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1 Inleiding 

In het kader van de archeologische begeleiding van de planvorming en de uitvoering 
van de Betuweroute is tussen 1991 tot en met 1996 door de Stichting Regionaal 
Archeologisch Archiverings Project (RAAP) een onderzoek uitgevoerd naar de 
archeologische waarden in het tracé, in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen Rail 
Infrabeheer Managementgroep Betuweroute (NS-RIB MGBR). RAAP heeft onder meer 
een inventarisatie, een veldkartering en een waarderingsonderzoek uitgevoerd.1 Op 
grond daarvan zijn door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) vindplaatsen geselecteerd die (potentieel) behoudenswaardig zijn.2 

Op elk van de geselecteerde vindplaatsen wordt een Aanvullend Archeologisch 
Onderzoek (AAO) uitgevoerd, vooral om de behoudenswaardigheid nader te 
kunnen bepalen, om na te gaan of er mogelijkheden voor fysiek behoud zijn en om 
gegevens te verzamelen voor het opstellen van een zo adequaat mogelijk ontwerp 
voor fysiek behoud of defnitief onderzoek. 
Vervolgonderzoek aan bekende vindplaatsen geschiedt normaliter in de condi-
tioneringsfase voorafgaand aan de realisatiefase. Vindplaats 50 is in deze fase echter 
niet voor nader onderzoek geselecteerd omdat RAAP abusievelijk meldde dat de 
vindplaats 100 m buiten het tracé van de Betuweroute ligt.3 Volgens alle 
kaartversies in het Betuweroutearchief, aanwezig vanaf versie B, is de vindplaats wel 
binnen de tracégrenzen gesitueerd en wordt deze direct bedreigd door de 
ontgraving van spoorsloten en de aanleg van een 4-5 m dik zandlichaam. Daarom is 
alsnog een vervolgonderzoek uitgevoerd in het kader van de Tracébegeleiding van 
de Betuweroute. Het ontwerp voor dit onderzoek is opgesteld door de Projectgroep 
Archeologie Betuweroute (PAB).4 

Het onderhavige AAO heeft plaatsgevonden op een terrein bij Schelluinen, gemeente 
Giessenlanden (toponiem: knooppunt Gorinchem) (afb. 1). Het AAO is uitgevoerd 
door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC). De supervisie was in handen van T. 
A. Goossens die tevens de dagelijks wetenschappelijk leider was. De technische 
leiding had R. Machiels, geassisteerd door leden van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Lek- en Merwedestreek. De PAB voerde 
de directie. De voorbereidingen voor het veldwerk vonden plaats op 16 juni 2000. Het 
veldwerk zelf is verricht van 19 tot en met 23 juni 2000. De uitwerking van het 
veldwerk vond plaats tussen 26 juni en 15 september 2000. 
De vondsten die tijdens het AAO zijn aangetrofen, zijn opgeslagen in het depot van 
de ROB te Amersfoort. De analoge en digitale documentatie van het onderzoek 
bevindt zich in het archief van de ROB. 

Administratieve gegevens van de vindplaats 

ROB-objectnaam: Knooppunt Gorinchem 
ROB-objectcode (CAA): n.v.t. 
ROB-selectienummer: Vindplaats 50 
Centrum-coördinaten: 124.325/428.750 
Gemeentecode: GIEN 
RAAP-code: BR0006 
RAAP-cat.nr.: 103 
NS-objectcode: n.v.t. 
NS-kilometrering (I-versie): 23,99-24,02 

2 Vooronderzoek 
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De vindplaats is ontdekt door de Stichting RAAP tijdens een systematisch 
boor- en verkenningsonderzoek in het tracé van de Betuweroute.5 Vanwege de zeer 
stugge bovengrond (goed gerijpte klei) bleek het zetten van boringen met een guts 
niet mogelijk en is alleen gebruik gemaakt van een smalle (diameter 7 cm) en een 
brede (diameter 12 cm) Edelmanboor. In totaal zijn 42 boringen gezet. In eerste 
instantie is het terrein (grasland) verkend middels twee boorraaien. De afstand tussen 
de raaien bedroeg 30 m en de afstand tussen de boringen 25 m. Vervolgens zijn ter 
hoogte van de vindplaats 30 waarderende boringen gezet met tussenafstanden van 5 
en 10 m. Tevens zijn op het terrein molshopen onderzocht op vondsten. 
De bouwvoor bevat veel middeleeuws en postmiddeleeuws stadsafval. Onder de 
bouwvoor is in de top van een zandige klei – op een diepte van 0,7 tot 1,0 m -mv – een 
vondstlaag met houtskool, bot en aardewerk ontdekt. Het centrale deel van de 
vindplaats is niet aangetast en opmerkelijk goed geconserveerd. De noordelijke en 
zuidelijke begrenzing van de vindplaats daarentegen zijn aangetast door respectie-
velijk een gedempte en een watervoerende sloot. Gezien de spreiding van de vondsten 
en de datering van het aardewerk heeft RAAP de vindplaats geïnterpreteerd als een 
nederzetting uit het laatste deel van de Vroege Middeleeuwen en het eerste deel van 
de Late Middeleeuwen. De boringen hebben uitgewezen dat de nederzetting gelegen 
is op een stroomrug.6 

3 Doel van het onderzoek 

Zoals geformuleerd in het ontwerp heeft het AAO tot doel de RAAP-gegevens met 
betrekking tot de omvang, aard en kwaliteit van de vindplaats aan te vullen voor 
wat betreft het bedreigde deel van het terrein.7 Bovendien zal inzicht verkregen 
moeten worden in de aard, hoeveelheid en kwaliteit van de artefacten. Op basis van 
de uitkomsten moeten gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen over 
het vervolgtraject: defnitief onderzoek, fysieke bescherming of afschrijven van de 
vindplaats als deze niet behoudenswaardig zou blijken te zijn. 
De specifeke onderzoeksvragen waren de volgende:8 

1 Wat is de omvang van de vindplaats binnen de onteigeningsgrenzen van 
    het Betuwerouteproject? 
2 Zijn er grondsporen en wat is hun aard? 
3 Wat voor vondstmateriaal is aanwezig? 
4 Wat is de datering van de vindplaats? 
5 Wat is de aard van de vindplaats? 

4 Methode 

Binnen het terreingedeelte dat samenvalt met het tracé (ca. 0,07 ha), zijn twee 
putten aangelegd (put 1 en put 2). Deze omvatten tezamen 733 m2 (afb. 2). 
De putten liggen conform het AAO-ontwerp en omvatten de door RAAP 
gekarteerde vindplaats binnen de tracégrenzen.9 De omvang van de putten wijkt 
wel af van het ontwerp. Het bleek technisch onmogelijk om met één kraanmachine, 
binnen vijf werkdagen, de in het ontwerp vastgestelde hoeveelheid grond 
(voornamelijk klei) te ontgraven en weer in de oorspronkelijk staat (inclusief 
scheiding van bouwvoor en onderliggende klei) terug te plaatsen. Bovendien bleek 
de aangepaste, kleinere omvang van de putten te volstaan om de beoogde 
begrenzing van de vindplaats binnen het tracé vast te stellen. 
In put 1 is de bouwvoor machinaal verwijderd over een oppervlak van 637 m2 en op 
een aparte plek gestort. Gezien de geringe hoeveelheid beschikbare tijd is na 
overleg met de opdrachtgever besloten deze put niet verder uit te breiden. De 
eerste aandacht is gericht geweest op de westelijk helft van de put, de zone waar 

5 Asmussen 1994. 

6 Asmussen 1994. 

7 Mietes & Wieringa 2000; 4. 

8 Mietes & Wieringa 2000. 

9 Mietes & Wieringa 2000. 
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Afb. 2. Overzicht van de 
opgravingsputten. 
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Afb. 3. Overzicht van de grond-
sporen. 

