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1  Inleiding

1.1  De opgraving

In de gemeente Wijk bij Duurstede werden tussen 1977 en 1987 opgravingen
verricht in het uitbreidingsplan De Horden (afb. 1). Het archeologische
onderzoek maakte deel uit van het project Centraal Rivierengebied van de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en stond onder
leiding van prof. dr. W.A. van Es.1 Het onderzoeksgebied ligt ten westen van de
dorpskern van Wijk bij Duurstede en besloeg een oppervlak van ongeveer
veertien hectare (afb. 2).
Uit het onderzoek dat voorafging aan de opgravingen was gebleken dat De
Horden een zeer lange bewoningsgeschiedenis kent.2 Het archeologische onder-
zoek was aanvankelijk gericht op de Romeinse tijd en had tot doel de verwachte
inheems-Romeinse bewoningssporen zo volledig mogelijk in kaart te brengen.
Dat wil zeggen: de sporen van een nederzetting, een grafveld en alle overige
bijbehorende structuren en verkavelingen. Echter, tijdens het onderzoek kwamen
ook vele pre-Romeinse bewoningssporen aan het licht. Ook die zijn nader
onderzocht en beschreven in verscheidene publicaties van archeoloog
W. Hessing.3 Ook de sporen van het Romeinse grafveld zullen te zijner tijd
worden gepubliceerd.4 Dit rapport richt zich voornamelijk op de bewonings-
geschiedenis in de Romeinse tijd en dan in het bijzonder de huisplattegronden
uit die periode.

5

1  Van Es 1979, 108-10; Van Es &
Verwers 1985; Van Es & Hessing
1994, 206.
2  Van der Voort, Poelman & Van
Es 1979; Hessing & Steenbeek 1990.
Zie ook: Verwers 1975.
3  Hessing 1989.
4  Hessing, in voorbereiding.

Afb. 1 Locatie van de vindplaats. 
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1.2  Landschappelijke situatie

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit een aantal min of meer
parallel lopende, gebogen ruggen, bestaande uit grind, zand en zavel. Even ten
zuiden van deze ruggen bevond zich een smalle restgeul.5 Met enige moeite kon
het patroon van een kronkelwaard worden herkend, anders gezegd, een verlande
binnenbocht van het Werkhovense riviersysteem.
De flanken en hoogste delen van de stroomrug (3,25 m NAP of hoger) waren
uitstekend geschikt voor Romeinse bewoning en akkerbouw. De stroomrug ligt
over het algemeen relatief laag, maar altijd nog hoger dan de omliggende kom-
gebieden. Deze lage gebieden waren vermoedelijk alleen in gebruik als weide-
grond voor de veeteelt.6 Drainage bleef in het gehele bewoningsgebied nood-
zakelijk. Dit kwam niet zozeer door overstromingen, maar door de geleidelijke
stijging van het grondwater. In de Romeinse tijd was de fluviale activiteit op De
Horden immers vrij gering.7 Het is zeer wel mogelijk dat het stijgende grond-
water de uiteindelijke reden was dat de nederzetting omstreeks 200 n.Chr. werd
verlaten. Helemaal ontoegankelijk werd het terrein echter niet, getuige de
begravingen op het nabijgelegen grafveld en enkele losse vondsten uit de 4e eeuw
en de Merovingische en Karolingische tijd.

1.3  Onderzoek en vraagstelling

Tijdens het onderzoek werd de vraagstelling meermalen op kleine punten
gewijzigd. De primaire doelstelling bleef echter overeind: de identificatie en
typologische indeling van de plattegronden van hoofdgebouwen uit de Romeinse
periode. Daarbij werd tegelijkertijd geconcentreerd op de ontwikkeling van de
inheems-Romeinse nederzetting in de loop der tijd.

1 km
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De Geer

Kromme Rijn
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k

Wijk
bij

Duurstede

00 1 km

1 2

Afb. 2 Locatie van het opgravings-
terrein. 
Legenda: 
1  fosfaatkartering; 
2  opgravingsgrens terrein De
Horden.

5  Hessing 1991. Voor een uitvoerige
discussie, zie Hessing & Steenbeek
1990.
6  Kooistra 1996, 118.
7  Hessing & Steenbeek 1990, 26-8.



Op een zeker moment werd echter besloten om in het onderzoek ook andere,
bepalende nederzettingselementen op te nemen, met als doel de bewonings-
geschiedenis meer gedetailleerd in te kunnen vullen. Dit streven bleek echter zo
veelomvattend dat dit doel maar gedeeltelijk kon worden bereikt. De enorme
hoeveelheid grondsporen kon niet in zijn geheel worden bekeken en onderzocht,
laat staan beschreven en gedateerd. Er moest dus een selectie worden gemaakt
op ‘herkenbare’ structuren zoals hoofdgebouwen, bijgebouwen, spiekers, water-
putten, opmerkelijke kuilen, greppelsystemen en perceleringsgreppels (afb. 3).
En hoewel de meeste van deze nederzettingselementen niet erg goed gedateerd
konden worden, is een groot aantal toch toegeschreven aan een bepaalde
bewoningsfase.
Zo kwam de nadruk uiteindelijk weer te liggen op de huisplattegronden en de
greppelsystemen van verschillende bewoningsfasen in de nederzetting. Vanwege
het deelonderzoek naar andere nederzettingselementen en alles wat daarmee
samenhing was er weinig tijd overgebleven om alle zaken goed te onderzoeken
en af te ronden. Een gevolg hiervan was dat niet alle de bij de plattegronden
behorende verticale doorsneden (coupes) zijn weergegeven in deze publicatie.
Hoewel de informatie van de coupes natuurlijk wel is verwerkt, resteerde er
helaas te weinig tijd om ze vervolgens voor publicatie klaar te maken.
Het opgegraven vondstmateriaal is verwerkt en als hulpmiddel gebruikt voor de
datering van de nederzettingselementen. Er is echter geen uitgebreid onderzoek
gedaan naar het materiaal op zich. Dergelijk onderzoek is (gedeeltelijk) reeds
uitgevoerd door anderen.8

Tot slot volgden nog enkele vragen die altijd worden gesteld bij het onderzoek
naar inheems-Romeinse nederzettingen. Deze vragen betreffen het verloop van
romaniseringsprocessen en hoe ze zijn te verklaren, economische en bouw-
technische veranderingen, en continuïteit van bewoning.9 Ook de villa-
problematiek is zijdelings aan de orde gekomen. Veel van deze facetten van de
provinciaal-Romeinse samenleving zijn kort belicht, maar dienen vooral in
toekomstig onderzoek in een groter kader worden uitgezet en beoordeeld.
Tijdens de opgraving zijn de sporen van ruim honderd gebouwen uit de
Romeinse tijd tevoorschijn gekomen. Het gaat daarbij zowel om hoofd- als om
bijgebouwen met verschillende functies. Allereerst worden de hoofdgebouwen
besproken. De overeenkomsten en verschillen van de hoofdgebouwen wat betreft
typologische indeling, functie en datering worden besproken in respectievelijk
hoofdstuk 2, 3 en 4. De bijgebouwen komen in hoofdstuk 5 aan de orde.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan de periodisering van de nederzetting. In hoofdstuk 7
wordt getracht de in de bovenstaande alinea genoemde vragen te beantwoorden.
In hoofdstuk 8 worden tenslotte de resultaten van het onderzoek samengevat.

7

8  Voor een algemene indruk van het
aardewerk, zie: Van Es & Hessing
1994, 169-72. Voor de amforen zie:
Van der Werff 1987.
9  Zie o.a. Bloemers 1983 en Slofstra
1983 voor de discussie over de
begrippen romanisering,
germanisering en syncretisme.
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Afb. 3 Structurenkaarten van
de geselecteerde nederzettings-
elementen uit de Romeinse tijd.
Kaart 3a geeft aan welke delen
van het terrein op de kaarten 3b
t/m 3f zijn weergegeven.
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2  Plattegronden van hoofdgebouwen

2.1  Typologische indeling

De plattegronden zijn de enig overgebleven restanten van de huizen. Uit de
plattegronden kan worden afgeleid dat alle hoofdgebouwen waren opgezet
volgens een rechthoekige grondplan. De meeste hoofdgebouwen hadden twee
tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden. Het dak werd gedragen
door palen die zich in het interieur bevonden. Van deze palen restte meestal
niets meer dan verkleuringen in de grond, maar aan de hand daarvan konden
de posities van de dakdragende palen worden vastgesteld. Uit het onderzoek
naar de positie van die dakdragende palen bleek dat veel hoofdgebouwen een
tweeschepige bovengrondse constructie hadden, waarbij de dakdragers op een
rij stonden in de midden-as van een gebouw.10 Een dergelijk tweeschepige
bouwtraditie heeft vermoedelijk zijn wortels al in de Bronstijd.11

In de late IJzertijd ontwikkelde zich vervolgens een variant die een gedeeltelijk
twee-, gedeeltelijk drieschepige constructie had. Zowel de volledig tweeschepige
als de twee-drieschepige variant komen voor op De Horden. Naast deze twee
varianten werd een derde variant van het tweeschepige huistype aangetroffen,
die gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk eenschepig was ingedeeld. Het dak van het
eenschepige gedeelte werd gedragen door palen die dicht tegen of in de wanden
van een gebouw waren geplaatst. 
Bij alledrie de varianten kunnen zogenaamde buitenpalen voorkomen, die aan
de buitenzijde van een gebouw waren geplaatst op regelmatige afstand van
elkaar én van de wand. De buitenpalen stonden parallel aan de huiswanden en
omsloten dikwijls het hele gebouw. Meestal hebben deze palen een deel van de
daklast overgenomen van de wanden. Naast een bouwkundige functie van de
buitenpalen is bij sommige gebouwen waarschijnlijk sprake van een porticus
naar Romeins voorbeeld. Daarbij was tussen buitenpalen en wand in sommige
gevallen genoeg ruimte voor een soort overdekte galerij of veranda, waardoor
extra ruimte ontstond voor bijvoorbeeld opslag.12

De formele typologische indeling van de hoofdgebouwen van De Horden is
gebaseerd op de drie varianten van het tweeschepige huistype. Type 1 omvat
de volledig tweeschepige huizen, type 2 de gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk een-
schepige huizen en in type 3 zijn de gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk drieschepige
gebouwen ondergebracht.
Binnen de drie typen is een fijnere onderverdeling gemaakt op grond van twee
secundaire kenmerken. Het eerste kenmerk heeft betrekking op de hoeveelheid
dakdragende palen; het tweede op de aanwezigheid van buitenpalen (zie verder
bijlage 1).

2.2  Type 1: tweeschepige hoofdgebouwen

Onder type 1 vallen hoofdgebouwen met een volledig tweeschepige indeling,
waarbij de dakdragende palen op de middenassen van de gebouwen stonden.
Type 1 is onderverdeeld in vier subtypes, gebaseerd op het aantal dakdragende
palen én op de al of niet aanwezige buitenpalen om de huizen. 
De type 1-gebouwen hebben vlechtwerkwanden gehad. Tussen de wandpalen
waren twijgen en takken gevlochten. Dit vlechtwerk werd met klei en leem
besmeerd zodat een stevige wandconstructie ontstond. De stevigheid werd
verder verbeterd door de gehele wand in te laten zakken in een ondiepe sleuf,
de wandgreppel. De hiernaar genoemde wandgreppelhuizen komen vanaf
50 v.Chr. vrij plotseling opzetten binnen de inheemse huizenbouw.13

De tweeschepige wandgreppelhuizen van De Horden zijn vertegenwoordigd in

15

10  Bij het onderzoek moet echter
rekening worden gehouden met het
feit dat in een verticaal gegraven
paalkuil niet altijd een verticale paal
hoeft hebben gestaan (Harsema
1985, 214). De precieze reconstructie
van de gebouwen valt echter groten-
deels buiten dit artikel; zie verder
Harsema 1982 en Huijts 1992.
11  Van Es 1988, 349.
12  Van Es, Sarfatij & Woltering
1988, 158.
13  Slofstra 1991, 139.
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type 1a, 1b en 1c. Bij enkele huizen van het type 1d (H17, H26) waren de wand-
palen waarschijnlijk niet in een wandgreppel geplaatst. Bij die huizen stonden de
wandpalen paarsgewijs bij elkaar en was vermoedelijk tussen de paren palen een
vlechtwerkwand bevestigd.14

Type Horden 1a
H1, H5, H6, H19, H20, H23 (afb. 4)
De huizen van het type 1a hadden een lengte van 9-13 m en een breedte van
4,75-6 m. De ingang(en) in de lange wanden verdeelden de gebouwen in twee
niet even grote ruimtes. Alle gebouwen hebben een schilddak gehad. In de
grootste ruimtes van H1, H6, H19 en H20 stonden twee nokdragers, met een
interval van gemiddeld 5 m. Een van de twee nokdragers stond op een lijn met
de ingang(en). De plattegrond van H5 is verstoord zodat alleen de nokdragers
in het oostgedeelte van het gebouw bekend zijn. Ook de plattegrond van H23 is
onvolledig, omdat dit gedeelte van het terrein zeer intensief bewoond is geweest. 
In de kleinste ruimtes van H1, H6, H19 en H20 bevond zich een nokdrager
tegen of in de korte wand. Bij H5 en H23 is een nokdrager in de kleinste ruimte
niet aantoonbaar. 

H1

Afb. 4 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 1a
(H1, H5, H6, H19, H20 en H23).
Schaal 1:200. (Van H1 is tevens
de coupe weergegeven. Schaal
dieptes 1:50.)

14  Van der Sanden 1987a, 58.
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H23

?

Een zeer goed bewaard gebleven plattegrond is de plattegrond van H1 (afb. 5).
In de oostelijke afwateringsgreppel bevond zich een diepe paalkuil waarin
vermoedelijk een extra dakdragende paal heeft gestaan, zodat H1 aan de
oostzijde een soort overstekend dakconstructie heeft gehad. De tegenhanger in
de westelijke afwateringsgreppel is niet teruggevonden.15

De type 1a-plattegronden vertonen sporen van: reparaties (H6, H19); enkele
ingangen in de lange wand hoewel de tegenoverliggende ingang er wel geweest
kan zijn (H5, H6, H20, H23); een ingang in de korte wand (H23) en verstoring
van de wandgreppels (H5, H6, H19, H20, H23).
Een afwijkend type 1a-gebouw is H23. Naast de bovengenoemde ingang in de
korte wand had het gebouw ook een uitzonderlijke aanbouw in het westen, met
een oppervlak van 6 x 5 m.
Parallellen van type 1a zijn te vinden in Noord-Brabant en wel in het bijzonder
bij de huizen van het Alphen/Ekeren-type.16

Afb. 5 De grondsporen van huis 1
tijdens de opgraving, gezien vanuit
het zuidoosten.

15  Dit in tegenstelling tot Van Es &
Hessing 1994, 31. H1 had daardoor
aan de westzijde een normale schild-
dakconstructie. 
16  Van der Sanden 1977, 113; 
Van der Sanden 1987a; 
Slofstra 1991, 137.
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H25

Afb. 6 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 1b
(H9 en H25). Schaal 1:200.
(Van H25 is tevens de coupe weer-
gegeven. Schaal dieptes 1:50.)
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Type Horden 1b
H9, H25 (afb. 6)
De type 1b-huizen hadden een lengte van 21 m en een breedte van ca. 10 m.
De gebouwen waren opvallend veel groter dan de type 1a-huizen, hoewel de
vermoedelijke indeling niet wezenlijk verschilde van die van 1a-gebouwen. Er
bestond wel een verschil in de bovengrondse dakconstructie, want de type 1b-
huizen hadden zadeldaken.
Een ander opmerkelijk verschil tussen type 1a en type 1b was de aanwezigheid
van buitenpalen bij type 1b. Deze palen stonden evenwijdig aan de wanden en
tussen wand en buitenpaal bestond een grote afstand. De gemiddelde afstand
tussen de buitenpalen en een lange wand bedroeg 1,50 m en tussen buitenpalen
en een korte wand ca. 3 m.

H25

H9
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De twee tegenover elkaar gelegen ingangen verdeelden de huizen in twee niet
even grote gedeelten. In de korte oostwanden van H9 en H25 bevond zich een
van de dakdragende palen. De overige middenstijlen stonden in de grootste
ruimtes van de gebouwen; één op een lijn met de ingangen (H9 en H25), één in
het interieur (H9) en één in de korte westwand (H25).
H9 is gedeeltelijk verstoord aan de westzijde door recente greppels. Waarschijnlijk
is daardoor het spoor van een nokdrager in de korte westwand verdwenen.
Het gebouw was omgeven door meerdere afwateringsgreppels. H25 lag precies
binnen de contour van een kringgreppel uit de Bronstijd.17 De erfgreppels die bij
dit gebouw horen liggen aan de zuid- en westzijde. Een ovaalvormige greppel
binnen een rechthoekig greppelsysteem behoorde vermoedelijk bij huisplaats 25. 
Naast vele overeenkomsten tussen H9 en H25 zijn er ook enkele significante
verschillen. Vooropgesteld dat de positie van de nokdragers niet helemaal gelijk
is, is met name de rechthoekige structuur in het interieur van H25 opvallend.
In het interieur bevonden zich vier paalkuilen van palen waarvan de betekenis
niet geheel duidelijk is. Twee van de vier palen bleken schuin in de grond
geplaatst te zijn. Het is niet onmogelijk dat de vier palen een dakondersteunende
functie hebben gehad, wellicht in een soort A-constructie geplaatst als extra
dakstijlen.18

Type 1b vertoont veel overeenkomsten met gebouwen uit Druten19 en Oss-Ussen.20

H10

Afb. 7 Plattegrond van het hoofd-
gebouw van het type Horden 1c
(H10). Schaal 1:200.

17  Van Tent 1988, 44.
18  Modderman 1973.
19  Hulst 1978, afb. 6.
20  Van der Sanden 1987a, afb. 12;
Schinkel 1994, type Oss 8c.

Type Horden 1c
H10 (afb. 7)
Type 1c is een verlengd type 1b en het type heeft drie belangrijke verschillen
met type 1b. Ten eerste is het type 1c-gebouw 4,50 m langer. Dit komt omdat
de nokdrager in het noordoostelijke gedeelte van H10 zich niet in een korte
wand bevond (type 1b), maar in het midden van het interieur. Ten tweede is de
afstand tussen de wand en buitenpalen beduidend kleiner dan bij type 1b.
Zowel bij de korte als lange wanden van H10 bedraagt de afstand ongeveer 1 m.
Het derde verschil met type 1b is de aanname dat H10 een schilddak had in
plaats van een zadeldak.
Opvallend bij dit gebouw zijn de sporen van de noordoostelijke wand, die op
een bepaald moment is veranderd. Daarbij is de oude wand er gedeeltelijk
uitgehaald en werd een nieuwe wand opgericht, waardoor het gebouw met
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H16

H17

?

?

Afb. 8 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 1d
(H4, H12, H16, H17, H24, H26).
Schaal 1:200.

ongeveer een meter werd verlengd. Ook de buitenpalen vertonen twee fasen aan
de noordoostzijde. Min of meer vergelijkbare gebouwen zijn te vinden in de
nederzettingen van Druten en Oss.21

Type Horden 1d
H4, H12, H16, H17, H24, H26 (afb. 8)
De gebouwen van type 1d kunnen afmetingen hebben van 26 x 5,75 m. De
tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden verdeelden de gebouwen
in twee ongelijke delen. In het ene deel stonden twee nokdragers op een grote
afstand van elkaar. Bij H4, H17 en H26 is dat de westelijke helft van de
gebouwen. In de oostelijke gedeelten van H4, H17 en H26 stonden meer dan

21  Hulst 1978; Schinkel 1994,
type 8b.
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H24



25

H26
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?

H4

twee nokdragers, die bovendien op geringe afstand van elkaar waren geplaatst. 
H12 was vermoedelijk precies spiegelbeeldig georiënteerd aan H4, H17 en H26.
Helemaal zeker is dat echter niet, omdat de plattegrond van H12 niet duidelijk
bewaard is gebleven. De sporen van dit gebouw zouden de restanten van
meerdere gebouwen kunnen zijn, die op min of meer dezelfde plaats zijn
herbouwd. Het is ook mogelijk dat het huis in de loop van de tijd is opgeschoven.
Zulke opschuivende huizen komen vaker voor in de prehistorie en dit gaat dan
volgens het principe dat er aan de ene kant van een huis werd uitgebouwd, terwijl
aan de andere kant een gedeelte buiten gebruik raakte.22

De plattegrond van H16 is bijzonder onduidelijk en incompleet, maar tussen de
afwateringsgreppels heeft ongetwijfeld een gebouw gestaan. De ingangen zijn
niet met zekerheid vast te stellen, maar vermoedelijk verraden de tegenover
elkaar liggende openingen in de greppels twee of misschien nog meer toegangen.
Ook H17 kan meer dan twee ingangen in de lange wanden hebben gehad. De
vier paar greppeltjes die haaks op de lange wanden waren gegraven duiden
wellicht op toegangen tot het gebouw.

22  Harsema 1980, 41.
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Bij H24 bestaat het vermoeden dat de huisplaats sporen bevat van meer dan één
gebouw. Mogelijk is er sprake van twee bouwfasen. De eerste fase zou het zuid-
westelijke gedeelte van de plattegrond kunnen zijn, waarna het gebouw in
noordoostelijke richting is opgeschoven. 
De type 1d-huizen vertonen een aantal opvallende kenmerken zoals: dubbele
wandpalen (H17,H26); ingangen in de korte wanden (H4); tussenwandjes in
het interieur (H12, H26) en uitbouwen aan de korte zijden (H4, H12). Alle
gebouwen hadden een schilddak. Alleen bij de korte wanden met uitbouwtjes
van H4 en H12 staat dit niet helemaal vast en behoort een zadeldak ook tot de
mogelijkheden.
Parallellen van dit type zijn te vinden op opgravingsterreinen van Oss,23

Houten-Doornkade 24 en Donk.25

2.3  Type 2: twee/eenschepige hoofdgebouwen

Onder type 2 zijn plattegronden van hoofdgebouwen gerangschikt die een
gedeeltelijke twee-, gedeeltelijk eenschepige indeling hebben gehad. Twee
tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden verdeelden de gebouwen
in twee ruimtes. In de ene ruimte bevonden zich middenstijlen op de as van het
gebouw, terwijl in de andere ruimte de dakdragende palen in of tegen de lange
wanden waren geplaatst, zodat een vrijwel eenschepige ruimte ontstond.
Men zou de indeling van zo’n eenschepig gedeelte ook ‘rudimentair drieschepig’
kunnen noemen, omdat de positie van de dakdragers geïnterpreteerd kan
worden als een ver uit elkaar geplaatst staanderpaar (H7, H8, H18, H22). Er is
hier echter gekozen voor de term ‘twee/eenschepig’.26

In vier van de vijf type 2-gebouwen (H7, H8, H18, H22) bevonden zich
dakdragende palen in de korte wand van het eenschepige gedeelte. In twee
gevallen (H18,H22) stonden die dakdragende palen bovendien in de midden-as
van de gebouwen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bovengrondse
constructie van H18 en H22 niet veel verschilde van een volledig tweeschepig
type 1-gebouw. Alleen in het interieur waren er verschillen tussen type 1- en
type 2-gebouwen.
Binnen type 2 zijn drie subtypes onderscheiden. Dit onderscheid is gebaseerd
op het aantal dakdragende palen en op de al of niet aanwezige buitenpalen
rondom de gebouwen.
Ook de type 2-gebouwen hebben zogenaamde vlechtwerkwanden gehad.
Bovendien zijn alle gebouwen die onder type 2 zijn ingedeeld
wandgreppelhuizen geweest.

Type Horden 2a
H7, H11 (afb. 9)
Deze gebouwen hebben een gemiddelde lengte van 22 m en een breedte van
ongeveer 8 m. De tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden
verdeelden een gebouw in twee bijna even grote ruimtes. De ene ruimte had een
tweeschepige indeling met twee nokdragers: de eerste op een lijn met de
ingangen, de tweede vlakbij of in de korte wand. De andere ruimte had een
zogenaamd verzwaard wandgebint, doordat de dakdragers tegen de lange wanden
en in de korte wand waren geplaatst. Hierdoor ontstond een eenschepige ruimte,
die mogelijk in de breedte werd gedeeld door niet-dragende tussenwanden. 
Om de huizen stonden buitenpalen die het dak ondersteunden. Langs de lange
wanden stonden die buitenpalen vrij dicht op de wand, terwijl die afstand tussen
wand en buitenpalen bij de korte wanden beduidend groter was. De huizen
hadden vermoedelijk schilddaken, waarbij de dakvoet rustte op de buitenpalen.
Type 2a heeft nog weinig parallellen in de inheemse houtbouw. Enkele platte-
gronden uit Oss vertonen gelijkenis met het type Horden 2a.27 Een plattegrond
uit Houten-Doornkade heeft eveneens overeenkomsten met het type 2a.28

23  Schinkel 1994, type 5A.
24  Van Es & Hessing 1994, 220,
afb.179.
25  Van Impe 1983, 82.
26  De reden is dat de drie varianten
van het tweeschepige huistype zo
beter van elkaar te onderscheiden
zijn. Zie voor term ‘Rudimentair
Drieschepig’: Van Tent 1988, 15.
27  Schinkel 1994, type 7A  en 7B.
28  Van Tent 1988, 14-7.
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H7

H11

?

Afb. 9 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 2a
(H7 en H11). Schaal 1:200. 
(Van H7 is tevens de coupe weer-
gegeven. Schaal dieptes 1:50.)
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H22

Afb. 10 Plattegrond van het hoofd-
gebouw van het type Horden 2b
(H22). Schaal 1:200. (Tevens is 
de coupe weergegeven, zie afb. 10b.)
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H22

Afb. 10b De coupe. 
Schaal dieptes 1:50.

H18

Afb. 11 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 2c
(H18 en H8). 
Schaal 1:200. (Van H18 is tevens 
de coupe weergegeven. Schaal 1:50.)
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Type Horden 2b
H22 (afb. 10)
Dit gebouw had een lengte van 22 m en een breedte van 7,50 m. De tegenover
elkaar liggende ingangen in de lange wanden verdeelden het huis in twee delen
van ongelijke grootte. In het kleine gedeelte stonden twee nokdragers; één in de
korte wand en één in het interieur. In het grote zuidwestelijke gedeelte stonden
twee nokdragers en een staanderpaar. Een van de nokdragers was in de korte
wand geplaatst en de tweede stond op een lijn met de ingangen. De palen van
het staanderpaar waren tegen de lange wanden aan geplaatst, waardoor een zeer
grote eenschepige ruimte ontstond. Er bevonden zich geen buitenpalen om
H22, zodat de forse wandpalen ook een deel van het (zadel)dak hebben
gedragen. Opvallend zijn de langgerekte restanten van leem in het interieur.
Deze sporen lagen zowel over de lengte als over de breedte van het huis. Bij de
westingang stonden een paar extra palen buiten de wand. Parallellen van dit
type zijn er nauwelijks. Enige overeenkomsten in positie van de dakdragers
vertonen gebouwen uit Grobbendonk29 en Hoogeloon.30

H8

29  De Boe 1984, 72.
30  Slofstra 1991, 144.
31  Verwers 1972.
32  Slofstra 1991, 141.

Type Horden 2c
H8, H18 (afb. 11)
De twee gebouwen van type 2c hebben een lengte van ongeveer 14 m en een
breedte van 6 m. Twee tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden
verdeelden de huizen in twee gelijke delen. In het ene gedeelte bevond zich een
dakdrager in het interieur op een lijn met de deurpostpalen. Dit gedeelte is twee-
schepig ingedeeld. Het andere gedeelte had een eenschepige indeling. Daar waren
de dakdragende palen tegen de lange wanden geplaatst, waardoor een eenschepig
interieur ontstond.
De verschillen tussen beide gebouwen zijn duidelijk zichtbaar in de korte wanden.
Bij H18 stond in het midden van elke korte wand één dakdragende paal, terwijl
in H8 in elke korte wand twéé dakdragers waren geplaatst. Beide gebouwen
waren wel bekroond met zadeldaken. 

2.4  Type 3: twee/drieschepige hoofdgebouwen

Het twee-/drieschepige huistype vinden we in het gebied waar in de IJzertijd het
tweeschepige Hapstype31 overheerste, maar met name in het rivierengebied lijkt
er sprake van een lokale ontwikkeling.32 In de late IJzertijd en vroeg-Romeinse
periode ondergaat het tweeschepige Haps-type een aantal veranderingen die als
volgt zijn te omschrijven: de wandpalen kunnen in een greppel zijn geplaatst;
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buitenpalen kunnen ontbreken; en tweeschepigheid kan gedeeltelijk verloren zijn
gegaan.33

Op het terrein De Horden zijn drie type 3-gebouwen aangetroffen. De
gemiddelde lengte van de drie gebouwen bedraagt ca. 25 m. De huizen bestaan
uit twee delen van ongelijke grootte, waarbij het kleinere gedeelte tweeschepig is
en het grotere deel een drieschepige indeling heeft gehad.
Er zijn twee subtypes onderscheiden binnen type 3, gebaseerd op de aanwezigheid
van buitenpalen. 

H2

Afb. 12 Plattegrond van het
hoofgebouw van het type Horden
3a (H2). Schaal 1:200.

33  Van Es 1982, 145.
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Afb. 13 Overzicht van de grond-
sporen van huis 2 tijdens de
opgraving. Opname vanuit het
westen.

Type Horden 3a
H2 (afb. 12)
Het enige type 3a-gebouw heeft een zeer duidelijke plattegrond in de bodem
achtergelaten (afb. 13). De ingangen in de lange wanden verdeelden het huis in
twee ruimtes. Het westelijke gedeelte is tweeschepig, het oostelijke deel heeft
drie staanderparen. In de korte wand van het drieschepige gedeelte bevond zich
een extra toegang. Het dak van het huis was van het schilddaktype. Het gebouw
heeft een opvallende wandconstructie gehad. In plaats van ronde palen met
vlechtwerk is hier gebruik gemaakt van planken. Dat is te zien aan de smalle
rechthoekige grondsporen in de wanden van het gebouw. Parallellen van dit
huistype zijn onder andere te vinden in Oss-Schalkskamp,34 Beers/Gassel35 en
Nieuwegein.36

34  Verwers 1991, 129-31.
35  Verwers 1991, 133-6.
36  Ooyevaar 1990, 216.
37  Schinkel 1994, type 9A.

Type Horden 3b
H14, H21 (afb. 14)
Ondanks het verschil in lengte tussen H14 en 21 zijn beide gebouwen in type 3b
ondergebracht. De ingangen in de lange wanden scheidden de huizen in twee
gedeelten. De tweeschepige ruimtes van H14 en H21 waren vrijwel identiek.
Het verschil tussen de gebouwen zit in de lengte van de drieschepige gedeelten
en in het bijzonder in de positie van de staanderparen of jukken van de huizen.
De eerste paren staanders stonden op dezelfde positie in beide gebouwen,
namelijk ter hoogte van de ingangen, maar bij de tweede paar jukken traden
verschillen op tussen H14 en H21. Het tweede juk van H21 stond namelijk op
een grotere afstand van het eerste juk, dan dat bij H14 het geval was. H21 is
hierdoor 4 m langer dan H14. Bovendien waren de palen van een individueel
juk van H21 ook verder uit elkaar geplaatst dan die van H14. 
De meeste buitenpalen van beide type 3b-gebouwen stonden op ongeveer een
meter van de wanden. Alleen bij de korte westwand van H14 bedroeg deze
afstand twee meter. Net buiten de korte westwand van H14 bevond zich een
extra ondersteunende dakdrager. De buitenpalen konden hierdoor op een grotere
afstand van de wand geplaatst konden worden. Zo ontstonden vermoedelijk
geen problemen bij de constructie van een schilddak aan beide zijden van het
gebouw.
Opmerkelijk is verder de zuidingang van H14. Deze is waarschijnlijk eerst open
geweest, maar tijdens een verbouwing heeft men hem vermoedelijk dichtgezet,
waarbij tevens een aantal buitenpalen aan de zuidzijde zijn vervangen.
Parallellen van dit type gebouw zijn aangetroffen in Oss.37
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?

H21

H14

Afb. 14 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van het type Horden 3b
(H14 en H21). Schaal 1:200.
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H13

H15

Afb. 15 Plattegronden van hoofd-
gebouwen van een onduidelijk type
(H3, H13 en H15). Schaal 1:200.
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2.5  Onduidelijke typen

H3, H13, H15 (afb. 15)
De overige hoofdgebouwen zijn unica, omdat de plattegronden afwijken van de
typologische indeling van De Horden.
H3 was het enige gebouw op dit gedeelte van het terrein met een volledig drie-
schepige constructie.38 De twee tegenover elkaar gelegen ingangen verdeelden
het huis in twee niet even grote gedeelten. In de grote zuidelijk gelegen ruimte
bevonden zich drie staanderparen. Deze ruimte komt in afmetingen geheel over-
een met een groot gedeelte van een type 1a-gebouw. In het kleine noordelijke
gedeelte stond een staanderpaar. De korte noordwand van H3 is niet geheel
duidelijk overgeleverd. Vermoedelijk geven drie paalkuilen en een kuil de
begrenzing van het gebouw aan, maar het is ook denkbaar dat het gebouw ooit
langer is geweest. Het huis had een schilddak. Vergelijkbare gebouwen zijn terug-
gevonden in het Drentse Noordbarge.39

De sporen van H13 zijn niet erg goed bewaard gebleven in de grond, omdat op
dezelfde plaats in een latere periode een ander gebouw werd opgericht. De dak-
dragende palen, ingangen en korte oostwand zijn niet met zekerheid aan te wijzen.
Het lijkt erop dat dit gebouw een tweeschepige constructie heeft gehad. Het is
niet ondenkbaar dat direct ten westen van de vermoedelijke ingangen een tussen-
wand heeft gestaan over de breedte van het huis. 
Bij de plattegrond van H15 zijn de afsluitende korte wanden onduidelijk. Het is
denkbaar dat in het noordgedeelte van H15 de sporen van een ander huis liggen.
Mogelijk hebben we ook hier weer te maken met een opschuivend bouwwerk,
maar de sporen zijn niet duidelijk genoeg om daar definitief uitspraak over te
doen.
De twee ingangen in de lange wanden verdeelden H15 in twee ongelijke delen.
Het zuidwestelijke gedeelte heeft een tweeschepige indeling gehad. De afstand
tussen de twee dakdragers bedraagt daar ongeveer 5 m. Ten noordoosten van
de ingangen bevond zich een gedeelte dat in geen geval tweeschepig is geweest.
De vier paalkuilen in het interieur doen een drieschepige constructie
vermoeden, maar daarover bestaat geen zekerheid. Vermoedelijk heeft H15 een
schilddak gehad.

H3

38  Zie Hessing 1989 voor drieschepige
gebouwen uit de vroege IJzertijd.
39  Harsema 1976, 55.
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3  Functie van de hoofdgebouwen

3.1  Vorm en functie

Bij de in het vorige hoofdstuk beschreven typologische indeling zijn de gebouwen
voornamelijk geordend op basis van de positie van de dakdragende palen. Het
nadeel van deze indeling is dat hierdoor de suggestie wordt gewekt dat door een
andere positie van dakdragers niet alleen verschillende typen huizen ontstaan,
maar ook dat dit zou kunnen duiden op verschillende functies van de gebouwen.
Men moet echter blijven bedenken dat een typologie niets anders is dan een
ordeningsprincipe en dat het weinig zegt over het daadwerkelijke gebruik van de
gebouwen in de prehistorie. De huizen zijn in de eerste plaats gebouwd vanuit
een functioneel oogpunt en achteraf moeten wij proberen vast te stellen wat de
relatie is tussen bouwvorm en functie/gebruik.
De reconstructie van gebouwen uit de prehistorie is niet eenvoudig. Hoewel er
geslaagde pogingen zijn gedaan, moeten details meestal naar eigen inzicht worden
ingevuld, zoals de hoogte van de wanden, de dakconstructie, de functie van de
buitenpalen en het gebruik van tussenwanden.40

Naast de reconstructie zal ook de functie van een gebouw moeten worden vast-
gesteld. Het is echter niet eenvoudig om op basis van een tweedimensionale
plattegrond de functie van een gebouw te herleiden. Dit heeft twee oorzaken:
- verschillende vormen kunnen dezelfde functie hebben;
- verschillende functies kunnen dezelfde vorm hebben.

Zo kan bijvoorbeeld een veestal zowel tweeschepig als drieschepig zijn ingedeeld.
De functie is identiek, maar de vorm is verschillend. Een tweeschepig gedeelte is
echter niet per definitie een veestal en kan ook andere functies herbergen. In dat
geval is vorm identiek, maar zijn er verschillen in functie.
In de volgende paragrafen is gepoogd het functioneel gebruik van (de ruimtes in)
gebouwen te beschrijven aan de hand van verschillen en overeenkomsten tussen
individuele huisgedeelten.

