeuw   
67 1704 ts bakje [‐‐‐]NAR  binnen standring         



68 1775 amfoor Dressel 20? SALA[‐‐‐], 2e regel: XX  wand     1ste-3de eeuw   
69 1859 kruikamfoor   X  wand         
70 2049 ts bord XVX of KAX  binnen standring         
71 2067 ts   V  wand         
72 2074 ts   HAL  wand         
73 2100 ts schotel? onleesbaar  binnen standring     2de-3de eeuw   
74 2105 ts Drag. 33 oog of driehoek  wand     1ste-2de eeuw   
75 2160 amfoor Dressel 20 [‐‐‐]CSAN T of [‐‐‐]CSAAI T wand     1ste-3de eeuw   
76 2162 ts bord Φ I  binnen standring         
77 2240 kruik(amfoor)   N  wand         
78 2301 ts Drag. 18/31 [‐‐‐]OM  wand     2de eeuw   
79 9999 amfoor Dressel 20 similis VV  op rand     1ste-3de eeuw   
80 8888 ts Drag. 33 X in cirkel  wand     2de-3de eeuw   
81 0028 ts Drag. 37 asterisk  binnen standring     eind 2de-3de eeuw   
82 0504.3 ts Drag. 18 VI  binnen standring     40-100   
83 1631.2 kruik(amfoor)   tak  wand         

 
Tabel 12.1 Graffiti van Valkenburg (ZH) ‘De Woerd’ 
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Bijlage 2. Stempels, ingebrande merken of inkrassingen op duigen van ‘De Woerd’ 
 
Bij het doornemen van het archiefmateriaal is een aantal foto’s aangetroffen waarop hout is afgebeeld. Het 
gaat daarbij om de restanten van duigen die samengesteld een ton hebben gevormd waarin wijn is vervoerd. 
Nadat de inhoud was geconsumeerd, hebben de tonnen een tweede leven gekregen als beschoeiing van 
ingegraven waterputten. Niet uitzonderlijk is het voorkomen van meerdere, op elkaar gestapelde tonnen om 
grondwater goed beschoeid te kunnen bereiken. Van ‘De Woerd’ is niet helemaal duidelijk achterhaald 
hoeveel tonputten er hebben bestaan, maar één exemplaar is zeker, zo viel uit foto’s op te maken.  
Op de duigen zijn soms herkenbare letters zichtbaar. Deze zijn ingebrand of soms ingekrast en ze kunnen 
zowel aan de binnen- als de buitenzijde van de duigen voorkomen. Soms vormen ze herkenbare namen of 
afkortingen. Voor de duigen van ‘De Woerd’ is dat nauwelijks het geval. De gedachten over deze stempels 
zijn dat het wellicht de (afgekorte) namen van de kuipers van de tonnen zijn geweest die hun kenmerk 
achterlieten. Ook denkbaar is dat de wijnhandelaren en/of eigenaar van een wijngaard hun naam op de ton 
plaatsten.  
Beroemd is de duig met het stempel van de officiële titulatuur van keizer Caligula CCAEAUGGER, die op 
een ton in het castellum werd gevonden.260 Het stempel was over het spongat geplaatst, als een soort 
verzegeling misschien, maar met een duidelijke boodschap voor de consument - de soldaten dus: deze wijn 
komt van de keizer!261  
 
Er is verder niets bekend over de context van de duigstempels. Ook het aantal verschillende tonnen en 
duigen (soms komt meer dan één stempel voor op dezelfde duig) is onbekend gebleven. De houtsoort is 
eveneens onzeker, maar mag gelet op parallellen uit andere Romeinse vindplaatsen zilverspar worden 
aangenomen. Tot slot is geen analyse gedaan naar de letters, tekens en namen; een mogelijke zienswijze is 
wel weergegeven. De data is hier enkel als te bestuderen materiaal gedeponeerd om bij toekomstig 
onderzoek eventueel te kunnen worden meegenomen. 
Een aantal bijzonderheden kunnen hier tot slot wel vermeld worden: er is een duig met drie fragmentarische 
stempels die haaks op elkaar over de ontbrekende kurk van het spongat zijn gezet (duig10);262 een duig 
heeft een uitzonderlijk, zelden voorkomend rondvormig stempel (duig6); twee duigen hebben mogelijk 
hetzelfde stempel dat leest als L.CSEVRR (duig3 en 7); en er is een duig zonder stempel maar met een 
opmerkelijke graffito (duig4). 
 
  

                                                            
260 De Hingh/Vos 2005, 99. 
261 Opvallend is dat exact hetzelfde stempel ook in de legerplaats van Bunnik-Vechten is aangetroffen, waaruit mag worden afgeleid 
dat Caligula in elk geval een tweetal tonnen heeft meegenomen op expeditie door Gallië en Germanië. 
262 Het is niet zeker of hier werkelijk C C […] staat en dus  ook in hoe mate speculatief of dit zou kunnen worden aangevuld met 
Caligula’s officiële titulatuur. 
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Figuur 12.1  Duig 1: N E  AT N V V E N  met erdoorheen een M 
 
 

 
 
Figuur 12.2  Duig 2: * F L (of TL?) * P E R 
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Figuur 12.3  Duig 3: L*C S E V RR 
 
 
 
 

 
Figuur 12.4  Duig 4: I L V V X V  
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Figuur 12.5  Duig 5: C I T C 
 
 

 
Figuur 12.6  Duig 6: AF  P I A (..) O T 
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Figuur 12.7  Duig 7: L* C S E V [RR] 
 
 

 
Figuur 12.8  Duig 8: (…) A E D (…)   
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Figuur 12.9  Duig 9: M * P R * M 
 
 

 
 
Figuur 12.10 Duig 10: (….) P  /  C C (….)  /  L (….) 
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Bijlage 3. Vondstnummers op de allesporenkaart. 
 
In deze bijlage zijn de precieze locaties van een groot aantal relevante vondstnummers weergegeven op de 
allesporenkaart. Het is de verantwoording van de vondstdata zoals die in hoofdstuk 6 en 7 is gepresenteerd. 
 
 

 
 
Figuur 12.11 Allesporenkaart met vondstnummers uit de (pre-)Flavische periode. 
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Figuur 12.12 Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase II en III mogen worden toegeschreven.  
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Figuur 12.13 Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase IV mogen worden toegeschreven.  
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Figuur 12.14 Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase V mogen worden toegeschreven.  
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Figuur 12.15 Allesporenkaart met vondstnummers die aan fase VI mogen worden toegeschreven. 
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Figuur 12.16 Allesporenkaart met vondstnummers uit overige structuren zoals de Rijn, kelders, afvoergoot, etc.  
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Bijlage 4. Bloemers / Sarfatij 1976, fig. 4a tot en met fig. 4i. 
 
 

 
 
Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4a ( = figuur 7.8 a)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4b ( = figuur 7.8 b)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4c ( = figuur 7.8 c)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4d ( = figuur 7.8 d)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4e ( = figuur 7.8 e)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4f ( = figuur 7.8 f)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4g ( = figuur 7.8 g)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4h ( = figuur 7.8 h)  
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Bloemers / Sarfatij 1976, Fig. 4i ( = figuur 7.8 i)  
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