RAAP de kern van de vindplaats situeert (afb. 3). Direct onder de bouwvoor waren 
de eerste vage (donker-) grijze sporen reeds zichtbaar in een grijsbruine, lichte klei 
op een diepte van 0,3-0,5 m -mv (vlak 1).10 Het oorspronkelijke loopvlak en de door 
RAAP veronderstelde vondstlaag ontbraken echter. Het perceel waarin de 
vindplaats ligt, bleek recentelijk te zijn geëgaliseerd. Vermoedelijk heeft RAAP 
tijdens het booronderzoek de vuile vulling van de sporen aangezien voor een 
vondstlaag. Bij het machinaal (zonder speciale schaafbak) en handmatig schaven 
van vlak 1 is een klein aantal losse scherven gevonden. Een aanvullend onderzoek 
met een metaaldetector heeft enkele metalen objecten opgeleverd. Een deel van 
de vondsten, waaronder het metaal, is recent. Deze mix van recente en 
middeleeuwse vondsten moet het resultaat zijn van biogene en antropogene 
verstoring, met name de voornoemde egalisatie. Ofschoon aanwijzingen voor een 
vondstlaag ontbraken, is voor de zekerheid toch een grondmonster (20 l) genomen 
uit vlak 1 ten behoeve van ecologisch onderzoek. 
Put 1 is vervolgens verdiept (ca. 0,25 m) tot een duidelijk zichtbaar sporenvlak (vlak 
2; grijsbruine venige klei en kleiig veen) verscheen op een diepte van 0,7-1,0 m 
-NAP. Vlak 2 bevatte, met uitzondering van de sporen, relatief weinig vondsten. De 
sporen bleken zich, conform de verwachting, te beperken tot de westelijke helft van 
de put (afb. 3). Uit de vulling van de sporen zijn grondmonsters (5 l) genomen ten 
behoeve van ecologisch onderzoek. Om een duidelijke begrenzing van de 
vindplaats te kunnen vaststellen, is ten oosten van de sporenconcentratie een sleuf 
aangelegd. Deze is verdiept tot 1,1-1,7 m -NAP (afb. 3). In de sleuf zijn geen sporen 
of vondsten meer geconstateerd. Tenslotte zijn van de noordwand van put 1 drie 
profelopnames gemaakt. 
Vervolgens is put 2 ten zuiden van put 1 aangelegd (afb. 2). Beide putten worden 
gescheiden door een watervoerende sloot. De onderlinge positie en oriëntatie van 
de greppelsporen in put 1 leken op een zuidelijke begrenzing van de vindplaats te 
wijzen (afb. 3). Het lag daarom niet in de verwachting dat de vindplaats zich voort 
zou zetten in put 2. Tijdens de opgraving is, na overleg met de opdrachtgever, dan 
ook besloten om de omvang van de zuidelijke put in te perken tot een rechthoekige 
sleuf van 50 x 6 m, parallel aan de scheidingsloot (afb. 2). Het machinaal verdiepen 
tot achtereenvolgens vlak 1 direct onder de bouwvoor en vlak 2 op een diepte van 
1,1-1,5 m -NAP heeft, zoals verwacht, geen grondsporen opgeleverd. Het machinaal 

10 Vanwege het ontbreken van 
duidelijke of bijzondere sporen en 
vondsten zijn, conform het ontwerp 
(Mietes & Wieringa 2000), van vlak 1 
geen veldtekeningen gemaakt en 
geen waterpashoogtes genomen. 
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Afb. 4. De positie van de boringen, de 
putten en de lokale geomorfologie. 

schaven van vlak 1 en het aanvullende onderzoek met de metaaldetector hebben 
slechts een klein aantal vondsten opgeleverd. Wederom duidt de mix van enkele 
middeleeuwse en vooral (sub)recente scherven en metaalobjecten op een 
verstoorde context. In vlak 2 zijn geen vondsten aangetrofen. 

5 Resultaten 

5.1 Fysische geografe en stratigrafe11 
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 Afb. 5. Geologisch/geomorfologisch 
profel. 

Voorafgaand aan en gelijktijdig met de opgraving is een fysisch-geografsch 
onderzoek verricht in de directe omgeving van de vindplaats. Doel van het onder-
zoek was het plaatsen van de vindplaats in een landschappelijke context en het 
vaststellen van de eventuele verdere verbreiding van de vindplaats binnen de 
onteigeningsgrenzen van de Betuweroute. 

Methode 
In het onderzoeksgebied zijn twee boorraaien gezet (afb. 4). Raai A-A’ (boringen 1-5) 
ligt in de as van het tracé van de Betuweroute. Aangezien het tracé min of meer 
evenwijdig aan een stroomrug zou lopen, is na overleg met de opdrachtgever 
besloten een tweede raai B-B’ (boringen 6-9) min of meer haaks op de stroomrug te 
zetten. De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor tot 1,20 m -mv of tot aan 
de actuele grondwaterstand. Vervolgens zijn de boringen doorgezet met een 
gutsboor (diameter 3 cm) tot de technisch maximaal haalbare diepte. Naast deze 
negen raaiboringen zijn enkele boringen in de vindplaats gezet. Op grond van de 
boringen 1-3 en 6-9 van de raaien A-A’ en B-B’ is een lithogenetisch profel getekend 
(afb. 5). In put 1 zijn drie profelopnames gemaakt van de noordelijk putwand. 

Resultaten 
Uit het fysisch-geografsch onderzoek blijkt dat de vindplaats gelegen is op de 
zuidelijke oeverzone van een zuidwest-noordoost gerichte stroomgordel (afb. 4). 
De stroomgordel wordt gerekend tot het Spijkse systeem, dat gedateerd is tussen 613 
en 272 cal BC.12 De laatmiddeleeuwse sporen in put 1 zijn ingegraven in de top van de 
oeverafzettingen (lichte klei) van de fossiele stroomgordel. Ter hoogte van put 2 gaan 
deze oeverafzettingen over in moerige komafzettingen (kleiig veen). Deze overgang is 
tevens terug te vinden in het lithogenetische profel van het onderzoeksterrein op ca. 1 
m -NAP (afb. 5). Direct ten zuiden van de vindplaats bevinden zich crevasseafzettingen 
in de ondergrond die eveneens tot het Spijkse systeem behoren (afb. 4 en 5). Op 
grotere diepte, op ca. 5,5 m -mv, zijn beddingafzettingen aangeboord van een oudere 
stroomgordel. Deze wordt gerekend tot het systeem van Gorinchem-Arkel (5437-4409 
cal BC).13 

De middeleeuwse sporen bevinden zich direct onder de 30-50 cm dikke bouwvoor. 
Tijdens de opgraving bleek al snel dat een vondstlaag ontbrak. Het booronderzoek 
heeft uitgewezen dat verschillende percelen in het onderzoeksgebied zijn 
geëgaliseerd waarbij het oorspronkelijke reliëf is aangetast. De bovenkant van de 
sporen in put 1 ligt op een diepte van 0,3-0,5 m -NAP. De sporen zijn ingegraven in 

11 Zie bijlage 1. 

12 Berendsen & Stouthamer 2001. 

13 Berendsen & Stouthamer 2001. 
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een lichte klei (oeverafzettingen van de stroomgordel) tot een diepte van maximaal 
1,5 m -NAP. Het booronderzoek in de omgeving van de twee putten heeft geen 
vondstlaag of sporen opgeleverd. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
bewoningssporen zonder vondstlaag moeilijk te ontdekken zijn met een 
booronderzoek. Bovendien was het booronderzoek met name gericht op de relatie 
tussen de vindplaats en de stroomgordel. Zo zijn direct ten noorden van put 1 geen 
boringen meer gezet. Boring 6 heeft wel enig middeleeuws aardewerk opgeleverd 
in de top van de oeverafzettingen (afb. 4 en 5). 
De conserveringsomstandigheden voor organische resten zijn relatief goed. In het 
hele onderzoeksterrein bevindt de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) zich 
tussen 0,8 en 1,2 m -mv. In put 1, waar de sporen tot een diepte van maximaal 1,5 m 
-NAP reiken, schommelt de GLG rond 1,1 m -NAP. 