3.2  Maatverhoudingen

De hoofdgebouwen van De Horden zijn onderverdeeld in drie varianten van het
tweeschepige huistype. De belangrijkste overeenkomst tussen de varianten is het
voorkomen van een tweeschepig gedeelte en de onderlinge verhoudingen tussen
de tweeschepige gedeelten. Wat deze aspecten betreft komen de typen Horden
1, 2 en 3 nagenoeg overeen (afb. 16).41 Vervolgens zijn de tweeschepige huisdelen
verder onder te verdelen aan de hand van de positie van de dakdragende palen in
een zogenaamd klein vak (vak 1) en een groot vak (vak 2). Het grote vak bevindt
zich direct naast het ingangsvak (vak 3), terwijl het kleine vak de ruimte tussen de
korte wand en het grote vak inneemt. Over het algemeen zijn de grote vakken van
de hoofdgebouwen anderhalf tot drie keer zo groot als de kleine vakken (tabel 1).
Een dergelijke onderverdeling in een klein en groot vak blijkt bij de meeste twee-
schepige huisgedeelten voor te komen.42

Het resterende deel van een gebouw is een-, twee- of drieschepig ingedeeld. De
lengte van dit gebouwdeel ligt tussen 1,80 en 16 m en is onderverdeeld in
maximaal vijf vakken. Deze vakken hebben vrijwel nooit een groter oppervlak
dan het grote vak in het tweeschepige gedeelte (tabel 1: vak 4-8), hetgeen wordt
veroorzaakt door de korte intervallen tussen de dakdragende palen.43

40  Harsema 1982; Huijts 1992; zie
ook Van Haaff 1987 en De Boe &
Lauwers 1980, 17, 35.
41  Vergelijk Zimmermann 1988.
42  H8, H11, H18 en H23 waren
niet op deze manier ingedeeld, want
deze gebouwen hadden alleen een
groot vak in het tweeschepige gedeelte.
43  Alleen bij H22 had vak 2 niet het
grootste oppervlak. Daar nam vak 4
de meeste ruimte in.
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H7

H2

H4

H22

woongedeelte ingang stalgedeelte

Afb. 16 Een vergelijking tussen de
woon- en stalgedeelten van
verschillende lange en korte
Horden-typen (woongedeelte links
van de ingang; stalgedeelte rechts).
Schaal 1:200.
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woongedeelte ingang stalgedeelte

H1

H18

Type Huis Vak 1 Vak 2 Vak 3 Vak 4 Vak 5 Vak 6 Vak 7 Vak 8 

1A H1 15,1 25,9 10,8 14,0 - - - -  
1A H19 7,2 20,7 8,1 9,9 - - - -  
1A H23 - 36,0 13,2 19,2 - - - -  
1A H20 12,9 21,6 8,6 16,2 - - - -  
1A H5 11,6 34,8 5,8 [19,7] - - - -  
1A H6 13,9 31,3 10,4 16,2 - - - -  
1B H9 22,4 47,6 9,8 23,8 - - - -  
1B H25 15,4 42,0 9,8 35,0 - - - -  
1C H10 23,6 39,6 9,2 24,0 30,3 - - -  
1D H4 14,1 37,6 8,9 5,6 17,9 11,4 21,6 11,4  
1D H17 9,0 32,4 9,0 4,5 13,5 20,7 19,8 6,3  
1D H26 9,0 27,0 7,0 11,0 13,0 21,0 26,0 [5,0]  
1D H12 ? ? 6,0 [4,0] 15,0 23,0 ? ?  
1D H16 ? ? ? ? ? ? ? ?  
1D H24 ? ? ? [4,0] [14,0] [22,0] [30,0] ?  
2A H7 9,0 37,2 9,0 20,4 32,4 - - -  
2A H11 - 35,8 13,4 20,1 24,6 - - -  
2B H22 31,8 17,3 14,4 53,3 36,0 - - -  
2C H8 - 31,2 12,0 13,2 19,2 - - -  
2C H18 - 37,2 12,0 10,8 24,0 - - -  
3A H2 18,0 40,9 12,0 18,0 24,0 25,2 12,0 -  
3B H14 21,6 32,4 13,2 15,6 25,2 10,8 - -  
3B H21 19,8 44,8 14,4 19,8 38,3 26,4 - -  
- H3 13,0 18,0 6,0 10,0 ? - - -  
- H13 ? [36,0] [7,3] ? - - - - 
- H15 [10,0] 26,0 7,0 9,0 16,0 - - - 

Tabel 1 Vergelijking van de oppervlakte (in m2) van de ‘vakken’ in de verschillende typen huizen.
Legenda: Vaknummers:  
-  geen vak aanwezig; vak 1  klein vak in tweeschepig huisgedeelte; 
( )  alternatieve mogelijkheid; vak 2  groot vak in tweeschepig huisgedeelte; 
[ ]  omvang zeer onzeker; vak 3  ingangsvak; 
?  omvang onbekend vak 4, 5, 6, 7, en 8  vakken in resterend huisgedeelte
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3.3  Definitie van woon- en stalgedeelten

Sinds de Bronstijd was het gebruikelijk dat mens en dier onder één dak woonden.
Hoe men die combinatie toepaste blijkt uit de goed bewaarde boerderijplatte-
gronden uit Noord-Nederlandse terpen, die veel informatie geven over de
indeling van de prehistorische huizen.44 Zo vertonen de boerderijen een duidelijke
tweedeling in het interieur aan weerszijden van de twee ingangen. Die bevinden
zich bijna altijd tegenover elkaar halverwege de lange wanden en ze verdeelden
een gebouw functioneel in een woon- en stalgedeelte.
De belangrijkste kenmerken van stalgedeelten zijn als volgt te omschrijven. Er
bevond zich vaak een opening in de korte wand van een stalgedeelte (de staldeur);
dikwijls werden er wandjes van veeboxen aangetroffen; en in stalgedeelten stonden
dakdragers meestal dicht bij elkaar, in tegenstelling tot de dakdragers in de woon-
gedeelten.45 Een vierde aanwijzing die behulpzaam kan zijn bij de identificatie
van een stalgedeelte is afkomstig van Harsema.46 Men koos voor de bouw van
een woonstalhuis graag een licht hellend vlak, waarbij het stalgedeelte aan de lage
zijde werd gesitueerd. Daardoor bleef het woonhuis relatief schoon en was het
bijvoorbeeld gemakkelijker om afval, mest, enzovoort uit de stal te verwijderen.
Harsema stelt dat indien de oorspronkelijke helling in het opgravingsvlak niet
meer aanwezig is, toch indirect het stalgedeelte kan worden afgeleid. De
conservering van de stalsporen kan over het algemeen iets beter bewaard zijn
gebleven dan die van het woongedeelte, omdat de stal oorspronkelijk iets lager
was gelegen.

De woonstalhuizen uit het noorden van Nederland zijn van het drieschepige
huistype. Zo’n drieschepige constructie is voor een stal zeer geschikt, omdat aan
weerszijden van het middenschip het vee gestald kon worden. Ook bij de hoofd-
gebouwen van De Horden komen we gedeeltelijk drieschepige indelingen tegen,
zoals de plattegrond van H2. In het drieschepige gedeelte van H2 vinden we dan
ook de kenmerken van een stalgedeelte terug. Ten eerste stonden de dakdragers
dichter bij elkaar dan in het tweeschepige gedeelte. Verder bevond zich een stal-
deur in de korte wand en tenslotte is het om en om voorkomen van grote en
kleine wandpalen een kenmerk, omdat die afwisseling van grote en kleine wand-
palen waarschijnlijk iets te maken hebben gehad met de constructie van veeboxen. 
Maar niet alleen drieschepige gedeelten kunnen als stal in gebruik zijn geweest.
Ook in het noordoostelijke deel van de volledig tweeschepige plattegrond van H4
zijn de kenmerken van een stal aanwezig, namelijk korte intervallen tussen de
dakdragers, een staldeur in de korte wand en een afwisseling van kleine en grote
wandpalen. 

Bovenstaande gebouwdelen van H2 en H4 met meerdere kleine vakken zijn dus te
interpreteren als stal. Wat overblijft moet in gebruik zijn geweest als woonruimte.
De woongedeelten vertonen een opvallende overeenkomst: de interval tussen de
dakdragers is hier het grootst, dus hier was de meeste bewegingsruimte.47 Dit
komt overeen met de opmerking van Van Es dat men al vroeg in de prehistorie
streefde naar de reductie van het aantal dakdragende palen in het woonhuis.48

Het is dan ook niet toevallig dat in elk hoofdgebouw van De Horden een groot
vak 2 aan te wijzen is.49 Hoewel vak 2 niet bij elk gebouw een even groot opper-
vlak had, zijn er verhoudingsgewijs, ten opzichte van de overige ruimtes in een
gebouw, geen grote onderlinge verschillen.
Het vak heeft in de meeste huizen vermoedelijk als woonruimte gediend. Daar
heeft ongetwijfeld de haard gelegen, maar daarvan zijn in geen enkel geval sporen
teruggevonden. De woongedeelten kunnen dus niet met absolute zekerheid
worden aangewezen, omdat de sporen van haardplaatsen ontbreken.50

De functie van het kleine vak 1 in het woongedeelte is niet geheel duidelijk. Het
vak zou als bedstee of opslagruimte in gebruik kunnen zijn geweest.51 Het is
opmerkelijk dat vak 1 in een aantal huizen niet voorkomt. Blijkbaar kon deze

44  Van Giffen 1936.
45  Schmid & Zimmermann 1976, 25;
Waterbolk 1975, 386.
46  Harsema 1985, 223.
47  Vergelijk Zimmermann 1992.
48  Van Es 1981, 175.
49  Vermoedelijke uitzonderingen
zijn H7, H10, H11 en H22; zie
paragraaf 3.4.
50  Steenbeek (1983) poogt met behulp
van een fosfaatanalyse de haardplaats
aan te tonen bij H22. Zie verder ook
Van de Wetering & Wansleeben 1987,
Zimmerman 1992 en Steenbeek in:
Van Es & Hessing 1994, 122-5.
51  Van Es 1981, 174.
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ruimte gemist worden bij het functioneren van een huishouden. Misschien
moeten we rekening houden met een verdieping in de huizen of sliep men in het
woonvertrek. Vak 1 kan overigens ook een opslagfunctie hebben gehad en dat men
naast spiekers en andere bijgebouwen ook in de huizen zelf opslag had, weten we
door de vondst van een complete dolium onder de porticus van H9.
Vak 3 is het gedeelte van de toegangen tot de gebouwen en zal voornamelijk een
doorloopruimte zijn geweest, hoewel er ook diverse goederen kunnen zijn
opgeslagen.
De functie van vak 4 is af te leiden uit de sporen van H1. Bij die twee gebouwen
bevinden zich deels in het ingangsvak, deels in vak 4, ovaalvormige sporen die te
interpreteren zijn als kelderkuilen.52 Op de bodem van de kuil in H2 lag een soort
vloertje van gevlochten matten. De kuilen vormen een aanwijzing dat vak 4 een
aparte functie kan hebben gehad, waarschijnlijk die van voorraadkamer.
Hoewel een dergelijke functie niet voor elk gebouw vaststaat, hoort deze ruimte
mijns inziens eigenlijk meer bij het woondeel dan bij de stal, of anders gezegd:
het bedrijfsgedeelte. Dit betekent dat kleine gebouwen, bestaande uit vakken 1
t/m 4, geen echt bedrijfsgedeelte hebben gehad. Ze waren geheel of overwegend
als woonhuis in gebruik. Dit is het geval bij de huizen van het type 1a en 1b en
vermoedelijk ook bij type 2c.

3.4  Functies van de lange huizen

Uit het voorgaande blijkt dat bij de meeste korte gebouwen het woongedeelte op
basis van indirecte aanwijzingen kan worden gereconstrueerd. Hetzelfde principe
kan worden toegepast op de lange huizen. Kort gezegd is het woongedeelte
meestal dat deel van het huis waar de interval tussen de dakdragers het grootst
is.53 Van de overige huisdelen staat het meestal niet vast of ze een woonfunctie
hebben gehad. In enkele gevallen is een functie als veestal zeker. In deze paragraaf
wordt elk huisdeel zonder woonfunctie voor het gemak als stalgedeelte
geïnterpreteerd. Of er daadwerkelijk gestald werd, komt in hoofdstuk 7 aan de
orde. Meestal is een veestal niet precies uit de plattegrond op te maken en
herinnert alleen de lengte van een gebouw of de paalstelling aan de constructie
van een stal. De functies van de individuele vakken 5 tot en met 8 zijn over het
algemeen niet nader te definiëren, ondanks het feit dat de vakken onderling
aanzienlijke verschillen in oppervlakte en indeling vertonen. 

Drieschepige stallen
Soms geeft de combinatie van verschillende vakken uitsluitsel over de functie.
Zo was de langst mogelijke combinatie van vak 5, 6, 7 en (eventueel) vak 8 altijd
in gebruik als veestal. Dit is zichtbaar bij het hoofdgebouw van het type 3a. De
combinatie van vak 5 en 6 bij type 3b (afb. 14) zou ook in aanmerking kunnen
komen voor de interpretatie als woonstalhuis. De in de vorige paragraaf genoemde
stalkenmerken zijn vrij goed toepasbaar op de plattegrond van H14, maar voor
H21 is dat veel moeilijker. Mogelijk bevond zich in het midden van de korte zuid-
wand een ingang. De wand was er echter niet onderbroken, maar er bevond zich
wel een ondiepe kuil op het opgravingsvlak. Dergelijke kuilen zouden
aanwijzingen kunnen zijn voor de plaats van de ingangen en in huisplattegronden
uit de Romeinse tijd zijn dit soort kuilen regelmatig aanwezig.54 De kuil zal bedekt
zijn geweest met een veerooster. De omgreppelde ‘achtertuin met waterput’ bij
H21 kan eveneens een aanwijzing zijn voor een nabijgelegen stalgedeelte, want het
tuintje zou ook als kleine veekraal kunnen worden geïnterpreteerd.

Tweeschepige stallen
De duidelijkste voorbeelden van lange huizen met een tweeschepige stal zijn van
het type 1d, met in het bijzonder het prachtig geconserveerde H4. Minder
duidelijk zijn de plattegronden van het twee/eenschepige type 2a, waarbij

52  Van Es & Hessing 1994, 32.
53  Zie ook Zimmermann 1992, 46.
54  Harsema 1985, 219.
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vermoedelijk sprake is van tweeschepige stallen. De interpretatie van H11 als stal
is bijvoorbeeld alleen gebaseerd op vermoedens (afb. 9). Het is allereerst mogelijk
dat de kuil bij de korte zuidwand de stalingang aangeeft, want bij hetzelfde
gebouw duidt een kuil bij de lange oostwand immers ook op een ingang. Ten
tweede is het denkbaar dat de ondiepe greppeltjes aan de zuidkant van het gebouw
de restanten zijn van een veekraal, waaruit zou volgen dat de stal aan die kant van
het huis heeft gelegen. En tenslotte is zichtbaar dat de sporen van het zuidelijke
huisdeel beter zijn geconserveerd dan het noordelijke deel en dat is volgens
Harsema een indirecte aanwijzing voor de aanwezigheid van een stal.55

Indien men dit allemaal voor waar aanneemt, heeft dit wel zeer verstrekkende
gevolgen voor de algemeen gestelde definities uit de vorige paragraaf over de
indeling van woon- en stalgedeelten. De stal van H11 heeft dan een tweeschepige
indeling gehad, bestaande uit het grote vak 2. Het woongedeelte zou vervolgens
eenschepig moeten zijn geweest. Indien dit geldt voor H11 is het aannemelijk dat
het eveneens opgaat voor het andere type 2a gebouw (H7).
Ook heeft het gevolgen, vooruitlopend op de datering en periodisering van de
gebouwen, voor de voorloper van H11. Mogen we bij dat gebouw H10 (type 1c;
afb. 7) een identieke oriëntatie van woon- en staldeel verwachten of veranderde
men bij de bouw van H11 de indeling met 180°? Dat laatste is niet erg waar-
schijnlijk.
Voorlopig is daarom gesteld dat type 2a een eenschepig woongedeelte en een
tweeschepige stal heeft gehad. De stallen bevonden zich in het zuidelijke deel van
de huizen en dat geldt vermoedelijk ook voor het type 1c gebouw.

Eenschepige stallen
Het eerste gebouw waarbij het eenschepige huisdeel een stalfunctie had, is H22
van het type 2b (afb. 10). Deze interpretatie is gebaseerd op twee constateringen: 
1 De overeenkomsten in posities van dakdragers in de tweeschepige huisdelen
van type 1c (afb. 7) en 2b;
2 De overeenkomsten in oriëntatie van de stalgedeelten van H22 en zijn voor-
loper H21 (afb. 14).

Het is opmerkelijk dat het eenschepige deel van H22 het stalgedeelte is geweest.
Vergeleken met de bevindingen bij type 2a volgt hieruit dat eenschepige huis-
delen blijkbaar zowel als woning en als stal kunnen hebben gefunctioneerd.
Het tweede type met een eenschepig staldeel is type 2c (afb. 11). Hoewel de
boerderijen van dit type eigenlijk vrij korte huizen zijn geweest, hadden ze toch
een woon- en stalfunctie. Het staat echter niet helemaal vast welk deel als stal
heeft gefunctioneerd. Bij H8 is het vermoedelijk het oostgedeelte, aangezien daar
een uitbouw werd teruggevonden die is geïnterpreteerd als veekraal. Bij H18 kan
zowel het noordwest- als het zuidoostgedeelte als stal in gebruik zijn geweest.

55  Vergelijk Harsema 1985, 223.
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4  Datering van hoofdgebouwen

4.1  Inleiding

De datering van nederzettingselementen aan de hand van het vondstmateriaal is
niet geheel zonder problemen. Vondsten uit de paalkuilen van een huis bijvoor-
beeld kunnen soms niet met zekerheid aan een gebouw worden toegewezen.
Slofstra beschrijft dat het niet altijd duidelijk is welk deel van de vulling behoort
tot de primaire kuilvulling -dat wil zeggen de grond waarmee de kuil tijdens of na
het plaatsen van een paal is opgevuld- en welk deel beschouwd moet worden als
de secundaire vulling -grond die is nagezakt na het uittrekken of vergaan van de
paal.56 Bovendien kunnen vondsten uit een vulling reeds lange tijd op het terrein
aanwezig zijn geweest. Dezelfde problematiek komen we tegen bij de vondsten uit
greppels en waterputten die bij een huisplattegrond horen. Dit soort nederzettings-
elementen zijn niet tegelijk vol geraakt met materiaal en werden bovendien vaak
tussentijds opgeschoond, waardoor de samenstelling van het vondstcomplex
aanzienlijk kan zijn veranderd. We moeten daarom bij de studie van huisplatte-
gronden uiterst voorzichtig zijn met het toekennen van daterende waarden aan
vondsten uit de grondsporen van de gebouwen.57

Desalniettemin is getracht de gebouwen te dateren aan de hand van het vondst-
materiaal uit de paalkuilen, wand- en erfgreppels en vondstmateriaal van de
huisplaatsen. Voor datering leent met name het aardewerk zich uitstekend. Bij
de bestudering van dat aardewerk werd één ontwikkeling duidelijk zichtbaar: in
de huizen uit de vroeg-Romeinse periode nam het inheemse aardewerk een
primaire plaats in (ca. 100%), maar een eeuw later was het aandeel handgevormd
aardewerk in het totale aardewerkspectrum gezakt tot 50% of minder.

4.2  Percentage inheems aardewerk

Op basis van de verhouding tussen het inheemse en Romeinse aardewerk in de
bewoningsporen, kunnen de gebouwen relatief ten opzichte van elkaar gedateerd
worden. Daarbij geldt de redenering ‘hoe hoger het percentage inheems, hoe
vroeger de datering’. De uitkomst van deze procentuele verhoudingen is niet
geheel bepalend voor een absolute datering van de gebouwen.
Gebruiksmateriaal kan verloren zijn gegaan door egalisatie, herbouw op dezelfde
huisplaats, grondverzet en erosie. Bij dat laatste bijvoorbeeld geldt dat erosie met
name op het zacht gebakken handgevormde aardewerk veel meer invloed heeft
gehad dan op Romeins importaardewerk, waardoor vermoedelijk meer inheems-
dan Romeins materiaal is verdwenen.
Op grond van deze methode zijn percentagegroepen vastgesteld die overeenkomen
met bepaalde bewoningsfasen. De gebouwen met een percentage van 90-100%
inheems aardewerk, representeren de oudste Romeinse bewoningsfase op De
Horden. Wanneer die fase precies begon is niet nauwkeurig vast te stellen, maar
vermoedelijk was het rond het begin van onze jaartelling.58

In de gebouwen uit de volgende bewoningsfase werd tamelijk wat Romeins aarde-
werk gevonden, maar het merendeel bleef van inheems makelij (70-90%). Na
verloop van tijd daalde het aandeel inheems aardewerk steeds verder, tengevolge
van de toename van Romeinse importproducten. We mogen verwachten dat de
gebouwen uit de jongste en meest geromaniseerde bewoningsfase het laagste
percentage inheems hebben opgeleverd. Deze jongste fase dateert uit de tweede
helft van de 2e eeuw n.Chr. Aan het eind van de 2e eeuw werd de nederzetting
definitief opgegeven.

56  Slofstra, Van Regteren-Altena &
Theuws 1985, 22.
57  Er moet voorzichtigheid worden
betracht met de daterende waarde
van de vondsten uit de grondsporen
bij oversnijdende huisplattegronden.
Dat geldt vooral als grondsporen niet
duidelijk zijn toe te wijzen aan één
plattegrond.
58  Mondelinge mededeling E. Taayke
(AIVU). Uit het onderzoek van
Taayke naar het handgevormde
aardewerk blijkt dat in de vroegste
fase 40% van het inheemse materiaal
een organische magering bevatte.
Deze hoeveelheid is van dusdanige
omvang dat een beginfase in de late
IJzertijd is uitgesloten. (Taayke, in
voorbereiding). Zie ook Van den
Broeke 1987a.
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4.3  Datering

De datering van de gebouwen is als volgt uitgevoerd en beschreven. Eerst is voor
elk gebouw een relatieve datering vastgesteld aan de hand van het percentage
inheems aardewerk uit de grondsporen. De gebouwen met dezelfde percentages
inheems zijn in een groep ondergebracht. Daarna is gekeken of het Romeinse
aardewerk uit de grondsporen met de relatieve datering overeenstemde. Op die
manier werd de datering van de hoofdgebouwen, indien noodzakelijk, bijgesteld
en gecorrigeerd. De combinatie van twee bovenstaande dateringsmethoden gaf de
uiteindelijke datering van individuele gebouwen. Meer precieze omschrijvingen
en hoeveelheden vondstmateriaal zijn weergegeven in bijlagen 3 t/m 7. De
definitieve periodisering van de gebouwen in verschillende bewoningsfasen is
beschreven in hoofdstuk 6, wanneer de datering van alle nederzettingselementen
heeft plaatsgevonden.

4.3.1  Hoofdgebouwen met 90-100% inheems aardewerk: H1, H2, H3, H4,
H15, H20 59

Uit de grondsporen van H1, H4 en H15 kwamen geen dateerbare Romeinse
scherven. In de bijlage wordt bij H3 weliswaar een randscherf van het type
Niederbieber 112 genoemd, maar die scherf komt uit een kuil naast het gebouw,
waarvan niet zeker is of de kuil wel bij H3 hoort.
Uit de wand van H2 komt één Romeinse randscherf, die gedateerd wordt tussen
70 en 260 n.Chr. We mogen ervan uitgaan dat de gebouwen met 90-100%
inheems aardewerk uit de oudste Romeinse bewoningsfase dateren en dat betekent
dat deze randscherf niet tot H2 kan behoren.60 Uit de kelderkuil is bovendien een
14C-datering voorhanden, waaruit blijkt dat het gebouw uit de late IJzertijd of
vroeg-Romeinse periode moet dateren.61

Een uitzondering in deze groep lijkt H20, waar al tamelijk veel Romeins aarde-
werk uit de erfgreppel verzameld werd. Het is echter allerminst zeker dat al het
materiaal uit de erfgreppel tot H20 behoort. In latere nederzettingsfasen werden
op ongeveer dezelfde plek gebouwen opgericht en het materiaal zou uit die
gebouwen afkomstig kunnen zijn. De grote hoeveelheid inheems materiaal van
H20 is juist weer kenmerkend voor alle huizen uit deze percentagegroep. Het hoge
percentage inheems en het nog nauwelijks voorkomen van importaardewerk
dateren de bovenstaande gebouwen in het eerste kwart van de 1e eeuw ad.
Hoewel er met het percentage inheems en de enkele Romeinse scherven uit H15
niets bijzonders aan de hand lijkt, is de datering van dit gebouw onduidelijk
geworden na de bestudering van het handgevormde aardewerk.62 Het blijkt dat
het inheemse materiaal een andere samenstelling heeft vergeleken met het inheems
uit de overige gebouwen van deze percentagegroep. H15 zou op grond van het
handgevormde materiaal wat later gedateerd kunnen worden, rond het midden
van de 1e eeuw AD.

4.3.2  Hoofdgebouwen met 70-90% inheems aardewerk: H10, H12, H13, H16,
H17, H2663

Uit de huizen met 70-90% inheems aardewerk is verreweg het meeste aardewerk
handgevormd, en komt het in enorme hoeveelheden voor, net als bij de huizen
uit de vorige percentagegroep. De aangetroffen Romeinse scherven waren bijna
allemaal afkomstig uit de greppels van de huizen. Het is daarbij opvallend dat
veel Romeins materiaal dateert van omstreeks 70 n.Chr. Misschien raken rond
die tijd de greppels om de huizen definitief buiten gebruik. Het Romeinse
vaatwerk bestaat hoofdzakelijk uit keukenwaar: kookpotten, voorraadpotten,
kruiken en (kruik)amforen.64

59  Zie bijlage 3.
60  Vermoedelijk is de scherf verplaatst
en is hij afkomstig uit een andere
context. In het midden van H2 is
namelijk een graf gevonden uit de
periode 180-260 n.Chr. (mondelinge
mededeling W.A.M. Hessing). 
61  GrN-15991: 1995 BP ± 30.
62  Mondelinge mededeling E. Taayke.
63  Zie bijlage 4.
64  Zie Van der Werff 1987 voor
het onderzoek naar amforen van
De Horden.
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H12, H13 en H26 hebben maar weinig Romeinse vondsten opgeleverd. De
gebouwen dateren uit de periode Ia-Ic, dat wil zeggen uit de pre-Flavische tijd.
H13 zou de oudste van deze drie gebouwen kunnen zijn, gezien een concentratie
vroeg inheems materiaal op de huisplaats.65

H16 valt wat betreft de samenstelling van het aardewerk gedeeltelijk buiten deze
percentagegroep. In vergelijking tot de andere huizen kwam er tamelijk veel
Romeins aardewerk van de huisplaats. Maar al het materiaal werd in de erf-
greppels gevonden en er is geen enkele scherf afkomstig uit het huis zelf. Dat
laatste is ook zeer begrijpelijk want de exacte plattegrond van H16 is onbekend
gebleven. Het meeste Romeinse materiaal kwam overigens uit de bovenste lagen
van de greppels en zou afkomstig kunnen zijn van een andere huis (H6) dat in de
2e eeuw op vrijwel dezelfde plaats werd gebouwd. Daarnaast kwam er zeer veel
inheems aardewerk uit de greppels. De hoeveelheid en samenstelling is vergelijk-
baar met de huizen uit de vroegste bewoningsfase. Het staat niet vast of al het
inheemse aardewerk tot H16 behoorde. De grootste hoeveelheden werden in de
onderste lagen van de greppels gevonden en verondersteld wordt dat het materiaal
tijdens of net na het bestaan van H16 in de greppels terecht is gekomen. Op basis
van een 14C-datering van organisch materiaal uit de erfgreppel en om boven-
staande redenen kan H16 in periode I-Ic worden gedateerd.66

Een gebouw dat zeker niet in deze percentagegroep thuishoort is H10.
Vergeleken met de andere huizen uit deze groep komt er te veel Romeins aarde-
werk uit de grondsporen en het aardewerk dateert bovendien over het algemeen
uit het begin van de 2e eeuw. Het hoge percentage inheems zou vervuild kunnen
zijn door H13, dat eerder op dezelfde plaats in de nederzetting heeft gestaan.
H17 is moeilijk te dateren, omdat het meeste materiaal uit vlakvondsten bestaat.
Het gebouw zou uit het tweede of derde kwart van de 1e eeuw kunnen stammen,
hoewel de Midden- en Oost-Gallische sigillata later gedateerd moet worden, maar
deze scherf was een vlakvondst.

4.3.3  Hoofdgebouwen met 50-70% inheems aardewerk: H11, H18, H19, H25 67

Bij bovenstaande gebouwen is de variatie van het Romeinse aardewerk zeer groot.
Naast ruwwandige (keuken-)waar werd tamelijk veel luxewaar in de sporen van
de huizen teruggevonden. Het steeds vaker voorkomen en gebruik van Romeins
aardewerk vond plaats vanaf de Flavische periode. Dat betekent overigens niet dat
de vier huizen uit deze percentagegroep ook allemaal gedateerd moeten worden in
de Flavische tijd, want de verschillen in hoeveelheid en datering van het import-
aardewerk duiden niet op dezelfde periode.
H11 heeft weinig materiaal opgeleverd, vergeleken met H18 en H25. Dit kan zijn
veroorzaakt doordat er geen erfgreppel of waterput aan het huis kon worden
toegeschreven en juist daaruit kwamen bij de andere gebouwen de meeste
vondsten tevoorschijn. Het aardewerk uit H11 heeft een terminus post quem van
120 n.Chr.  Op grond daarvan kan het gebouw in periode IIA worden gedateerd.
Ook uit H19 kwam niet veel importaardewerk. De Romeinse randscherven
dateren uit IA-IIa, behalve die van een Dragendorff 31. Deze scherf is echter
een vlakvondst en zou daarom ook tot de opvolger van H19 kunnen behoren.
Die opvolger is H18 en de randscherven uit dit gebouw dateren uit periode Id-
IIA. Het meeste materiaal van deze huisplaats(en) kwam overigens uit de erf-
greppel, die ook al bestond ten tijde van H19. De Zuid-Gallische terra sigillata
uit de erfgreppel dateert voornamelijk uit de 1e eeuw. Andere randscherven uit
de greppel geven een terminus post quem van 100 n.Chr. 
Het laatste gebouw uit deze percentagegroep is H25. Uit het huis zelf kwamen
weinig vondsten en de enige randscherf dateert uit de 1e eeuw (Stuart 214A).
Het materiaal uit de huisgreppels dateert van eind 1e eeuw tot in de 2e eeuw. In
de directe omgeving van het gebouw werden enkele fragmenten van zoutpotten
aangetroffen, wat duidt op een betrekkelijk late datering.68 Verreweg het meeste

65  Mondelinge mededeling E. Taayke.
66  GrN-15993: 1990 BP±60.
67  Zie bijlage 5.
68  Mondelinge mededeling E. Taayke.
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materiaal van H25 was afkomstig uit een erfgreppel, die zich aan de noordzijde
van het gebouw bevindt. De ovaalvormige greppel lag binnen een rechthoekig
greppelsysteem (G20), dat zich zowel aan de noordwest- als aan de zuidwestzijde
van H25 uitstrekte. Een opvallende vroeg-Romeinse vondst was een wandscherf
van Arretijnse sigillata. Verder is wat Zuid-Gallische terra sigillata gevonden en
pasten opmerkelijk genoeg twee aangetroffen randscherven van een ruwwandige
kruik aan de in H25 gevonden randscherf van een Stuart 214A. Naast veel 1e-
eeuws en vroeg 2e-eeuws aardewerk vond men ook materiaal uit de late 2e eeuw
terug, zoals Midden- en Oost-Gallische terra sigillata. Een Dragendorff 33 en 37
geven de greppel een terminus post quem van IId-IIIa.69 Het materiaal uit de
greppels kan dus gedateerd worden tussen Ia-IIIa.
Nu staat nog open in welke periode H25 gedateerd dient te worden. De enige
randscherf van de huisplaats dateert namelijk uit de 1e eeuw, maar het materiaal
uit de huisgreppels dateert voornamelijk uit de 2e eeuw. Wij vermoeden dat H25
een gebouw is uit de 2e eeuw n.Chr. Hiervoor hebben we nog één duidelijke
aanwijzing: de vrijwel identieke oriëntatie en plattegrond van het gebouw H9,
dat gezien de vondsten zonder enige twijfel uit de tweede helft van de 2e eeuw
moet dateren (afb. 6). 

4.3.4  Hoofdgebouwen met 30-50% inheems aardewerk: H6, H7, H8, H14, H2470

Bij deze vijf gebouwen bestond iets meer dan de helft van het totale aardewerk-
spectrum uit importmateriaal. De huizen dateren over het algemeen uit de 
2e eeuw, de periode IIa-IIc. Het aardewerk uit H14 is kenmerkend voor 2e-eeuwse
huizen, waaruit niet alleen blijkt dat 2e-eeuwse gebouwen over een enorme
hoeveelheid Romeins aardewerk konden beschikken, maar ook dat de variatie in
het serviesgoed zeer groot is geweest. De Romeinse randscherven uit H14 dateren
het gebouw in de periode IIa-IIc. In dezelfde periode werd H6 gebouwd. Uit H7
kwam niet veel aardewerk tevoorschijn en de variatie in het Romeinse vaatwerk
is ook niet bepaald groot te noemen. Dit in tegenstelling tot de bij het gebouw
behorende waterput, waar naast 1e-eeuwse terra sigillata ook materiaal werd
gevonden dat een datering aan het begin van de 2e eeuw toelaat. H7 is
vermoedelijk gebouwd op de overgang van de 1e naar de 2e eeuw.71

Opmerkelijk was de vondst van elf dakpanfragmenten in een paalkuil van H7,
die als fundering van een nokdragende paal hebben gediend.
Ook in H8 werd maar weinig aardewerk gevonden en het Romeinse materiaal is
eveneens niet erg rijk aan variatie, vergeleken met andere huizen uit deze groep.
Het gebouw heeft vermoedelijk bestaan in de midden-Flavische periode.
De exacte datering van H24 is moeilijk vast te stellen. Dat komt omdat het huis
vermoedelijk uit twee fasen bestaat, die niet meer te onderscheiden zijn. De twee
fasen zijn ook min of meer aanwezig in het aardewerk uit H24. Van de huisplaats,
en met name uit de ingangsgreppeltjes, kwam Romeins materiaal uit het twééde
en dérde kwart van de 1e eeuw. Uit de erfgreppel echter kwamen vondsten uit
het laatste kwart van de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw. De datering van
H24 ligt tussen IB-IIa.

4.3.5  Hoofdgebouwen met minder dan 30% inheems aardewerk: H9, H21, H22,
H2372

Uit de grondsporen van bovenstaande huizen kwam nog maar zeer weinig
inheems aardewerk. Kenmerkend zijn H9 en H22, waar niet alleen bijzonder
veel, maar ook betrekkelijk laat Romeins aardewerk aanwezig bleek. Bij beide
huizen is een aanzienlijke hoeveelheid zoutpotten gevonden, welke vrij laat
gedateerd moeten worden. De percentages inheems van deze twee huizen liggen
tussen de 10-15% en beide gebouwen dateren uit IIc-IIIa. Een opvallende verschil

69  Determinatie W.J. van Tent.
70  Zie bijlage 6.
71  Analyse van een 14C-monster
uit de noordwand van het gebouw:
GrN-16002: 1920 BP±60.
72  Zie bijlage 7.
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tussen de twee gebouwen is overigens de hoeveelheid sigillata, want uit H9 kwam
maar zeer weinig terra sigillata tevoorschijn in vergelijking tot H22. 
Bij H21 bestond ongeveer 20% van de totale hoeveelheid keramiek uit hand-
gevormd aardewerk. Het huis is aan de hand van een ruwwandige kom van het
type Niederbieber 104 te dateren in de 2e eeuw. Hoewel uit de grondsporen van
H23 ook bijzonder weinig inheems aardewerk kwam, dateert dit gebouw zeer
zeker niet uit een late bewoningsfase. De vondsten van H23 zijn vervuild door
materiaal uit H21 en H22, die in latere bewoningsfasen op min of meer dezelfde
plaats werden opgericht. Al het daterende materiaal was afkomstig uit de erf-
greppel rond H23. Twee van de elf Romeinse randscherven uit de greppel zijn te
dateren, te weten een kruik (Hofheim 50) in de 1e eeuw en een bord van Zuid-
Gallisch terra sigillata (Dragendorff 18) in de periode Ic. De datering van de
handgevormde keramiek duidt ook op het midden van de 1e eeuw, maar toch
blijft het opvallend dat er maar zo weinig handgevormd aardewerk in de erf-
greppel is gevonden.73

4.3.6  Hoofdgebouwen met een onbekend percentage inheems aardewerk: H5

Uit de grondsporen van het zeer incomplete gebouw H5 (zie afb. 4) kwam geen
enkele vondst tevoorschijn. Het huis is dus niet op grond van het percentage
inheems en het Romeins aardewerk te dateren.