Conclusies 
1 Op ca. 5,5 m -mv bevindt zich een meandergordel die behoort tot het systeem 
van Gorinchem-Arkel. De vindplaats ligt in de top van oeverafzettingen behorend 
bij een stroomgordel van het Spijkse systeem. Direct ten zuiden van de vindplaats 
bevinden zich in de ondergrond crevasseafzettingen die eveneens behoren tot het 
Spijkse systeem. 
2 De potentiële conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal zijn 
relatief goed. 
3 De mogelijkheden voor een paleografsche reconstructie ten tijde van de 
bewoning zijn goed. 
4 Op de vindplaats is geen vondstlaag aanwezig. 

5.2 Grondsporen 

In put 1 zijn direct onder de 30-50 cm dikke bouwvoor de eerste grondsporen 
opgemerkt (vlak 1). Om een duidelijk zichtbaar sporenvlak te krijgen is ca. 25 cm 
verder verdiept tot 0,7-1,0 m -NAP (vlak 2). In vlak 2 zijn zes sporen aangetrofen, alle 
in de westelijke helft van put 1 (afb. 3). Spoor 1 en 2 zijn greppels met 
laatmiddeleeuws vondstmateriaal. Spoor 1 is 3 m breed en noordwest-zuidoost 
georiënteerd. Spoor 2 is 1,3 m breed en ligt haaks op het oostelijk uiteinde van spoor 
1. De greppels staan niet met elkaar in verbinding; hun onderlinge afstand bedraagt 2 
m. Beide greppels lijken de zuidoosthoek van een erfafscheiding te vormen. De kern 
van het erf zou dan ten noordwesten van put 1 moeten liggen, dichter bij de top van 
de stroomgordel (afb. 4). De greppels zijn gecoupeerd. Ze blijken te zijn ingegraven 
tot ca. 1,5 m -NAP, terwijl de GLG in put 1 rond 1,1 m -NAP schommelt. Gezien hun 
ligging op de overgang van de stroomgordel naar de lager gelegen komgronden 
hebben de greppels (naast fysieke en sociale afbakening) vermoedelijk gezorgd voor 
de ontwatering van het erf. 
De overige sporen bestaan uit twee incomplete sporen (spoor 4 en 6), een recht-
hoekige kuil (spoor 3) en een recente greppel (spoor 5). Spoor 4 en 6 zijn aan-
gesneden door de noordelijke putwand. Deze relatief ondiepe (ca. 0,9 m -NAP) 
sporen bevatten geen vondstmateriaal; hun functie en ouderdom zijn onbekend. 
Spoor 3 is een rechthoekige kuil van 2,8 bij 1,3 m waarin laatmiddeleeuws vondst-
materiaal is aangetrofen. De kuil ligt direct ten westen van greppelspoor 2. Spoor 3 is 
gecoupeerd. De kuil reikt tot een diepte van 1,3 m -NAP. De primaire functie van de 
kuil is onbekend. Wel is duidelijk dat de kuil en de voornoemde greppels in de loop 
van de bewoning deels zijn opgevuld met nederzettingsafval.  

5.3 Vondsten 

Verbrande leem 
In totaal zijn 343 stuks (1.763,2 g) verbrande leem geborgen. Het merendeel (73 %) 
is afkomstig uit de laatmiddeleeuwse sporen van put 1 (afb. 3). Het materiaal is over 
het algemeen sterk gefragmenteerd en bestaat vrijwel geheel uit huttenleem. Op 
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rand wand bodem oor tuit totaal perc. gewicht 

Romeinse Tijd 2 - - - - 2 0,2 35 
Terra Sigilata 1 - - - - 1 - 1 
dikwandig 1 - - - - 1 - 34 

Vroege Middeleeuwen - 4 - - - 4 0,5 35 
Badorf - 4 - - - 4 - 35 

Late Middeleeuwen 73 624 14 2 4 717 85,3 7.286 
Pingsdorf 17 139 9 1 3 169 - 1.898 
Pafrath 32 232 - - - 264 - 2.123 
kogelpot 9 97 - - - 106 - 1.469 
Maasvallei 7 104 4 1 1 117 - 884 
Elmpt 2 20 1 - - 23 - 668 
Zuidlimburg 1 6 - - - 7 - 55 
proto-steengoed - 1 - - - 1 - 2 
grijsbakkend 3 3 - - - 6 - 108 
roodbakkend 2 22 - - - 24 - 79 

Middeleeuwen - 4 - - - 4 0,4 16 
kogelpot - 4 - - - 4 - 16 

Nieuwe Tijd 6 16 2 1 - 25 2,9 132 
steengoed 1 1 - 1 - 3 - 62 
roodbakkend - 2 - - - 2 - 4 
witbakkend 2 5 2 - - 9 - 37 
ondetermineerbaar 3 8 - - - 11 - 29 

periode onbekend 1 88 - - - 89 10,6 227 
ondetermineerbaar 1 88 - - - 89 - 227 

totaal 82 736 16 3 4 841 100 7.731 

een aantal leembrokken zijn afdrukken van takken herkend. In de Late 
Middeleeuwen waren de wanden van de boerderijen nog opgebouwd uit een 
skelet van palen/planken dat was opgevuld met takken en dichtgesmeerd met 
leem. De boerderij(en) van vindplaats 50 bevond(en) zich hoogstwaarschijnlijk ten 
noordwesten van de sporenconcentratie in put 1 (afb. 3 en 4). 

Aardewerk14 

Het AAO heeft 841 scherven (totaal gewicht 7.731 g) opgeleverd (tabel 1). 
Het aardewerk is goed bewaard gebleven. Een deel (35 %) van de scherven is afkomstig 
uit vlak 1 van zowel put 1 als put 2 (afb. 2). De grond uit dit vlak is deels verstoord door 
egalisatie en vermenging met de bouwvoor. Scherven uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd zijn door elkaar gevonden. Het resterende aardewerk is afkomstig uit put 1 
(12 % uit vlak 2; 53 % uit de sporen 1-3) en bestaat uitsluitend uit laatmiddeleeuws 
materiaal (afb. 3). Dit aardewerk is grotendeels afkomstig uit het Duitse Rijnland 
(Pingsdorf en Pafrath) en de Maasvallei. Naast het geïmporteerde, gedraaide 
aardewerk neemt het handgevormde kogelpotaardewerk een belangrijke plaats in. Een 
combinatie van deze verschillende categorieën aardewerk is typisch voor de 11e-13e 

eeuw. In het aardewerkcomplex komen ook Elmpter waar en proto-steengoed (Zuid-
Limburg) voor. Deze laatste categorieën stammen uit de 12e-13e eeuw. Beide zijn 
slechts met enkele scherven vertegenwoordigd. Het opvallend lage aantal 
Elmpter waar en proto-steengoed, de opvolger van het Pingsdorfaardewerk, 
duidt op een vroege fase in deze periode: de 12e eeuw. Tenslotte zijn er twee 
randfragmenten die een scherpere datering toelaten. Een dakvormige, 
afgeschuinde Pingsdorfrand en een manchetrand van een pot uit de Maasvallei 
plaatsen het aardewerk en daarmee de bewoning van de nederzetting in het 
tweede en derde kwart van de 12e eeuw (afb. 6).15 

Tabel 1. Aantallen en gewichten (in 
grammen) scherven per baksel en 
per periode. 

14 De aardewerkanalyse is verricht 
door C. Nooijen van het ADC. 
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Afb. 6. Aardewerk, schaal 1:2 (boven: 
KNGV004007KAW008, onder: 
KNGV004007KAW001) 

15 Zie voor de datering Verhoeven 
1996: 59-66. 

16 Het metaalonderzoek is verricht 
door K. Abelskamp van het ADC. 

17 Gezien de slechte staat en de 
onbekende functie zijn de metaal-
brokken niet afgebeeld. 

18 Zie bijlage 2. 

Metaal16 

Onderzoek met de metaaldetector van vlak 1 in put 1 en 2 heeft slechts recente 
metaalobjecten (voornamelijk spijkers) opgeleverd (afb. 2). Pas na het verdiepen 
van vlak 1 zijn, eveneens met de metaaldetector, objecten in laatmiddeleeuwse 
context gevonden. In put 1 zijn drie kleine metaalbrokken aangetrofen. Twee zijn 
afkomstig uit vlak 2 (vnr 4002); de derde is gevonden in greppelspoor 2 (vnr 4003) 
(afb. 3). 
Bij de objecten uit vlak 2 gaat het in beide gevallen om een koperlegering. 
Het oppervlak van het metaal is behoorlijk gecorrodeerd. De objecten zijn daarom 
doorgelicht met röntgen om eventuele voorwerpen te ontdekken. Er waren echter 
geen duidelijke contouren of oorspronkelijke oppervlakken van artefacten te zien. 
Mogelijk zijn de objecten afval van metaalproductie.17 Het object uit de vulling van 
de greppel is gemaakt van ijzer. Het is volledig bedekt met concreties. 
Röntgendoorlichting heeft in dit geval wel een herkenbaar artefact opgeleverd, te 
weten een spijker. De spijker is van kop tot punt intact. Spijkers werden in de 
laatmiddeleeuwse nederzetting vermoedelijk gebruikt voor de verbinding van 
houtdelen, bijvoorbeeld in de constructie van een boerderij.  

Bot18 

Het AAO heeft 169 stuks bot met een totaal gewicht van 281,6 g opgeleverd. De 
botvondsten zijn deels (19 %) verzameld tijdens het machinaal en handmatig 
schaven van vlak 1 en 2 in put 1 (afb. 3). Het merendeel van de botvondsten is 
afkomstig uit de laatmiddeleeuwse sporen van put 1 (81 %) (afb. 3). 
Het botmateriaal is sterk gefragmenteerd. Desondanks zijn de resten redelijk 
geconserveerd. Een aantal fragmenten (met name vlakvondsten) vertoont sporen 
van verwering. Deze slechte conserveringstoestand is vermoedelijk het gevolg van 
de ligging van het materiaal in een kalkloze klei boven het grondwaterniveau. Er 
zijn slechts drie gebitselementen aangetrofen. Ca. 14 % van de botresten is 
verbrand. 
De 169 stuks dierlijk bot bleken afkomstig te zijn van 93 (incomplete) botten. Bijna 
alle botfragmenten (N=92) zijn afkomstig van zoogdieren. Eén botfragment van een 
eend en één schelpfragment van een ‘nonnetje’ geven aan dat ook andere 
dierklassen vertegenwoordigd zijn. Het grootste deel van de zoogdierfragmenten 
(ca. 80 %) is te zeer gefragmenteerd om op soort te brengen. Van de rest is het 
merendeel toe te wijzen aan rund. Rund neemt 13 % in van het totaal van 92. 
Daarna volgt varken (3 %). Schaap/geit wordt door slechts één determinatie 
vertegenwoordigd. De aanwezigheid van hond tenslotte is indirect af te leiden uit 
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vraatsporen op de botten. Een deel van de vraatsporen is overigens ook toe te 
wijzen aan varken of mens. Duidelijke sporen van de mens zijn de slacht- en 
haksporen op 16 botten. 
Het aantal (op soort determineerbare) botfragmenten is te gering om onderzoek 
te verrichten naar schofthoogten, slachtleeftijden etc. De mogelijkheden voor 
onderzoek naar de dierlijke component binnen de laatmiddeleeuwse bestaans-
economie zijn daarom beperkt. Rund, varken en schaap/geit zijn in ieder geval te 
verwachten in elke nederzetting met een veestapel uit deze periode.19 

Tussen het botmateriaal bevindt zich één artefact: een beschadigde en licht 
verweerde knoop, vervaardigd uit zoogdierbot. Door de bewerking van het bot is 
de diersoort niet meer te achterhalen. De knoop is afkomstig uit vlak 1 van put 1 uit 
een mogelijk verstoorde context (zie par. 4). Het is daardoor onzeker of de knoop bij 
de laatmiddeleeuwse bewoning hoort. 

Botanische macroresten20 

Er zijn vijf monsters (totaal 25 l) archeobotanisch onderzocht. De monsters 
zijn genomen uit de verschillende vullingen van de laatmiddeleeuwse greppels 
(spoor 1 en 2) en kuil (spoor 3) van put 1 (afb. 3). De monsters zijn na het zeven 
geïnventariseerd om inzicht te krijgen in de conservering en rijkdom van het 
materiaal. Uiteindelijk is één monster met verkoold en één monster met onverkoold 
materiaal geselecteerd op basis van rijkdom en variatie. Het verkoolde materiaal is 
afkomstig uit een relatief vondst- en houtskoolrijke vulling van greppelspoor 2 (vnr 
4014). Het materiaal is erg slecht bewaard gebleven als gevolg van de ligging boven 
het grondwaterniveau. Het onverkoolde materiaal is afkomstig uit de onderste 
vondstarme vulling van greppelspoor 1 (vnr 4018). Dankzij de ligging onder het 
grondwaterniveau is dit materiaal wel goed geconserveerd. 
Het verkoolde materiaal bestaat grotendeels uit graan. De aangetrofen gewassen 
zijn emmertarwe (Triticum dicoccon), haver (Avena spec.), gerst (Hordeum vulgare), 
en erwt (Pisum sativum), waarbij emmer en haver verreweg het grootste deel 
innemen. Deze elementen passen goed in het sinds kort bekende voedselpatroon 
uit andere laatmiddeleeuwse nederzettingen (Malburg, Stenen Kamer en Linge) in 
het rivierengebied. 21,22 In monster 4014 zijn ook kafresten van haver en emmer 
gevonden. Van de aangetrofen haver kan op basis van de zaden niet worden 
gezegd of het om de gecultiveerde haver (Avena sativa) of het akkeronkruid oot 
(Avena fatua) gaat. Kaf duidt echter wel op de aanwezigheid van de cultuurvorm. 
Voor een vrijdorsend graan als haver wijzen kafresten, waaronder 
kafnaaldfragmenten, tevens op verbouw in de nabijheid. Aangetrofen kafresten 
van emmer hoeven hier niet op te wijzen. Bij niet vrijdorsende soorten als 
emmertarwe wordt het kaf namelijk pas vlak voor de bewerking en consumptie van 
de korrels gescheiden.23 