4.4  Munten en fibulae

De globale datering van de gedetermineerde munten en fibulae komt nagenoeg
geheel overeen met de datering van het Romeinse aardewerk van De Horden.74

Uit de publicatie van de meer dan 200 Romeinse en Keltische munten blijkt dat
ze gedateerd kunnen worden van de Republikeinse periode tot in de 4e eeuw,
maar dat het merendeel afkomstig is uit de 1e en 2e eeuw n.Chr. Ongeveer de
helft van de munten kan worden gekoppeld aan bewoningsporen. Slechts 5% van
de munten was direct afkomstig uit gebouwen; ongeveer 35% was een vlakvondst
en de rest is afkomstig uit een laag die in Romeinse tijd net iets onder het maai-
veld moet hebben gelegen.
De ongeveer 250 mantelspelden van De Horden zijn afkomstig uit twee perioden.
De eerste groep is afkomstig uit de periode van de late IJzertijd tot de Flavische
periode, met een zwaartepunt in de vroege 1e eeuw n.Chr. De tweede groep
beslaat de 2e eeuw met een zwaartepunt tijdens Trajanus en Hadrianus. De
grootste hoeveelheid fibulae werd teruggevonden in die delen van de nederzetting
die het meest intensief bewoond waren. Echter, ongeveer 45% van het fibulae-
bestand bestaat uit vondsten van het hoogste vlak. Op dat niveau werden over
het algemeen geen gebouwsporen waargenomen.

De verspreiding over het nederzettingsterrein is het gevolg van verlies over een
lange periode, wat overigens niet betekent dat in elke periode evenveel verloren
werd. Daarnaast is vanzelfsprekend niet al het materiaal dat in de nederzetting
circuleerde in de bodem terechtgekomen. Bij veel munten en fibulae is de
archeologische context niet bruikbaar voor de datering van huisplattegronden.
Ook de munten en fibulae uit de directe bewoningsporen zijn nauwelijks
hanteerbaar voor dateringen van gebouwen, aangezien we niet te maken hebben
met gesloten vondstcomplexen. Wel geven ze aanvullende informatie op de
datering van het totale vondstenspectrum.
Aarts veronderstelt dat de eerste instroom van munten rond 40 n.Chr. heeft
plaatsgevonden. Deze vroegste munten bestonden uit Augusteïsche bronzen
munten en zilveren denarii. We moeten deze munten uit de vroegste bewonings-
fasen niet als monetair betaalmiddel zien, maar eerder in het licht van gift exchange,

73  Mondelinge mededeling E. Taayke.
74  Van Es & Hessing 1994, 138-44;
Van der Roest 1988.
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dat wil zeggen geld als prestigegoed, gebaseerd op de waarde van brons en zilver.75

In die functie is geld niet te onderscheiden van andere kostbare voorwerpen.
De herkomst van de munten en fibulae lijkt wel duidelijk. Gezien het voorkomen
van nogal veel Republikeinse en vroeg-Augusteïsche munten en een aanzienlijke
hoeveelheid soldatenfibulae moeten we denken aan een Romeins militaire
oorsprong.76 Hiervoor zijn twee kandidaten: het castellum Fectio bij Bunnik-
Vechten of het veronderstelde castellum Levefanum(?) bij Rijswijk-Wijk bij
Duurstede. De opmerkelijke overeenkomsten tussen het materiaal uit Vechten en
De Horden lijken te pleiten voor een Vechtense herkomst, maar de vergelijking
met Rijswijk is niet meer mogelijk omdat dit fort volledig is verspoeld.77

75  Zie Van Es & Hessing 1994,
138-44; zie ook: Van Enckevort in:
Bloemers & Van Dorp 1991, 291-
304. 
76  Van der Roest 1988, 170.
77  Van Es 1984, 24.
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5  Bijgebouwen, waterputten, kuilen en greppels

5.1  Typologie van bijgebouwen

De plattegronden met geringe afmetingen en/of een afwijkende structuur van
hoofdgebouwen zijn geïnterpreteerd als bijgebouwen. Er is daarbij een onder-
scheid gemaakt tussen gebouwen waarvan algemeen vermoed wordt dat ze voor
opslag van de oogst hebben gediend (spiekers) en gebouwen die een andere
functie hebben gehad. In een aantal gevallen is het onderscheid tussen hoofd-
en bijgebouwen moeilijk aantoonbaar aan de hand van de plattegronden. Voor
wat betreft de afmetingen doen sommige bijgebouwen vaak niet onder voor
kleine hoofdgebouwen. De doorslaggevende reden om deze gebouwen toch onder
de bijgebouwen te rangschikken is ingegeven door de (vermoedelijk) eenschepige
plattegronden. Naast de spiekers en de eenschepige bijgebouwen is nog een
aantal andere constructies teruggevonden, die zijn beschreven onder het kopje
overige bijgebouwen.

5.1.1  Spiekers

Op het terrein zijn 89 spiekers teruggevonden. De meeste van deze spiekers waren
zeer duidelijk te herkennen.78 De kans dat er nog meer spiekers in de opgravings-
gegevens aanwezig zijn is echter groot; indien er geen zekerheid bestond over de
structuur is deze namelijk niet als spieker aangemerkt. Ook stond niet altijd vast
hoeveel palen tot de constructie gerekend moesten worden. 
De typologische indeling van de spiekers is grotendeels gebaseerd op de zeer
bruikbare indeling van Schinkel.79 De afbeeldingen 17, 18 en 19 geven voor-
beelden van elk type. Een overzicht van de relevante gegevens van alle spiekers is
te vinden in bijlage 2.

Type 1: spiekers bestaande uit twee rijen palen (afb. 17)
A gebouwen bestaande uit vier palen;
B gebouwen bestaande uit zes palen;
C gebouwen bestaande uit meer dan zes palen;
D diversen.

1B

1C

1A

1D

Afb. 17 Spiekers van het type 1,
bestaande uit twee rijen palen.
Schaal 1:200.

78  Er was hier dus nauwelijks
sprake van het zgn. granary making
(Van Es 1967, 87).
79  Schinkel 1994, 137 e.v.



50

Type 2: spiekers bestaande uit drie rijen palen (afb. 18)
A gebouwen bestaande uit negen palen;
B gebouwen bestaande uit twaalf palen;
C gebouwen bestaande uit vijftien of meer palen;
D gebouwen waarbij de middelste ‘rij’ beperkt is tot palen in de korte wanden;
E diversen.

2A 2C2B

2D 2E

Afb. 18 Spiekers van het type 2,
bestaande uit drie rijen palen.
Schaal 1:200.

Type 3: horreumplattegronden (afb. 19)
A gebouwen waarbij de palen in funderingsgreppels staan;
B diversen.

3A 3B

Afb. 19 Spiekers van het type 3,
bestaande uit horreum-
plattegronden. Schaal 1:200.
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Uit bijlage 2 blijkt dat structuren met een zeer eenvoudige opzet domineren.
Bijna 45% van het totaal aantal spiekers bestond uit eenvoudige 4-paals- of 6-
paalsgebouwen. Daarnaast kwamen de typen 2a en 2b vrij veel voor en vormden
samen 30% van het totale aantal spiekers. De overige typen waren naar
verhouding zeldzaam.
Een nadeel van een typologische indeling blijkt uit de spiekers die onder type 3
zijn geschaard. Ze passen in feite niet bij elkaar en eigenlijk zijn alleen S87 en
S88 horrea van het zogenaamde Romeinse type (afb. 20). De andere spiekers
zijn op grond van het criterium ‘palen in een greppel’ ondergebracht bij type 3.

Afb. 20 Gecoupeerde grondsporen
van spiekers en (een gedeelte van)
een hoofdgebouw. Opname vanuit
het westen. Op de voorgrond de
grondsporen van S88 en S79; op
de achtergrond de sporen van H14
met aan de noordzijde S87.

5.1.2  Eenschepige bijgebouwen: B1, B3, B4, B7, B8, B9, B14 (afb. 21)

Van de plattegrond van B1 zijn alleen de lange wanden bewaard gebleven. Het
kleine gebouwtje meet slechts 5 x 4 m. De plattegronden van B4, B7 en B8
hebben drie overeenkomsten met elkaar: Ten eerste hadden de gebouwen vrijwel
identieke afmetingen; ten tweede hadden ze vermoedelijk maar één ingang in de
lange wand en tenslotte bevonden zich in elk gebouw ondiepe paalkuilen die
mogelijk dakdragende palen hebben bevat.
B3 is vermoedelijk eenschepig, met afmetingen van 10 x 5,50 m. In het midden
van het gebouw bevindt zich een paalkuil van slechts 5 cm diep. Hiervan is niet
zeker of het een dakdragende paal heeft bevat. De ingangen van B3 zijn niet met
zekerheid aangetoond. In de wandgreppels van het gebouwtje waren nog enkele
restanten van wandpaaltjes aanwezig. Tijdens latere nederzettingsperioden werden
op dezelfde plaats andere gebouwen opgericht.
B9 was veel ruimer opgezet dan andere eenschepige gebouwen. De plattegrond
is echter verstoord, doordat op dit gedeelte van het terrein grind is gewonnen in
de Romeinse tijd.80 De breedte van 7,50 m doet vermoeden dat de sporen van
de nokdragende palen verdwenen zijn. Ingangen zijn bij B9 niet met zekerheid
vast te stellen.
De plattegrond van B14 is incompleet en niet erg duidelijk. Middendragers zijn
niet aantoonbaar en het gebouwtje is om die reden bij de eenschepige bouw-
werken ingedeeld.

80  Van Es & Hessing 1994, afb. 42.
De analyse van een 14C-monster uit
een van de grindkuilen geeft een
datering GrN-16004: 1785 BP±40.
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B14B7

B9B3

B8

B1 B4

Afb. 21 Plattegronden van een-
schepige bijgebouwen (B1, B3,
B4, B7, B8, B9 en B14). 
Schaal 1:200.
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5.1.3  Overige bijgebouwen: B2, B5, B6, B10, B11, B12, B13 (afb. 22)

De plattegronden van B2, B11, B12 en B13 vertonen drie overeenkomsten.
Allereerst hadden ze ongeveer dezelfde afmetingen (10 x 5 m); ten tweede waren
ze allemaal tweeschepig van opzet en ten slotte bestonden de wanden uit kleine
paaltjes die niet in een greppel waren geplaatst. Opmerkelijk zijn daarbij de
dubbele wandpaaltjes die voorkwamen bij B12. De plaats van de ingangen is
onduidelijk bij deze gebouwen. Bij B2 waren bovendien de afsluitende korte
wanden niet duidelijk aanwezig. 
De plattegrond van B5 bestaat uit twee min of meer parallel lopende greppels,
waartussen zich een concentratie van paalgaten bevindt. Het is niet meer

B2

B11

B12

B6

B13

B5

B10

Afb. 22 Plattegronden van overige
bijgebouwen (B2, B5, B6, B10,
B11, B12 en B13). Schaal 1:200.
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mogelijk om uit deze paalgaten een duidelijke plattegrond te reconstrueren.
De sporen van B6 bestonden uit twee greppeltjes met een lengte van ongeveer
3,50 m. Er waren geen dakdragende palen aantoonbaar. Misschien zijn de sporen
van de dakdragers verdwenen, doordat op dit gedeelte van het terrein zeer
intensief gewoond is. Het is echter ook mogelijk dat B6 een eenschepige indeling
heeft gehad.
B10 heeft een bijzondere plattegrond, hoewel het gebouw in eerste instantie lijkt
op een gewone vierpalen-spieker. De vierpalen-spieker was echter omgeven
door een 0,50 m brede greppel en in elke hoek van de greppel bevond zich een
paalkuil. De functie van dit gebouwtje is niet bekend, maar misschien mogen we
deze bijzondere plattegrond interpreteren als een tempeltje.81

5.2  Functie van spiekers

Bij opgravingen zijn de plattegronden van spiekers een vrij algemeen verschijnsel
en men verklaart dit soort plattegronden meestal als kleine opslagschuren voor
met name voedselgewassen. De palen hebben een vloertje gedragen, waarop de
oogst werd opgeslagen. Een verhoogde vloer had het grote voordeel dat het
opgeslagen product niet onder bodemvochtigheid en ongedierte te lijden had.
De wanden van de schuurtjes bestonden waarschijnlijk uit vlechtwerk en leem,
en de gebouwtjes werden afgesloten met een puntdak. Het is niet uitgesloten dat
sommige spiekers uit meer dan een verdieping bestonden.82

De meeste spiekers stonden in de directe omgeving van de (hoofd)gebouwen.
Gewoonlijk konden de spiekers niet met zekerheid worden toegewezen aan een
bepaald hoofdgebouw, maar soms was het mogelijk om huis en spieker aan elkaar
te verbinden, zoals H14 met S87, en H1 met S54.
Het is niet erg waarschijnlijk dat alle spiekers van De Horden dezelfde functie
hadden. De vele verschillende plattegronden duiden niet alleen op verschillende
periodes, maar vermoedelijk ook op diverse functies. We kunnen denken aan de
opslag van voedselgewassen, hooi, gereedschappen, of andere materialen en
producten. Uitsluitend op grond van de plattegronden valt over het soort opslag
meestal weinig te zeggen.
Hoewel een breed onderzoek naar de functie van spiekers buiten dit artikel valt,
wordt er toch een bescheiden aanzet gegeven. Het deelonderzoek richt zich op
verschillen in opslagcapaciteit van de typen spiekers, waarbij specifiek wordt
gelet op de relatie tussen vloerdragende palen en vloeroppervlak.83

Problematisch bij het onderzoek naar de functie is dat te meeste spiekers niet te
dateren zijn. Dit betekent dat het onmogelijk is te bepalen hoeveel spiekers en
wat voor typen spiekers er per periode op een erf hebben bestaan. Ook kon niet
worden vastgesteld of bepaalde typen verdwijnen ten koste van andere typen,
laat staan wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Desalniettemin wordt gepoogd
om functionele verschillen tussen de typen spiekers vast te stellen aan de hand
van de plattegronden.
Tabel 2 geeft het grondoppervlak en het gemiddelde draagvermogen van de
vloerdragende palen weer. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met
de mogelijkheid dat het vloeroppervlak groter is geweest dan het grond-
oppervlak.84

Uit tabel 2 kan een aantal interessante conclusies worden getrokken. Bij de
vergelijking van de maximale grondoppervlakken van de spiekers zien we dat
de typen spiekers elkaar ‘overlappen’. Op basis daarvan kunnen nog geen
functionele verschillen tussen grote en kleine spiekers worden aangetoond,
maar uit de berekeningen van de gemiddelde grondoppervlakken blijkt dat
het gemiddelde grondoppervlak van de spiekers groter wordt naarmate de
hoeveelheid palen toeneemt (6-palenspiekers hebben bijvoorbeeld gemiddeld
50% meer oppervlak dan 4-palenspiekers). Dit lijkt op het eerste gezicht

81  Van Es & Hessing 1994, 40.
82  Van Es, Miedema & Wynia
1985, 572.
83  Vergelijk Groenman-Van
Waateringe & Van Beek 1988, 41.
84  Deze methode is gedeeltelijk
ontleend aan die van verschillende
onderzoekingen op Texel van
P.J. Woltering (ROB).
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Type Aantal A B C D

1A 19 6,4 2,2–10,5 1,6 0,6–2,6
1B 20 8,3 1,8–15,4 1,4 0,3–2,6
1C 6 14,2 10,0–18,8 1,6 1,1–2,3
1D 1 16,0 16,0 1,6 1,6

1 46 11,2 1,8–18,8 1,6 0,3–2,6

2A 15 15,2 6,3–22,8 1,7 0,7–2,5
2B 12 20,1 8,8–32,0 1,7 0,7–2,7
2C 8 37,3 22,5–63,0 2,1 1,5–2,7
2D 3 11,2 6,0–18,0 1,3 0,8–2,0
2E 1 36,0 36,0 2,3 2,3

2 39 23,9 6,0–63,0 1,8 0,7–2,7

3A 3 32,2 27,0–42,0 1,9 1,8–2,1
3B 1 36,0 36,0 1,8 1,8

3 4 34,1 27,0–42,0 1,9 1,8–2,1

Tabel 2 Overzicht van het
grondoppervlak van de spiekers
en het draagvermogen van vloer-
dragende palen.
Legenda: 
A  gemiddeld grondoppervlak in m2; 
B  uitersten grondoppervlak in m2; 
C  gemiddeld vloeroppervlak per
dragende paal in m2; 
D  uitersten vloeroppervlak per
dragende paal in m2.

logisch, maar het is opmerkelijk dat het draagvermogen per vloerdragende paal
nagenoeg gelijk blijft bij een toenemend aantal palen. Dit zou kunnen betekenen
dat een grotere spieker niet een verandering in opslag weergeeft, maar dat alleen
de opslagcapaciteit toeneemt.
Daarbij zou eigenlijk eerst moeten worden gekeken naar het draagvermogen van
een vloerdragende paal bij verschillende soorten opslag. Wellicht duidt een grote
variatie in het oppervlak per paal op grote functionele verschillen in de opslag-
capaciteit van de verschillende spiekersoorten. Als we alle uitersten bekijken van
het ‘oppervlak per paal’, zien we een enorme variatie: tussen 0,3 en 2,7 m2.
De grootste margeverschillen vinden we bij het type 4-palen. De verhouding
tussen het oppervlak van de constructie en het aantal palen wordt hier echter
ook beïnvloed door het feit dat zelfs de allerkleinste gebouwen uit tenminste vier
palen bestaan. Net zo goed is het aannemelijk te veronderstellen dat kleine
margeverschillen in ‘m2 oppervlak per paal’ duiden op gelijkheid van vorm en
vermoedelijk ook gelijkheid van functie. Dit is het geval bij type 3, waar de variatie
in oppervlak per paal slechts 0,3 m2 is en de ‘uitersten oppervlak per paal’
nagenoeg gelijk zijn.85 Met name S87 en S88 hebben een opvallende constructie
gehad (afb. 20). De spiekerpalen waren gefundeerd op liggende balken of
ingegraven in greppels, zodat zeer solide bouwwerken ontstonden.86 Deze spiekers
hadden het op één na grootste gemiddelde grondoppervlak. 
Slechts enkele type 2c-spiekers hebben een groter oppervlak gehad. Bij dit laatst-
genoemde type is er nog iets opmerkelijks aan de hand. Hoewel de marge-
verschillen tussen de uitersten: kolom D) vergelijkbaar zijn met overige spiekers,
is het gemiddelde oppervlak per paal zeer hoog. Het is bovendien opvallend dat
de onderwaarde van de ‘uitersten oppervlak per paal’ van het type 2c (1,5 m2)
vergelijkbaar is met de onderwaarde van de horrea (1,8 m2).87 Het is om die
redenen denkbaar dat de type 2c spiekers de typologische voorlopers of misschien
tijdgenoten waren van de horrea.

Kortom, op basis van de relatie tussen de vloerdragende palen en het vloer-
oppervlak kunnen mogelijk twee functionele verschillen tussen de typen spiekers
worden vastgesteld.
De spiekers met kleine margeverschillen hebben vermoedelijk dezelfde functie
gehad. Hiervoor komen alleen de type 3a-horrea in aanmerking, maar gezien de
bovenstaande overeenkomsten tussen horrea en type 2c veronderstellen we dat
ook zij dezelfde functie hebben gehad. Wat die exacte functie was, is niet met

85  Hoewel er slechts vier type
3-spiekers zijn, heeft dat m.i.
nauwelijks invloed op het principe
van de berekeningen.
86  Vergelijk Groenman-Van
Waateringe & Van Beek 1988 voor
de constructie van dergelijke bouwsels.
87  Er is geen rekening gehouden met
de twee spiekers van resp. type 1D
en 2E. Ze hebben eveneens een hoge
onderwaarde, maar het zijn unica die
onder ‘diversen’ zijn ingedeeld.
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zekerheid te achterhalen, maar het is denkbaar dat deze twee typen als graan-
pakhuis dienst deden.
De andere typen spiekers vertonen grote margeverschillen in het oppervlak per
paal, hetgeen waarschijnlijk duidt op vele uiteenlopende functies. Het gemiddelde
oppervlak per paal blijkt bij een toename van de hoeveelheid palen nagenoeg
gelijk te blijven. Dit betekent dat als we een ontwikkeling veronderstellen naar
steeds groter wordende spiekers er geen functieveranderingen plaatsvonden.
Een vergroting van het oppervlak zou vermoedelijk voornamelijk kunnen duiden
op een toename van de hoeveelheid opgeslagen materiaal. 

5.3  Functie van eenschepige en overige bijgebouwen

Het is meestal niet mogelijk om de functie van bijgebouwen te reconstrueren aan
de hand van de plattegronden. Meestal komt men niet veel verder dan de
constatering dat de gebouwtjes waarschijnlijk voor opslag, stalling of als werkplaats
hebben gediend.88 In geen van de eenschepige en overige bijgebouwen vinden we
echter aanwijzingen omtrent gebruik en functie.
Zoals eerder vermeld is het niet uit te sluiten dat het bij enkele bijgebouwen
toch gaat om hoofdgebouwen. Veel eenschepige bouwsels (B7, B8, B9) komen
gezien het grondoppervlak geheel overeen met type 1a-hoofdgebouwen.89

Alleen de nokdragende palen ontbreken en er bevindt zich meestal maar één
ingang in het midden van een lange wand. Het is denkbaar dat de daken van
dit soort eenschepige gebouwen direct op de grond rusten, waardoor de wanden
een sterk dragende functie gehad moeten hebben en mede daardoor nokdragers
ontbreken.90

Van de vier tweeschepige bijgebouwen (B2, B11, B12, B13) zou B11 nog als
hoofdgebouw in aanmerking kunnen komen. B2 zou in theorie onderdeel kunnen
zijn geweest van het opschuivende hoofdgebouw H12, maar is gezien de geringe
breedte toch als bijgebouw gedefinieerd. De drie resterende bouwsels (B5,B6,B10)
zouden spiekers (B5) of schuurtjes (B6) kunnen zijn geweest. De opmerkelijke
plattegrond van B10 zou misschien geïnterpreteerd kunnen worden als een
tempeltje, maar daarover bestaat geen zekerheid.

5.4  Datering van bijgebouwen

Zowel de spiekers als de meeste andere bijgebouwen zijn moeilijk te dateren
vanwege het ontbreken van relevant vondstmateriaal. De weinige vondsten uit
bijgebouwen zijn om die reden dan ook niet in een bijlage opgenomen, maar
hieronder vermeld.

Bijgebouwen met 90-100% inheems aardewerk: B1, B5, B8, S54, S71
Uit de greppel om B8 kwam veel handgevormd materiaal, waaronder enkele
scherven van streepband-aardewerk. In de greppel rond B1 lag één Romeinse en
22 handgevormde scherven. Het vondstmateriaal uit B5, S54 en S71 bestond ook
voor bijna 100% uit handgevormd aardewerk. De gebouwen dateren, net als de
hoofdgebouwen met dit percentage inheems, uit het begin van de 1e eeuw n.Chr.

Bijgebouwen met 70-90% inheems aardewerk: B11, S8
Het aardewerk uit B11 bestond voor het merendeel uit inheemse scherven, met
daarnaast alleen 1e-eeuwse Zuid-Gallische terra sigillata. B11 moet gedateerd
worden in de periode Ia-Ic. Het materiaal uit S8 bestond voor 65% uit hand-
gevormd materiaal. Het Romeinse aardewerk is niet nauwkeurig dateerbaar.

Bijgebouwen met minder dan 30% inheems aardewerk: B7
Het vondstmateriaal uit B7 is afkomstig uit een kuil (K7) die aan de noordzijde

88  Harsema 1985, 224.
89  Zie ook Schinkel 1994, 251.
90  Van Es 1981, 180; vergelijk
De Boe & Lauwers 1980, 17.
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van het gebouw was gegraven. Het is echter niet zeker of deze kuil wel bij het
desbetreffende gebouw hoorde. In K7 werden 141 Romeinse scherven terug-
gevonden tegenover één inheemse scherf. Het Romeinse aardewerk laat een
datering aan het begin van de 2e eeuw toe.

Bijgebouwen met een onbekend percentage inheems aardewerk
Het gaat hier om B2, B3, B4, B6, B9, B10, B12, B13, B14, en om de overige
spiekers.Uit deze bijgebouwen kwamen of geen dateerbare vondsten of
helemaal geen vondsten tevoorschijn, zodat ze niet aan de hand van het
aardewerk gedateerd kunnen worden. Alleen in de directe omgeving van B9
werden fragmenten van zoutpotten teruggevonden, hetgeen duidt op een vrij
late datering. Een aantal gebouwtjes kon echter ook worden gedateerd op basis
van hun oriëntatie binnen de nederzetting. Enkele lagen bijvoorbeeld zo dicht
bij een hoofdgebouw dat een gelijktijdige datering met het hoofdgebouw
nagenoeg vaststaat. In hoofdstuk 6 zal een deel van de bijgebouwen daarom
alsnog worden ingedeeld bij bepaalde bewoningsperioden.

5.5  Waterputten

5.5.1  Algemeen

Op het terrein zijn vijftien diepe kuilen opgegraven die geïnterpreteerd worden
als waterputten (bijlage 8). De meest voorkomende beschoeiing bestond uit
aangepunte paaltjes waar twijgen tussen waren gevlochten; de zogenaamde vlecht-
werkputten. Negen waterputten waren zeker opgebouwd uit een vlechtwerk-
constructie en drie putten hebben vermoedelijk een vlechtwerkbeschoeiing gehad.
De oorspronkelijke hoogte van dergelijke beschoeiingen is meestal niet meer vast
te stellen. Gemiddeld was er nog ongeveer 60 cm van het vlechtwerk bewaard
gebleven. 

”sier-” of versterkingsband

”normaal” vlechtwerk
voorzijde

achterzijde

voorzijde

achterzijde

afgenedenAfb. 23 Sier- of versterkingsband
van vlechtwerk uit waterput W13
(tekening R.E. Lutter, ROB).

Het vlechtwerk van W13 is opmerkelijk (afb. 23). De elkaar oversnijdende banden
waren niet volgens het normale grove vlechtwerkpatroon gemaakt, maar de
banden waren op een fijne manier in elkaar gevlochten en regelmatig afgesneden.
De indruk bestaat dat we hier te maken hebben met een sier- of versterkingsband. 
Een tweede type beschoeiing betreft de secundair gebruikte wijnton. Deze soort
is twee keer zeker en éénmaal vermoedelijk aangetroffen. Ook bij de tonputten is
de oorspronkelijke hoogte niet bewaard gebleven en resteert maximaal 60 cm.
Toch is het bij de tonputten zeer aannemelijk dat ze tenminste tot het maaiveld
hebben gereikt.91 Meermalen zijn bij Romeinse opgravingen twee of meer op
elkaar gestapelde tonnen teruggevonden.92 De tonnen zijn opgebouwd uit duigen
met een gemiddelde breedte van 20 cm. Op de duigen zijn veelal stempels of brand-
merken aangebracht die vaak in verband worden gebracht met de kuipers of de
wijnhandelaren. Op de duigen uit deze opgraving zijn echter geen stempels herkend.

91  Schinkel 1994, 169.
92  Bloemers 1978, 208.
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Het is opmerkelijk dat op het oostelijke deel van het terrein slechts één waterput
werd aangetroffen. Op het westelijke deel waren dat er acht, terwijl de overige
putten zich in het midden van de nederzetting bevonden. Van de drie mogelijke
tonputten lagen er twee op het westelijke en een op het oostelijke gedeelte van
de nederzetting.
In bijlage 8 is het totale vondstmateriaal uit alle waterputten weergegeven.
Indien we er van uitgaan dat een tonbeschoeiing niet eerder dan de Romeinse
occupatie voorkwam, is het opmerkelijk dat in de tonputten aanzienlijk minder
(Romeins) vondstmateriaal werd teruggevonden dan in de vlechtwerkputten.
De waterputten hadden op het vlak een ovale tot ronde vorm. De diameter van
de putten met insteek varieerde tussen de 120 en 400 cm met een gemiddelde
van 220 cm. De diepte varieerde tussen de 20 en 160 cm met een gemiddelde
van 100 cm.
De meeste putten waren voor het eerst zichtbaar op een hoogte tussen 2.85 en
3.20 m NAP. Uitzonderingen hierop waren de kuilen van W11 en W13 die pas
op een lager niveau tevoorschijn kwamen. Het nap-niveau van de onderkant van
de putten verschilde nogal sterk: vier putten waren dieper ingegraven dan
1.50 m NAP; van zeven putten lag de bodem tussen 2.00 en 2.50 m NAP en een
put had z’n bodem boven de 2.50 m NAP. Bij de andere putten zijn de NAP
hoogtes niet meer met voldoende zekerheid uit de documentatie achterhaalbaar.
Overigens kon tijdens de opgraving bij in elk geval twee waterputten de exacte
diepte van de bodem niet worden bereikt in verband met de grondwaterstand,
ondanks de geplaatste bronbemaling. 

5.5.2  Beschrijving

W1 is een tonput met direct daarnaast gelegen een ondiepe sterk verontreinigde
kuil gevuld met dierlijk bot. De put behoorde tot de huisplaatsen 21 en 22.
Het vondstmateriaal uit kuil en put, waaronder een opvallend grote hoeveelheid
terra sigillata, dateert zowel uit de 1e als de 2e eeuw.
W2 was een vlechtwerkput, bij de huisplaatsen 18 en 19. Het aardewerk dateert
hoofdzakelijk van eind 1e tot begin 2e eeuw. De put is vermoedelijk door brand
verwoest, wat in de coupe zichtbaar werd gemaakt door het dikke pakket
houtskool en as (afb. 24).
Tijdens de opgraving van W3 ontstonden er problemen met het grondwater.
De put werd daarom niet afgewerkt en alleen in het vlak getekend. Er werden
daarbij slechts vijf scherven gevonden. 

W4 en W5 zijn twee putten die op dezelfde plaats werden ingegraven. Het
materiaal is gezamenlijk geborgen omdat er geen onderscheid kon worden
gemaakt tussen de putten. Uit 14C-dateringen blijkt dat de tonput ouder is
dan de vlechtwerkput.93

Vlechtwerkput W6 lag bijzonder dicht bij H2 en zal mede gezien het hand-
gevormde vondstmateriaal uit de vroege 1e eeuw dateren.
De diepte van de tonput W7 is exact vastgesteld doordat een gedeelte van een
bodemplank werd aangetroffen. Het staat niet vast of alleen dit bodemdeel van
de ton oorspronkelijk aanwezig is geweest. Vermoedelijk diende de plank ter
versteviging van de ton, op het moment dat deze als beschoeiing werd gebruikt.
De put kan vanaf omstreeks het midden van de 1e eeuw worden gedateerd.
In W8 werd naast een vlechtwerken beschoeiing nogal wat los hout en vlecht-
werk gevonden. Bij het couperen van de kuil bleek sprake van maar één insteek,
en dus is het waarschijnlijk dat ook dit losse hout tot de beschoeiing van de
put heeft gehoord. Gezien het vondstmateriaal, waaronder een denarius van
Domitianus, dateert de put uit de post-Flavische periode. De put is mogelijk tot
halverwege de 2e eeuw in gebruik geweest. 
Uit zowel W9 als W10 kwam maar een enkele scherf tevoorschijn, die het

93  W5, ton: GrN-16001: 1935 BP
± 30; W4, vlechtwerk:  GrN-16000:
1865 BP ± 45. 
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moeilijk maakt de putten op basis van het vondstmateriaal te dateren. Ook is
bij H9 niet geheel duidelijk wat voor soort beschoeiing de put heeft gehad.
Desalniettemin is W9 aan de hand van een oversnijdende perceelgreppel te
dateren in de eerste helft van de 1e eeuw.
Van W11 resteerde niet meer dan wat hout, waarbij nu niet meer duidelijk is of
het daarbij om de restanten van een vlechtwerk- of een tonput gaat. De datering
van W11 is vooral gebaseerd op het feit dat de waterput onder H9 lag. Dit huis
dateert uit de tweede helft van de 2e eeuw, zodat W11 in elk geval voor die
periode moet hebben gefunctioneerd.  
W12 lag vrij geïsoleerd tussen het zogenaamde oost- en westterritorium. Uit de
vlechtwerkput kwam een behoorlijke hoeveelheid aardewerk, waaronder acht
fragmenten van zoutpotten. Dit materiaal dateert over het algemeen laat en om
die reden zal W12 van omstreeks het midden van de 2e eeuw dateren.94

Bij de opgraving van W13 waren er problemen met het grondwater, waardoor
alleen het vlakaanzicht is overgeleverd. Naast het eerder beschreven bijzondere
vlechtwerk werd ondanks de waterproblemen een aanzienlijke hoeveelheid aarde-
werk geborgen. Het vondstmateriaal dateert de put vermoedelijk in de 2e eeuw.
Het is niet duidelijk wat voor soort beschoeiing W14 heeft gehad. Wel werd in de
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Afb. 24 Vlaktekening en coupe
van waterput W2. 
Legenda: 
1  blauwgrijze klei; 
2  welzand; 
3  houtskool met as; 
4  houtresten; 
5  houtskool, grijs; 
6  recente coupe; 
7  grijze klei; 
8  bruingrijze klei; 
9  stuk aardewerk.

94  Mondelinge mededeling E. Taayke.
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insteek van de put het restant van een gevlochten twijgen mand teruggevonden.
De gestrekte lengte van de mand bedroeg 145 cm. De rand van de mand bestond
uit dikkere twijgen en daarvan was nog ongeveer 30 cm randhoogte bewaard
gebleven. Uit de put kwam een post-Flavische scherf.
De laatste waterput W15 is waarschijnlijk een vlechtwerkput geweest. Er werd
veel vondstmateriaal in aangetroffen, met name handgevormd aardewerk. Mede
gezien de positie in de directe omgeving van H16 zal de put gedurende de eerste
helft van de 1e eeuw in gebruik zijn geweest.

5.6  Kuilen en greppels95

De kuilen en greppels die zijn teruggevonden tijdens de opgraving zijn niet
allemaal besproken in deze paragraaf.96 Er is een aantal toonaangevende
greppels en opmerkelijke kuilen geselecteerd. De reden daarvan is dat in dit
rapport de nadruk ligt op de sporen van gebouwen en andere hoofdelementen
van de nederzetting. De kuilen en greppels zijn wel allemaal weergegeven op de
periode-afbeeldingen in hoofdstuk 6. Het vondstmateriaal uit de geselecteerde
sporen is beschreven in bijlage 9 en 10.

Kuilen
K1 lag op het westgedeelte van de nederzetting. De kuil heeft een doorsnede van
210 cm en een diepte van ca. 80 cm. Uit de kuil kwam geen enkele scherf
tevoorschijn. Wel werd een bijzonder houten voorwerp gevonden, namelijk een
trappetje (afb. 25). Het trappetje bestond uit vier stukken hout die op een
ingenieuze manier met elkaar verbonden waren. In de uiterste noordhoek van
de kuil stond nog een eikenhouten paal met een geringe lengte. De precieze
functie van de paal in de kuil is niet achterhaalbaar. De kuil werd oversneden
door een kavelgreppel uit de 2e eeuw, zodat K1 uit de 1e eeuw n.Chr. moet
dateren.
K5 en K7 vallen op door hun ligging en vondstmateriaal. In kuil K5, die met
woonstalhuis H14 wordt geassocieerd, werd een militaire paardenhanger van
brons gevonden. In kuil K7, die mogelijk bij bijgebouw B7 hoort, werd veel
aardewerk gevonden, waaronder opmerkelijk veel terra nigra.
K13 en K14 waren twee redelijk diepe kuilen van resp. 70 en 85 cm diep. Beide
kuilen hadden op het vlak een regelmatige ovale vorm. Op de bodem van de
kuilen bevond zich een laagje geconcentreerde houtskool. De wanden van K13
waren bovendien roestverbrand. Mogelijk zijn de kuilen gebruikt als meilerkuilen

Afb. 25 Houten trappetje uit kuil
K1.

95  Voor de locatie van de kuilen en
de greppels in de nederzetting: zie de
verschillende overzichtsafbeeldingen
in hoofdstuk 6.
96  Zie ook paragraaf 1.3.
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ten behoeve van houtskoolwinning voor bijvoorbeeld ijzerproductie.
IJzersmeedslakken werden daarentegen nauwelijks aangetroffen, zodat het bij een
veronderstelling moet blijven. De kuilen zijn in elk geval op een bepaald moment
als afvalkuil gebruikt. Vooral in K14 bevond zich zeer veel vondstmateriaal
daterend uit het eind van de 1e en het begin van de 2e eeuw.