Graansoorten werden vaak gemengd verbouwd om de kans op een complete 
misoogst te verminderen. Omdat haver een vrijdorsend gewas is en emmer niet, is 
het onwaarschijnlijk dat ze op dezelfde akker zijn verbouwd. De enkele aangetrofen 
korrels gerst zijn waarschijnlijk de resten van de verbouw van dit gewas op één van 
de akkers in een voorgaand jaar. De gevonden erwten hebben meer zorg nodig dan 
het graan en zullen in een tuin zijn verbouwd. Het is niet te achterhalen of ze op het 
erf zijn verbouwd of van elders ingevoerd. 
De hoge en droge stroomgordel waarop de vindplaats is gelegen, was goed 
geschikt voor de verbouw van graan. De lager gelegen komgronden waren beter 
geschikt als hooiland en weiland. 
Het onverkoolde materiaal uit greppelspoor 1 bevat uitsluitend wilde planten. De 
belangrijkste groep is die van de (akker)onkruiden. Het zijn planten uit de klasse der 
akkergemeenschappen (Stellarietea) die op omgewerkte grond voorkomen, vooral 
op akkers en tuinen.24 Kennelijk hebben deze in de naaste omgeving van de 
nederzetting gelegen. Het onverkoolde materiaal bevat tevens oeverplanten en 
natte pionierplanten, waarvan de laatste ingedeeld kunnen worden in de 
tandzaadklasse (Bidentetea tripartitae).25 Beide groepen planten groeien op allerlei 

19 Vergelijk bijvoorbeeld met Malburg 
(Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 2000) 
en Stenen Kamer en Linge (Verhoeven 
& Brinkkemper 2001). Het recente 
onderzoek heeft overigens uitgewezen 
dat schaap/geit 
ondervertegenwoordigd is in de 
nederzettingen van het rivieren-
gebied. 

20 Zie bijlage 3. 

21 Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 
2000. 

22 Verhoeven & Brinkkemper 2001. 

23 Hillman 1984. 
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24 Haveman et al. 1998. 

25 Weeda et al. 1998. 

26 ROB-werkgroep Selectie 1997. 

vochtige plaatsen. Hiervoor komen de watervoerende greppels van het erf en de 
drassige graslanden op de lager gelegen komgronden in aanmerking. Het erf zelf, 
waar de afbraak van afval stikstof produceerde, was met name een ideale omgeving 
voor de stikstofminnende natte pioniersplanten van de tandzaadklasse. 

5.4 Gaafheid en karakter van de vindplaats 

Vindplaats 50 is aangetast door recente egalisatie wat heeft geresulteerd in 
de vernietiging van het oorspronkelijke loopvlak en de vondstlaag. Tijdens het 
vooronderzoek van RAAP bleek de vindplaats aangetast te zijn door sloten: 
een gedempte sloot in het noorden en een watervoerende sloot in het zuiden. Het 
AAO heeft uitgewezen dat deze schade beperkt is. De noordelijke sloot 
(vermoedelijk greppelspoor 5) blijkt slechts 1 m breed (afb. 3). Bovendien lijkt de 
sloot niet de kern, maar de randzone van het erf aan te snijden. De zuidelijke sloot is 
2 m breder, maar blijkt achteraf ook nauwelijks schade te hebben aangericht. Deze 
sloot die put 1 en 2 scheidt, ligt namelijk net buiten de concentratie van de sporen 
(afb. 2). 
Het patroon van de laatmiddeleeuwse sporen in put 1 is nog intact. Binnen 
de tracégrenzen van de Betuweroute beperken ze zich tot een rechthoek van 20 bij 
18 m. De oriëntatie van de sporen duidt op een vervolg van de bewoningssporen in 
noordwestelijke richting. Dit eventuele vervolg valt echter buiten de 
onteigeningsgrenzen van de Betuweroute en dus buiten de direct bedreigde zone 
(afb. 2). Het vaststellen van de exacte begrenzing van de vindplaats valt dan ook 
buiten het kader van dit onderzoek. 
De sporen lijken deel uit te maken van een erf dat is afgebakend door greppels. Het 
afval uit de twee greppels en de kuil verschaft informatie over de bewoners en hun 
bestaanseconomie. Het huttenleem duidt op de aanwezigheid van minimaal één 
boerderij. Vermoedelijk bevond deze zich enkele tientallen meters ten noordwesten 
van de sporenconcentratie in put 1 (afb. 2 en 3). Botmateriaal en botanische 
macroresten uit de kuil en de greppels getuigen van akkerbouw, tuinbouw en 
veeteelt. De verzameling aardewerk van vindplaats 50 geeft een goede indicatie 
van de ouderdom en de duur van de bewoning. De typische samenstelling van het 
aardewerk plaatst de bewoning in de 12e eeuw, hoogstwaarschijnlijk tussen 1125 
en 1175. Deze tijdsspanne duidt op bewoning van het erf gedurende één à twee 
generaties. 

6 Waardering 

Het archeologisch belang van een vindplaats wordt bepaald op grond van 
de zeldzaamheid, de landschappelijke context en de archeologische context.26 

Hiervoor worden in dit AAO-rapport geen punten gegeven. 
De zeldzaamheid van vindplaats 50, zijnde een middeleeuwse rurale huisplaats in 
een nat gebied, is groot. Vergelijkbare vindplaatsen uit het tweede en derde kwart 
van de 12e eeuw met goed geconserveerde grondsporen en dito mobilia zijn in het 
rivierengebied niet bekend. Niet alleen anorganisch vondstmateriaal (aardewerk, 
verbrande leem, metaal) is goed bewaard gebleven, ook organisch materiaal 
(verbrand en onverbrand bot, verkoolde en onverkoolde zaden) is 
– in elk geval in de onderste vulling van de sporen, onder de gemiddeld laagste 
grondwaterstand – goed geconserveerd. De perspectieven voor een paleogeo-
grafsche reconstructie, zowel een biotische als een abiotische, zijn redelijk goed. De 
stroomgordelafzettingen, waarop de bewoningssporen zich concentreren, zijn 
goed te karteren. De archeologische contextwaarde daarentegen is niet zo hoog 
vanwege de afwezigheid van contemporaine vindplaatsen in de omgeving. De 
locatie van de vindplaats, op de randzone van een stroomgordel, en het patroon 
van de sporen doen verwachten dat de vindplaats zich in noordwestelijke richting 
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uitstrekt, buiten de tracégrenzen van de Betuweroute. Deze verwachting is mede 
gebaseerd op onderzoek aan andere nederzettingen in het rivierengebied met een 
soortgelijke landschappelijke context.27 Op grond van de hiervoor genoemde 
criteria is vindplaats 50 van groot belang. 
Het bedreigde deel van de vindplaats binnen de tracégrenzen van de Betuweroute 
is met het onderhavige onderzoek afdoende onderzocht. Omdat dit deel van de 
vindplaats geïnterpreteerd is als randzone van een nederzetting, verdient het echter 
aanbeveling om in de toekomst ook een waarderend onderzoek te verrichten in het 
verlengde van de sporen, direct ten noorden van het tracé, waar de kern van de 
nederzetting wordt verondersteld. Vanwege het (mogelijk) ontbreken van een 
vondstlaag op deze locatie ligt een waarderend onderzoek middels proefsleuven 
het meest voor de hand. Doel van dat onderzoek moet zijn: 
1 Vaststellen hoe ver de bewoningssporen zich uitbreiden over de stroomgordel 
ten noorden van de tracégrenzen van de Betuweroute; 
2 Vaststellen wat de gaafheid en de conservering zijn van kuilsporen van eventuele 
(huis)plattegronden, dit gezien de egalisatie binnen het onderzochte terrein; 
3 Vaststellen wat de aard van de bewoning is aan de hand van de anorganische en 
organische mobilia. 
Na dit aanvullend onderzoek kan worden besloten of de herwaardeerde vindplaats 
in aanmerking komt voor fysieke bescherming, dan wel defnitieve opgraving. 

7 Conclusies 

Op de specifeke vragen die in het AAO-ontwerp zijn gesteld (par. 3) zijn na 
het onderzoek de volgende antwoorden te geven: 
1. Vindplaats 50 heeft binnen de tracégrenzen van de Betuweroute een omvang van 
20 x 18 m. De vindplaats heeft naar verwachting een veel grotere omvang en breidt 
zich hoogstwaarschijnlijk ten noordwesten van het tracé uit. Helaas kon binnen het 
kader van dit onderzoek de exacte omvang niet vastgesteld worden. Hiervoor is in 
de toekomst aanvullend waarderend onderzoek vereist. 
2. Op de vindplaats zijn in put 1 laatmiddeleeuwse grondsporen aangetrofen. Ze 
bestaan uit één kuil en twee greppels die samen een erfafscheiding lijken 
te vormen. Sinds kort zijn in het rivierengebied soortgelijke erfafscheidingen 
bekend van andere laatmiddeleeuwse nederzettingen (Malburg, Stenen Kamer en 
Linge).28,29 In de nederzetting van Malburg blijkt de bewoning uit enkele 
gelijktijdige erven te hebben bestaan. Elk erf is systematisch opgebouwd uit een 
boerderij met daarachter een waterput en een aantal spiekers. De omvang van de 
nederzettingen lijkt voornamelijk afhankelijk te zijn van het beschikbare areaal aan 
hoge woongrond. Gezien de grote omvang van de stroomgordel rond vindplaats 50 
moet er genoeg grond zijn geweest voor minimaal enkele erven en akkers. Het 
samenvallen van de zuidelijke begrenzing van nederzetting en stroomgordel lijkt in 
ieder geval aan te geven dat de laatmiddeleeuwse bewoners van vindplaats 50 het 
beschikbare areaal zo optimaal mogelijk hebben benut.  
3. In de grondsporen is nederzettingsafval gevonden in de vorm van aardewerk, 
huttenleem, metaal, dierlijk bot (rund, varken en schaap/geit) en botanische 
macroresten (emmertarwe, haver, gerst, erwten en wilde planten, zowel van een 
vochtige omgeving als van akkergronden). Organisch materiaal dat onder de GLG is 
aangetrofen, is goed geconserveerd. Een deel van het materiaal is echter boven dit 
niveau aangetrofen. Botmateriaal en botanisch materiaal uit deze context is slecht 
bewaard gebleven. 
4. Datering van het aardewerk uit de sporen plaatst de bewoning in de 12e eeuw, 
tussen 1125 en 1175. Vermoedelijk is het erf één à twee generaties bewoond 
geweest. 
5. De sporen van een erfafscheiding en het afval uit de greppels en de kuil wijzen op 
de aanwezigheid van een laatmiddeleeuws erf. De bewoning moet bestaan hebben 
uit minimaal één erf met boerderij. De bewoners bedreven veeteelt, landbouw en 

27 Malburg (Oudhof, Dijkstra 
& Verhoeven 2000), Stenen Kamer 
en Linge (Verhoeven & Brinkkemper 
2001). 

28 Oudhof, Dijkstra & Verhoeven 
2000. 

29 Verhoeven & Brinkkemper 2001. 
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tuinbouw. De akkers en tuinen bevonden zich vermoedelijk in de directe omgeving, 
op de uitgestrekte stroomgordel. De aangrenzende kommen waren geschikt als 
hooiland en grasland. 

8 Samenvatting 

In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen Railinfrabeheer Managementgroep 
Betuweroute (NS-RIB MGBR) heeft het Archeologisch Dienstencentrum (ADC) een 
Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente 
Giessenlanden. Object van het onderzoek was een vindplaats (toponiem 
‘knooppunt Gorinchem’) bij Schelluinen ten noorden van de A15. Deze vindplaats is 
in 1994 ontdekt tijdens een boorcampagne door de Stichting Regionaal 
Archeologisch Archiverings Project (RAAP). 
De vindplaats ligt in het tracé van de Betuweroute en wordt door de aanleg van het 
cunet en het graven van spoorsloten bedreigd. 
Het doel van het AAO was inzicht te verkrijgen in de omvang, de aard en de 
kwaliteit van deze vindplaats ten behoeve van een defnitieve waardering. Daartoe 
zijn 2 putten aangelegd (tezamen 733 m2). De vondstlaag en het oorspronkelijke 
loopvlak bleken te ontbreken ten gevolge van egalisatie. Het merendeel van de 
vondsten is afkomstig uit put 1: een deel is gevonden bij het schaven van het 
sporenvlak (vlak 2), de rest bij het verdiepen van de sporen met trofels. 
De vindplaats ligt op de overgang van stroomgordelafzettingen (kalkloze lichte klei) 
naar komafzettingen (kalkloze zware klei, kleiig veen en veen) op de fank van een 
fossiele stroomgordel. 
In put 1 is in een zone van 20 x 18 m een verzameling sporen aangetrofen. 
Twee greppels en één kuil bevatten laatmiddeleeuws nederzettingsafval. De beide 
greppels lijken de zuidoosthoek van een erf te begrenzen. De kern van de bewoning 
lag vermoedelijk enkele tientallen meters ten noordwesten van de sporen. De exacte 
omvang van het erf is nog onbekend. Deze zou in de toekomst kunnen worden 
vastgelegd met een aanvullend waarderend onderzoek. 
Het aardewerk plaatst de bewoning in de 12e eeuw, tussen 1125 en 1175. De bewo-
ning moet bestaan hebben uit minimaal één erf met boerderij. De bewoners 
bedreven veeteelt, landbouw en tuinbouw. De akkers en tuinen bevonden zich 
vermoedelijk in de directe omgeving, op de uitgestrekte stroomgordel. 
De aangrenzende kommen waren geschikt als hooiland en weiland. 
Het merendeel van de vondsten is aangetrofen in spoorvullingen boven de GLG. In 
deze context is alleen het harde aardewerk goed geconserveerd. Het botmateriaal is 
sterk gefragmenteerd en deels verweerd. Botanisch materiaal is op dit niveau 
weliswaar redelijk geconserveerd, maar uitsluitend in verkoolde toestand. Onder de 
GLG is nog wel goed geconserveerd onverkoold botanisch materiaal (wilde planten) 
aangetrofen in de sporen. De mogelijkheden op ecologisch gebied bij verder 
onderzoek zijn dan ook beperkt. 
Het bedreigde deel van de vindplaats binnen de tracégrenzen van de Betuweroute is 
met dit onderzoek afdoende onderzocht. Het verdient echter aanbeveling om in de 
toekomst ook een waarderend onderzoek te verrichten in het verlengde van de 
sporen, direct ten noorden van het tracé. Gezien het (mogelijk) ontbreken van een 
vondstlaag op deze locatie ligt een waarderend onderzoek middels proefsleuven het 
meest voor de hand. Doel van dat onderzoek moet zijn: 
1 Vaststellen hoe ver de bewoningssporen zich uitbreiden op de stroomgordel ten 
noorden van de tracégrenzen van de Betuweroute; 
2 Vaststellen wat de gaafheid en de conservering zijn van kuilsporen van eventuele 
(huis)plattegronden, dit gezien de egalisatie binnen het onderzoeksterrein. 
Na dit aanvullend onderzoek kan worden besloten of de herwaardeerde vindplaats 
in aanmerking komt voor fysieke bescherming, dan wel defnitieve opgraving. 
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Beperkte begrippenlijst 

Enkele geomorfologische begrippen voor het rivierengebied 
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bedding: het watervoerende deel van een rivier bij een gemiddelde waterafvoer. 
oeverwal: hoog opgeslibde gronden direct naast de bedding. 
stroomrug: de gezamenlijke oeverwallen ter weerszijden van de rivierloop en 
de tussenliggende bedding. 
kom: het natte, laag gelegen gebied buiten bedding en oeverwal. 
crevasse: overloopgeul van de rivier naar de kom, die de oeverwal doorsnijdt. 