Greppels
Aan de zuidzijde van de grote kavel N4 lagen vier greppeltjes die tezamen G1
vormen. G1 wordt geïnterpreteerd als een ingangspartij naar de grote kavel. Uit
de greppeltjes kwam geen vondstmateriaal, maar G1 behoorde ongetwijfeld tot
het kavelsysteem N4, dat in gebruik was gedurende de hele 2e eeuw.
Op het binnenterrein van het grote kavelsysteem N4 lagen twee greppels met
een noord-zuidoriëntatie, G2 en G22. Deze zogenaamde inwaartse greppels
verdeelden de grote kavel in twee delen. Uit G2 kwam wat 1e-eeuws aardewerk.
De greppel lag in tegenstelling tot G22 niet direct in de buurt van huisplaatsen.
Daardoor werd er minder vondstmateriaal in teruggevonden. Het materiaal uit
G22 omvatte naast aardewerk uit de eerste eeuw ook een aanzienlijke hoeveelheid
2e-eeuws aardewerk. Beide greppels zullen in de 2e eeuw in gebruik zijn geweest.
Dwars over het oostterritorium zijn op drie plaatsen de parallelle greppeltjes
zichtbaar van G5. Het vermoeden bestaat dat de drie gedeelten in oorsprong met
elkaar verbonden waren. Zo vormden ze misschien de bermslootjes van een weg
of paadje, dat ondermeer toegang gaf aan de oostzijde van het grote perceel. Het
weggetje heeft een breedte van ca. 2,50 m en is over een lengte van maximaal
140 m te volgen, aangenomen dat de drie delen ooit een geheel vormden. De
datering van G5 is nauwelijks af te leiden uit de scherven, maar alleen indirect
uit de diverse oversnijdingen door andere sporen. G5 zal op grond daarvan
vermoedelijk niet dateren uit de vroegste perioden van De Horden. Het paadje is
een van de weinige voorbeelden van zogenaamde looproutes in de nederzetting
en zou het verbindende element kunnen hebben gevormd tussen verschillende
huisplaatsen op het oostelijke territorium.
G10 bestond uit meerdere greppels die haaks op elkaar waren uitgegraven. Het
is denkbaar dat de greppels eigenlijk de restanten zijn van een huisplattegrond,
die echter te onduidelijk was om als huis te worden opgenomen in de serie huis-
plaatsen. G10 dateert op grond van het aardewerk en de oversnijding door
greppelsysteem N2/N3 uit de vroegste periode van de nederzetting.

G20 is een greppel waarmee H25 aan drie zijden werd omsloten. In deze greppel
werd zeer veel aardewerk aangetroffen. Het vondstmateriaal dateerde uit de
vroege 1e eeuw (Arretijnse sigillata) tot diep in de 2e eeuw. Op basis daarvan
nemen we aan dat het omgreppelde gebied bij H25 zeer lang in gebruik is geweest.
De vraag is waarvoor het terrein is gebruikt. Rond H25 kwamen een aantal
bijzondere vondsten tevoorschijn: een verspreide schatvondst van denarii; een
fragment van een pijpaarden godenbeeldje en een bronzen Mercuriusbeeldje
(afb. 26).97

Het is overigens opmerkelijk dat het totaal van 247 fibulae uit de nederzetting
veel overeenkomst vertonen met de fibulae van het tempelterrein te Empel
(Noord-Brabant).98 Betekent dit dat we op De Horden (ook) sprake is van een
religieuze plaats? Vermoedelijk niet: de omgreppelde terreinen die herkend zijn als
religieuze plaatsen hadden - anders dan het terrein van De Horden - een
duidelijke vierkante omgreppeling met diverse paalstellingen op het binnen-
terrein.99 Bovendien leverden die openluchtheiligdommen veel meer bijzondere
vondsten op en was het terrein gevrijwaard van bebouwing, terwijl dat op De
Horden niet het geval is geweest. Het blijft echter niet uitgesloten dat G20 een
soort offergreppel is geweest. Hoewel er geen compleet aardewerk werd gevonden
en het zeker niet te vergelijken is met het rituele erf uit Leidschendam, waar
diverse potten keurig naast elkaar in een greppel waren geplaatst, blijft de
hoeveelheid en verscheidenheid van het vondstmateriaal uit G20 opmerkelijk.100 

97  Van Es & Hessing 1994,
138-44; Van Es 1984.
98  Pulles & Roymans 1994. Dit zal
te maken hebben met de datering van
beide sites en niet zozeer met de
aanwezigheid van een cultusplaats.
Fibulae van De Horden en Bunnik-
Vechten vertonen immers ook
duidelijke overeenkomsten (Van der
Roest 1988). Daarnaast zijn er geen
rituele verbuigingen van fibulae op
de Horden geconstateerd (mondelinge
mededeling J. van der Roest) en is
de vergelijking tussen Empel en De
Horden bovendien gebaseerd op de
vondsten uit de totale nederzetting en
niet alleen op de context van G20.
99  Slofstra 1987; Van der Sanden
1987a, 61.
100  Wiepking 1997.
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Afb. 26 Een bronzen beeldje van
Mercurius, afkomstig uit de sporen
rond huis H25.
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6  Periodisering van de nederzetting

6.1  Inleiding

Na de datering van de verschillende nederzettingselementen kan de bewoning in
detail in perioden worden ingedeeld. Eerst werd echter gekeken naar de grote
lijnen in de indeling van het nederzettingsterrein. De diverse greppelsystemen
zorgden voor een structurele ordening binnen het terrein. Daarnaast zorgden de
sloten voor drainage van het bewoonde areaal en hielden ze het vee binnen of
juist buiten de nederzetting. En ongetwijfeld bracht de aanleg van sommige
greppelsystemen ook een statusverhogende factor met zich mee. Deze vier
genoemde kenmerken waren niet strikt van elkaar gescheiden, maar konden als
het ware in één systeem zijn verenigd. De hier beschreven opeenvolging van
greppelsystemen vertoont een ontwikkeling die goed gevolgd kan worden.
Als we er van uitgaan dat een greppel een aantal decennia heeft opengelegen is
het voor de drainage noodzakelijk dat hij regelmatig wordt uitgediept of
opgeschoond. Daardoor moeten we er rekening mee houden dat een gedeelte van
het vondstmateriaal daarmee uit de sloten is verdwenen. Door een combinatie
van drie methoden kon echter de relatieve datering van de greppels worden vast-
gesteld. De eerste methode is het meest betrouwbaar en is gebaseerd op over-
snijdingen van sloten en greppelsystemen. Daarbij geldt de redenering: hoe jonger
de greppel, hoe minder oversneden. De tweede methode is de al eerder gebruikte
percentuele verhouding tussen het inheemse en Romeinse aardewerk. De derde
methode berust op onderzoek naar de oudst- en jongst-gedateerde Romeinse
randscherf in een greppel.
De laatste twee methoden zijn niet waterdicht, aangezien door opschoning meer
oud dan jong materiaal is verdwenen. Omdat het jongere materiaal oververtegen-
woordigd is, bieden percentuele verhoudingen minder houvast. Bovendien kan
de ene sloot langer open hebben gelegen dan de andere, waardoor de uitkomsten
een vertekend beeld opleveren.

6.2  Periodisering van greppels (afb. 27)

Periode I: voor-Claudisch
Het oudste systeem bestond uit een lange kronkelige greppel (N1) die dwars op
de stroomruggen was gegraven. Deze minimaal twee meter brede sloot had een
noordoost/zuidwest oriëntatie en is door alle andere greppelsystemen oversneden.
Uit de greppel komen slechts dertien scherven van opmerkelijk genoeg alleen
maar Romeins aardewerk (bijlage 11). Op grond van oversnijdingen echter is de
datering vastgesteld op I-Ia. 

periode I

Afb. 27 Ontwikkeling en
periodisering van de greppel-
systemen op het terrein.

0 250 m
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periode II

periode III

0 250 m

periode IV en V

Periode II: Claudisch-Neronisch
In de volgende periode werd er op de westelijke helft van het terrein een greppel-
systeem (N2) aangelegd. Dit systeem bestond uit een vierkante kavel met zijden
van ca. 65 m lang. De uiterst zuidelijke punt van deze kavel sloot direct aan bij de
lange kronkelige greppel van periode I, zodat die sloot nog open moet hebben
gelegen.
Ongeveer 85% van het aardewerk uit de greppels van de vierkante kavel bestond
uit handgevormd materiaal (bijlage 11). De oudste gedraaide randscherven zijn
van Zuid-Gallische terra sigillata, gedateerd omstreeks de Claudische tijd of later.
De jongste randscherf is van een gladwandige kruik uit het derde kwart van de
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1e eeuw of later. Ook de rest van het Romeinse aardewerk duidt op een datering
van Ia-Ic voor deze periode.101

Periode III: Flavisch
Tijdens de derde periode bleef de kleine westelijke kavel N2 in gebruik, maar
werd hij verder uitgebreid in westelijke richting. Om de kavel heen werd een
tweede sloot gegraven en aan de westzijde werd hij zo’n 35 m verlengd. Het
perceel dat werd toegevoegd (N3) was dus rechthoekig van vorm. Op dit nieuwe
perceel bevinden zich de sporen van een huisplattegrond.102 Het aardewerk uit
het toegevoegde perceel bestaat voor ongeveer 75% uit inheems handgevormd
materiaal (bijlage 11). De oudste Romeinse scherven zijn op zijn vroegst
Claudisch, terwijl het jongste materiaal een terminus post quem van 70 n.Chr. heeft.
Het toegevoegde perceel kan gedateerd worden tussen 40 n.Chr. en het einde
van de 1e eeuw n.Chr.103

De kronkelige greppel (N1) van periode I verloor in Periode III zijn functie en
raakte buiten gebruik. Het voorheen nog onverkavelde oostelijke deel van de
nederzetting werd nu geheel afgebakend door sloten van 2,50 m breed. De lengte
van het oostelijke vierkant (N4) bedroeg meer dan 200 m en had een iets andere
oriëntatie dan het kleine westelijke systeem. Beide systemen sloten echter wel op
elkaar aan. Aan de binnenzijde van de sloten werden smalle greppeltjes gegraven.
Tussen de smalle greppeltjes en de sloten lag vermoedelijk een aarden wal of
andersoortige omheining. De grond uit de sloten werd gebruikt om aarden wallen
op te werpen. De wallen en omheining fungeerden als afscheiding.104 In het
midden van de zuidelijke perceelsloot bevond zich een toegang tot het grote
perceel. Mogelijk wijzen de onderbreking van de perceelsloot en de ligging van
enkele graven op de aanwezigheid van een pad of weggetje. Indirect kan dit er
ook op duiden dat zich hier een toegang tot de grote kavel bevond.
Ook de eerdergenoemde restanten van een weggetje of paadje (G5) aan de oost-
kant van het grote perceel duiden waarschijnlijk op een toegang tot de kavel.
Andere ingangen kunnen niet worden vastgesteld, maar ze waren er ongetwijfeld.
Ze bestonden vermoedelijk uit openingen in de wallen of omheining en plankieren
over de kavelsloten, waardoor bijvoorbeeld de grote en kleine kavel met elkaar
waren verbonden. In de kavelsloten en de smalle greppeltjes zijn onder andere
scherven uit het midden van de 1e eeuw aangetroffen (bijlage 12). 

Periode IV (eerste helft 2e eeuw) en periode V (tweede helft 2e eeuw)
De verkaveling en structurering van het nederzettingsterrein bereikte een
hoogtepunt tijdens periode IV. De westelijke kleine kavel uit periode II en III
raakte buiten gebruik en er werd een nieuw systeem aangelegd (N5), waarbij de
sloten haaks op het grote oostelijke vierkant lagen. Hierdoor werd het verschil in
oriëntatie tussen beide kavels opgeheven, zoals zichtbaar was in de vorige
bewoningsperiode.
De nieuwe kleine kavel was ongeveer 90 m lang. Binnen deze kavel liggen de
sporen van meerdere huisplattegronden, maar het staat wel vast dat er steeds
maar één hoofdgebouw op dit gedeelte van het terrein heeft gestaan. Er zijn twee
fasen te onderscheiden in het omheiningsysteem van de kleine kavel. Dat is te
zien bij de westelijke en noordelijke sloten van het systeem. De oudste fase (IVa)
was vermoedelijk de meest westelijke van de fasen. Na verloop van tijd verschoof
het systeem ongeveer tien meter naar het noordoosten en begon er een volgende
fase (IVb).
Het aardewerk uit de sloten geeft geen uitsluitsel over de fasering binnen de kleine
kavel (bijlage 13). De percentages inheems zijn vrijwel gelijk en het Romeinse
materiaal bestond voornamelijk uit 2e-eeuws aardewerk. Opmerkelijk genoeg is
er in de sloten van de jongste fase nogal veel 1e-eeuws materiaal teruggevonden. 

Het grote vierkante oostelijke systeem N4 bleef vrijwel onveranderd in gebruik
tijdens periode IV. Alleen aan de westzijde werd het uitgebreid met een strook

101  14C-datering uit de oostsloot
van de kleine vierkante kavel,
GrN-15999: 1930 BP±60.
102  Dit is H13, maar op grond
van een concentratie vroeg inheems-
Romeins aardewerk is het gebouw
mogelijk ook al tijdens periode I in
gebruik geweest. Mondelinge
mededeling E. Taayke.
103  Dit is in feite dezelfde datering
als de kleine westelijke kavel N2 uit
periode II. Het Romeinse aardewerk
geeft dus geen uitsluitsel over de
datering van de kavels en ook de
dateringen van H12 en H13 binnen
de percelen doen dat niet. Alleen het
percentage inheems en de aansluiting
van de westelijke sloten op het
oostelijke verkavelingssysteem geven
aanleiding om de percelen zo te
dateren.
104  Evenwijdig aan de wallen
bevonden zich mogelijk heggen van
wilde roos, wegedoorn of braam. De
aanwezigheid daarvan kan meestal
niet met zekerheid worden vastgesteld.
Volgens Gaitzsch (1986, 402) moet
er bij de interpretatie van de neder-
zettingstructuren echter wel degelijk
rekening mee worden gehouden.
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van ca. 30 m breed. Deze uitbreiding met een tussenkavel (N6) lag gedeeltelijk
over het areaal van het oude westelijke territorium (bijlage 14). Ook werd binnen
en buiten het oostelijke grote vierkant een aantal nieuwe sloten gegraven, die voor
verdere drainage van het bewoningsterrein moesten zorgen.
Het merendeel van het Romeinse materiaal uit de perceelsloten dateert uit de
eerste helft van de 2e eeuw. Gezien het vondstmateriaal heeft het systeem echter
zeker tot het eind van de 2e eeuw gefunctioneerd. De randscherf van het type
Dragendorff 37 (bijlage 12) geeft een terminus post quem voor het materiaal uit
de sloten: gefabriceerd in Trier tussen 190 en 210 n.Chr.105

6.3  Periodisering van alle nederzettingselementen

De definitieve periodisering van gebouwen, greppelsystemen en waterputten is
weergegeven in de hierna volgende reeks afbeeldingen (afb. 28-33). Deze indeling
in fasen is vastgesteld op basis van de combinaties in datering, oversnijding en
oriëntatie. Het is belangrijk daarbij op te merken dat op de afbeeldingen de
grootst mogelijke bezettingsgraad per periode is weergegeven, wat niet wil zeggen dat
alle afgebeelde nederzettingselementen tegelijkertijd hebben bestaan.
Voor de meeste bijgebouwen, waterputten en ook voor enkele spiekers gold, dat
ze alleen bij benadering gedateerd konden worden door middel van oversnijdingen
en oriëntatie.106 Ze hebben vaak geen duidelijke datering opgeleverd, maar toch
is een groot aantal toegeschreven aan een bepaalde periode.
Wat tot slot resteerde aan structuren, nadat alle nederzettingselementen waren
ingedeeld, waren met name spiekers, maar daarnaast ook nog enkele kuilen,
greppels, een waterput (W10) en een bijgebouw (B14). Ze konden niet worden
ingedeeld vanwege een tekort of gebrek aan daterend materiaal en zijn alleen
afgebeeld op de ‘alle-sporenkaart’ (afb. 3).
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Afb. 28 Het nederzettingsterrein
in periode I (voor-Claudisch).

105  Determinatie W.J. van Tent.
106  B4, B6 en B13 bijvoorbeeld zijn
oversneden door andere gebouwen of
sloten die wel gedateerd kunnen
worden door middel van aardewerk.
Zo was de relatieve datering van B4,
B6 en B13 ook te achterhalen en
kunnen die drie gebouwen in ieder
geval niét uit periode IV of V dateren.
Uit de oriëntatie van bijgebouwen
kon  ook vaak worden afgelezen dat
de lengte-assen niet overeenkwamen
met een van de twee assen van de
grote oostelijke kavel. Voor B10 en
B9 geldt bovendien dat ze buiten het
oostelijke kavelsysteem liggen en om
die redenen dateren de gebouwen
vermoedelijk uit de tijd toen het
oostelijke territorium nog niet was
verkaveld; d.w.z. periode I, II of
eventueel periode III.
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Tijdens periode I was er nog geen sprake van een verkavelingspatroon (afb. 28).
Een lange kronkelige sloot deelde de nederzetting in tweeën, anders gezegd: in
een westelijk- en een oostelijk territorium. De sloot dateert van vóór het midden
van de 1e eeuw n.Chr. De gebouwen uit periode I hadden geen systematische
oriëntatie, ze lagen verspreid over het hele terrein op het westelijke- of in het
oostelijke gedeelte. Opmerkelijk in deze periode zijn de afwateringsgreppels die
direct om de gebouwen waren gegraven. Blijkbaar was de drainage van het
terrein niet centraal, maar per huis georganiseerd.
De hoofdgebouwen uit periode I hebben niet tegelijkertijd bestaan, maar een
specifieke datering is niet voor alle gebouwen met zekerheid vast te stellen. Het
onderzoek naar het handgevormde aardewerk heeft wel uitsluitsel gegeven over
de onderlinge datering tussen H2, H16 en H4. Het laatstgenoemde hoofd-
gebouw was beduidend ouder dan H2 en was zeker niet meer in gebruik toen de
kleine westelijke kavel werd aangelegd.107 Uit H2 en H16 kwam inheems aarde-
werk dat iets later gedateerd mag worden dan de allervroegste fase. Het is goed
mogelijk dat H2 en H16 dus nog overeind stonden aan het begin van periode II.
Voor H15 is het denkbaar dat het op de overgang van de eerste naar de tweede
periode werd gebouwd. 
In deze periode waren vermoedelijk vier waterputten in gebruik, die in aantal
gelijk waren verdeeld over de twee territoria. Even ten noordoosten van H2 en
H4 waren W6 en W9 uitgegraven, terwijl op het oostelijke territorium in de
buurt van H5 en direct naast H16 respectievelijk de putten W5 en W15
functioneerden.
Een alternatieve onderverdeling van de gebouwen binnen periode I op grond van
de oriëntatie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Zo zouden de huizen met
bijvoorbeeld een oost-west-oriëntatie (H1, H5) de oudste fase kunnen
vertegenwoordigen, maar helaas zijn beide gebouwen moeilijk dateerbaar aan de
hand van het handgevormd aardewerk, zodat een dergelijke onderverdeling niet
met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
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periode II (Claudisch-Neronisch).

107  Mond.meded. E. Taayke.
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De verdeling in twee territoria hield aan in periode II (afb. 29). Op het westelijke
territorium bevond zich een hoofdgebouw met minimaal één bijgebouw binnen
de vierkante kavel (H12 of H13 met B2). De gebouwen op het oostelijke
territorium lagen nog min of meer verspreid over het terrein, maar toch lijkt er
al sprake van een zekere systematiek in de oriëntatie van de gebouwen op het
oostelijke territorium. H17, H23 en B2 hebben bijvoorbeeld vrijwel dezelfde
oriëntatie als H12/H13 op de kleine kavel. De no/zw- georiënteerde gebouwen
H26, B11 en S86 stonden in een cluster bij elkaar en kunnen als een agrarische
eenheid worden geïnterpreteerd.
H2 en H16 zullen vrij snel in onbruik zijn geraakt, aangezien deze huizen ook al
bestonden aan het eind van periode I. H15 zou in de laatste fase van periode I
kunnen zijn gebouwd en is mogelijk tot het midden van de 1e eeuw in gebruik
geweest. De watervoorziening werd in deze periode vermoedelijk door dezelfde
vier waterputten als in de voorgaande periode gegarandeerd. Dat wil zeggen:
twee putten op het westelijke- en twee op het oostelijke territorium.

Tijdens periode III vond een belangrijke ruimtelijke ontwikkeling plaats (afb. 30).
De voorheen gescheiden territoria worden in één ruimtelijke structuur onder-
gebracht. De kleine westelijke kavel, die ook al in periode II bestond, is samen-
gevoegd met een nieuw aangelegde kavel op het oostelijke territorium. Deze
nieuwe kavel had een iets andere oriëntatie dan het kleine westelijke perceel.
Binnen de sloten van het westelijke territorium stond vermoedelijk slechts één
hoofdgebouw (H12 of H13), in tegenstelling tot het oostelijke territorium waar
zich meerdere hoofdgebouwen bevonden. De lengte-assen van de gebouwen H7,
H19 en H24 hadden een nno/zzw- oriëntatie, gelijk aan een van de assen van het
grote kavelsysteem. Maar H8 was nog georiënteerd op de kleine westelijke kavel,
evenals H17 en H23. Bij die twee laatstgenoemde gebouwen staat niet geheel
vast of ze in periode III nog bestonden.
Uit deze bewoningsfase dateren mogelijk zeven waterputten, waarvan er vier op
of nabij het kleine westelijke perceel waren uitgegraven (W3, W7, W8, W11).
Deze putten zouden dus door de bewoners van H12/13 kunnen zijn gebruikt.
Op het oostelijke territorium werd een relatie tussen een huis (H19) en een
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waterput (W2) onomstotelijk vastgesteld. Verder werden op de nieuw aangelegde
kavel nog twee andere putten (W4, W14) aangelegd, allemaal aan de westkant
van het grote perceel even ten noordwesten van H23 en H19. 

De verkaveling van het terrein bereikte een hoogtepunt in de vierde bewonings-
fase (afb. 31 en 32). Het verschil in oriëntatie tussen de kleine en de grote kavel
werd opgeheven, omdat er een nieuw perceel op het westelijk territorium werd
aangelegd. Alle gebouwen waren georiënteerd op een van de twee assen van het
verkavelingsysteem: nno/zzw of wnw/ozo.
Op het westelijke territorium stond maar één hoofdgebouw. Dit hoofdgebouw
werd eenmaal herbouwd op min of meer dezelfde plaats, waarbij wel dient te
worden opgemerkt dat het gebouw zich heeft verplaatst in noordoostelijke
richting. Ook bij de kavelgreppels tekent zich een dergelijke verschuiving af. Het
is niet precies vast te stellen wanneer deze veranderingen binnen de westelijke
kavel hebben plaatsgevonden. Toen H11 bewoond was werd vermoedelijk het
meest noordoostelijke greppelsysteem in gebruik genomen. Daar is de grens gelegd
tussen periode IVa en IVb.
Op het oostelijke territorium kan die grens tussen periode IVa en IVb niet worden
vastgesteld. Aan het begin van de 2e eeuw (periode IVa) stonden H7 en H24 nog
wel overeind. H14 en H18 vervingen hoogstwaarschijnlijk H17 en H19 en op
een bepaald moment werd op het oostelijke deel van de grote kavel H6 opgericht.
Na verloop van tijd werden de huizen uit periode IVa vervangen en spreken we
van periode IVb. Het is niet duidelijk welke IVa-gebouwen in fase b nog precies
overeind stonden, maar op een bepaald moment werd H21 gebouwd. Dit gebouw
verving H24 en misschien ook wel H7, hoewel het niet is uitgesloten dat H7 tot
ver in de 2e eeuw bestaan heeft. 
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Afb. 32 Het nederzettingsterrein
in periode IVb (eerste helft
2e eeuw).

In de eerste helft van 2e eeuw is de watervoorziening geregeld door maximaal
negen waterputten. Uit de voorgaande bewoningsfase zouden de putten W2,
W4, W7, W8, W11 en W14 nog een tijdje kunnen hebben gefunctioneerd.
Nieuw waren W13, die op het oostelijke territorium op het erf van H14 was
uitgegraven, en W1 en W12. Deze laatste twee putten lagen eveneens op het
oostelijke territorium aan de westelijke zijde van het perceel, waarbij W1 duidelijk
geassocieerd kan worden met het erf van huisplaats 21. Uit deze bewoningsfasen
dateerde overigens ook de begraving die binnen de grondsporen van H2 werd
aangetroffen. 

De overgang van periode IVb naar V vond plaats in de tweede helft van de 2e
eeuw, toen op de kleine kavel H11 werd vervangen door H9 (afb. 33). Dit
laatstgenoemde gebouw was ten opzichte van zijn voorloper 90° gedraaid. In het
oostelijke deel van de grote kavel had H25 een nagenoeg identieke oriëntatie.
Overigens zou de bouw van dit huis al aan het einde van periode IVb kunnen
zijn begonnen. Op het westelijke deel van het grote perceel raakte ergens in de
tweede helft van de 2e eeuw H21 buiten gebruik. Echter, op min of meer
dezelfde plaats werd later wederom een huis gebouwd (H22). Hierdoor
bestonden in periode V nog slechts twee hoofdgebouwen op het oostelijke
territorium: H22 en H25. De vier mogelijke waterputten die in deze
bewoningsfase nog kunnen hebben bestaan, waren allemaal ook al eerder aan
een of meer voorafgaande perioden toegeschreven (W1, W7, W12, W13).

6.4  Zwervende erven108

Uit de vorige paragraaf blijkt eens te meer hoe moeilijk het is om de
ontwikkelingen binnen het nederzettingspatroon te achterhalen. Hoewel de
opeenvolging van de greppelsystemen enig licht werpt op de interne

108  Deze term is ontleend aan de
dissertatie van Schinkel (1994).
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ontwikkeling van de nederzetting, zouden we maar al te graag willen weten waar
bijvoorbeeld de nazaten van de eerste bewoners woonden aan het einde van de
2e eeuw.
Tot het midden van de IJzertijd verplaatsten de erven zich niet alleen binnen
een nederzetting, ook de nederzettingen zelf verplaatsten zich over enige afstand
door het landschap.109 Vanaf de late IJzertijd worden nederzettingen echter steeds
meer plaatsgebonden. Hoewel het patroon van verspreid gelegen kleine neder-
zettingen bleef bestaan, ontwikkelden zich op een aantal plaatsen clusters van
bewoning. De grotere nederzettingen kenmerkten zich door een stabiele locatie,
een grote mate van ordening en de aanwezigheid van greppels en omheiningen.110

Dit leidde uiteindelijk tot dichtere bebouwing van plaatsvaste nederzettingen
met daarbinnen plaatsvaste erven in de Romeinse periode.
Ook op het terrein De Horden is deze ontwikkeling zichtbaar. Tijdens periode I
lagen de gebouwen ver uit elkaar en is er van enige systematische ordening nog
geen sprake. We hebben mogelijk te maken met twee of meer families die elk op
een eigen territorium hun bedrijf voerden. Het verplaatsen van die bedrijven
binnen de nederzetting is bijzonder moeilijk aantoonbaar. Om die dynamiek
vast te kunnen stellen zijn twee gegevens onontbeerlijk:
- een nauwkeurige datering van gebouwen binnen één periode;
- de ontwikkeling van de erven binnen een territorium.

6.4.1  Het westelijke territorium

Op het westelijke territorium is bovenstaande ontwikkeling nog betrekkelijk goed
te volgen (afb. 34).111 Daar bevond zich een cluster huisplattegronden waar-
binnen vermoedelijk een continue ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het blijft
wel de vraag hoeveel erven tijdens periode I gelijktijdig in gebruik zijn geweest.
Vermoedelijk waren dit slechts twee erven. De bewoning van H4 zou in theorie

Afb. 33 Het nederzettingsterrein in
periode V (tweede helft 2e eeuw).

109  Schmid (1982, 87-88) spreekt
van Wandersiedlungen.
110  In Duitsland noemt men dit
Platzkonstanz; zie bijvoorbeeld:
Schmid 1982, en: Bloemers & Van
Dorp 1991, 277-91.
111  Vergelijk Schinkel 1994,
bijvoorbeeld fig. 139 en 160.
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voortgezet kunnen zijn in H2. Dit ging dan wel gepaard met een veranderende
constructie; van volledig tweeschepig naar twee-/drieschepig, maar in beide
gevallen waren het lange gebouwen met een woon-stalindeling. Het tweede
bedrijf zou H3 kunnen zijn, dat werd voortgezet in H1, maar eigenlijk is het niet
duidelijk welke van die twee gebouwen het oudst is. De ontwikkeling naar
periode II is eveneens nogal speculatief. Ongetwijfeld vestigde één van de twee
bedrijven (H1, H2) zich op een centraal erf binnen een kleine omgreppelde kavel.
Dit centrale erf met steeds maar één boerderij bleef tot en met het eind van de
nederzetting in gebruik, achtereenvolgens bezet door H12/H13, H10, H11 en H9.
Welke ontwikkeling het andere bedrijf uit periode I doormaakte zullen we nooit
te weten komen. Het is zeer goed denkbaar dat beide bedrijven naar het centrale
erf werden verplaatst. Dit zou zichtbaar kunnen zijn in de plattegronden van de
gebouwen binnen het centrale erf, maar ze zijn van zo’n slechte kwaliteit dat
hierover geen uitsluitsel kan worden gegeven. Het is denkbaar dat pas later een
van de twee bedrijven zich zou hebben afgesplitst van het centrale erf, naar
bijvoorbeeld H8.
Achter deze ruimtelijke ontwikkelingen schuilt een zekere mate van maatschap-
pelijke ongelijkheid.112 Er ontstond grotere sociale differentiatie binnen de neder-
zetting, waar de bewoner van het centrale erf in eerste instantie het voorbeeld
voor gaf.

6.4.2  Het oostelijke territorium

De ontwikkelingen binnen het oostelijke territorium tekenen zich minder scherp
af. Hier waren in periode I vermoedelijk drie bedrijven gevestigd (H20, H16 en
H5), die zich minstens één keer verplaatste over een kleine afstand. Maar de
precieze opeenvolging van huisplaatsen in de daaropvolgende decennia is
moeilijk bewijsbaar en uiterst speculatief.
De ruimtelijke ontwikkeling op het oostelijke deel van het oostelijke territorium
zou als volgt kunnen hebben plaatsgevonden. Eén lange boerderij van het
type 1d verplaatste zich over betrekkelijk korte afstand op het terrein: H16, H26
en H17. Het bedrijf groeide aanzienlijk, wat zichtbaar is aan de hoeveelheid
bijgebouwen om de boerderij. De opvolger van H17 was waarschijnlijk H14,
met een nagenoeg onveranderde oriëntatie en met twee grote bijgebouwen. Of
de bewoning vervolgens werd voortgezet in H25 berust op vermoedens, maar
volkomen onwaarschijnlijk lijkt het niet. Van het andere bedrijf (H20) op het
oostelijke deel van het oostelijke territorium is de ruimtelijke ontwikkeling uiterst
speculatief, maar het gebouw zou zich verplaatst kunnen hebben naar H15 en H7.
Op het westelijke deel van het oostelijke territorium is een aantal erfverplaatsingen
vrij zeker, zoals de opeenvolging van B3 naar H19 naar H18. Maar het staat niet
vast of de bewoning zich voortzette in H6. Ook is de voorloper van B3 (toch een
hoofdgebouw?) niet duidelijk; was het H23 of ontwikkelde zich ‘zomaar’ een
nieuw hoofdgebouw? Gezien de omvang van het erf moeten we er rekening mee
houden dat het bedrijf in alle bewoningsfasen een soort bijgebouw is gebleven.
De verplaatsing van de boerderij H5 op het westelijke deel van het oostelijke
territorium naar H23 is aannemelijk. Daarna zou het gebouw een verandering
van oriëntatie kunnen hebben ondergaan, groeide hij uit tot een groot gebouw
en ‘zwierf’over geringe afstand (H24, H21 en H22) totdat hij uiteindelijk vlakbij
de plaats waar hij ooit was begonnen ‘aanbelandde’.

6.4.3  Het model

Er is in onderstaande model zoveel mogelijk rekening gehouden met de
aanname dat er een traditie bestond om een nieuw huis op een nieuw en schoon
erf te bouwen (afb. 34).113 Dit had het voordeel dat men in het oude gebouw

112  Van Es denkt aan verwantschaps-
verhoudingen, leeftijdsonderscheid en
een groeiende bovenlaag (elite) die
door organisatietalent en diplomatiek
vermogen relaties en aanzien wisten te
verwerven. (Zie: Van Es & Hessing
1994, 33)
113  Schinkel 1994, 276.
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kon blijven wonen en een huis niet eerst afgebroken hoefde te worden voordat
men aan nieuwbouw kon beginnen. Bij een aantal erfverplaatsingen lijkt van deze
traditie echter geen sprake, en overlapt de nieuwbouw (H18 en H22) de oudbouw
(H19 en H21). Een bevredigende verklaring hiervoor kan niet worden gegeven.
Het is opmerkelijk dat het aantal bedrijven vanaf periode I eigenlijk nauwelijks
lijkt te veranderen. De nederzetting bereikte zijn grootste omvang in de 2e eeuw,
toen er op zijn hoogst zes bedrijven waren gevestigd: één boerderij op het
westelijke territorium en maximaal vijf op het oostelijke territorium.
Ook lijken de erven zich over het algemeen binnen hun eigen territorium te
verplaatsen. Het staat vast dat het gebouw op het westelijke territorium vanaf het
derde kwart van de 1e eeuw n.Chr. alleen heeft gestaan. Het is daarom
aannemelijk dat de gebouwen op het oostelijke territorium eveneens binnen hun
territoriale grenzen zijn gebleven. Slechts een van de twee bedrijven op het
westelijke territorium zou zich van het westelijke naar het oostelijke territorium
hebben verplaatst. Dit kan aan het eind van de 1e eeuw n.Chr. gebeurd zijn en
samenhangen met de nieuwe ruimtelijke structuur, waarbij de twee territoria
verenigd werden.
Er zijn volgens het model geen duidelijke aanwijzingen voor een abrupt einde
en/of een nieuw begin van bedrijven. De discontinuïteit van één van de twee
bedrijven op het westelijke territorium en het verschijnen van B3, H19 en H18
kan ook verklaard worden in termen van verwantschap. Het blijft echter niet
volledig uitgesloten dat we daarnaast ook te maken hebben met de binnenkomst
van nieuwe bevolking.114

De ontwikkeling van zwervende naar plaatsvaste erven tekent zich duidelijk af in
de nederzetting De Horden. De meeste boerderijen verplaatsen zich vanaf het
midden van de 1e eeuw n.Chr. over een uiterst geringe afstand. Dat geldt met
name voor het bedrijf op het westelijke territorium, het erf in het midden van de
nederzetting en in iets mindere mate ook voor de lange boerderij op het oostelijke
territorium. De overige bedrijven vertonen discontinuïteit. Uitspraken over hun
ruimtelijke ontwikkeling zijn uiterst speculatief.
Een van de oorzaken voor het plaatsvast worden van erven wordt wel gezocht in
de ontwikkelingen binnen de landbouw.115 Men kon door nieuwe bemestings-
technieken en de introductie van de keerploeg permanent en intensiever gebruik
maken van de landbouwgronden. Het is zeer aannemelijk dat deze ontwikkelingen
in gang werden gezet door de Romeinse bezetter. De celtic fields werden
vervangen door een nieuw akkersysteem: stukjes grasland en moestuin lagen direct
naast de boerderij, rondom de nederzetting werd akkerbouw bedreven en op wat
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Afb. 34 Model van ‘zwervende
erven’.

114  In theorie kunnen de nieuwe
bewoners afkomstig zijn van het
terrein De Geer in Wijk bij
Duurstede. Deze nederzetting lag
minder dan 1 km ten noorden van
De Horden (Zie: Van Es & Hessing
1994). Dit terrein werd in de Brons-
en IJzertijd bewoond, maar waar-
schijnlijk niet in de vroeg-Romeinse
periode. Pas aan het einde van de
eerste eeuw vestigden zich hier opnieuw
mensen (Vos, in voorbereiding)
115  Bloemers & Van Dorp 1991,
283 e.v.
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grotere afstand bevonden zich de extensief gebruikte weidegronden.
Ook in het 2e-eeuwse De Horden is dat aantoonbaar. Een groot deel van de
omgreppelde percelen was immers ‘lege ruimte’ zonder gebouwsporen en vondst-
concentraties. Deze lege ruimtes kunnen gebruikt zijn voor agrarische
doeleinden.116 Direct buiten de bewoonde percelen liepen aan de noord-, oost-
en westzijde perceelsloten die zich uitstrekten in de richting van het omliggende
landelijke gebied. Het is aannemelijk dat deze kavels gebruikt werden voor akker-
bouw, mede gezien het enigszins doorlatende karakter van de grond van de
stroomrug. De verder gelegen lagere komgebieden zullen ongetwijfeld als weide-
grond voor extensieve veeteelt zijn gebruikt.
Het model van de zwervende erven blijft natuurlijk een theoretische constructie.
De algemene trend komt daarin echter duidelijk naar voren. Op welk erf de
nazaten van de 1e-eeuwse boeren precies woonden zal voor ons wel altijd een
raadsel blijven. 