Een bodemkundige begrip voor het rivierengebied 

tredhorizont: duidelijk begrensd niveau in het bodemprofel dat wordt gekenmerkt 
door een homogene stuctuur. Sedimentaire structuren zijn afwezig. Vaak is dit 
niveau rijk aan organische stof. Ook is dikwijls grover materiaal bijgemengd 
(tweetoppigheid). Deze kenmerken kunnen veroorzaakt zijn door menselijk 
handelen, waardoor deze horizont een signaal voor menselijke activiteiten ter 
plaatse kan zijn. 
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Bijlage 1 

Fysisch geografsch onderzoek 

W. K. van Zijverden30 

Onderzoeksdoel 

In 2000 is door het ADC onder leiding van T. Goossens een 12e eeuwse vindplaats 
(vindplaats 50, knooppunt Gorinchem) opgegraven in het tracé van de Betuweroute 
(afb. 1 en 2). De aangetrofen grondsporen zijn een kuil en twee greppels (afb. 3). 
Waarschijnlijk gaat het hier om de randzone van een erf. 
Voorafgaand aan en tijdens de opgraving is fysisch-geografsch booronderzoek 
verricht met als doel: 
Het reconstrueren van de landschappelijke ligging van de vindplaats; 
Het verzamelen van aanvullende gegevens met betrekking tot de omvang van 
de vindplaats. 

Onderzoeksvragen 

Door middel van een fysisch-geografsch onderzoek is getracht een antwoord 
te krijgen op de volgende vragen: 
Hoe is de opbouw van de ondiepe ondergrond en welke genese hoort daarbij? 
Welke aanvullende informatie levert het onderzoek ten aanzien van de begrenzing 
van de vindplaats? 
Is een reconstructie van het abiotische landschap ten tijde van de bewoning 
mogelijk? 

Onderzoeksmethoden 

Op het opgravingsterrein zijn twee raaien met boringen gezet (afb. 4). Raai A-A’ 
loopt evenwijdig aan de as van het baantracé, raai B-B’ staat min of meer haaks op 
raai A-A’. Raai A-A’ zou min of meer evenwijdig aan een stroomrug gelegen zijn. De 
boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor tot 120 cm -mv of tot aan de 
actuele grondwaterstand (GW). Vervolgens zijn de boringen doorgezet met een 3 
cm gutsboor tot de technisch maximaal haalbare diepte. Van elk boorpunt is de 
hoogte ten opzichte van NAP en de plaats in het RD-stelsel bepaald. De boorstaten 
zijn beschreven volgens de STIBOKA-classifcatie.31 Er is per 10 cm bemonsterd. 
Daarnaast zijn enkele boringen in de door RAAP gekarteerde vindplaats 
uitgevoerd.32 Van deze boringen is geen boorstaat geschreven. Deze boringen zijn 
ook niet ingemeten. 

Kaartinformatie 

Voor de betrefende locatie geeft de geologische kaart Afzettingen van Tiel 
ontwikkeld als geulafzetting (Bd2k).33 De Bodemkaart geeft voor het terrein 
een kalkhoudende poldervaaggrond in zware zavel of lichte klei (Rn95A) met 
grondwatertrap VI.34 In de toelichting op de bodemkaart wordt de volgende 
profelschets gegeven: ‘Plaatselijk wordt zand aangetrofen op meer dan 80 cm 
diepte. Langs de randen van de stroomruggen komt in de ondergrond, meestal 
dieper dan 80 cm, kalkloze zware klei voor. Vaak bevatten de lichte en zware 
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zavelgronden vanaf maaiveld al enige koolzure kalk. De lichte kleien zijn nogal eens 
tot 30 à 40 cm diepte ontkalkt.’ Op de bodemkaart van de Alblasserwaard worden 
ter plaatse van de putten een stroomgordel en een crevassegordel aangegeven 
(afb. 4).35 Ter hoogte van de vindplaats liggen in de ondergrond twee fuviatiele 
systemen boven elkaar. De oudste stroomgordel wordt gerekend tot het systeem 
Gorinchem-Arkel en is gedateerd tussen 5437 en 4409 cal BC.36 De stroomgordel 
waarop de vindplaats gelegen zou zijn, en die op de bodemkaart is weergegeven, 
wordt gerekend tot het Spijkse systeem.37,38 Dit systeem wordt gedateerd tussen 
613 en 272 cal BC.39 Volgens RAAP bevindt de vindplaats zich op ca. 105 cm -mv op 
een stroomrug.40 In het ontwerp is deze veronderstelling overgenomen.41 Volgens 
de hoogtelijnen op de topografsche kaart (schaal 1:25.000) ligt ter plaatse van de 
vindplaats een langgerekte hoogte die min of meer evenwijdig aan het baantracé 
loopt. 

Lithostratigrafe en bodemkunde 

Langs de boringen is een geologisch/geomorfologisch profel getekend (afb. 5). Aan 
de basis van het profel bevindt zich een pakket kalkrijk matig grof (210-420 µ) en 
fjn (150-210 µ) zand. In het noorden (boring 9) bevindt dit pakket zich veel dichter 
aan het oppervlak dan in het zuiden (boring 1 t/m3 en 6 t/m 8). Daarboven bevindt 
zich een pakket kalkrijke zavel en lichte klei. Daarboven bevindt zich afwisselend 
een pakket kalkloze (matig) zware klei en een pakket humeuze klei, venige klei, 
kleiig veen en veen. Hierin is een geband pakket kalkrijke zavel en lichte klei 
ingeschakeld (boring 3 en 7). 
Het pakket afzettingen aan de basis van het profel is geïnterpreteerd als bedding-
afzettingen. Gezien de diepteligging van de beddingafzettingen in het zuiden behoren 
deze tot het Gorinchem-Arkel systeem. De beddingafzettingen in het noorden behoren 
tot het Spijkse systeem. Het pakket boven de beddingafzettingen wordt 
geïnterpreteerd als oeverafzettingen behorende bij de onderliggende bedding-
afzettingen. De elkaar afwisselende pakketten daarboven worden geïnterpreteerd als 
komafzettingen. In deze komafzettingen is een onderscheid gemaakt tussen moerige 
en niet-moerige komafzettingen. De moerige komafzettingen bestaan voornamelijk uit 
bosveen. Aan de basis en top van de moerige komafzettingen komt echter ook rietveen 
voor. In de niet-moerige komafzettingen komt sporadisch riet voor. Het pakket dat is 
ingeschakeld in de komafzettingen is geïnterpreteerd als crevasseafzettingen. Deze 
crevasseafzettingen behoren, gezien de diepteligging, bij de afzettingen van het 
Spijkse systeem. 
De moerige komafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop; de 
overige afzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld. 
In het centrum van de vindplaats is een boring uitgevoerd tot 300 cm -mv. 
De opbouw van de ondergrond wijkt op deze locatie niet af van het bovenstaande. 