116  Van Tent 1988, 44.
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7  Discussie en synthese

7.1  Haps, Alphen-Ekeren en De Horden

Vanaf de midden-IJzertijd en vooral de late IJzertijd ontstond een geografisch
onderscheid in de verspreiding van tweeschepige en drieschepige huistypen.117

De grens tussen beide verspreidingsgebieden werd gevormd door de grote rivieren
in Midden-Nederland. Het drieschepige type kwam voornamelijk ten noorden en
het tweeschepige Haps-type ten zuiden van de grote rivieren voor. Het rivieren-
gebied was de overgangszone tussen twee- en drieschepige huistypen. Hoewel het
gebied deel uitmaakte van de ‘tweeschepige regio’, heeft ook het drieschepige
type invloed uitgeoefend op de in het rivierengebied toegepaste bouwwijze.
Het Haps-type had vanaf de late IJzertijd een ontwikkeling doorgemaakt die
leidde tot het ontstaan van verscheidene varianten. De tweeschepige varianten die
zich uit het Haps-type ontwikkelden, hadden over het algemeen een zwaardere
constructie dan de Haps-huizen. Ook kunnen bij gebouwen uit de late IJzertijd
en vroeg-Romeinse periode de wandpalen in een greppel zijn geplaatst en kunnen
buitenpalen ontbreken. Het dak werd ondersteund door drie of meer forse
middenstaanders, met een gemiddelde diameter van 0,30-0,40 m. Deze twee-
schepige variant wordt gewoonlijk aangeduid als het Alphen/Ekeren-type.118

De vervanging van licht geconstrueerde huizen door robuustere constructies had
vermoedelijk een langere levensduur tot gevolg.119 Bij sommige Alphen-Ekeren
huizen ging de tweeschepigheid ten dele verloren en ontstonden gedeeltelijk
twee-, gedeeltelijk drieschepige gebouwen. Er lijkt daarbij sprake van een lokale
ontwikkeling, aangezien de grootste verspreiding van twee/drieschepige huizen
zich direct ten noorden en ten zuiden van het rivierengebied bevond.120

Vanaf het eind van de 1e eeuw n.Chr. onderging het Alphen/Ekeren-type een
aantal veranderingen. Er konden technische aanpassingen plaatsvinden met
betrekking tot de wand- en dakconstructie; bijvoorbeeld, een centraal geplaatste
nokpaal kon vervangen zijn door twee tegenover elkaar gelegen zware wand-
palen.121 Ook werden de huizen over het algemeen langer en vanaf de late 
2e eeuw n.Chr. verschenen zogenaamde sunken house sections die waarschijnlijk
als potstal hebben gediend.122 Tot het begin van de 3e eeuw n.Chr. is het
Alphen/Ekeren-type het dominante huistype in het verspreidingsgebied van de
tweeschepige gebouwen.

Alle gebouwen in de nederzetting De Horden zijn eveneens van het Alphen/
keren-type. De ontwikkeling die het Alphen/Ekeren-type heeft doorgemaakt is
dan ook zichtbaar in de aanwezige typen op De Horden (tabel 3). Vanaf het begin
van de jaartelling tot omstreeks eind 1e eeuw n.Chr. werden er drie subtypen
gebouwd: type 1A (H1, 5, 19, 20, 23), type 1D (H4, 12, 16, 17, 24, 26) en
type 3A (H2). Kenmerkend voor de meeste huizen waren wandgreppels, het
ontbreken van buitenpalen en een vrij robuuste constructie. Ook de twee/drie-
schepige variant was aanwezig, maar over het algemeen domineerde het volledig
tweeschepige type Horden 1 in deze periode. 
Aan het einde van de 1e eeuw n.Chr. vonden veranderingen plaats binnen het
Alphen/Ekeren-type en dergelijke technische aanpassingen hebben ook op De
Horden aan het einde van de 1e eeuw plaatsgevonden. Dat is zichtbaar in de
gebouwen van het nieuwe type Horden 2, dat als kenmerk heeft dat in één huis-
gedeelte de centraal geplaatste nokpalen vervangen zijn door tegenover elkaar
gelegen zware wandpalen. Er werden echter ook nog volledig tweeschepige huizen
gebouwd, zoals type 1A en 1C, en met name type 1B. Na driekwart eeuw blijkt
bovendien het twee/drieschepige bouwprincipe niet verloren te zijn gegaan,
getuige het 2e-eeuwse type Horden 3b. Daaruit kan men concluderen dat de
gecombineerde twee/drieschepigheid blijkbaar veel navolging kreeg in het
rivierengebied.123

117  Van Es 1982, 144; Slofstra
1991, 139. 
118  De Boe & Lauwers 1980.
119  Men veronderstelt dat een huis
ongeveer 30 à 40 jaar heeft bestaan,
maar in sommige gevallen wordt de
levensduur op 50 jaar of meer geschat.
Zie Slofstra 1991, 140 (noot 20)
en ook Schinkel 1994, 27 (met
verwijzingen).
120  Bijvoorbeeld de nederzettingen
te Oss-Westerveld (Van der Sanden
1987a), Oss-Schalkskamp (Verwers
1991, 129), Beers-Gassel (Verwers
1991, 133), Nieuwegein (Ooyevaar
1990) en Ede (Willems 1986). 
121  Stuart & De Groot 1987, 
51-54; Slofstra 1991, 141.
122  Slofstra et al. 1993.
123  Zie Slofstra 1991 voor een
vergelijking met het Maas-Demer-
Schelde gebied.
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Het verschil in de algemene ontwikkeling van het Alphen/Ekeren-type en de 
2e-eeuwse huizen op De Horden is dat de gebouwen in de 2e eeuw niet significant
langer werden en dat potstallen niet zijn aangetroffen. De afwezigheid van pot-
stallen is mogelijk terug te voeren op de natuurlijke rijkdom van de bodem in
het rivierengebied, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de zandgronden. Er was
blijkbaar voldoende vruchtbare grond om te akkeren, waaruit volgt dat bemesting
van het land door middel van de in potstallen verzamelde mest misschien
helemaal niet noodzakelijk was. Dat kan verklaren waarom er geen plattegronden
met potstallen zijn teruggevonden. 

7.2  Bouwtechnische en economische veranderingen

De technische aanpassingen en de daarmee gepaard gaande bouwstijl van de
verschillende huistypen op De Horden vragen om een verklaring. Over het
algemeen verklaart men technische veranderingen in woongedeelten, met name
de reductie van het aantal nokdragers, vanuit het oogpunt dat dakdragende palen
in het interieur hinderlijk waren. Maar het valt maar te bezien of er alleen in de
woongedeelten veranderingen plaatsvonden. Daarom zijn allereerst de bouw-
technische veranderingen bekeken, waarna vervolgens economische factoren
aanbod komen.
Met de gegevens uit tabel 4 is een vergelijking mogelijk tussen de 1e- en 2e-eeuwse
‘lange huizen’. Het blijkt dat in de 2e eeuw de gemiddelde lengte van woon-
gedeelten gelijk is gebleven, maar dat het oppervlak is toegenomen. Daarnaast is
de gemiddelde lengte van de bedrijfsgedeelten aanzienlijk afgenomen, maar het
gemiddelde oppervlak is nagenoeg gelijk gebleven. Deze veranderingen zijn
veroorzaakt door de toegenomen breedte van de gebouwen. De constructie-
technische vernieuwingen die in het algemeen bij het Alphen/Ekeren-type voor
langere huizen zorgden, hadden op De Horden geen langere maar bredere huizen
tot gevolg. Die vernieuwingen kwamen zowel in woon- als stalgedeelten tot uiting.
Bovendien ontstond er een nieuw type ruimte, namelijk van een eenschepige
constructie.
Het is mogelijk dat deze innovaties iets te maken hebben met de Romeinse invloed
op de inheemse bouwtraditie. Maar het kan ook verklaard worden doordat de
groeiende 2e-eeuwse bevolking van het Kromme Rijngebied noodgedwongen

Tabel 3 Het voorkomen van de
subtypen van de hoofdgebouwen
per periode.
Periode I  voor-Claudisch;
Periode II  Claudisch-Neronisch;
Periode III  Flavisch; 
Periode IVa en IVb  eerste helft 2e
eeuw; 
Periode V  tweede helft 2e eeuw

Periode V

Periode IV b  ?

Periode IV a ?

Periode III

Periode II

Periode I

1 A 1B 1C 1 D 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B
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moest overstappen op andere bouwconstructies als gevolg van teruglopende
beschikbaarheid van hout.124 Hoe het ook zij, afgaande op de toegenomen
huisbreedte had men in elk geval de kennis om grotere oppervlakten te kunnen
overspannen in vergelijking tot 1e-eeuwse gebouwen. Het is tevens zeer
aannemelijk dat de enorme toename van spijkers ook iets met de nieuwe
constructies te maken heeft gehad.125

Uit de tabel blijkt ook dat de gemiddelde oppervlakte van 2e-eeuwse gebouwen
niet noemenswaardig verschilt van hun 1e-eeuwse voorgangers.126 Men mag
daaruit concluderen dat de verandering blijkbaar niet lag in enorme schaal-
vergroting of spectaculaire groei van de boerenbedrijven. De vermoedelijke
verklaring is te vinden in de relatie tussen bouwtechnische veranderingen en
functionele veranderingen van de boerenbedrijven. Er veranderde iets in
economische zin voor de 2e-eeuwse bewoners.
Veeteelt heeft ongetwijfeld een zeer belangrijke rol gespeeld in de economie van
de inheemse bevolking. Met name de aanwezigheid van lange woonstalhuizen
in het rivierengebied wijst op een groot belang van het rund in de nattere
gebieden met een groot areaal aan goede weidegronden. Ook om de neder-
zetting De Horden lag een potentieel aan weidegebied en landbouwgronden.
In eerste instantie hielden de bewoners een zogenaamd gemengd bedrijf.
De boerderijen van de veeboeren hebben goed herkenbare woonstalhuis-
plattegronden (type Horden 1d en 3a). In de stallen van H4 en H2 konden
20 à 25 runderen gestald worden, uitgaande van twee runderen per stalbox bij
een boxbreedte van ongeveer 1,75 m.127 Daarnaast bestonden er boerderijen
zonder stalgedeelten (bijv. H1, H5), waarvan de bewoners zich misschien meer
toelegden op de verbouw van gewassen. Op de overgang van de 1e eeuw naar
de 2e eeuw vonden veranderingen plaats. Uit botanisch onderzoek bleek dat de
weidegronden rond de nederzetting werden uitgebreid en dat in de loop van
de 2e eeuw de nadruk kwam te liggen op animal husbandry.128 De bestudering
van het zoölogisch materiaal maakte duidelijk welke dieren van belang werden
voor de 2e-eeuwse bewoners.129

Voor de vroeg-Romeinse tijd konden door gebrek aan materiaal geen verregaande
conclusies worden getrokken. De percentages tussen de verschillende soorten
vee waren over het algemeen gelijk aan die van andere vroeg-Romeinse neder-
zettingen. Maar uit de midden-Romeinse periode was voldoende botmateriaal

Tabel 4 Overzicht van lengte en
oppervlak van woon- en bedrijfs-
gedeelte in ‘lange huizen’ uit de 1e
en 2e eeuw AD.
Legenda: 
LW  lengte woongedeelte (m); 
OW  oppervlak woongedeelte (m2);
LB  lengte bedrijfsgedeelte (m); 
OB  oppervlak bedrijfsgedeelte (m2)

Eerste-eeuwse huizen

type huis LW OW LB OB

1d H4 10 60 12 72
1d H17 8 40 12 60
1d H26 7 35 14 70
3a H2 10 60 13 78

gemiddelde omvang 8,75 48,75 12,75 70

Tweede-eeuwse huizen

type huis LW OW LB OB

1c H10 9 58 10 65
2a H7 9 54 8 48
2a H11 9 54 7 42
2b H22 7 52 12 90
3b H14 9 54 9 54
3b H21 10 70 13 91

gemiddelde omvang 8,8 57 9,8 65

124  Kooistra 1996, 119 e.v.
125  Van Es & Hessing 1994, 228.
126  Er is daarbij geen rekening
gehouden met de mogelijkheid dat een
gebouw meer dan één verdieping kan
hebben gehad.
127  Zie Waterbolk 1975.
128  Lange (1990, 135 e.v.) baseert
zich hiervoor op de toename van
weideplanten.
129  Laarman in: Kooistra 1996,
369-80
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aanwezig en bleek er iets te veranderen in de samenstelling van het zoölogisch
materiaal. Runderen bleven in grote getale aanwezig. Gezien het feit dat 62% van
de runderen geslacht is na het vierde levensjaar, concludeert Laarman dat rund
met name voor trekkracht en mest diende en vlees een secundair product was.130

Het varken was wel aanwezig, maar in geringe mate. De oorzaak schijnt te liggen
in het verdwijnen van bosrijke gebieden in de directe omgeving van de neder-
zetting.131 Het schaap won terrein in de loop van de Romeinse tijd en zal
gehouden zijn voor de wol, melk, mest en natuurlijk vlees. De grootste verandering
was echter te zien bij het paard. Het percentage paardenbotten is vergeleken met
het rund opvallend hoog; in gewicht overtreft het zelfs het rund. Leeftijdsanalyse
aan de hand van het bot wees uit dat 80% van de paarden ouder werd dan 3,5 jaar
en dat 7% stierf in het eerste levensjaar. Vondsten uit alle leeftijdsklassen en een
aanzienlijke hoeveelheid oude dieren duiden op het fokken van paarden.132

In verschillende agrarische nederzettingen in het Kromme Rijngebied en het
Oostelijk Rivierengebied nam het paard vaak een dominante plaats tijdens de
Romeinse occupatie.133 Algemeen wordt aangenomen dat in de Romeinse periode
paard niet werd gegeten en alleen werd gebruikt als rijdier of lastdier voor niet al
te zware lasten.134 In zo’n kleine nederzetting als De Horden zal de lokale vraag
naar rijdieren echter niet enorm groot zijn geweest. Het is daarom aannemelijk
dat de paarden gefokt werden voor een markt.135 De dichtstbijzijnde marktcentra
waren de militaire forten bij Vechten en Rijswijk/Wijk bij Duurstede langs de
Rijngrens. De leverantie van paarden aan het Romeinse leger kan mogelijk worden
opgevat als annona, in het licht van de door de Romeinen geïntroduceerde
belasting in natura. De legereenheden in de directe omgeving van De Horden
bestonden bovendien voor een aanzienlijk gedeelte uit cavalerie. In het fort te
Rijswijk legerde vermoedelijk tussen 70 en 83 n.Chr. de cohors I Thracum equitata.
Uit Vechten zijn meer troepen bekend: tussen 70 en 100 n.Chr. de cohors II
Brittonum milliaria equitata en de cohors I Flavia (Hispanorum equitata); en tussen
150 en 270 n.Chr. de ala I Thracum die volledig uit ruiters bestond.136 Het is
zeker niet uit te sluiten dat het leger zelf de hand had in het opzetten van een
fokprogramma en deze in eerste instantie zelf reguleerde en stimuleerde langs de
limes. De nederzetting De Horden lag slechts enkele honderden meters verwijderd
van het castellum Rijswijk/Wijk bij Duurstede en zal ongetwijfeld (in de beginfase)
tot het directe militair territorium hebben behoord.137

Kortom, de economische basis op de nederzetting ontwikkelde zich van een
gemengde bedrijfsvoering naar een meer gespecialiseerd landbouwbedrijf. Naast
runderen ten behoeve van mest, melk, vlees en bewerken van de akkers, nam
paardenfokken een zeer prominente plaats in. Aanwijzingen voor een geleidelijke
overgang vanuit de vroeg-Romeinse tijd kunnen niet worden vastgesteld door het
ontbreken van gegevens uit de vroegste periode. Het vermoeden bestaat dat de
verandering naar een specialistisch bedrijfsvoering is terug te vinden in de huis-
plattegronden. 
De resultaten van het botanisch en archeozoölogisch onderzoek onderstrepen het
belang van de veeteelt in de 2e eeuw. We mogen daarom verwachten dat een
aanzienlijk aantal 2e-eeuwse woonstalhuizen werd teruggevonden. Indien de
definities van stalgedeelten van Waterbolk worden toegepast op de gebouwen zijn
er echter weinig 2e-eeuwse woonstalhuizen aantoonbaar; alleen de twee-/drie-
schepige gebouwen H21 en H14.138 Op de meeste andere gebouwen zijn de
definities niet toepasbaar en met name gebouwen met eenschepige huisdelen zijn
maar moeilijk in te delen.139 

Waarschijnlijk moet men op De Horden wat gemakkelijker omgaan met de
definities van stalgedeelten. Wellicht bestaat er een relatie tussen type huis en
soort vee. Het is voorstelbaar dat runderen in de twee/drieschepige gebouwen
werden gestald, terwijl (jonge) paarden in de twee/eenschepige gebouwen onder-
dak vonden. Ook mag men aannemen dat een porticus soms als stalling heeft

130  Laarman in: Kooistra 1996, 376.
131  Kooistra 1996, 124.
132  De afwezigheid van veulens in
het zoölogisch materiaal kan op twee
manieren verklaard worden. Ten eerste
is het mogelijk dat de veulens werden
verkocht om elders te worden afgericht
(Kooistra 1996, 356). Het lijkt echter
waarschijnlijker dat de afwezigheid
het gevolg is van de gehanteerde
verzamelwijze tijdens de opgraving.
Doordat alleen met de hand werd
verzameld is met name het kleine
botmateriaal ondervertegenwoordigd,
en dus ook dat van jonge dieren
(Laarman in: Kooistra 1996, 376-7).
133  Bloemers & Van Dorp 1991,292. 
134 Luff 1982, 248.
135  Laarman in: Kooistra 1996, 377.
136  Bogaers & Rüger 1974.
137  Van Es 1982, 153.
138  Waterbolk 1975, 385.
139  Zo waren de woongedeelten van
H11 en H7 vermoedelijk eenschepig,
maar de resterende tweeschepige
huisdelen zijn nauwelijks herkenbaar
als stalgedeelten. Bij H22 waren de
functies precies andersom en resteerde
een eenschepige bedrijfsruimte.



79

gediend. Een alternatief is dat de paarden in het geheel niet in de huizen werden
gestald, maar het hele jaar door buiten liepen. In dat geval zouden in de huizen
met niet herkenbare staldelen allerlei nevenactiviteiten kunnen hebben
plaatsgevonden: bijvoorbeeld metaalbewerking, ambachtelijke werkzaamheden of
graan dorsen.140 Door gebrek aan archeologische gegevens kan dit echter niet
worden vastgesteld.

Samengevat mogen we stellen dat er waarschijnlijk een wederzijdse afhankelijkheid
heeft bestaan tussen bouwtechnische en economische ontwikkelingen in de loop
van de midden-Romeinse periode. Hoewel beide ontwikkelingen redelijk op
zichzelf staan, hebben ze vermoedelijk invloed op elkaar uitgeoefend. Bij beide
ontwikkelingen zou de hand van het Romeinse leger in meer of mindere mate
kunnen worden vermoed. Toch heeft de nederzetting ook in de 2e eeuw een sterk
inheems karakter behouden en werden de huizen aan het eind van de 2e eeuw
nog steeds van hetzelfde materiaal en volgens dezelfde basisprincipes gebouwd
als in de vroeg-Romeinse periode. De veranderingen zijn veel beter zichtbaar in
het grotere kader van het nederzettingssysteem. 

7.3  Sociale differentiatie

7.3.1  Een inheemse villa

De 2e-eeuwse lay-out van de nederzetting is van een nieuw type dat Slofstra
omschrijft als een enclosed rural settlement.141 Hiërarchisch gezien staan deze
nederzettingen lager in rangorde dan vici en villae, maar staan ze boven de
zogenaamde Einzelhöfe, die met name in de late IJzertijd en vroeg-Romeinse
periode bestonden. Maar terwijl andere inheems-Romeinse nederzettingen in het
rivierengebied op een bepaald moment overgingen op (gedeeltelijke) steenbouw
en uitgroeiden tot kleine villacomplexen bleef De Horden op een minder
ontwikkeld niveau ‘steken’.142 Dit niveau hoeft echter geenszins te worden onder-
schat, ook omdat met de uiterlijke verschijning van De Horden iets opmerkelijks
aan de hand was (afb. 35). De lay-out van de 2e-eeuwse nederzetting is namelijk
uitstekend vergelijkbaar met ‘echte’ villacomplexen, zoals we die nu kennen uit
Hambach bij Keulen.143 De stelselmatige afbakening van deze Rijnlandse villa-
terreinen vond plaats in de tweede helft van de 1e eeuw n.Chr. en men vermoedt
dat die afbakening te maken heeft gehad met een systematische indeling van het
omliggende landelijk gebied. Dat wordt vervolgens weer in verband gebracht met

Afb. 35 Maquette van de
nederzetting op De Horden in de
2e eeuw n.Chr.

140  Het vergrote vloeroppervlak
van de 2e-eeuwse gebouwen wijst er
mogelijk op dat het dorsen van graan
in deze periode binnenshuis gebeurde
(mondelinge mededeling L.I. Kooistra
(BIAX)).
141  Onder dit type nederzetting
vallen bijvoorbeeld Oss-Westerveld
(Van der Sanden 1987a) en
Riethoven (Slofstra et. al 1993).
142  Vergelijk bijvoorbeeld Houten-
Molenzoom (Van Es & Hessing
1994, 173-6, en 219-25), Houten-
Wallerweg (Van Dockum 1990),
maar ook Druten (Hulst 1978).
143  Stuart & De Groot 1987.
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het Romeinse leger. Blijkbaar bestaan bij de aanleg van een dergelijke neder-
zetting bindende regels die uit een algemeen concept voortvloeien, bijvoorbeeld
dat de hoekpunten van de omgreppelde percelen precies gericht zijn op de vier
windstreken: noord-oost-zuid-west.144 De verkavelingen op De Horden vonden
eveneens plaats in de tweede helft van de 1e eeuw. Hoewel ze een andere oor-
sprong hebben dan die van de Rijnlandse villae, wordt ook hier de hand van het
leger vermoed en is het niet onwaarschijnlijk dat er een relatie bestond met de
indeling van het landelijke gebied.

Voor De Horden is de term villa misschien niet helemaal op zijn plaats, maar het
zou er in theorie als volgt kunnen hebben uitgezien: Het kleine perceel zou als
pars domenica en het grote perceel als pars rustica kunnen zijn ingericht.145 Op het
kleine perceel woonde de leider van het dorp (chief), of de zogenaamde inheemse
elite. Er stond steeds maar één boerderij. Het is tevens het gedeelte van de neder-
zetting waar in de 1e eeuw n.Chr. de eerste perceleringsgrenzen ontstonden
(afb. 27, periode II), waarmee de elite zich onderscheidde binnen de nederzetting.
De boerderijen op het grote perceel (pars rustica) werden aan het eind van de 
1e eeuw in het systeem ondergebracht (afb. 27, periode III). Zij vormden het
gemeenschappelijke bedrijfsterrein van de villa. De bedrijven zouden min of meer
ondergeschikt kunnen zijn aan het gebouw op het kleine perceel. Tezamen
vormden de gebouwen een landbouwbedrijf, waarbinnen een zekere sociale
differentiatie aanwezig was. Het is de vraag of die sociale differentiatie wel in het
kader van een villamodel valt. Indien men dat voor waar aanneemt, dan zou men
daarvoor aanwijzingen willen vinden in de archeologische data.

7.3.2  Een 1e-eeuwse elite?

De bewoner op het westelijke territorium kan zich op een of andere manier
hebben onderscheiden van de rest van de bevolking in de nederzetting. Als hij tot
de elite van de gemeenschap behoorde, zal hij die status ongetwijfeld ergens aan
verdiend hebben. Maar het is natuurlijk net zo goed denkbaar dat de oorsprong
van die sociale verschillen verklaard moet worden uit pre-Romeinse machts-
verhoudingen binnen de nederzetting. 
De indeling in twee territoria stamde immers al uit de oudste periode, toen van
enige Romeinse invloed nog geen sprake was. Naast differentiatie op neder-
zettingsniveau schemeren in periode I ook op de territoria zelf al kleine sociale
verschillen door. Zo bestonden er korte en lange huizen naast elkaar op een
territorium. Met dat gegeven kan men, zoals Van Es stelt, twee kanten op.146

Het is mogelijk dat de korte huizen of toebehoorden aan de armere bevolking of
juist aan de bevoorrechten. In het eerste geval zullen de bewoners geen vee hebben
gehouden, want de korte huizen hadden immers geen stalgedeelten. In het andere
geval konden de bewoners hun vee hebben ondergebracht in de boerderij van een
ander. Welke optie de werkelijkheid het best benadert is niet meer vast te stellen,
maar een zekere sociale ongelijkheid kan wel worden afgelezen.
In periode II worden de sociale verschillen op nederzettingsniveau verder
benadrukt door de aanleg van het kleine omgreppelde perceel op het westelijke
territorium (afb. 27). Het staat niet vast welke bewoner ging huizen binnen dit
kleine perceel (H1 of H2), maar het kan ook zijn dat beide boerderijen zich als
één bedrijfseenheid op het omgreppelde perceel vestigde. De bewoners van het
westelijke territorium onderscheidden zich in elk geval door hun omgreppelde
areaal. Deze ontwikkeling duidt ongetwijfeld op een hogere status van de
bewoners van het westelijke territorium. Er zijn twee archeologische data die dit
onderschrijven: het handgevormde aardewerk en de munten.
Uit het onderzoek naar het handgevormd aardewerk blijkt dat tijdens periode I op
beide territoria gelijksoortig aardewerk werd gebruikt, afkomstig uit het Friese en
Noord-Duitse kustgebied.147 In de tweede fase kwam daarin echter verandering.

144  Vergelijk de beschrijvingen van
Vitruvius (boek I, 6) over de
oriëntering van straten en de
windstreken.
145  Van Es & Hessing 1994, 60.
146  Van Es & Hessing 1994, 33.
147  Taayke, in voorbereiding.
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Op het westelijke territorium bleef het vroege vaatwerk langer in gebruik, met
name de zgn. hooghalzige typen. Het materiaal is van zeer goede kwaliteit met
een bijzonder mooie afwerking; zelfs mooier dan in de periode daarvoor. Op het
oostelijke territorium daarentegen stopte de periode I-traditie. Daar werd veelal
laaghalzig handgevormd aardewerk uit het Rijn-Weser-Germaanse gebied terug-
gevonden, dat van een aanzienlijk mindere kwaliteit was. Dit gegeven kan een
aanwijzing zijn voor statusverschillen tussen het oostelijke en het westelijke
territorium. Taayke duidt deze ontwikkeling van het handgevormde inheemse
aardewerk aan als de ‘batavisering’ van het aardewerk, nog voordat Romeinse
importen echt tot de nederzetting waren doorgedrongen.148 Mogelijk duiden deze
gegevens op het voorkomen van twee bevolkingsgroepen en bevonden zich op
De Horden rond het midden van de 1e eeuw zowel nazaten van de IJzertijd-
bevolking als ‘Bataven’.
Uit de studie van de munten volgt dat de eerste exemplaren in periode II de
nederzetting binnen zijn gekomen.149 Dit zijn Augusteïsche bronzen munten en
Republikeinse denarii. Voor de inheemse bevolking waren de Romeinse munten
waarschijnlijk geen ‘neutraal’ ruilmiddel; dat wil zeggen een hulpmiddel om de
economische uitwisseling te vergemakkelijken. De munten kunnen worden gezien
als waardevolle objecten die net als andere prestigegoederen voor specifieke
doeleinden werden ingezet en een eigen betekenis hadden. We moeten de munten
dus vooral zien in het kader van uitwisseling van diplomatieke geschenken (gift
exchange). Met name de aanwezigheid van de denarii is een belangrijk middel om
de inheemse elite te herkennen. Volgens Aarts mag men er van uitgaan dat de
bronzen munten zijn teruggevonden op de plaats waar ze gebruikt werden en er
lijkt in eerste instantie geen sprake van moedwillige depositie.150 Aangezien de
Augusteïsche munten zijn teruggevonden binnen het westelijke kleine perceel,
duidt ook dit erop dat het zwaartepunt van de nederzetting tijdens periode II in
het westelijke territorium lag. We mogen er van uitgaan dat de denarii in het
bezit van de lokale elite zijn gebleven.

7.3.3  Verplaatsing van de elite

Het sociale zwaartepunt lag tijdens periode II dus in het westelijk perceel, maar
in de daaropvolgende perioden vond een opmerkelijke verandering plaats; de elite
trok waarschijnlijk van het westelijk naar het oostelijk territorium. De eerste aan-
wijzing hiervoor leverde het Romeinse aardewerk. Algemeen wordt aangenomen
dat het contact tussen de Romeinen en de inheemse bevolking verliep via de
inheemse elite.151 Zij zullen ongetwijfeld geprofiteerd hebben van de nieuwe
situatie, uitgedrukt in allerhande materiële en immateriële goederen die hun status
gaven. De immateriële goederen als diensten en voorrechten zijn niet meer terug
te vinden in de bodem, maar men mag verwachten dat sommige materiële zaken
zich wel manifesteren in de opgravingsgegevens. Daarbij valt te denken aan hoge
percentages Romeins aardewerk in het aardewerkspectrum en bijvoorbeeld een
aanzienlijk hoeveelheid terra sigillata rondom de woningen van de inheemse elite.
Bij de onderlinge vergelijking van Romeinse import tussen het westelijke en
oostelijke territorium kwamen deze verschillen inderdaad naar voren. Maar wel in
het nadeel van de gebouwen op het westelijke territorium, want in perioden III,
IVa en IVb was het percentage import op het westelijk territorium lager dan
gemiddeld en kwam er veel minder terra sigillata van de westelijke huisplaatsen.
Een tweede aanwijzing voor het verplaatsen van de elite wordt zichtbaar bij de
analyse van het muntenspectrum. Zoals gezegd werd de vroegste instroom van
bronzen Augusteïsche munten hoofdzakelijk aangetroffen op het westelijke
territorium. De daaropvolgende emissies zijn echter teruggevonden op het
oostelijke territorium. Het zwaartepunt van de Claudische periode tot de tweede
helft van de 1e eeuw lag op het middendeel van het oostelijke territorium en de
post-Flavische munten lagen op het meest oostelijke deel van het oostelijke

148  Mondelinge mededeling 
E. Taayke. Zie hiervoor ook Van den
Broeke 1987b, 111.
149  Van Es & Hessing 1994, 
138-44.
150  Van Es & Hessing 1994, 144.
151  Zie bijvoorbeeld Slofstra 1983, 79.
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territorium. Op die laatstgenoemde plaats werd eveneens veel zilvergeld terug-
gevonden. Aarts gaat er vanuit dat dit zilvergeld als één groep de nederzetting
binnen zijn gekomen in periode II.152 In die periode lag het sociale zwaartepunt
bij het westelijke territorium en we mogen veronderstellen dat in dat deel van de
nederzetting de denarii in handen zijn gekomen van de elite. Echter: de denarii zijn
niet op het westelijke territorium teruggevonden, maar op het oostelijke
territorium. Dit weerspiegelt vermoedelijk de veranderende machtsverhoudingen
binnen de nederzetting. Men mag hieruit concluderen dat de elite zich heeft
verplaatst na verloop van tijd, wat overigens niet hoeft te betekenen dat men
letterlijk verhuisde van west naar oost. Het is evengoed denkbaar dat er sprake is
van de twee eerder genoemde bevolkingsgroepen, waarbij de ene groep het lang-
zamerhand overneemt van de andere groep.

Een derde en laatste aanwijzing voor het verplaatsen van het sociale zwaartepunt
van het west- naar het oostelijke territorium is terug te vinden in de lay-out van
de nederzetting (afb. 27). De eerste aanleg van een omgreppeld perceel vond zoals
gezegd plaats in periode II op het westelijke territorium en daaruit spreekt een
zekere status van ten opzichte van het oostelijke territorium. Toen in periode III
ook de grote oostelijke kavel werd ontworpen, had dit grote perceel een andere
oriëntatie dan de westelijke kavel. In termen van status, machtsverhoudingen en
lay-out was het misschien logischer geweest als het grote systeem aan het al
bestaande kleine systeem was aangepast. Dat is in elk geval niet gebeurd en als
de twee kavels aan het eind van periode III in één systeem worden ondergebracht,
zien we zelfs dat de oriëntatie van de grote kavel bepalend wordt. De kleine kavel
werd vernieuwd en aangepast aan de bestaande lay-out van de grote kavel.
Indien het sociale zwaartepunt op het westelijke territorium was blijven liggen,
zou men dan niet mogen verwachten dat de grote kavel zich had geschikt naar
de oriëntatie van het kleine perceel?

7.3.4  Porticus-gebouwen

Gezien het voorgaande lijkt het uitgesloten dat we in De Horden te maken hebben
met het klassieke villamodel van een pars domenica en een pars rustica. Hoewel de
kleine westelijke kavel het grote oostperceel in de 2e eeuw niet domineert, blijft
het opmerkelijk dat op het westelijke perceel steeds maar één gebouw heeft
gestaan. Het gebouw steekt echter in geen enkel opzicht boven zijn tijdgenoten uit:
er zijn geen bijzondere vondsten gedaan en er is ook geen bijzondere plattegrond
aangetroffen.
Hetzelfde geldt voor het oostelijke territorium waar geen enkel gebouw een echt
geromaniseerd uiterlijk heeft gehad, ondanks dat verschillende auteurs H25 een
bijzonder gebouw vinden.153 De beeldjes en de denarii duiden vast op een
‘welgestelde’ en geromaniseerde bewoner van H25, mogelijk behorende tot de
2e-eeuwse elite, maar de plattegrond is niet bijzonder binnen de nederzetting
(afb. 26).154 Uit dezelfde periode dateert immers de nagenoeg identieke
plattegrond (H9) met dezelfde oriëntatie, alleen ditmaal aangetroffen op het
westelijke territorium. 
Wel hadden veel 2e-eeuwse plattegronden een ander uiterlijk dan de 1e-eeuwse
voorlopers. Naast de al eerder beschreven technische veranderingen was een
nieuw element onder Gallo-Romeinse invloed doorgedrongen tot de inheemse
huizenbouw. Vanaf het laatste kwart van de 1e eeuw verschenen er huizen met
buitenpalen. 155 Gebouwen met buitenpalen waren geen nieuw fenomeen in de
inheemse bouwtraditie. Ze zijn duidelijk aanwezig bij de plattegronden van Haps
uit de midden-IJzertijd.156 Die buitenpalen stonden op geringe afstand van de
wanden, tussen de 0,50 en 0,80 m. Zowel de wandpalen als de buitenpalen
hadden een dakdragende functie bij Haps-huizen. Bij H10 en H21 van De Horden
wordt, op grond van vergelijkbare afstanden tussen wanden en buitenpalen, een

152  In: Van Es & Hessing 1994, 144.
153  Van Es & Hessing 1994, 60
en 144; Van Tent 1988, 44. Ook
Lammers sluit zich hierbij aan, maar
hij wijst er terecht op dat men dit niet
moet baseren op de vermeende aan-
wezigheid van een pannendak bij dit
gebouw. Zijn onderzoek heeft namelijk
aangetoond dat daarvan geen sprake
was (zie: Van Es & Hessing 1994,
161-8).
154  Ook de situering op een Bronstijd-
grafheuvel is nauwelijks opmerkelijk te
noemen. Tijdens de laatste bewonings-
fase moesten de gebouwen extra gedrai-
neerd worden omdat het grondwater-
niveau steeg (Hessing & Steenbeek
1990,22). De bewoners dienden af-
wateringsgreppels te graven om de
huizen en de bewoner van H25
gebruikte een al bestaande hoogte op het
terrein, namelijk een (afgevlakte)
grafheuvel uit de Bronstijd.
155  Zie bijvoorbeeld in deze periode
het tweeschepige ‘huis 11’ met porticus
van Druten-Klepperhei (Hulst 1978,
146).
156  Verwers 1972, 83.
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gelijksoortige dakdragende functie verondersteld. 
Er waren op De Horden echter ook gebouwen waarbij de buitenpalen geen dak-
ondersteunende functie hadden. Bij H9 en H25 was de afstand tussen wand en
buitenpaal zeer groot: bij de lange wand 1,50 m en bij de korte wand 3 m.
Indien de buitenpalen een deel van de daklast hebben gedragen, betekent dat bij
een dakhoek van 45° en een wandhoogte van 1,80 m dat de buitenpalen slechts
enkele decimeters boven het toenmalige loopniveau uitstaken.157 Het grote opper-
vlak tussen buitenpalen en wanden was in dat geval nauwelijks bruikbaar,
aangezien men niet overal rechtop kon staan. Als het oppervlak tussen wanden en
buitenpalen wél gebruikt werd, zouden bij een dakhoek van 45° en buitenpalen
van ongeveer 1,50 m hoog de wanden een extreme hoogte van 3 m bereiken. De
nok van het dak zou in dat geval ongeveer 7 m boven het loopniveau uitsteken.158

Waarschijnlijker is echter dat de buitenpalen bij H9 en H25 geen dakdragende
functie hebben gehad, maar als een porticus rondom de gebouwen hebben gediend.
De ruimte die onder het porticus-dak ontstond zou voor opslag of stalling kunnen
hebben gediend (afb. 36). Ter hoogte van de wanden van een huis kan het dak
een knik hebben gemaakt en nokdragers in de korte wanden van huizen kunnen
deel uitmaken van de constructie van een porticus-dak. 
Een porticus is bij inheemse huizen een nieuw bouwkundig element, dat
ongetwijfeld onder Gallo-Romeinse invloed werd toegepast.159 Het principe lijkt
te zijn ontleend aan de villa-architectuur, en daar raken we volgens Slofstra de
essentie van inheemse huizen met een porticus.160 Het lijkt erop dat een porticus
de architecturale expressie is van een tweederangs inheemse chief, die kennelijk
niet rijk genoeg was om een (stenen) villa in Romeinse stijl te bouwen.

Afb. 36 De restanten van een
dolium aan de oostzijde van H9
onder de porticus, zoals
aangetroffen tijdens de opgraving.

7.3.5  Proto-villa

Omstreeks het midden van de 2e eeuw werd dus zowel op het westelijke als op
het oostelijke territorium een porticus-huis gebouwd. Uitgaande van Slofstra’s
definitie van ‘proto-villa’ zou in de nederzetting sprake kunnen zijn van twee
chiefs. 161 Voor De Horden is dat niet zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt.
Hoewel de aanwijzingen voor het verplaatsen van het sociale zwaartepunt over-
tuigend zijn, wijst het constante solitaire karakter van het gebouw op het westelijke
territorium mijns inziens toch op een zekere status van de bewoner ten opzichte
van de dorpsgenoten op de oostelijke kavel. Daartegenover staan echter de vondst-
groepen en de ontwikkeling van de nederzettingstructuur, die de relatieve rijkdom
en status van het oostelijke territorium bevestigen. Op beide territoria resulteerde
dit uiteindelijk in de bouw van een vrijwel identiek huis met een porticus, H9 en
H25. Men kan hieruit concluderen dat in de 2e eeuw de sociale verhoudingen

157 Verwers & Kooistra 1990, 280.
158 Zie Van Haaff 1987, Harsema
1982 en Huijts 1992, voor een
uitvoerige discussie over reconstructies
van prehistorische huizen. Het is
overigens niet geheel uitgesloten dat
zeer hoge huizen met een boven-
verdieping en/of zolder hebben bestaan
in de Romeinse periode.
159 Van Es, Sarfatij & Woltering
1988, 158.
160 Slofstra 1991, 163; vergelijk ook
Van der Sanden 1987b, 127-9.
161 Slofstra 1991, 163.
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binnen de nederzetting betrekkelijk gelijkwaardig waren geworden en dat in de
gemeenschap een soort evenwicht was bereikt. 
Misschien moet hierbij ook rekening worden gehouden met een politieke
oorzaak voor de veranderingen die aan het eind van de 1e eeuw plaatsvonden.
In eerste instantie kan de nederzetting getypeerd worden als een autarkische
agrarische nederzetting onder leiding van een chief op het westelijke territorium.
Deze situatie blijft zeker gehandhaafd tot aan de Flavische periode, of anders
gezegd tot aan de Bataafse opstand. Echte groei werd nu pas mogelijk omdat het
recruteringsregime van het Romeinse leger wat versoepeld werd.162 De inheemse
bevolking kreeg wat meer ruimte om hun agrarische bedrijven te ontwikkelen en
de nederzetting De Horden ontwikkelde zich onder invloed - of dwang? - van het
Romeinse militair gezag langzamerhand tot één specialistisch bedrijf, dat waar-
schijnlijk primair was gericht op het fokken van paarden. De bedrijfsvoering zou
in de gezamenlijke handen van de beide territoria kunnen zijn gekomen. Dit zou
een egaliserend effect kunnen hebben gehad op het uiterlijk van de 2e-eeuwse
nederzetting. Dat lijkt ook zichtbaar in de vrijwel gelijkwaardige afmetingen van
de gebouwen in de 2e eeuw.
De verplaatsing van (een deel van) de elite van west naar oost zou dan verklaard
kunnen worden in termen van ‘gedeelde macht’, waarmee niet alleen de bewoners
van beide territoria maar ook beide bevolkingsgroepen zouden kunnen worden
aangeduid. De nederzetting ontwikkelde zich naar een specialistisch landbouw-
bedrijf en indien de inheemse factor sterk in gedachten wordt gehouden, mag dit
landbouwbedrijf best een eenvoudige inheemse villa genoemd worden,
vermoedelijk gespecialiseerd in het fokken van paarden. Slofstra spreekt in dit
verband van proto-villae. Dit begrip hangt sterk samen met het nieuwe type
nederzetting, de enclosed rural settlement en de opkomst van porticus-huizen. De
proto-villae lijken de reflectie van het sociaal-politieke en economisch bereikte
niveau van de elite van een aantal omgreppelde agrarische nederzettingen aan het
eind van de 2e eeuw. Het lijkt de start van een villasysteem, waarvan de
uiteindelijke realisatie nooit heeft plaatsgevonden en slechts in een klein aantal
gevallen kon de stap naar een villa ook daadwerkelijk worden gemaakt. 
Op De Horden is deze ontwikkeling zeer laat tot bloei gekomen, getuige de twee
porticus-huizen uit de tweede helft van de 2e eeuw. En indien met de uiteindelijke
realisatie van een villa volle wasdom van een uit steen opgetrokken luxe hoofd-
gebouw met nabijgelegen badgebouw wordt bedoeld, heeft dat op De Horden
nooit plaatsgevonden. Op een meer bescheiden niveau heeft het villasysteem op
De Horden waarschijnlijk wel gefunctioneerd, ondanks dat steenbouw ontbreekt.
Dat maakt het echter niet minder interessant. Integendeel, het roept vragen op
zoals waarom hebben er op De Horden twee proto-villae naast elkaar bestaan en
hoe komt het dat de nederzetting zich niet verder heeft ontwikkeld?163 Daarnaast
zijn er nog veel vraagtekens te zetten bij de positie van de bewoners op de sociale
ladder in een (micro)regionaal perspectief. Was het dorpje opgenomen in een
groter landbouwsysteem, en was er sprake van een afhankelijkheidsrelatie met
echte villabedrijven? Of speelden de Romeinse militairen nog enige rol van
betekenis?
Van Es betoogt: ‘Het landbouwbedrijf was zeker niet een van de rijkste in de regio.
Toch doet het in omvang en opzet niet onder voor landbouwbedrijven in de
provinciehoofdstad Keulen, die daar aan de gegoede landbezittende klasse worden
toegeschreven. Alleen woonden de eigenaars van de bedrijven in het Rijnland wat
comfortabeler. Deze waren mogelijk  niet van plaatselijke origine. De 2e-eeuwse
eigenaar van De Horden was dat waarschijnlijk wel, want zijn bedrijf gaat zonder
onderbrekingen terug op boerderijen van voor de komst van de Romeinen. Voor
De Horden houden wij rekening met een eigenaar die tot een van de betere
autochtone families behoorde. De hoogste elite is het echter niet.’164

162 Van Es & Hessing 1994, 63.
163 Vergelijk Van der Sanden
1987b, 129.
164 Van Es & Hessing 1994, 63.
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8  Conclusies en samenvatting

In de eerste decennia van de 1e eeuw n.Chr. vestigden zich (opnieuw) mensen op
het terrein De Horden, op de flanken van een hoge rug in het land. Verspreid
over het terrein bouwden zij enkele boerderijen en voerden daar een gemengd
bedrijf van landbouw en veeteelt. De plattegronden van de boerderijen die tijdens
de opgraving aan het licht kwamen wijzen erop dat de constructie bovengronds
tweeschepig of gedeeltelijk twee-/drieschepig was. De boerderijen vormden
gezamenlijk een min of meer plaatsvaste nederzetting. Waarschijnlijk was er sprake
van twee territoria, die van elkaar waren gescheiden door een brede sloot die over
de kop van het terrein liep.
Na verloop van tijd kwamen de Romeinen in het rivierengebied en ontstonden er
contacten tussen hen en de bewoners van de nederzetting. Dit is onder meer te
zien aan de vondsten van Romeinse origine, zoals import-aardewerk, munten en
fibulae. Gezien de verspreiding van dit materiaal over het opgravingsterrein kon
niet iedere boer beschikken over dezelfde hoeveelheid Romeinse luxe. Dit wordt
bevestigd door een ontwikkeling die plaatsvond op het westelijke territorium.
Een van de bewoners, vermoedelijk een lid van de inheemse elite, plaatste zijn
bedrijf op het hoogste gedeelte van het terrein binnen een klein omgreppeld areaal.
Dit initiatief weerspiegelt ongetwijfeld een zekere status ten opzichte van zijn
dorpsgenoten die in verspreid gelegen boerderijen bleven wonen.
Langzaam maar zeker trad een zekere sociale differentiatie op in de nederzetting.
Ook de ingezette verkavelingen breidden zich uit en aan het begin van de
Flavische tijd werd ook het gehele oostelijke territorium omgreppeld.
Ondanks de toename van de hoeveelheid Romeins aardewerk bleef handgevormde
keramiek het grootste deel uitmaken van het totale aardewerkspectrum. Pas aan
het eind van de 1e eeuw was het aandeel inheems aardewerk gedaald tot minder
dan 50%. Op de overgang van de 1e naar de 2e eeuw vonden tevens een aantal
opmerkelijke veranderingen tegelijkertijd plaats op de nederzetting. De voorheen
gescheiden territoria werden in één ruimtelijke structuur ondergebracht, die sterk
doen denken aan een villamodel. Ook verscheen er een nieuw huistype met een
twee/eenschepige indeling en werden er voor het eerst huizen met een porticus
gebouwd. Uit het archeozoölogisch onderzoek bleek bovendien dat de hoeveelheid
paardenbotten in die periode zeer hoog was.
Vervolgens ontwikkelde de nederzetting zich geleidelijk aan tot een gezamenlijk
gespecialiseerd bedrijf. Ongetwijfeld heeft daar toch enige sociale differentiatie
bestaan, maar op De Horden had dat niet tot gevolg dat één van de boerderijen
uitgroeide tot een imposant stenen villagebouw (zoals in Rijswijk-De Bult en
Hoogeloon). De twee territoria bestonden in een min of meer harmonieus even-
wicht naast elkaar en dit resulteerde uiteindelijk omstreeks het midden van de
2e eeuw in onder andere twee vrijwel identieke gebouwen met een porticus-
omgang.
Aan het eind van de 2e eeuw hield de inheems-Romeinse bewoning op te bestaan
en werd het nederzettingsterrein waarschijnlijk definitief verlaten totdat het in de
20e eeuw werd opgegraven. De losse vondsten en sporen uit de laat-Romeinse tijd
en vroege Middeleeuwen geven geen uitsluitsel over het gebruik van het terrein
in deze perioden.

De conclusies over de hierboven beschreven veranderingen aan het begin van de
2e eeuw leveren een gedetailleerd beeld op van een sterk gestructureerde, villa-
achtige nederzetting, bestaande uit verschillende boerderijen met een gezamenlijke
bedrijfsvoering. Men is nog steeds gericht op landbouw en veeteelt, maar legt zich
voornamelijk toe op een nieuwe activiteit, namelijk het fokken van paarden voor
het Romeinse leger.
De (jonge) paarden kunnen zijn gestald in de eenschepige bedrijfsgedeelten die
in deze periode ontstaan, of eventueel in de porticus. Uiteraard stonden de dieren
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niet voortdurend op stal; een groot deel van het jaar liepen ze gewoon buiten.
Indien de eenschepige ruimten niet als stal dienst hebben gedaan rijst de vraag
welke functie ze dan hebben gehad. Dat geldt in het bijzonder voor de
eenschepige ruimtes van de gebouwen zonder porticus. Helaas kan op die vraag
geen duidelijk antwoord worden gegeven. Het vermoeden bestaat echter dat de
eenschepig bedrijfsgedeelten een andere functie hadden dan de twee- of drie-
schepige, maar volledige zekerheid hebben we daarover niet. Voor toekomstig
onderzoek is het dan ook raadzaam zich te concentreren op de bovengrondse
(re)constructie van de gebouwen. De discussie daarover zou zich naast de vaak
veronderstelde relatie tussen bevolkingsgroep en ‘schepigheid’ vooral ook moeten
richten op de vraag naar de relatie tussen vorm en functie. Bij vervolgonderzoek
kan ook worden gedacht aan bemonstering van met name de eenschepige huis-
delen, bijvoorbeeld ten behoeve van botanisch onderzoek. Wellicht kunnen de
eenschepige huisdelen in verband worden gebracht met de door Kooistra
veronderstelde nieuwe dorsmethoden in de 2e eeuw.165 Toekomstig onderzoek
kan hier mogelijk nader licht op werpen.
Een andere methode om de functie van de (eenschepige) huisdelen vast te stellen
is het toepassen van een chemische analyse op de bodem in de individuele huis-
delen. Op die wijze kan worden onderzocht of de fosfaatgehalten in de woon- en
in de bedrijfsgedeelten verschillen.166 Een derde en laatste methode betreft de
vaststelling van de aanwezigheid van metalen. Als het bodemmonster van de
eenschepige huisdelen veel zware metalen bevat kan dit een aanwijzing zijn dat
deze ruimten als veestal in gebruik zijn geweest. Vee krijgt via het voer namelijk
allerlei metalen binnen, die vervolgens als ontlasting in de stal terechtkomen. In
de huisdelen waar menselijke bewoning plaatsvond zou de hoeveelheid zware
metalen dan veel kleiner moeten zijn. De mens krijgt dit soort stoffen immers in
veel geringere mate binnen.167

In dit rapport zijn de plattegronden van hoofdgebouwen uit de Romeinse periode
beschreven, op grond waarvan vervolgens een typologische indeling is opgesteld.
De interne ontwikkeling van de nederzetting stond daarbij steeds centraal. Ook
andere vragen kwamen aan bod. De geconstateerde toename van Romeins vondst-
materiaal en de opkomst van porticus-huizen zijn in verband gebracht met
romaniseringsprocessen. Een deel van die processen heb ik getracht te verklaren.
Eén daarvan is de relatie tussen bouwtechnische en economische veranderingen,
waarbij de opkomst van twee/eenschepige huistypen aan de orde is gekomen.
Verder werd een model van zwervende erven gepresenteerd in navolging van
Schinkel, waarbij de (dis)continuïteit van bewoning is behandeld en een aanzet
is gegeven tot de interpretatie van functionele opslagverschillen bij spiekers.
Tenslotte is de nederzetting in een bredere context bekeken, waarbij begrippen
als enclosed rural settlement en proto-villa aan de orde zijn gekomen.
De laatste opmerking geldt de typologie, die hopelijk ook bruikbaar is voor andere
inheems-Romeinse vindplaatsen in de noordelijke provincies van het Romeinse
Rijk. Er is gepoogd om de typologie zo eenvoudig en breed mogelijk te houden,
zodat plattegronden van andere nederzettingen vrij gemakkelijk kunnen worden
ingepast. Voor de hoofdgebouwen van De Horden geldt dat ze allemaal zijn in te
delen bij het tweeschepige huistype of varianten daarop. De typologie kan echter
zonder problemen worden uitgebreid en toegepast op plattegronden uit het
verspreidingsgebied van de drieschepige typen. Mogelijk krijgen we door dergelijke
typologische indelingen uiteindelijk een beter begrip van de ontwikkeling van
inheemse gebouwen en nederzettingen op het Romeinse platteland.

165 Zie paragraaf 7.2 en noot 136.
166 Deze methode is met succes
toegepast op huisplattegronden in
Noordwest-Duitsland (Zimmermann
1992) en op bescheiden schaal ook op
de huisplattegrond H22 van De
Horden (Steenbeek 1983) en de
nederzetting Oss-Ussen (Van de
Wetering & Wansleeben 1987).
167 Mondelinge mededeling 
dr. H. Kars (ROB).



87

Nawoord

Toen ik in 1994 afstudeerde op de doctoraalscriptie De huisplattegronden van ‘De
Horden’: een inheems-Romeinse nederzetting te Wijk bij Duurstede,168 was het de
bedoeling de scriptie zo snel mogelijk te publiceren. De uiteindelijke publicatie
van dit onderwerp heeft lang op zich laten wachten, maar uiteindelijk is het er dan
toch van gekomen.169

Er zijn enkele verschillen tussen de oorspronkelijke afstudeerscriptie en het
uiteindelijke rapport: er is het een en ander opnieuw onderzocht, beschreven en
toegevoegd. Allereerst is het onderzoek naar het aardewerk bij de datering van de
huisplaatsen betrokken. De voorheen opgestelde features van huisplaatsen zijn
gecontroleerd en gecorrigeerd. Het grootste gedeelte van dat vondstmateriaal
moest nog worden gedetermineerd, verwerkt in statistieken en worden gebruikt
voor het onderzoek naar de huisplattegronden. De determinatie van de terra
sigillata is uitgevoerd door W.J. van Tent (Leusden), waarvoor dank. De overige
Romeinse randtypen zijn gedetermineerd door D. Vader-Reinsma, die de
resultaten belangeloos beschikbaar stelde. De wand- en bodemfragmenten van
het Romeinse aardewerk heb ik zelf verwerkt. De resultaten van het onderzoek
naar het handgevormde aardewerk en de 14C-analysen werden mij ter hand
gesteld door dr. E. Taayke (Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit,
Amsterdam).
Een andere verschil met de doctoraalscriptie betreft de typologie van de huis-
plattegronden. De typologie is vereenvoudigd, verbeterd en logischer gemaakt,
waardoor plattegronden van andere sites gemakkelijk zijn in te passen in de
Horden-typologie.170

Al deze veranderingen zijn het gevolg van de talloze vruchtbare discussies met
prof. dr. W.A. van Es. Zonder zijn vakkundige en inspirerende hulp en adviezen
was dit rapport er nooit gekomen. Ik wil hem daarvoor bijzonder bedanken.
Ten slotte dank ik W.A.M. Hessing (destijds ROB) bedanken voor het kritisch
doorlezen van de tekst. Hij heeft de opgraving De Horden destijds van nabij
meegemaakt en heeft samen met professor Van Es de eerste aanzet gegeven tot
uitwerking van de opgravingsgegevens. De grote lijnen van de Romeinse
bewoningsgeschiedenis van De Horden waren zodoende al gepubliceerd in het in
1994 verschenen boek Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland,
waarin het archeologisch onderzoek in het Kromme Rijngebied centraal staat.171 

Ik hoop dat mijn onderzoek heeft bijgedragen aan een nog gedetailleerder beeld
van de bewoningsgeschiedenis.

168  Vos 1994.
169  Het onderzoek is verder
uitgewerkt en afgerond in de periode
1994-1996 en gefinancierd in het
kader van het Deltaplan. Sindsdien is
het blijven liggen. Toen de mogelijkheid
om te publiceren zich voordeed is de
oorspronkelijke tekst grotendeels
ongewijzigd gelaten en zijn geen recente
literatuurverwijzingen toegevoegd.
170  De methodologie van het tot
stand komen van de plattegronden is
niet beschreven; anders gezegd:
wanneer behoort een bepaald spoor nu
wel of niet tot een plattegrond en wat
zijn daarbij de bepalende afwegingen
en doorslaggevende argumenten
geweest.
171 Van Es & Hessing 1994.
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Bijlage 1  Catalogus van hoofd- en bijgebouwen

1  Hoofdgebouwen (H)

H1 (afb. 4)

put: 544/545/552/553
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: O-W
volle lengte; woondeel westen
% inheems: 90-100%
datering: I-Ia
grondvlak: opp. 69,9 m2; L 12,7 m; B 5,5 m
grootste vaklengte: 5,5 m
woongedeelte: 44,6 m2

bedrijfsgedeelte: 16,5 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: om hele huis
wandgreppels
binnenpalen: in wandgreppels en op elke hoek ÈÈn buiten de wand
paalvorm: overwegend rond
schilddak: westzijde en een soort overstekend dak aan de oostzijde
overige bevindingen: kelderkuil, oostzijde overstekend dak, zuidzijde spieker (S54)

H2 (afb. 12)

put: 546/554/558
type: twee/drieschepig; 3a
oriëntatie: WZW-ONO
volle lengte; woondeel westen
% inheems: 90-100%
datering: Ia-Ib
grondvlak: 150 m2, L: 25 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 6,2 m
woongedeelte: 57,6 m2

bedrijfsgedeelte: 81,6 m2

stal: 10-12 boxen
boxbreedte: 1,5 m
ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden en één in de korte
oostwand
huisgreppels: dubbel om het huis en ingangsgreppels
wandgreppels: ten dele in westdeel
paalstelling binnen: tegenover elkaar
dubbelpalen: bij ingang en alternerend in stalgedeelte
paalvorm: planken in overwegend ronde paalkuilen
schilddak: beide zijden
overige bevindingen: kelderkuil

H3 (afb. 14)

put: 509/535
type: drieschepig; unicum
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte? woondeel zuiden
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% inheems: 90-100%
datering: I-Ia
grondvlak: 48,5 m2, L: 9,7 m, Br: 5 m
grootste vaklengte: 3,8 m
woongedeelte: 33 m2

bedrijfsgedeelte: 9 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: noord- en zuidzijde
wandgreppels
paalstelling binnen: tegenover elkaar
dubbelpalen: in wandgreppel op een lijn met de dakdragers
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: noordwand onbekend
schilddak: zuidzijde(?)

H4  (afb. 8)

put: 535/539/560
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: NO-ZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 90-100%
datering: Ia
grondvlak: 129,8 m2, L: 23,6 m, Br: 5,5 m
grootste vaklengte: 7 m
woongedeelte: 51,7 m2

bedrijfsgedeelte: 67,1 m2

stal: 10-12(?) boxen
boxbreedte: 1,6 m
ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden; één in elke korte wand
huisgreppels: m.n. langs de lange wanden; zuid-ingangsgreppels
paalstelling binnen: tegenover elkaar
paalvorm: overwegend rechthoekig
schilddak: beide zijden(?)
overige bevindingen: bij korte wanden uitbouwtjes van 2 x 6 m

H5 (afb. 4)

put: 588/589/592/594
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: O-W
delen niet bewaard; woondeel west
% inheems: -
datering: Late IJzertijd/Ia?
grondvlak: 66 m2, L: 12 m, Br: 5,5 m
grootste vaklengte: 5,6 m
woongedeelte: 41,8 m2

bedrijfsgedeelte: 15,4 m2(?)
ingangen: één in lange zuidwand; tweede ingang vermoedelijk in lange noordwand
wandgreppels: ten dele; alleen de lange wanden
binnenpalen: minstens twee dakdragers niet bewaard in oostelijke deel van het
huis
paalvorm: rond
huisafsluiting: oostwand onbekend
zadeldak: westzijde(?)
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H6 (afb. 4)

put: 503/504/611
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 30-50%
datering: IIa-IIc
grondvlak: 70,8 m2, L: 11,8 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 5,2 m
woongedeelte: 46,2 m2

bedrijfsgedeelte: 14,4 m2

ingangen: vermoedelijk twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: erfgreppel ten zuiden van het huis (290 m2)
wandgreppels: ten dele
paalstelling binnen: onregelmatig
binnenpalen: ondiepe dakdragers; één gerepareerde dakdrager
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: zuidkant niet helemaal bekend
schilddak: zuidzijde(?)
zadeldak: noordzijde(?)

H7 (afb. 9)

put: 507/531
type: twee/eenschepig; 2a
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 30-50%
datering: Id-IIa
grondvlak: 111,6 m2, L: 18,6 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 6 m
woongedeelte: 48 m2

bedrijfsgedeelte: 54 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
tussenwand: mogelijk
wandgreppels
paalstelling binnen: tegenover elkaar
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; één niet bewaard.
binnenpalen: noordhoek onbekend
dubbelpalen: bij tussenwand
paalvorm: rond
schilddak: zuidzijde

H8 (afb. 11)

put: 590/591
type: twee/eenschepig; 2c
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte; woondeel westen
% inheems: 30-50%
datering: Ic-IIa
grondvlak: 77,4 m2, L: 12,9 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 5,4 m
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woongedeelte: 32,4 m2

bedrijfsgedeelte: 36 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: noordzijde
wandgreppels
binnenpalen: staanderparen tegen buitenzijde van korte wanden
dubbelpalen: ingangen
paalvorm: rond
zadeldak: beide zijden(?)
overige bevindingen: ‘uitbouw’ aan oostzijde

H9 (afb. 6)

put: 557/561/563/564
type: tweeschepig; 1b
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte; woondeel westen
% inheems: <30%
datering: IIc-IIIa
grondvlak: 104,3 m2, L: 14,9 m, Br: 7 m
grootste vaklengte: 7,5 m
woongedeelte: 73,5 m2

bedrijfsgedeelte: 22,4 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: om hele huis
wandgreppels
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; twee niet bewaard; één reparatie
binnenpalen: één verstoord in korte westwand(?)
paalvorm: rond
schilddak: beide zijden(?)

H10 ( afb.7)

put: 559/563
type: tweeschepig; 1c
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel noordoost
% inheems: 70-90%
datering: IIa-IIc
grondvlak: 140,7 m2, L: 20,1 m, Br: 7 m
grootste vaklengte: 6,4 m
woongedeelte: 72,8 m2

bedrijfsgedeelte: 63 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: noord-, oost- en westzijde(?)
wandgreppels
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; twee fasen noorddeel
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: twee fasen noordwand
schilddak: beide zijden(?)
overige bevindingen: twee fasen in noordwand en buitenpalen
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H11 (afb. 9)

put: 557/563
type: twee/eenschepig; 2a
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 50-70%
datering: IIA
grondvlak: 104,4 m2, L: 17,4 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 7,2 m
woongedeelte: 43,2 m2

bedrijfsgedeelte: 49,2 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden; één in de korte zuidwand(?)
tussenwand: mogelijk
wandgreppels
paalstelling binnen: tussenwandpalen?; dakdragers bedrijfsdeel onduidelijk
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; één niet bewaard; meerdere reparaties
dubbelpalen: bij ingangen en in de korte zuidwand(?)
paalvorm: overwegend rond
schilddak: zuidzijde
overige bevindingen: soort erf-uitbouw aan zuidzijde; twee fasen buitenpalen
noordzijde

H12 (afb. 8)

put: 565
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: WNW-OZO
delen niet bewaard; meerdere huizen; woondeel oosten(?) 
% inheems: 70-90%
datering: Ia-Ic
grondvlak: ca. 110 m2, L: 22 m(?), Br: 5 m
grootste vaklengte: ?
woongedeelte: >30 m2

bedrijfsgedeelte: 43,5 m2

stal: ? boxen
boxbreedte: ?
ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
tussenwand: mogelijk
huisgreppels: woondeel m.n. zuid- en noordzijde ingangsgreppels
wandgreppels: ten dele in oosten
paalstelling binnen: min of meer tegenover elkaar
binnenpalen: oostelijke dakdrager onbekend
dubbelpalen: bij zuidingang
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: beide zijden onduidelijk
overige bevindingen: vermoedelijk meerdere huizen, waarvan de plattegronden
op- en over elkaar geschoven zijn

H13 (afb.14)

put: 559/563
type: tweeschepig; unicum
oriëntatie: WNW-OZO
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delen niet bewaard; woondeel?
% inheems: 70-90%
datering: Ia-Ic
grondvlak: >85 m2, L: >16 m, Br: 5,5 m
grootste vaklengte: ?
woongedeelte: ?
bedrijfsgedeelte: ?
ingangen: mogelijk twee tegenover elkaar in de lange wanden
tussenwand: mogelijk
huisgreppels: mogelijk aan noordzijde
wandgreppels: ten dele in westen
paalvorm: rond
huisafsluiting: oostzijde onbekend

H14 (afb. 13)

put: 505/529
type: twee/drieschepig; 3b
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte; woondeel westen
% inheems: 30-50%
datering: IIa-IIc
grondvlak: 117,6 m2, L: 17,4 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 6,2 m
woongedeelte: 54 m2

bedrijfsgedeelte: 54 m2

ingangen: één in lange noordwand zuidingang is dichtgezet
wandgreppels
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; zuidwand twee fasen
dubbelpalen: in wandgreppels op een lijn met de dakdragers; bij noordingang
en voormalige zuidingang
paalvorm: overwegend rond
schilddak: beide zijden(?)
overige bevindingen: twee fasen; zuidzijde: ingang dichtgezet en buitenpalen
verplaatst; noordzijde spieker (S87)

H15 (afb.14)

put: 504/505/529/599 
type: twee/drie(?)schepig; unicum
oriëntatie: NNO-ZZW
delen niet bewaard; woondeel zuid
% inheems: 90-100%
datering: IA
grondvlak: >75 m2, L: >15 m(?), Br: 5 m
grootste vaklengte: 5,3 m
woongedeelte: >40,5 m2(?)
bedrijfsgedeelte: >25 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
tussenwand: mogelijk
huisgreppels: oostkant en ingangen
paalstelling binnen: tegenover elkaar
dubbelpalen: enkele in woondeel
paalvorm: rond
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huisafsluiting: beide zijden niet echt duidelijk
schilddak: zuidzijde
overige bevindingen: kelderkuil(?); mogelijk ‘aansluitend’ huis aan de
noordzijde

H16 ( afb. 8)

put: 503/611
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: NNO-ZZW
delen niet bewaard; woondeel?
% inheems: 70-90%
datering: I-Ic
grondvlak: >100 m2, L: >20 m(?), Br: 5 m
grootste vaklengte: ?
woongedeelte: ?
bedrijfsgedeelte: ?
ingangen: in de lange wanden bij openingen in huisgreppel(?)
huisgreppels: om hele gebouw
binnenpalen: alleen zuidelijke gedeelte min of meer bewaard
dubbelpalen: in zuidelijke deel
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: beide zijden niet bekend; binnen huisgreppels?

H17 (afb. 8)

put: 512
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte ? ; woondeel westen
% inheems: 70-90%
datering: IB
grondvlak: 110,2 m2, L: 23,2 m, Br: 4,75 m
grootste vaklengte: 6,2 m
woongedeelte: 38,5 m2

bedrijfsgedeelte: 71,9 m2

stal: ?  boxen
boxbreedte: ?
ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden; misschien extra paar
ingangen in lange wanden van stalgedeelte
huisgreppels: ingangen en mogelijke ingangen
dubbelpalen: velen in stal
paalvorm: rond
huisafsluiting: beide zijden niet overduidelijk
schilddak: beide zijden(?)

H18 (afb.11)

put: 602
type: twee/eenschepig; 2c
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 50-70%
datering: Id-IIa



102

grondvlak: 81,6 m2  L: 13,6 m Br: 6 m
grootste vaklengte: 5,8 m
woongedeelte: 34,8 m2

bedrijfsgedeelte: 37,2 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: erfgreppel om hele huis en waterput aan noordwestzijde
wandgreppels
paalstelling binnen: tegenover elkaar
buitenpalen: mogelijk twee aan weerszijde van de zuidelijke dakdrager
dubbelpalen: halverwege woongedeelte en bij ingangen
paalvorm: overwegend rond
zadeldak: beide zijden

H19 (afb. 4)

put: 602
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 50-70%
datering: IA-IIa
grondvlak: ca.49 m2, L: 10,9 m, Br: 4,5 m
grootste vaklengte: 4,5 m
woongedeelte: 29,3 m2

bedrijfsgedeelte: 13,5 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: om hele huis
paalstelling binnen: onregelmatig
binnenpalen: reparatie zuidelijke dakdrager(?)
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: beide zijden niet echt duidelijk
schilddak: beide zijden(?)

H20 (afb. 4)

put: 616
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: 90-100%
datering: Late IJzertijd/Ia
grondvlak: 58,3 m2, L: 10,6 m, Br: 5,5 m
grootste vaklengte: 4,7 m
woongedeelte: 40,2 m2

bedrijfsgedeelte: 9,4 m2

ingangen: zeker één in lange oostwand; een tweede ingang lag mogelijk in de
tegenover liggende westwand
huisgreppels: noord- en oostkant; erfgreppel aan zuidkant
wandgreppels: ten dele; alleen de lange wanden
binnenpalen: wandpalen uit de korte wanden zijn verdwenen
dubbelpalen: bij oostingang tegen de buitenzijde van de wand
paalvorm: rond
huisafsluiting: beide zijden niet bekend
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H21 (afb. 13)

put: 530/589/592
type: twee/drieschepig: 3b
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte; woondeel noordoost
% inheems: <30%
datering: IIA
grondvlak: 160 m2, L: 23,7 m, Br: 6,75 m
grootste vaklengte: 7,2 m
woongedeelte: 66,8 m2

bedrijfsgedeelte: 85,1 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: erfgreppel en waterput aan zuidzijde
wandgreppels
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; twee niet bewaard; één reparatie
binnenpalen: kern van noordelijke dakdrager onbekend
dubbelpalen: in wandgreppels op een lijn met elke dakdrager; ten zuiden van de
ingangen
paalvorm: overwegend rond
schilddak: beide zijden(?)
overige bevindingen: mogelijke palen in het midden van de korte wanden 

H22 (afb. 10)

put: 589/592
type: twee/eenschepig: 2b
oriëntatie: NO-ZW
volle lengte; woondeel zuidwest
% inheems: <30%
datering: IIc-IIIa
grondvlak: 161,25 m2, L: 21,5 m, Br: 7,5 m
grootste vaklengte: 6,8 m
woongedeelte: 54,8 m2

bedrijfsgedeelte: 88,5 m2

ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
huisgreppels: om hele gebouw; aan noord-, oost- en zuidzijde meerdere
afwateringsgreppels
wandgreppels: ten dele in zuid- en oostwand
paalstelling binnen: forse wandpalen tegenover elkaar
binnenpalen: kern van middelste dakdrager onbekend
dubbelpalen: aan buitenzijde van west-ingang
paalvorm: overwegend rond
zadeldak: aan beide zijden
overige bevindingen: veel langgerekte leemsporen in het interieur: mogelijk van
een lemen vloer(?)

H23 (afb. 4)

put: 589/592
type: tweeschepig; 1a
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte; woondeel oosten?
% inheems: <30%
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datering: Ic
grondvlak: 70,8 m2, L: 11,8 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: 7 m(?)
woongedeelte: 42 m2

bedrijfsgedeelte: 16,8 m2

ingangen: één in lange zuidwand; misschien één in westwand
huisgreppels: om oostdeel van huis
wandgreppels
paalstelling binnen: onregelmatig
binnenpalen: misschien oostelijke dakdrager verstoord
dubbelpalen: mogelijk bij ingang
paalvorm: overwegend rond
overige bevindingen: grote uitbouw aan westzijde van 7 x 5 m

H24 (afb. 8)

put: 589/596/597/602
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: NNO-ZZW
delen niet bewaard; meerdere huizen; woondeel zuidoost(?)
% inheems: 30-50%
datering: Ic-IIa
grondvlak: >75 m2, L: >15 m, Br: 5 m
grootste vaklengte: ?
woongedeelte: >25 m2

bedrijfsgedeelte: 70 m2(?)
stal: ? boxen
boxbreedte: ?
ingangen: vermoedelijk twee tegenover elkaar in de lange wanden; mogelijk een
tweede paar ingangen in de lange wanden
huisgreppels: parallel aan lange wanden en ingangsgreppels
wandgreppels: ten dele(?) westwand
paalstelling binnen: onregelmatig
binnenpalen: vele dakdragers van mogelijk twee gebouwen
dubbelpalen: mogelijk bij ingangen
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: zuidkant onbekend; noordkant niet zeker
overige bevindingen: twee paar ingangen wijzen mogelijk op twee
(opschuivende) gebouwen; zuidelijkste gedeelte zeer onduidelijk, maar
vermoedelijk de eerste bouwfase; overgang tussen de twee gebouwen is niet
aantoonbaar

H25 (afb. 6)

put: 609/616
type: tweeschepig; 1b
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte; woondeel westen
% inheems: 50-70%
datering: IIB-IIIa
grondvlak: 102,2 m2, L: 14,6 m, Br: 7 m
grootste vaklengte: 8,6 m
woongedeelte: 60,2 m2

bedrijfsgedeelte: 35 m2

ingangen: vermoedelijk twee tegenover elkaar in de lange wanden



105

huisgreppels: meerdere aan zuid- en westkant; erfgreppel noordzijde
wandgreppels: ten dele; zuid/oost
paalstelling binnen: tegenover elkaar
buitenpalen
paalstelling buitenpalen tegenover elkaar; één niet bewaard; één reparatie
binnenpalen: mogelijk een tweede dakdrager in het interieur
paalvorm: zowel rond als rechthoekig
schilddak: beide zijden(?)
overige bevindingen: ovaalvormige ‘binnen’-greppel in het huis; vier daarmee
geassocieerde paalkuilen

H26 (afb. 8)

put: 599/609
type: tweeschepig; 1d
oriëntatie: NO-ZW
volle lengte; woondeel noordoost
% inheems: 70-90%
datering: Ia-Ic
grondvlak: ca. 129 m2, L: 25,8 m. Br: 5 m
grootste vaklengte: 5,4 m
woongedeelte: 39,5 m2

bedrijfsgedeelte: 81 m2(?)
stal: ? boxen
boxbreedte: ?
ingangen: twee tegenover elkaar in de lange wanden
tussenwand: mogelijk
huisgreppels: om woondeel en ingangsgreppels
paalstelling binnen: tegenover elkaar
dubbelpalen: bij ingangen; veel in stalgedeelte
paalvorm: rond
huisafsluiting: noordoost-wand is niet bewaard
schilddak: beide zijden(?)

2  Bijgebouwen (B)

B1 (afb. 19)

put: 542
type: eenschepig bijgebouw
oriëntatie: O-W
% inheems: 90-100%
datering: IA
grondvlak: 17,5 m2, L: 5 m, Br: 3,5 m
ingangen: ?
wandgreppels met elk vijf palen
paalstelling: tegenover elkaar
paalvorm: rond
deels omgreppeld

B2 (afb.  20)

put: 565
type: tweeschepig(?) bijgebouw
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oriëntatie: O-W
% inheems: ?
datering: I
grondvlak: 31,5 m2, L: 7 m, Br: 4,5 m
ingangen: ?
paalstelling: deels tegenover elkaar
paalvorm: rond

B3 (afb. 19)

put: 602
type: eenschepig(?); bijgebouw
oriëntatie: O-W
volle lengte
% inheems: -
datering: Ia-Ic?
grondvlak: 38 m2, L: 8 m, Br: 4,75 m
ingangen: ?
wandgreppels
binnenpalen: mogelijk één nokpaal

B4 (afb. 19)

put: 589/596/597/602
type: eenschepig(?); bijgebouw
oriëntatie: WZW-ONO
delen niet bewaard
% inheems: -
datering: ?
grondvlak: 72 m2, L: 12 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: -
ingangen: mogelijk één in de lange zuidwand
wandgreppels
binnenpalen: dakdragers(?) in midden van het huis en in de korte oostwand
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: het gebouw is verstoord en onduidelijk

B5 (afb. 20)

put: 547
type: spieker/bijgebouw(?)
oriëntatie: NNW-ZZO
grote delen niet bewaard gebleven
% inheems: 90-100%
datering: I–Ia
grondvlak: 60 m2(?), L: 15 m(?), Br: 4 m(?)
ingangen: mogelijk twee tegenover elkaar bij opening van greppel
huisgreppels: aan oost-, zuid- en westzijde; of wandgreppels ?
paalvorm: rond
huisafsluiting: beide zijden onbekend
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B6 (afb. 20)

put: 592
type: waarschijnlijk bijgebouw
oriëntatie: NW-ZO
delen niet bewaard
% inheems: ?
datering: ?
grondvlak: >17,5 m2, L: >3,5 m, Br: 5 m
ingangen: ?
wandgreppels
binnenpalen: niet aantoonbaar
paalvorm: onregelmatig
huisafsluiting: beide zijden onbekend

B7 (afb. 19)

put: 612/613/616/617
type: eenschepig(?); bijgebouw
oriëntatie: NNO-ZZW
volle lengte
% inheems: -
datering: ?
grondvlak: 69 m2, L: 11,5 m, Br: 6 m
grootste vaklengte: -
ingangen: één in noordwest-wand
wandgreppels
binnenpalen: misschien één in het midden van het gebouw
paalvorm: overwegend rond
overige bevindingen: in elke hoek van het gebouw bevond zich een vrij diepe
paalkuil

B8 (afb. 19)

put: 611/618
type: eenschepig(?); bijgebouw
oriëntatie: NNO-ZZW
delen niet bewaard
% inheems: 90-100%
datering: Late IJzertijd-Ia
grondvlak: ca. 70 m2, L: 11 m(?), Br: 6,5 m(?)
grootste vaklengte: -
ingangen: één in lange west-wand
huisgreppels: erfgreppel ten noorden van het gebouw
wandgreppels: ten dele; zuid- en westwand
paalstelling: in wandgreppels een zeer regelmatige interval
paalvorm: rond
huisafsluiting: noordkant is niet bekend; zuidkant deels bekend 

B9 (afb. 19)

put: 502/503/618
type: eenschepig(?); bijgebouw
oriëntatie: NNO-ZZW
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volle lengte
% inheems: -
datering: ?
grondvlak: 91 m2, L: 13 m, Br: 7 m
grootste vaklengte: -
ingangen: mogelijk één in de lange westwand
wandgreppels
paalvorm: overwegend rechthoekig
overige bevindingen: binnenpalen mogelijk verstoord door grindwinning

B10 (afb. 20)

put: 510
type: bijgebouw; tempeltje(?)
oriëntatie: WNW-OZO
% inheems: ?
datering: ?
grondvlak: 25 m2, L: 5 m, Br: 5 m
greppels: om gebouw met op elke hoek een paal
paalstelling binnen: vierkant van vier palen
buitenpalen: mogelijk in greppel
paalvorm: rond en rechthoekig

B11 (afb. 20)

put: 600/609
type: tweeschepig; bijgebouw
oriëntatie: NO-ZW
delen niet bewaard
% inheems: 70-90%
datering: Ia-Ic
grondvlak: max. 52,25 m2, L: <11 m, Br: 4,75 m
grootste vaklengte: 4 m(?)
ingangen: mogelijk één in lange noordwest-wand
huisgreppels: langs zuidoost-wand; haaks op noordwest-wand
paalstelling binnen: onregelmatig
dubbelpalen: enkelen in lange wanden
paalvorm: overwegend rond
huisafsluiting: korte zuidwestwand is onbekend
schilddak: beide zijden(?)

B12 (afb. 20)

put: 513/520
type: tweeschepig; bijgebouw
oriëntatie: O-W
volle lengte(?)
% inheems: -
datering: ?
grondvlak: 42,5 m2, L: 8,5 m, Br: 5 m
grootste vaklengte: 4,2 m
ingangen: ?
paalstelling binnen: tegenover elkaar
binnenpalen: aantal wandpalen in oost- en zuidwand zijn niet bewaard
dubbelpalen: in de lange wanden op een lijn met de dakdragers
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paalvorm: rond
huisafsluiting: oostwand onbekend
schilddak: beide zijden(?)

B13 (afb. 20)

put: 513/520
type: tweeschepig; bijgebouw
oriëntatie: WNW-OZO
volle lengte(?)
% inheems: -
datering: ?
grondvlak: 47,5 m2, L: 9,5 m, Br: 5 m
grootste vaklengte: 5,5 m
ingangen: ?
paalstelling binnen: ten dele tegenover elkaar
binnenpalen: aantal wandpalen in lange wanden zijn niet bewaard
paalvorm: rond
schilddak: beide zijden(?)

B14 (afb. 19)

put: 617
type: eenschepig; bijgebouw
oriëntatie: NNO-ZZW
noorddeel niet bewaard 
% inheems: - 
datering: ?
grondvlak: >27,5 m2, L: >5,5 m, Br: 5 m
grootste vaklengte: -
ingangen: ?
paalstelling binnen: ?
binnenpalen: mogelijk maar onduidelijk
paalvorm: rond
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Bijlage 2  Overzicht van de spiekers

Voor een overzicht van de typen spiekers, zie paragraaf 5.1.1

spieker nr type put nr lengte breedte oppervlakte palen (n) oriëntatie
(cm) (cm) (m2)

1 1B 505 300 300 9 6 NNO-ZZW
2 1A 505 330 300 9,8 4 NW-ZO
3 1A 509 280 250 6,9 4 NNW-ZZO
4 1A 509 300 300 9 4 NW-ZO
5 1A 509 240 230 5,5 4 NW-ZO
6 1A 512 230 230 5,3 4 NNW-ZZO
7 1A 512 160 160 2,6 4 N-Z
8 1A? 512 350 300 10,5 4 NNW-ZZO
9 1B 513 150 120 1,8 6 NNO-ZZW

10 1A 512/519 240 230 5,4 4 NNO-ZZW
11 1A 535 250 210 5,3 4 WNW-OZO
12 1A 542 320 170 5,4 4 WNW-OZO
13 1A 542 300 230 6,9 4 NNO-ZZW
14 1A 542 360 180 6,3 4 NNO-ZZW
15 1A 561 280 250 6,9 4 NNO-ZZW
16 1B 563 240 200 4,8 6 NNO-ZZW
17 1A 587 300 240 7,2 4 NNW-ZZO
18 1B 600 250 230 5,8 6 NO-ZW
19 1A 602 280 080 2,2 4 N-Z
20 1A 602 200 200 4 4 NNO-ZZW
21 1A 612 300 250 7,5 4 NNW-ZZO
22 1A 628 250 250 6,3 4 NNW-ZZO
23 1A 665 280 280 7,8 4 NNO-ZZW
24 1B 504 290 290 8,4 6 NNO-ZZW
25 1B 512 300 300 9 6 N-Z
26 1B 513 550 280 15,4 6 NNO-ZZW
27 1B 513 300 300 9 6 NNO-ZZW
28 1B 530 400 350 14 6 ONO-WZW
29 1B 531 300 280 8,4 6 NNO-ZZW
30 1B 559 300 300 9 6 NNW-ZZO
31 1B 560 250 200 5 6 NNO-ZZW
32 1B 563 350 250 8,8 6 N-Z
33 1B 587 350 280 9,8 6 NNO-ZZW
34 1B 589 300 190 5,7 6 N-Z
35 1B 591 300 300 9 6 NNO-ZZW
36 2A 596 600 170 10,2 9 NO-ZW
37 1B 597 450 270 12,2 6 NW-ZO
38 1B 598 300 250 7,5 6 NNW-ZZO
39 1B 600 300 270 8,1 6 NW-ZO
40 1B 602 250 200 5 6 NNO-ZZW
41 2D 616 480 200 9,5 8 NW-ZO
42 2D 509 250 240 6 8 NW-ZO
43 1C 509 600 300 18 8 WNW-OZO
44 1C 541 400 400 16 8 NO-ZW
45 1C 598 500 200 10 8 WNW-OZO
46 2A? 509 450 250 11,3 9? NW-ZO
47 2A 511 400 400 16 9 NW-ZO
48 2A 512 400 350 14 9 NO-ZW
49 2A 512 450 250 11,3 9 NNO-ZZW
50 2A? 513 450 250 11,3 9 WNW-OZO
51 2A 519 480 250 11,9 9 NNO-ZZW
52 2A 520 650 300 19,5 9 NW-ZO
53 2A 544/555 450 400 18 9 WNW-OZO
54 2D 545 450 400 18 9 N-Z
55 2A 546 450 400 18 9 NO-ZW
56 2A 546 250 250 6,3 9 NO-ZW
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57 2B 559 300 300 9 12 NNO-ZZW
58 2A? 559 550 350 19,3 9? N-Z
59 2A 596 450 300 13,5 9 NO-ZW
60 2A 596 650 350 22,8 9 NO-ZW
61 2A 600 600 350 21 9 NO-ZW
62 1D 541 400 400 16 6+4 NO-ZW
63 1C 588 330 330 10,9 10 WNW-OZO
64 1C 599 750 250 18,8 10 WNW-OZO
65 1C 600 450 250 11,3 10 NNW-ZZO
66 2B 503 600 350 21 12 O-W
67 2B? 503 550 300 16,5 12? ONO-WZW
68 2B 509 550 350 19,3 12 NO-ZW
69 2B 512 800 400 32 12 NO-ZW
70 2B 531 800 400 32 12 WNW-OZO
71 2B 533 850 300 25,5 12 ONO-WZW
72 2B 540 350 250 8,8 12 NO-ZW
73 2B 542 500 300 15 12 NNO-ZZW
74 2B 588 850 300 25,5 12 NNO-ZZW
75 2B 599 600 300 18 12 WNW-OZO
76 2B 628 600 300 18 12 NNO-ZZW
77 2C 508/509 1200 400 48 18 NNO-ZZW
78 2C 512 900 400 36 15 WNW-OZO
79 3B 530 600 600 36 - NO-ZW
80 2E 554 600 600 36 16 NO-ZW
81 2C 541 800 300 24 15 NW-ZO
82 2C 546/554 1800 350 63 27 NO-ZW
83 2C 587 1300 300 39 15 NW-ZO
84 2C 591 900 300 27 18 WNW-OZO
85 2C 591 750 300 22,5 15 WNW-OZO
86 2C 600 1300 300 39 19? NO-ZW
87 3A 529 700 600 42 - WNW-OZO
88 3A 530 550 500 27,5 - WNW-OZO
89 3A 559 600 450 27 - WNW-OZO

spieker nr type put nr lengte breedte oppervlakte palen (n) oriëntatie
(cm) (cm) (m2)
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Bijlage 3  Vondsten uit hoofdgebouwen met 90-100%

inheems aardewerk (H1, H2, H3, H4, H15, H20)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Holw.  typen blauwgrijs
kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer 1986); Hofh.  typen
Hofheim (naar Ritterling 1912); Nb.  typen Niederbieber naar Oelmann 1914;
St.  typen naar Stuart 1963; Pélichet  typen amforen naar Pélichet 1946; 
St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994)

huis nr materiaal categorie type R W B F context

1 inheems overig onversierd 7 115 41 1
2 inheems overig versierd 19 18 4
2 inheems overig onversierd 92 1113 84
2 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 1 vlakvondst
2 Belg. waar blauwgrijs 1
2 gladwandig overig 17
2 ruwwandig oranje indet. 1 erfgreppel
2 ruwwandig overig 2
2 dikwandig amfoor 1
2 metaal ijzer pijlpunt 1
2 metaal ijzer bijl 1
2 metaal ijzer lans 1
2 metaal ijzer haak 1
2 munt (as) Augustus 15 BC 1
2 munt (as) Hadrianus 117-138 AD 1 vlakvondst
3 inheems overig onversierd 3 120 3
3 geverfd techniek B 2
3 Belg. waar overig 1
3 gladwandig overig 1
3 ruwwandig overig 2
3 ruwwandig overig Nb.  112 1 kuil
3 dikwandig overig 2
3 fibula ogenfibula 1.2.2.4. 1 standgreppel
3 fibula draadfibula BC 1.3.2.2. 2 kuil
3 fibula kap/Nijmegen 1.1.1. 1 kuil
4 inheems overig versierd 8 9 1
4 inheems overig onversierd 34 381 48
4 munt (as) Augustus 10 BC-14 AD 1 vlakvondst
4 fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1 ingangsgreppel
4 fibula draadfibula BC 1.3.2.2. 1 huisgreppel

15 inheems overig versierd 4 1
15 inheems overig onversierd 19 127 12
15 Belg. waar overig 1
15 gladwandig overig 4
15 ruwwandig overig 1
15 ruwwandig dolium 1
15 munt (as) Nero 62-68 AD 1 ingangsgreppel vlak
15 fibula knikfibula A 1.2.4.1. 1 vlakvondst
20 inheems overig versierd 1 3
20 inheems overig onversierd 28 275 35
20 terra sigillata Zuid-Gallisch 1
20 geverfd overig 1
20 Belg. waar dolium rood 1 huisgreppel
20 Belg. waar overig 3
20 gladwandig overig Hofh. 50/51 1 huisgreppel
20 gladwandig overig St. 146 1 huisgreppel
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20 gladwandig overig St. 108/109A 1
20 gladwandig overig 1
20 ruwwandig overig St. 201A 1 huisgreppel
20 ruwwandig overig 6 2
20 dikwandig dolium 6
20 dikwandig overig Pélichet 47 1
20 munt (denarius) Claudius 50-54 AD 1 kuil
20 munt (denarius) Vespasianus 69-71 AD 1 kuil
20 munt (denarius) P. Lepidus 62 BC 1 kuil
20 munt (denarius) A. Plautius 55 BC 1 huisgreppel
20 fibula knikfibula B 1.2.4.2. 1 erfgreppel
20 fibula draadfibula BH 1.3.2.2. 1 erfgreppel

huis nr materiaal categorie type R W B F context
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Bijlage 4  Vondsten uit hoofdgebouwen met 70-90%

inheems aardewerk (H10, H12, H13, H16, H17, H26)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda 1941;
Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Hofh.  typen Hofheim (naar Ritterling 1912); Nb.  typen Niederbieber
naar Oelmann 1914; Oberaden  typen amforen naar Loeschke 1942; St.  typen
naar Stuart 1963; Pélichet  typen amforen naar Pélichet 1946.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994)

huis nr materiaal categorie type R W B F context

10 inheems overig versierd 3 5
10 inheems overig onversierd 45 371 27
10 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 2 huisgreppel
10 terra sigillata Zuid-Gallisch 2
10 geverfd techniek A 2
10 geverfd techniek B 2
10 Belg. waar blauwgrijs Holw. 115 1 kuil
10 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 huisgreppel
10 Belg. waar overig 16 2
10 gladwandig overig St. 109/110A 3 huisgreppel
10 gladwandig overig 55 5
10 ruwwandig overig Nb. 104 1 vlakvondst
10 ruwwandig overig St. 201 3 greppel, vlak
10 ruwwandig overig 16 1
10 dikwandig dolium 10
10 dikwandig amfoor 12
10 dikwandig wrijfschaal St. 149 2 kuil
10 munt (sestertius) Hadrianus 125-128 AD 1 vlakvondst
10 fibula ogenfibula 1.2.2. 1 huisgreppel
12 inheems overig versierd 7
12 inheems overig onversierd 36 250 32 1
12 Belg. waar overig Holw. 52A 1 vlakvondst
12 Belg. waar overig 3
12 gladwandig overig Holw. 89-40 1 ingangsgreppel
12 gladwandig overig 18 1
12 ruwwandig overig 9
12 dikwandig dolium 1 8
12 dikwandig amfoor 2
12 fibula knikfibula B 1.2.4.2. 1 ingangsgreppel
12 fibula knikfibula A 1.2.4.1. 1 vlakvondst
13 inheems overig versierd 2
13 inheems overig onversierd 13 147 13
13 geverfd techniek B 1
13 Belg. waar overig 3
13 gladwandig overig 7 3
13 ruwwandig overig 3 1
13 dikwandig dolium 1 6
13 dikwandig amfoor 4
13 munt (as) Augustus 15 BC 1 kuil vlakvondst
17 inheems overig versierd 1 1
17 inheems overig onversierd 6 89 10
17 terra sigillata Midden-/ Drag. 37 1 vlakvondst

Oost-Gallisch
17 Belg. waar overig 1
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17 gladwandig overig 11 1
17 ruwwandig overig St. 202/210 1 vlakvondst
17 ruwwandig overig 5 1
17 dikwandig dolium 9 1
17 dikwandig amfoor 2
17 munt (as) 1e-2e eeuw AD 1 vlakvondst
17 fibula ogenfibula 1.2.2.4. 1 vlakvondst
26 gladwandig overig Oberaden 3 1 vlakvondst
26 fibula draadfibula a 1.3.2.1. 1 vlakvondst
26 munt (denarius) M. Antonius 32-31 BC 1 vlakvondst
16 inheems overig versierd 8 10 1
16 inheems overig onversierd 64 501 40 1
16 terra sigillata Zuid-Gallisch 1
16 geverfd techniek A 1
16 geverfd techniek B 1
16 Belg. waar terra nigra Hbw.27 1 vlakvondst
16 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 3 vlakvondst
16 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 1 vlakvondst
16 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 2 huisgreppel
16 Belg. waar overig 20 2
16 gladwandig overig St. 108/109A 1 huisgreppel
16 gladwandig overig 24 4 3
16 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1 huisgreppel
16 ruwwandig overig St. 201A 1 huisgreppel
16 ruwwandig overig St. 201B 4 huisgreppel
16 ruwwandig overig 42
16 dikwandig dolium 8
16 dikwandig amfoor 17
16 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 huisgreppel
16 dikwandig overig 1
16 baksteen overig tegula 6
16 munt Dupond. (as) Tib. Divus 14-37 AD 1 huisgreppel

Augustus
16 munt (as) Caligula 37-41 AD 1 huisgreppel
16 fibula ogenfibula 1.2.2.4. 1 huisgreppel

huis nr materiaal categorie type R W B F context
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Bijlage 5  Vondsten uit hoofdgebouwen met 50-70%

inheems aardewerk (H11, H18, H19, H25)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda 1941;
Hofh.  typen Hofheim (naar Ritterling 1912); Holw.  typen blauwgrijs
kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer 1986); Nb.  typen
Niederbieber naar Oelmann 1914; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994).

huis nr. materiaal categorie type R W B F context

11 inheems overig versierd 3
11 inheems overig onversierd 26 142 12
11 dunwandig? overig 1
11 geverfd techniek A St. 2 1 vlakvondst
11 geverfd techniek A 1 1
11 geverfd techniek B 2
11 Belg. waar overig 5 2
11 gladwandig overig Hofh. 50 1 vlakvondst
11 gladwandig overig St. 131 1 vlakvondst
11 gladwandig overig St. 132A 1 kuil interieur
11 gladwandig overig 39 5 1
11 ruwwandig overig dekselgeul 2 vlakvondst
11 ruwwandig overig St. 201A 1 vlakvondst
11 ruwwandig overig 17 2
11 dikwandig dolium 6
11 dikwandig amfoor 5
11 dikwandig wrijfschaal 1
11 baksteen overig tegula 13
11 munt (denarius) Tiberius 14-37 AD 1 vlakvondst
18 inheems overig versierd 1 gebouw
18 inheems overig onversierd 5 39 3 gebouw
18 terra sigillata Zuid-Gallisch 2 gebouw
18 terra sigillata Midden-/ Drag. 31 1 gebouw vlak

Oost-Gallisch
18 geverfd techniek B 1 gebouw
18 gladwandig overig 14 gebouw
18 ruwwandig overig St. 201A 1 gebouw-paalkuil
18 ruwwandig overig Nb. 89 1 gebouw vlak
18 ruwwandig overig 13 1 gebouw
18 dikwandig dolium 2 gebouw
18 dikwandig amfoor 1 gebouw
18 munt (denarius) Septimius 194-195 AD 1 gebouw vlak

Severus
18 munt (as) Claudius? 41-54 AD 1 gebouw vlak
18 fibula boogfibula 1.2.3. 1 gebouw vlak
18 inheems overig versierd 2 1 waterput
18 inheems overig onversierd 11 165 9 waterput
18 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 24/25 1 waterput kern
18 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 2 waterput kern
18 geverfd techniek A 1 waterput
18 gladwandig overig 15 1 waterput
18 ruwwandig overig St. 201A 3 waterput kern
18 ruwwandig overig 20 3 waterput
18 dikwandig dolium St. 147 2 waterput kern
18 dikwandig amfoor 1 waterput
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18 dikwandig wrijfschaal 1 waterput
18 fibula draadfibula DG 1.3.2.4. 1 waterput insteek
18 inheems overig versierd 2 1 erfgreppel
18 inheems overig onversierd 36 333 19 erfgreppel
18 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1 erfgreppel
18 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1 erfgreppel
18 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1 erfgreppel
18 terra sigillata Zuid-Gallisch 3 erfgreppel
18 geverfd techniek B 1 erfgreppel
18 Belg. waar terra nigra Hbw. 55 1 erfgreppel
18 Belg. waar terra nigra Hbw. 28 1 erfgreppel
18 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 1 erfgreppel
18 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 2 erfgreppel
18 Belg. waar overig 38 2 erfgreppel
18 gladwandig overig St. 109A/B 2 erfgreppel
18 gladwandig overig St. 113 1 erfgreppel
18 gladwandig overig 143 10 8 erfgreppel
18 ruwwandig overig St. 201A 7 erfgreppel
18 ruwwandig overig St. 214B 1 erfgreppel
18 ruwwandig overig Nb. 104 1 erfgreppel
18 ruwwandig overig St. 202 1 erfgreppel
18 ruwwandig overig St. 202\210 1 erfgreppel
18 ruwwandig overig St. 210A 1 erfgreppel
18 ruwwandig overig 63 5 2 erfgreppel
18 dikwandig dolium St. 147 3 erfgreppel
18 dikwandig dolium 5 29 1 erfgreppel
18 dikwandig amfoor 11 1 erfgreppel
18 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 erfgreppel
18 dikwandig wrijfschaal 3 1 erfgreppel
18 fibula scharnierbeugel 2.1.4.1. 1 erfgreppel
18 fibula knikfibula A 2.1.4.1. 1 erfgreppel
18 fibula draadfibula BF 1.3.2.2. 1 erfgreppel
19 inheems overig versierd 3
19 inheems overig onversierd 12 141 8 1
19 terra sigillata Zuid-Gallisch 1
19 terra sigillata Midden-/ Drag. 31 1 gebouw vlak

Oost-Gallisch
19 geverfd techniek B 1
19 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 vlakvondst
19 Belg. waar overig 8 1
19 gladwandig overig 53
19 ruwwandig overig 23 2
19 dikwandig dolium 11
19 dikwandig amfoor 3
19 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 vlakvondst
19 baksteen overig tegula 3
19 munt (sestertius) Claudius 41-54 AD 1 vlakvondst
19 munt (as) Claudius? 41-54 AD 1 vlakvondst
25 inheems overig versierd 1 gebouw
25 inheems overig onversierd 1 82 1 gebouw
25 geverfd techniek B 1 gebouw
25 Belg. waar overig 1 gebouw
25 gladwandig overig 21 2 gebouw
25 ruwwandig overig St. 214A 1 interieur greppel
25 ruwwandig overig 7 gebouw
25 dikwandig dolium 4 gebouw
25 dikwandig amfoor 6 gebouw
25 baksteen overig tegula 2 gebouw
25 fibula ruitvorm. 1.3.2.5. 1 gebouw vlak

draadfibula
25 inheems overig versierd 1 huisgreppel
25 inheems overig onversierd 5 39 huisgreppel
25 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1 huisgreppel
25 terra sigillata Midden-/Oost- 1 huisgreppel

Gallisch

huis nr. materiaal categorie type R W B F context
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25 geverfd techniek A 3 huisgreppel
25 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 2 huisgreppel
25 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 1 huisgreppel
25 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 1 huisgreppel
25 Belg. waar overig 6 1 huisgreppel
25 gladwandig overig 6 huisgreppel
25 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1 huisgreppel
25 ruwwandig overig Nb. 104 2 huisgreppel
25 ruwwandig overig dekselgeul 1 huisgreppel
25 ruwwandig overig St. 201B 1 huisgreppel
25 ruwwandig overig 6 2 huisgreppel
25 dikwandig dolium 1 1 1 huisgreppel
25 dikwandig amfoor 3 huisgreppel
25 dikwandig wrijfschaal St. 148 1 huisgreppel
25 baksteen overig tegula 7 huisgreppel
25 metaal ijzer paardentuig 1 huisgreppel
25 metaal ijzer mes 1 huisgreppel
25 munt (as) Claudius 50-54 AD 1 huisgreppel
25 munt (denarius) imitatie Caesar 49-48 BC 1 huisgrep. vlak
25 fibula draadfibula DG 1.3.2.4. 1 huisgreppel 

huis nr. materiaal categorie type R W B F context
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Bijlage  6  Vondsten uit hoofdgebouwen met 30-50%

inheems aardewerk (H6, H7, H8, H14, H24)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel  typen amforen naar Dressel (zie Van
der Werff 1987 met verwijzingen); Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda
1941; Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook
Brouwer 1986); Nb.  typen Niederbieber naar Oelmann 1914; Pélichet  typen
amforen naar Pélichet 1946; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994).

huis nr materiaal categorie type R W B F context

6 inheems overig versierd 1 gebouw
6 inheems overig onversierd 7 64 1 gebouw
6 terra sigillata Midden-/ Drag. 33 1 gebouw vlak

Oost-Gallisch
6 geverfd techniek A 1 gebouw
6 geverfd techniek B 3 2 gebouw
6 Belg. waar overig 16 2 gebouw
6 gladwandig overig 38 1 2 gebouw
6 ruwwandig overig Nb. 89 1 gebouw vlak
6 ruwwandig overig Nb. 104 2 gebouw vlak
6 ruwwandig overig 12 1 gebouw
6 dikwandig dolium 1 gebouw
6 dikwandig amfoor Pélichet 47 1 gebouw
6 dikwandig amfoor 3 gebouw
6 dikwandig wrijfschaal 1 gebouw
6 inheems overig versierd 4 erfgreppel
6 inheems overig onversierd 11 130 5 erfgreppel
6 terra sigillata overig 1 erfgreppel
6 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 18/31 1 erfgreppel

Gallisch
6 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 27 1 erfgreppel

Gallisch
6 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1 1 erfgreppel

Gallisch
6 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 33 1 erfgreppel

Gallisch
6 terra sigillata Midden-/Oost- 1 erfgreppel

Gallisch
6 geverfd overig 3 erfgreppel
6 geverfd techniek A St. 2 1 erfgreppel
6 geverfd techniek A 2 1 erfgreppel
6 geverfd techniek B 8 1 erfgreppel
6 Belg. waar overig Brunst. 3 1 erfgreppel
6 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 3 erfgreppel
6 Belg. waar blauwgrijs Holw. 160 1 erfgreppel
6 Belg. waar overig 31 8 erfgreppel
6 gladwandig overig 35 1 1 erfgreppel
6 ruwwandig overig dekselgeul 1 erfgreppel
6 ruwwandig overig St. 201B 1 erfgreppel
6 ruwwandig overig Nb. 89 1 erfgreppel
6 ruwwandig overig Nb. 120 2 erfgreppel
6 ruwwandig overig 32 1 erfgreppel
6 dikwandig dolium 1 erfgreppel
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6 dikwandig amfoor Pélichet 47 1 erfgreppel
6 dikwandig amfoor 16 erfgreppel
6 dikwandig wrijfschaal 1 erfgreppel
6 munt (denarius) Sabina 117-137 AD 1 erfgreppel
6 fibula draadfibula BB 1.3.2.2. 1 erfgreppel vlak
7 inheems overig onversierd 18 gebouw
7 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1 gebouw profiel
7 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 1 gebouw 

paalkuil
7 gladwandig overig 24 gebouw
7 ruwwandig overig 7 gebouw
7 dikwandig dolium 1 2 gebouw profiel
7 dikwandig amfoor 2 gebouw
7 dikwandig wrijfschaal St. 149 2 gebouw 

paalkuil
7 dikwandig wrijfschaal 2 gebouw
7 munt (dupondius) Nero 64 AD 1 gebouw kuil
7 fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1 gebouw kuil
7 glas sieraad kraal 1 gebouw kuil
7 inheems overig onversierd 9 93 2 waterput
7 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 24/25 1 waterput insteek
7 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1 waterput insteek
7 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1 waterput insteek
7 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 waterput
7 Belg. waar terra nigra Hbw. 28 5 waterput kern
7 Belg. waar terra nigra 18 waterput
7 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 3 waterput kern
7 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 2 waterput insteek
7 Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 4 waterput kern
7 Belg. waar blauwgrijs 19 1 waterput
7 gladwandig overig 60 7 waterput
7 ruwwandig overig St. 201A 5 waterput insteek
7 ruwwandig overig Nb. 120 1 waterput insteek
7 ruwwandig overig 24 waterput
7 dikwandig dolium 11 waterput
7 baksteen overig tegula 2 waterput
7 fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1 waterput kern
8 inheems overig onversierd 3 29 2
8 terra sigillata overig 1
8 geverfd techniek B 2
8 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 huisgreppel
8 Belg. waar overig 2
8 gladwandig overig St. 132A 1 huisgreppel
8 gladwandig overig 52 1
8 ruwwandig overig St. 201A 1 kuil
8 ruwwandig overig 3 3
8 dikwandig dolium 3
8 dikwandig amfoor 1

14 inheems overig onversierd 7 140 8
14 terra sigillata overig 1 vlakvondst
14 terra sigillata Zuid-Gallisch 2
14 geverfd techniek A 1
14 geverfd techniek B 1 1
14 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 2 vlakvondst
14 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 3 vlakvondst
14 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 2 vlakvondst
14 Belg. waar overig 24 2
14 gladwandig overig 121 6
14 ruwwandig overig dekselgeul 2 vlakvondst
14 ruwwandig overig St. 201A 1 vlakvondst
14 ruwwandig overig Nb. 79A 1 vlakvondst
14 ruwwandig overig Nb. 89 1 vlakvondst
14 ruwwandig overig Nb. 104 1 vlakvondst

huis nr materiaal categorie type R W B F context
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14 ruwwandig overig Nb. 120 2 vlakvondst
14 ruwwandig overig 18 1 2
14 dikwandig dolium 11
14 dikwandig amfoor 5
14 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 vlakvondst
14 dikwandig wrijfschaal 1
14 baksteen overig tegula 7
14 munt 1e-2e eeuw AD 1 vlakvondst

(dupondius/as)
14 fibula ogenfibula 1.2.2.7. 1 vlakvondst
14 metaal brons paardentuig 1 paalkuil
14 glas servies ribkom 1 vlakvondst
24 inheems overig versierd 1 gebouw
24 inheems overig onversierd 11 150 6 gebouw
24 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 greppel
24 geverfd techniek A 1 gebouw
24 Belg. waar overig 11 gebouw
24 gladwandig overig 84 4 1 gebouw
24 ruwwandig overig 13 2 gebouw
24 dikwandig dolium 2 21 gebouw
24 dikwandig amfoor 14 gebouw
24 fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1 gebouw vlak
24 inheems overig versierd 1 3 1 erfgreppel
24 inheems overig onversierd 21 210 18 erfgreppel
24 terra sigillata overig 1 erfgreppel
24 terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 18/31 1 erfgreppel vlak
24 geverfd techniek B 5 erfgreppel
24 Belg. waar terra nigra 1 erfgreppel
24 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 2 erfgreppel
24 Belg. waar amfoor rood 1 50 1 erfgreppel
24 Belg. waar blauwgrijs Holw. 134 1 erfgreppel
24 Belg. waar blauwgrijs 40 1 erfgreppel
24 gladwandig overig St. 129A 1 erfgreppel
24 gladwandig overig St. 132A 1 erfgreppel
24 gladwandig overig 130 2 2 erfgreppel
24 ruwwandig overig Nb. 89 1 erfgreppel
24 ruwwandig overig St. 201A 3 erfgreppel
24 ruwwandig overig St. 202\210 1 erfgreppel
24 ruwwandig overig St. 214B 1 erfgreppel
24 ruwwandig overig 44 5 2 erfgreppel
24 dikwandig overig St. 147 2 erfgreppel
24 dikwandig dolium 2 erfgreppel
24 dikwandig amfoor Dressel 20 1 erfgreppel vlak
24 dikwandig amfoor 28 erfgreppel
24 dikwandig wrijfschaal St. 149 2 erfgreppel
24 dikwandig wrijfschaal 1 1 erfgreppel
24 baksteen overig tegula 7 erfgreppel
24 munt (sestertius) Traianus 103-111 AD 1 erfgreppel vlak
24 munt (sestertius) Nero 64-68 AD 1 erfgreppel
24 munt (quinarius) M. Cato 89 BC 1 erfgreppel vlak
24 fibula draadfibula DFT 1.3.2.4. 1 erfgreppel
24 fibula draadfibula DF 1.3.2.4. 1 erfgreppel vlak

huis nr materiaal categorie type R W B F context
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Bijlage 7  Vondsten uit hoofdgebouwen met minder

dan 30% inheems aardewerk (H9, H21, H22, H23)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel  typen amforen naar Dressel (zie Van
der Werff 1987 met verwijzingen); Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda
1941; Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook
Brouwer 1986); Hofh.  typen Hofheim (naar Ritterling 1912); Nb.  typen
Niederbieber naar Oelmann 1914; St.  typen naar Stuart 1963; Pélichet  typen
amforen naar Pélichet 1946; Ritt.  typen naar Ritterling 1912.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994)

huis materiaal categorie type R W B F context

9 inheems overig onversierd 1 6 gebouw
9 geverfd techniek A 1 gebouw
9 geverfd techniek B 1 gebouw
9 Belg. waar overig 1 gebouw
9 ruwwandig overig Nb. 104 1 gebouw vlak
9 ruwwandig overig 5 1 gebouw
9 dikwandig dolium 1 68 1 porticus compleet
9 dikwandig amfoor 1 gebouw
9 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1 huisgreppel
9 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 huisgreppel
9 geverfd techniek A St. 2A 2 huisgreppel
9 geverfd techniek A St. 10 1 huisgreppel
9 geverfd techniek A 9 3 huisgreppel
9 geverfd techniek B St. 2 2 huisgreppel
9 geverfd techniek B St. 2A 3 huisgreppel
9 geverfd techniek B 30 huisgreppel
9 Belg. waar terra nigra Hbw. 25 1 huisgreppel
9 Belg. waar terra nigra Hbw. 27 2 huisgreppel
9 Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 1 huisgreppel
9 Belg. waar blauwgrijs Holw. 131 3 huisgreppel
9 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 1 huisgreppel
9 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 4 huisgreppel
9 Belg. waar blauwgrijs 2 huisgreppel
9 Belg. waar overig 90 6 huisgreppel
9 gladwandig overig St. 109/110B 3 huisgreppel
9 gladwandig overig St. 109/110C 2 huisgreppel
9 gladwandig overig St. 130 1 huisgreppel
9 gladwandig overig St. 131 1 huisgreppel
9 gladwandig overig 105 15 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig Brunst. 22B 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig dekselgeul 12 huisgreppel
9 ruwwandig overig St. 201A 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig St. 201B 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig St. 210 1 huisgreppel
9 ruwwandig ‘schuurpapier’ 3 huisgreppel
9 ruwwandig overig Nb. 96 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig Nb. 104 7 huisgreppel
9 ruwwandig overig Nb. 120 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig Nb. 129A 1 huisgreppel
9 ruwwandig overig 87 16 1 huisgreppel
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9 dikwandig dolium 6 huisgreppel
9 dikwandig amfoor Dressel 20 1 huisgreppel
9 dikwandig amfoor 50 huisgreppel
9 dikwandig wrijfschaal St. 148 1 huisgreppel
9 dikwandig wrijfschaal St. 149 2 huisgreppel
9 dikwandig wrijfschaal 1 huisgreppel
9 gladwandig pijpaarde beeldje 1 huisgreppel

21 inheems overig onversierd 2 12 gebouw
21 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 gebouw
21 geverfd techniek B 1 gebouw
21 Belg. waar overig 5 gebouw
21 gladwandig overig 20 gebouw
21 ruwwandig overig St. 201A 2 gebouw paalkuil
21 ruwwandig overig Nb. 104 1 gebouw vlak
21 ruwwandig overig 5 2 gebouw
21 dikwandig dolium 2 gebouw
21 dikwandig amfoor 6 1 gebouw
21 baksteen overig tegula 1 gebouw
21 inheems overig onversierd 2 50 1 waterput
21 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1 waterput profiel
21 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1 waterput vlak
21 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1 waterput vlak
21 terra sigillata Zuid-Gallisch Ritt. 8 1 waterput
21 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 waterput
21 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 18/31 1 waterput

Gallisch
21 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1 waterput vlak

Gallisch
21 geverfd techniek A 1 waterput
21 geverfd techniek B Nb. 30 1 waterput
21 geverfd techniek B 7 1 waterput
21 Belg. waar terra nigra Hbw. 52 1 waterput insteek
21 Belg. waar terra nigra Hbw. 28 3 waterput kern
21 Belg. waar terra nigra 6 waterput
21 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 3 waterput vlak
21 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 2 waterput vlak
21 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 waterput
21 Belg. waar blauwgrijs Holw. 28 3 waterput
21 Belg. waar blauwgrijs 48 7 waterput
21 gladwandig overig St. 129A 1 waterput kern
21 gladwandig overig 83 1 waterput
21 ruwwandig overig St. 201A 1 waterput profiel
21 ruwwandig overig St. 202\210 2 waterput profiel
21 ruwwandig overig Nb. 104 4 waterput vlak
21 ruwwandig overig Nb. 112 1 waterput kern
21 ruwwandig overig deksel 2 waterput kern
21 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1 waterput
21 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1 waterput
21 ruwwandig overig 28 2 waterput
21 dikwandig dolium 4 18 1 waterput
21 dikwandig amfoor 17 waterput
21 dikwandig wrijfschaal St. 149 3 waterput profiel
21 dikwandig wrijfschaal 1 waterput
21 baksteen overig tegula 17 waterput
21 fibula emailbeugel 2.1.4. 1 waterput
22 inheems overig versierd 1 gebouw
22 inheems overig onversierd 2 11 1 gebouw
22 geverfd techniek A 1 gebouw
22 geverfd techniek B 2 gebouw
22 Belg. waar terra nigra Hbw. 55 1 interieur greppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 1 gebouw vlak
22 Belg. waar overig 3 gebouw
22 gladwandig overig Hofh. 50 3 interieur greppel

huis materiaal categorie type R W B F context
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22 gladwandig overig 24 1 1 gebouw
22 ruwwandig overig St. 201B 1 gebouw vlak
22 ruwwandig overig Nb. 89 1 gebouw vlak
22 ruwwandig overig Nb. 104 1 interieur greppel
22 ruwwandig overig 9 2 gebouw
22 dikwandig dolium 10 gebouw
22 dikwandig amfoor 15 gebouw
22 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 gebouw paalkuil
22 inheems overig versierd 2 huisgreppel
22 inheems overig onversierd 15 135 8 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 2 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 1 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 3 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 33 1 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 37 1 1 huisgreppel
22 terra sigillata Zuid-Gallisch 5 2 huisgreppel
22 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 27 1 huisgreppel

Gallisch
22 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 31 1 huisgreppel

Gallisch
22 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 40 1 huisgreppel

Gallisch
22 terra sigillata Midden-/Oost- 3 huisgreppel

Gallisch
22 terra sigillata geverfd? 1 huisgreppel
22 geverfd overig 11 2 huisgreppel
22 geverfd techniek A St. 2 2 huisgreppel
22 geverfd techniek A St. 2A 4 huisgreppel
22 geverfd techniek A 5 2 huisgreppel
22 geverfd techniek B St. 2 1 huisgreppel
22 geverfd techniek B St. 2A 1 huisgreppel
22 geverfd techniek B 8 4 huisgreppel
22 Belg. waar terra nigra Hbw. 55 1 huisgreppel
22 Belg. waar terra nigra 20 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 3 2 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs 1 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs St. 202\210 1 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 2 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 52A 4 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 3 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 131 2 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 6 huisgreppel
22 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 2 huisgreppel
22 Belg. waar overig 133 13 huisgreppel
22 gladwandig overig St. 109/110A 1 huisgreppel
22 gladwandig overig St. 109/110B 1 huisgreppel
22 gladwandig overig St. 129A 2 huisgreppel
22 gladwandig overig St. 131 1 huisgreppel
22 gladwandig overig St. 132 3 huisgreppel
22 gladwandig overig 369 19 11 huisgreppel
22 ruwwandig overig deksel 5 huisgreppel
22 ruwwandig overig Nb. 120 1 huisgreppel
22 ruwwandig overig Nb. 120A 2 huisgreppel
22 ruwwandig overig dekselgeul 1 huisgreppel
22 ruwwandig ‘schuurpapier’ 2 huisgreppel
22 ruwwandig overig Nb. 89 5 huisgreppel
22 ruwwandig overig St. 201A 10 huisgreppel
22 ruwwandig overig St. 202\210 3 huisgreppel
22 ruwwandig overig St. 210 1 huisgreppel
22 ruwwandig overig St. 210B 4 huisgreppel
22 ruwwandig overig Nb. 104 4 huisgreppel

huis materiaal categorie type R W B F context
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22 ruwwandig overig Brunst. 21 1 huisgreppel
22 ruwwandig overig 1 huisgreppel
22 ruwwandig overig 169 22 1 huisgreppel
22 dikwandig dolium 5 51 huisgreppel
22 dikwandig amfoor Dressel 20 4 huisgreppel
22 dikwandig amfoor Pélichet 47 1 huisgreppel
22 dikwandig amfoor 76 1 huisgreppel
22 dikwandig wrijfschaal St. 149 6 huisgreppel
22 dikwandig wrijfschaal 10 5 huisgreppel
22 baksteen overig tegula 70 huisgreppel
22 munt denarius Domitianus . 79-80 AD 1 huisgreppel 

Caes vlak
22 fibula draadfibula dbd 1.3.3.1. 1 huisgreppel
22 fibula scharnierfibula 2.1.3.2. 1 huisgreppel
22 fibula draadfibula de 1.3.2.4. 1 huisgreppel
23 inheems overig onversierd 1 9 gebouw
23 geverfd overig 1 gebouw
23 gladwandig overig 18 gebouw
23 ruwwandig overig 1 gebouw
23 dikwandig dolium 3 gebouw
23 metaal (brons) sieraad ring 1 gebouw zuidwand
23 inheems overig versierd 1 huisgreppel
23 inheems overig onversierd 4 37 5 huisgreppel
23 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 2 huisgreppel
23 geverfd overig 3 huisgreppel
23 geverfd techniek A 1 huisgreppel
23 geverfd techniek B 3 4 huisgreppel
23 Belg. waar terra nigra 2 huisgreppel
23 Belg. waar blauwgrijs Nb. 120A 1 huisgreppel
23 Belg. waar overig 46 4 huisgreppel
23 gladwandig overig Hofh. 50 1 huisgreppel
23 gladwandig overig 79 4 2 huisgreppel
23 ruwwandig overig Nb. 120A 2 huisgreppel
23 ruwwandig overig 30 3 huisgreppel
23 dikwandig dolium 1 22 huisgreppel
23 dikwandig amfoor 24 1 huisgreppel
23 dikwandig wrijfschaal St. 148 1 huisgreppel
23 dikwandig wrijfschaal St. 149 1 huisgreppel
23 dikwandig wrijfschaal 1 1 huisgreppel
23 baksteen overig tegula 14 huisgreppel
23 fibula knikfibula 1.2.4.1. 1 huisgreppel
23 glas ribkom 1 huisgreppel 

huis materiaal categorie type R W B F context



129

Bijlage 8  Vondsten uit waterputten

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda 1941;
Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Nb.  typen Niederbieber naar Oelmann 1914; Ritt.  Typen naar
Ritterling 1912; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994)

waterput materiaal categorie type R W B F soort

1 inheems overig onversierd 2 50 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Zuid-Gallisch Ritt. 8 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Zuid-Gallisch 1 vlechtwerk
1 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 18/31 1 vlechtwerk

Gallisch
1 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1 vlechtwerk

Gallisch
1 geverfd techniek A 1 vlechtwerk
1 geverfd techniek B Nb. 30 1 vlechtwerk
1 geverfd techniek B 7 1 vlechtwerk
1 Belg. waar terra nigra Hbw. 52 1 vlechtwerk
1 Belg. waar terra nigra Hbw. 28 3 vlechtwerk
1 Belg. waar terra nigra 6 vlechtwerk
1 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 3 vlechtwerk
1 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 2 vlechtwerk
1 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1 vlechtwerk
1 Belg. waar blauwgrijs 48 7 vlechtwerk
1 gladwandig overig St. 129A 1 vlechtwerk
1 gladwandig overig 83 1 vlechtwerk
1 ruwwandig overig St. 201A 1 vlechtwerk
1 ruwwandig overig St. 202\210 2 vlechtwerk
1 ruwwandig overig Nb. 104 4 vlechtwerk
1 ruwwandig overig Nb. 112 1 vlechtwerk
1 ruwwandig overig deksel 2 vlechtwerk
1 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1 vlechtwerk
1 ruwwandig ‘schuurpapier’ CVIIII 82 1 vlechtwerk
1 ruwwandig overig 28 2 vlechtwerk
1 dikwandig dolium 4 18 1 vlechtwerk
1 dikwandig amfoor 17 vlechtwerk
1 dikwandig wrijfschaal St. 149 3 vlechtwerk
1 dikwandig wrijfschaal 1 vlechtwerk
1 baksteen overig tegula 17 vlechtwerk
1 fibula emailbeugel 2.1.4. 1 vlechtwerk
2 inheems overig versierd 2 1 vlechtwerk
2 inheems overig onversierd 11 165 9 vlechtwerk
2 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 24/25 1 vlechtwerk
2 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 2 vlechtwerk
2 geverfd techniek A 1 vlechtwerk
2 gladwandig overig 15 1 vlechtwerk
2 ruwwandig overig St. 201A 3 vlechtwerk
2 ruwwandig overig 20 3 vlechtwerk
2 dikwandig dolium St. 147 2 vlechtwerk
2 dikwandig amfoor 1 vlechtwerk
2 dikwandig wrijfschaal 1 vlechtwerk
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2 fibula draadfibula DG 1.3.2.4. 1 vlechtwerk
3 inheems overig onversierd 3 vlechtwerk
3 terra sigillata onversierd 1 vlechtwerk
3 gladwandig overig 1 vlechtwerk

4/5 terra sigillata onversierd 1 vlechtwerk/ton
4/5 Belg. waar terra nigra 1 2 1 vlechtwerk/ton
4/5 gladwandig overig 2 vlechtwerk/ton
4/5 ruwwandig overig 2 3 1 vlechtwerk/ton
4/5 geverfd techniek B 1 vlechtwerk/ton
4/5 dikwandig amfoor 6 1 vlechtwerk/ton
4/5 dikwandig dolium 2 1 1 vlechtwerk/ton
4/5 inheems overig onversierd 1 1 vlechtwerk/ton
4/5 baksteen overig tegula 1 vlechtwerk/ton
4/5 glas servies 1 vlechtwerk/ton

6 inheems overig onversierd 4 10 vlechtwerk
7 terra sigillata versierd 1 ton
7 dikwandig dolium 1 ton
7 inheems overig onversierd 8 ton
8 terra sigillata versierd 2 vlechtwerk
8 Belg. waar terra nigra 4 vlechtwerk
8 geverfd techniek B 2 2 vlechtwerk
8 gladwandig overig 16 1 vlechtwerk
8 dikwandig amfoor 6 vlechtwerk
8 dikwandig wrijfschaal 1 vlechtwerk
8 baksteen overig tegula 2 vlechtwerk
8 munt (denarius) Domitianus 81-96 AD 2 vlechtwerk
9 gladwandig overig 1 vlechtwerk

10 gladwandig overig 1 vlechtwerk
11 inheems overig onversierd 1 18 ton?
11 terra sigillata overig onversierd 1 1 ton?
11 gladwandig overig 8 ton?
11 ruwwandig overig 3 ton?
11 dikwandig dolium 1 ton?
11 dikwandig amfoor 4 1 ton?
12 inheems overig onversierd 25 vlechtwerk
12 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 2 1 vlechtwerk
12 terra sigillata Zuid-Gallisch versierd 3 vlechtwerk
12 terra sigillata Drag. 30 1 vlechtwerk
12 terra sigillata onversierd 1 vlechtwerk
12 geverfd techniek B 1 vlechtwerk
12 gladwandig overig 2 37 1 vlechtwerk
12 ruwwandig overig 1 5 vlechtwerk
12 dikwandig amfoor 7 vlechtwerk
12 dikwandig wrijfschaal 1 vlechtwerk
12 zoutpot 8 vlechtwerk
12 glas servies 1 vlechtwerk
13 inheems overig onversierd 1 9 vlechtwerk
13 Belg. waar terra nigra 1 vlechtwerk
13 gladwandig overig 1 24 1 vlechtwerk
13 ruwwandig overig 4 7 3 vlechtwerk
13 zoutpot 1 vlechtwerk
14 geverfd techniek B 1 vlechtwerk?
14 gladwandig overig 3 4 vlechtwerk?
15 ruwwandig overig 5 1 vlechtwerk
15 gladwandig overig 3 vlechtwerk
15 inheems overig onversierd 8 127 11 vlechtwerk
15 inheems overig versierd 3 12 3 vlechtwerk

waterput materiaal categorie type R W B F soort
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Bijlage 9  Vondsten uit kuilen

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar
Holwerda 1923 (zie ook Brouwer 1986); Nb.  typen Niederbieber naar
Oelmann 1914; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.

kuil materiaal categorie type R W B F

2 inheems overig onversierd 24
2 terra sigillata versierd 1
2 terra sigillata onversierd 1
2 Belg. waar terra nigra 2 10 2
2 Belg. waar blauwgrijs 1
2 ruwwandig overig 6
2 gladwandig overig 12 1
2 geverfd techniek A 2 1
2 geverfd techniek B 1
2 dikwandig amfoor 3
2 dikwandig wrijfschaal 1
3 baksteen overig tegula 1
4 Belg. waar terra nigra 2
4 geverfd techniek B 1
4 gladwandig overig 8 1 10
4 dikwandig dolium 1 1
4 dikwandig amfoor 1
4 dikwandig wrijfschaal 1
5 inheems overig versierd 1
5 inheems overig onversierd 4 29 1
5 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1
5 Belg. waar terra nigra 1 2
5 geverfd techniek B 2
5 ruwwandig overig 7 1
5 gladwandig overig 31 1
5 dikwandig dolium 1
5 baksteen overig tegula 2
5 fibula draadfibula C 1.3.2.3 1
5 fibula draadfibula C 1.3.2.3 1
6 inheems overig onversierd 1
6 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1

Gallisch
6 Belg. waar terra nigra 1
6 Belg. waar blauwgrijs 1
6 ruwwandig overig 1
6 gladwandig overig 3
7 inheems overig onversierd 1
7 terra sigillata onversierd 1 5 1
7 Belg. waar terra nigra 4 32
7 Belg. waar blauwgrijs 1
7 geverfd techniek A 1
7 geverfd techniek B 4 10
7 ruwwandig overig 3 14 8
7 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1
7 gladwandig overig 3 44 1
7 dikwandig dolium 2
7 dikwandig amfoor 5
7 dikwandig wrijfschaal 1
7 baksteen overig tegula 2
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8 inheems overig onversierd 2 5 1
8 dikwandig amfoor 1
9 inheems overig versierd 1
9 inheems overig onversierd 3 37 2
9 terra sigillata onversierd 1 1
9 Belg. waar terra nigra 5
9 ruwwandig overig 3
9 gladwandig overig 1 2 3
9 dikwandig dolium 1
9 dikwandig amfoor 1

10 inheems overig versierd 2
10 inheems overig onversierd 1 41 6
10 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1

Gallisch.
10 terra sigillata onversierd 1
10 Belg. waar terra nigra 1 1 1
10 ruwwandig overig 1 1
10 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1
10 gladwandig overig 6 1
10 dikwandig dolium 2
10 dikwandig amfoor 2
10 dikwandig wrijfschaal 1
11 inheems overig onversierd 3 43
12 inheems prehistorisch 4
13 Belg. waar terra nigra 2 2
13 geverfd techniek B 1
13 gladwandig overig 4
13 ruwwandig overig 2 2 1
13 dikwandig amfoor 3
13 zoutpot 2
13 baksteen overig tegula 4
14 Belg. waar terra nigra 13
14 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 3
14 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 2
14 Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 4
14 Belg. waar blauwgrijs 19 1
14 gladwandig overig 60 7
14 ruwwandig overig St. 201A 5
14 ruwwandig overig Nb. 120 1
14 ruwwandig overig 24
14 dikwandig dolium 11
14 baksteen overig tegula 2
14 fibula draadfibula C 1.3.2.3 1

kuil materiaal categorie type R W B F
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Bijlage 10  Vondsten uit de ‘overige’ greppels 1

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Haltern  typen terra sigillata naar Loeschke
1909; Hbw.  typen terra nigra naar Holwerda 1941; Holw.  typen blauwgrijs
kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer 1986); Nb.  typen
Niederbieber naar Oelmann 1914; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994).

greppel materiaal categorie type R W B F

2 inheems overig onversierd 3
2 Belg. waar terra nigra 3
2 ruwwandig overig 2 1
2 gladwandig overig 3 1
2 dikwandig amfoor 2
2 glas servies 1
3 inheems streepband versierd 1
3 inheems overig onversierd 18 6
3 ruwwandig overig 2
3 gladwandig overig 2
3 dikwandig dolium 1 20
3 dikwandig amfoor 1
5 inheems overig onversierd 2
5 gladwandig overig 3
5 dikwandig wrijfschaal 1
6 inheems overig onversierd 2 9
6 handgevormd kurkurn 1
6 Belg. waar terra nigra 1
6 ruwwandig overig 1
6 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1
6 geverfd techniek B 1
6 dikwandig dolium 1
6 dikwandig amfoor 2
7 inheems overig onversierd 1 2
7 inheems prehistorisch 1
8 inheems overig onversierd 13 1
9 inheems overig onversierd 1

10 inheems overig versierd 2
10 inheems overig onversierd 12 107 6
10 handgevormd kurkurn 1
10 Belg. waar blauwgrijs 1
10 gladwandig overig 1
10 dikwandig amfoor 1
11 inheems overig onversierd 4
11 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1
11 Belg. waar terra nigra 2 1
11 ruwwandig overig 1 4
11 gladwandig overig 1 4 1
11 dikwandig dolium 1 1
11 dikwandig amfoor 5
11 dikwandig wrijfschaal 1
11 munt Claudius 1
12 inheems overig onversierd 9
12 Belg. waar blauwgrijs 1
12 dikwandig amfoor 6
13 inheems overig onversierd 1
14 inheems overig onversierd 15

1  D.w.z. greppels die niet zijn
toegeschreven aan één van de
greppelsystemen.
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15 inheems overig versierd 1 1
15 inheems overig onversierd 27 168 20
15 handgevormd kurkurn 1
15 ruwwandig overig 2 3 2
15 gladwandig overig 9
15 dikwandig dolium 1
15 baksteen overig tegula 1
17 inheems overig onversierd 9 1
17 geverfd techniek A 1
17 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1
17 gladwandig overig 2 1
17 dikwandig amfoor 1
17 zoutpot 1
17 brons fibula 1
18 inheems overig onversierd 6 1
18 terra sigillata onversierd 1 2
18 Belg. waar terra nigra 3 25 1
18 Belg. waar blauwgrijs 2
18 geverfd techniek B 2 19
18 ruwwandig overig 6 19 3
18 ruwwandig ‘schuurpapier’ 5 16
18 gladwandig overig 1 109 2 1
18 dikwandig dolium 1 3
18 dikwandig amfoor 9 1 1
18 dikwandig wrijfschaal 1 1
18 baksteen overig 7
18 brons fibula 1
18 glas servies 1
18 brons naald 1
19 inheems overig versierd 1
19 inheems overig onversierd 13 2
19 terra sigillata versierd 1
19 terra sigillata onversierd 1
19 Belg. waar terra nigra 2 1
19 geverfd techniek A 1 1
19 ruwwandig overig 1 3
19 gladwandig overig 2 16 1 1
19 dikwandig dolium 7
19 dikwandig amfoor 1
19 dikwandig wrijfschaal 1
19 zoutpot 7
19 munt (as) Nero 1
19 brons 2
19 brons naald 1
20 inheems overig versierd 3 1
20 inheems overig onversierd 33 439 32
20 terra sigillata Arretina Haltern 3B 1
20 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1
20 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 37 1
20 terra sigillata Zuid-Gallisch 3 5
20 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 18/31 1

Gallisch
20 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 31 2

Gallisch
20 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 33 1

Gallisch
20 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1 1

Gallisch
20 terra sigillata Midden-/Oost- 3 2

Gallisch
20 geverfd overig 1
20 geverfd techniek A 3 2
20 geverfd techniek B St. 2 2

greppel materiaal categorie type R W B F
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20 geverfd techniek B St. 2A 2
20 geverfd techniek B Nb. 30 1
20 geverfd techniek B 37 9
20 Belg. waar terra nigra Hbw. 27 1
20 Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 3
20 Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 4
20 Belg. waar blauwgrijs Holw. 131 1
20 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 7
20 Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 8
20 Belg. waar overig 153 19
20 gladwandig overig Brunst. 5C 1
20 gladwandig overig St. 109A 1
20 gladwandig overig St. 130 1
20 gladwandig overig 162 3 2
20 ruwwandig overig St. 201A 3
20 ruwwandig overig St. 201B 6
20 ruwwandig overig St. 202\210 2
20 ruwwandig overig St. 214A 2
20 ruwwandig overig Nb. 89 8
20 ruwwandig overig Nb. 104 3
20 ruwwandig overig dekselgeul 1
20 ruwwandig ‘schuurpapier’ 9
20 ruwwandig overig 1
20 ruwwandig overig 194 18 2
20 dikwandig overig St. 147 1
20 dikwandig dolium 7 52
20 dikwandig amfoor 32
20 dikwandig wrijfschaal 1
20 gladwandig pijpaarde beeldje 1
20 metaal emailschijffibula 2.2.4. 1
20 metaal draadfibula dbd 1.3.3.1. 1
21 inheems overig versierd 1 1
21 inheems overig onversierd 18 168 8
21 terra sigillata onversierd 1
21 Belg. waar terra nigra versierd 3 10
21 geverfd techniek A 1
21 geverfd techniek B 1 3
21 ruwwandig overig 6 32 2
21 ruwwandig ‘schuurpapier’ 1
21 gladwandig overig 2 149 2 3
21 dikwandig dolium 5
21 dikwandig amfoor 1 52 1
21 dikwandig wrijfschaal 3
21 handgevormd zoutpot 3
21 baksteen overig tegula 3
21 metaal brons ring 2
21 metaal brons lunula 1
21 metaal ijzer lans 1
21 metaal ijzer sleutel 1
21 metaal ijzer mes 2
21 fibula draadfibula df 1.3.2.4. 1
22 inheems overig onversierd 8 57 2
22 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 37 1

Gallisch
22 terra sigillata versierd 2
22 terra sigillata Midden-/Oost- Drag. 18/31 1 1

Gallisch
22 terra sigillata onversierd 7 1
22 Belg. waar terra nigra 10 50 7
22 Belg. waar blauwgrijs 5
22 geverfd techniek A 1 1 1
22 geverfd techniek B 1 4 3
22 ruwwandig overig Nb. 89 1

greppel materiaal categorie type R W B F
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22 ruwwandig overig Nb. 120 4
22 ruwwandig overig 14 67 7
22 ruwwandig ‘schuurpapier’ 6 19 1
22 gladwandig overig 6 172 3 1
22 gladwandig rood 1 1 3
22 dikwandig dolium 4 6 2
22 dikwandig amfoor 41 3
22 dikwandig wrijfschaal St. 148 1
22 dikwandig wrijfschaal 29 4
22 baksteen overig tegula 35
22 handgevormd kurkurn 1
22 metaal brons armband 2
22 metaal brons ring 2
23 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 33 1
23 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 33 1
23 geverfd techniek B 1
23 ruwwandig overig 1
24 inheems overig onversierd 1 1 1
24 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 37 1
24 geverfd techniek B Nb. 30 1
24 geverfd techniek B 2
24 Belg. waar blauwgrijs 3
24 ruwwandig overig 1 1
24 dikwandig amfoor 4
24 baksteen overig tegula 1
25 inheems overig onversierd 1
25 dikwandig amfoor 4

greppel materiaal categorie type R W B F
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Bijlage 11  Vondsten uit de kleine kavel van

Periode I, II en III (percelen N1, N2, N3)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel  typen amforen naar Dressel (zie Van
der Werff 1987 met verwijzingen); Hofh.  typen Hofheim naar Ritterling 1912;
Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Nb.  typen Niederbieber naar Oelmann 1914; Ritt.  typen naar Ritterling
1912; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.

perceel materiaal categorie type R W B F

N1 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 3 1
N1 gladwandig overig 1
N1 dikwandig amfoor 10 1
N2 inheems overig versierd 14 4
N2 inheems overig onversierd 54 477 29 1
N2 terra sigillata Zuid-Gallisch Ritt. 5/9 1
N2 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 1
N2 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1
N2 terra sigillata Zuid-Gallisch 3
N2 geverfd techniek A St. 1 1
N2 geverfd techniek A 2
N2 Belg. waar blauwgrijs Brunst. 5 1
N2 Belg. waar blauwgrijs 2
N2 ruwwandig overig St. 201A 1
N2 ruwwandig overig dekselgeul 1
N2 ruwwandig overig 19 1
N2 gladwandig overig St. 129A 1
N2 gladwandig overig St. 130 1
N2 gladwandig overig Hofh. 50 3
N2 gladwandig overig 61 3 3
N2 dikwandig dolium 1 9
N2 dikwandig amfoor 10
N2 baksteen overig tegula 1
N2 fibula draadfibula DE 1.3.2.4. 1
N2 fibula rolkapfibula 2.2.7. 1
N2 fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1
N2 fibula oogfibula 1.2.2.4. 2
N3 inheems overig versierd 4 2
N3 inheems overig onversierd 32 327 16 1
N3 terra sigillata Zuid-Gallisch onversierd 4 1
N3 terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 1
N3 Belg. waar terra nigra 1
N3 Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 1
N3 Belg. waar blauwgrijs 7 4
N3 geverfd techniek A 1
N3 geverfd techniek B 2
N3 ruwwandig overig Nb. 104 2
N3 ruwwandig overig St. 201A 1
N3 ruwwandig overig 1 19 4
N3 gladwandig overig St. 129A 1
N3 gladwandig overig St. 132A 1
N3 gladwandig overig Hofh. 50 1
N3 gladwandig overig St. 152 1
N3 gladwandig overig 71 2 1
N3 dikwandig dolium 3 6
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N3 dikwandig amfoor Dressel 7/11 1
N3 dikwandig amfoor Dressel 20 1 1
N3 dikwandig amfoor 18

perceel materiaal categorie type R W B F
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Bijlage 12 Vondsten uit de grote kavel van Periode

III, IV en V (perceel N4)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel  typen amforen naar Dressel (zie Van
der Werff 1987 met verwijzingen); Hofh.  typen Hofheim naar Ritterling 1912;
Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Lud.  typen terra sigillata naar Ludowici 1908 en 1927; Nb.  typen
Niederbieber naar Oelmann 1914; Pélichet typen amforen naar Pélichet 1946;
St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994).

materiaal categorie type R W B F

inheems overig versierd 9 3
inheems overig onversierd 76 620 47
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 15/17 2
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 2
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 30 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 33 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 37 1
terra sigillata Zuid-Gallisch onversierd 5 2
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 18/31 4 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 31 2 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 33 1 1 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Lud. Sa/b 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch onversierd 27 3
terra sigillata overig versierd 4
geverfd techniek A 10 1
geverfd techniek A St. 2 1
geverfd techniek B 44 8
geverfd techniek B St. 2 1
geverfd techniek B Nb. 30 1
geverfd techniek C 1
Belg. waar rood 30
Belg. waar rood St. 131 1
Belg. waar rood St. 132 2
Belg. waar blauwgrijs Brunst. 3 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 138 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 23
Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 11
Belg. waar blauwgrijs Holw. 155 1
Belg. waar blauwgrijs Nb. 120A 1
Belg. waar blauwgrijs 215 19
ruwwandig overig Nb. 89 15
ruwwandig overig Nb. 104 4
ruwwandig overig Nb. 112 1
ruwwandig overig Nb. 120 3
ruwwandig overig Brunst. 21 1
ruwwandig overig Brunst. 22 2
ruwwandig overig Brunst. 22B1 1
ruwwandig overig Brunst. 22B2 1
ruwwandig overig St. 201A 3
ruwwandig overig St. 201B 1
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ruwwandig overig St. 209 1
ruwwandig overig St. 202/210 1
ruwwandig overig St. 210 1
ruwwandig overig St. 216 1
ruwwandig overig 2 207 30 2
ruwwandig ‘schuurpapier’ Nb. 104 1
ruwwandig ‘schuurpapier’ St. 210 1
ruwwandig ‘schuurpapier’ 4
gladwandig overig Brunst. 6 1
gladwandig overig Hofh. 50 1
gladwandig overig Nb. 79A 2
gladwandig overig St. 109A 1
gladwandig overig St. 109C 1
gladwandig overig St. 109/110A 1
gladwandig overig St. 109/110B 1
gladwandig overig St. 109/110 2
gladwandig overig St. 113 3
gladwandig overig St. 120B 1
gladwandig overig St. 121 1
gladwandig overig St. 129A 2
gladwandig overig St. 129B 1
gladwandig overig St. 130 1
gladwandig overig St. 131 1
gladwandig overig 1 486 26 29
dikwandig dolium 15 79 6
dikwandig amfoor Dressel 20 3 3
dikwandig amfoor Pélichet 47 2
dikwandig amfoor 4 147
dikwandig wrijfschaal St. 148 3
dikwandig wrijfschaal St. 149 16
dikwandig wrijfschaal 13 4
baksteen overig tegula 72
fibula kap-/bozumfibula 1.1.3. 1
fibula boogfibula A 1.2.3.1. 3
fibula draadfibula BC 1.3.2.2. 1
fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1
fibula draadfibula D 1
fibula draadfibula 1.3.3.2. 1
fibula knikfibula B 2
fibula scharnierfibula 1
munt (as) Augustus 10 BC-14 AD 1
munt (denarius) Augustus 2 BC-4 AD 1
munt (denarius) Traianus 114-117 AD 1
metaal brons naald 1

materiaal categorie type R W B F
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Bijlage 13  Vondsten uit de kleine kavel van Periode

IV en  V (perceel N5)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.  typen naar
Brunsting 1937; Drag. typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel typen amforen naar Dressel (zie Van der
Werff 1987 met verwijzingen); Hbw. typen terra nigra naar Holwerda 1941;
Holw. typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Nb. typen Niederbieber naar Oelmann 1914; St.  typen naar Stuart 1963.

materiaal categorie type R W B F

inheems overig versierd 5 3
inheems overig onversierd 19 219 11 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 2
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18/31 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 27 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 10/54 1
terra sigillata Zuid-Gallisch onversierd 4 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 33 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch onversierd 1
geverfd techniek A St. 1 1
geverfd techniek A St. 2 3
geverfd techniek A St. 2A 1
geverfd techniek A St. 7 1
geverfd techniek A 9 1
geverfd techniek B Brunst.  5 5
geverfd techniek B St. 2 1
geverfd techniek B St. 10 1
geverfd techniek B 37 4
Belg. waar rood 15 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 27 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 115 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 131 2
Belg. waar blauwgrijs Holw. 134 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 4
Belg. waar blauwgrijs Holw. 140/2 6
Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 8 4
Belg. waar blauwgrijs Nb. 120A 1
Belg. waar blauwgrijs 115 15
Belg. waar terra nigra Hbw. 27 1
Belg. waar terra nigra Hbw. 52A 1
Belg. waar terra nigra 1
ruwwandig overig Brunst.  22 1
ruwwandig overig Nb. 89 6
ruwwandig overig Nb. 104 9
ruwwandig overig St. 201A 1
ruwwandig overig St. 202/210 1
ruwwandig overig 2 86 23 1
gladwandig overig St. 131 2
gladwandig overig St. 132A 1
gladwandig overig 133 6 4
dikwandig dolium 6 18
dikwandig amfoor Dressel 20 1 1
dikwandig amfoor Dressel 7/11 1
dikwandig amfoor 66
dikwandig wrijfschaal St. 148 3
dikwandig wrijfschaal St. 149 3
dikwandig wrijfschaal 2 1
baksteen overig tegula 11
glas sieraad kraal 1
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Bijlage 14  Vondsten uit de tussenkavel van Periode

IV en V (perceel N6)

Legenda: R  randscherven; W  wandscherven; B  bodemscherven; F  niet nader
te determineren fragmenten (incl. oren van kruiken); Brunst.   typen naar
Brunsting 1937; Drag.  typen terra sigillata naar Dragendorff 1895 (zie ook
Oswald & Davies Pryce 1920); Dressel  typen amforen naar Dressel (zie Van
der Werff 1987 met verwijzingen); Hofh.  typen Hofheim (naar Ritterling 1912);
Holw.  typen blauwgrijs kustaardewerk naar Holwerda 1923 (zie ook Brouwer
1986); Nb.  typen Niederbieber naar Oelmann 1914; Pélichet  typen amforen
naar Pélichet 1946; St.  typen naar Stuart 1963.

De fibulae zijn ingedeeld volgens de typologie van Van der Roest 1988.
De munten zijn gedetermineerd door J. Aarts, AIVU (zie ook Aarts 1994).

materiaal categorie type R W B F

inheems overig onversierd 24 179 16
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 18 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 29 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 30 1
terra sigillata Zuid-Gallisch Drag. 37 1
terra sigillata Zuid-Gallisch onversierd 8 2
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 33 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch Drag. 37 1
terra sigillata Midden-/Oost-Gallisch onversierd 1
geverfd techniek A 1
geverfd techniek B 10 1
Belg. waar rood St. 132 1
Belg. waar rood 3
Belg. waar blauwgrijs Holw. 55 1
Belg. waar blauwgrijs Holw. 140 2
Belg. waar blauwgrijs Holw. 141/2 4
Belg. waar blauwgrijs 38 5
ruwwandig overig Brunst. 22 1
ruwwandig overig Nb. 89 2
ruwwandig overig St. 201a 1
ruwwandig overig 2 26 6
gladwandig overig Brunst. 6 1
gladwandig overig Hofh. 50 1
gladwandig overig St. 129A 2
gladwandig overig St. 130 1
gladwandig overig St. 146 1
gladwandig overig 147 10 7
dikwandig dolium 3 22
dikwandig amfoor Pélichet 47 1
dikwandig amfoor Dressel 7/11 1
dikwandig amfoor Dressel 20 1
dikwandig amfoor 34 1
dikwandig wrijfschaal St. 148 2
dikwandig wrijfschaal St. 149 2
dikwandig wrijfschaal 3 2
baksteen overig tegula 14
munt (sestertius) Claudius 41-50 AD 1
munt (denarius) Augustus 30-29 BC 1
fibula draadfibula C 1.3.2.3. 1
metaal brons ringetje 1