Stratigrafsche positie van de archeologische lagen 

Tijdens het booronderzoek zijn in boring 6 in de top van de oeverafzettingen 
houtskool en middeleeuws aardewerk aangetrofen (afb. 4). In de overige boringen 
zijn geen archeologica gevonden, hetgeen opmerkelijk genoemd mag worden daar 
boring 3 minder dan 5 m ten zuiden van de vindplaats ligt. 
In alle niet beschreven boringen werden in de bouwvoor bot en enkele fragmenten 
aardewerk aangetrofen die mogelijk in de Middeleeuwen gedateerd kunnen worden. 
Daarnaast was in twee boringen op ca. 120 cm -mv een antropogeen verstoorde laag 
aanwezig waarin stukjes geoxideerde klei werden aangetrofen, naast houtskool en 
mestvlekken. Deze vondsten waren ingesloten in een ca. 40 cm dik donkergrijs tot 
zwart pakket kalkloze (matig) zware klei. Dergelijk sediment wordt veelal aangetrofen 
op de bodem van sloten. Vrijwel altijd heeft dit sediment een typische ‘slootgeur’; deze 
was hier echter afwezig. Aan weerszijden van deze boringen bevond zich op ca. 110 

35 Van de Linde 1959. 

36 Berendsen & Stouthamer 2001. 

37 Weerts 1996. 

38 Törnqvist 1993. 

39 Berendsen & Stouthamer 2001. 

40 Asmussen 1994. 

41 Mietes & Wieringa 2000. 
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cm -mv een pakket tweetoppig sediment van ca. 15 cm dikte. Een dergelijk 
sediment duidt soms op een tredhorizont maar kan ook een natuurlijke oorsprong 
hebben. 
Tijdens de opgraving bleek dat inderdaad geboord was in een sloot/greppel (spoor 
1) die gedateerd kon worden in de Middeleeuwen (afb. 3). De greppel was 
ingegraven vanuit de top van de oeverafzettingen behorende bij de stroomgordel 
die deel uitmaakt van het Spijkse systeem. 

Begrenzing van de vindplaats 

Aangezien er tijdens het booronderzoek geen vondstlaag is aangetrofen die 
kan worden toegewezen aan een stratigrafsch niveau, heeft dit onderzoek niet 
kunnen bijdragen aan een nadere begrenzing van de vindplaats. De archeologica 
die in boring 6 zijn aangetrofen, representeren in ieder geval geen huisplaats. 
In dat geval zouden fosfaten in de ondergrond aanwezig moeten zijn geweest. Deze 
archeologica vertegenwoordigen mogelijk afval dat in de Middeleeuwen op het erf 
is achtergelaten. 

Potentiële conservering 

Het oorspronkelijke reliëf is niet meer aanwezig op het onderzochte terrein. 
Verschillende percelen zijn geëgaliseerd. De gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) bevindt zich tussen 80 en 120 cm -mv. Dit betekent dat de conserverings-
omstandigheden van organische resten relatief goed zijn. 

Mogelijkheden voor paleogeografsche reconstructie 

De vindplaats bevindt zich op de rand van een stroomgordel, daar waar de 
oeverafzettingen over gaan in de komafzettingen. In de ondergrond is rond 550 cm 
-mv een stroomgordel aanwezig die gerekend wordt tot het systeem Gorinchem-Arkel. 
Dit systeem is reeds gedeeltelijk in kaart gebracht en is over een grotere afstand goed 
te vervolgen.42 Daarnaast bevinden zich vanaf ca. 100 cm -mv oever- of 
crevasseafzettingen in de ondergrond. Beide zijn goed te vervolgen over een grotere 
afstand (zie ook de bodemkaart van de Alblasserwaard).43 Het is goed mogelijk door 
middel van booronderzoek een paleogeografsche reconstructie van het landschap ten 
tijde van de bewoning te vervaardigen. Slechts de aanwezigheid van de A15 ten zuiden 
van de vindplaats vormt mogelijk een belemmering voor de vervaardiging van een 
dergelijke reconstructie. 

Conclusies 

- Op ca. 550 cm -mv bevindt zich een stroomgordel in de ondergrond die behoort 
tot het systeem Gorinchem-Arkel. De vindplaats ligt op de top van oeverafzettingen 
behorende bij een stroomgordel van het Spijkse systeem. Direct ten zuiden van de 
vindplaats bevinden zich crevasseafzettingen in de ondergrond die eveneens tot 
het Spijkse systeem behoren. 
- De potentiële conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal zijn 
redelijk goed. 
- De mogelijkheden voor een paleogeografsche reconstructie ten tijde van de 
bewoning zijn goed. 
- Op de vindplaats is geen vondstlaag aanwezig. 
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Bijlage 2 

Archeozoölogisch onderzoek 

J. Oversteegen44 

Inleiding 

In juni 2000 is door het ADC onder leiding van T.A. Goossens een 12e eeuwse 
vindplaats (vindplaats 50, knooppunt Gorinchem) opgegraven in het tracé van de 
Betuweroute (afb. 1 en 2). De grondsporen betrefen minimaal één kuil en twee 
greppels (afb. 3). Waarschijnlijk gaat het hier om de randzone van een erf. 
Tijdens de opgraving is dierlijk botmateriaal verzameld voor archeozoölogisch 
onderzoek. Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van het bot-
materiaal en het verkrijgen van een indruk van de voedsel- en landbouweconomie 
van de vindplaats. De aandacht richt zich met name op de volgende punten: 
bepaling van het soortenspectrum; 
bepaling van de leeftijd aan de op soort gedetermineerde botten; 
achterhalen van het slacht- en verdere vleesverwerkingtraject van de verschillende 
diersoorten. 

Materiaal en methode 

Het dierlijk botmateriaal is deels (19 %) verzameld tijdens het machinaal en handmatig 
schaven van vlak 1 en 2 in put 1 (afb. 2). Het merendeel van de botresten is echter 
afkomstig uit de laatmiddeleeuwse sporen in put 1 (80%) (afb. 3). 
De volgende variabelen zijn onderzocht: dierklasse en indien mogelijk soort, 
skeletelement, deel en percentage van dat element, mate van vergroeiing dia- met 
epifysen, algemene informatie m.b.t. leeftijd, symmetrie, aantal, gewicht 
(in grammen op 0,1 g nauwkeurig), bewerkingssporen, brandsporen, vraatsporen, 
associaties, type artefact, algemene opmerkingen, gegevens m.b.t. gebits-
elementen, opmerkingen bijzonderheden, opmerkingen artefacten.45 

De determinatie heeft plaats gevonden met behulp van de vergelijkingscollectie 
van het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van 
Amsterdam. Het niet op soort te brengen zoogdierbotmateriaal is ingedeeld in vier 
groepen: MA voor botten van ondetermineerbare zoogdieren, LM voor botten van 
grote zoogdieren als rund, MM voor botten van middelgrote zoogdieren als varken, 
en SM voor kleine zoogdieren als woelrat. 

Resultaten 

Het dierlijk bot is sterk gefragmenteerd. De conservering van het botmateriaal 
is echter redelijk. In een aantal gevallen (met name vlakvondsten) vertoont het bot-
oppervlak wel duidelijke sporen van verwering die de waarneming van (eventuele) 
snij- en vraatsporen bemoeilijkt. Deze verwering is vermoedelijk het gevolg van de 
ligging van het materiaal in een kalkloze klei boven het grondwaterniveau. 
In totaal zijn 169 botfragmenten verzameld; deze wegen gezamenlijk 281,6 g. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de fragmenten afkomstig zijn van 93 (incomplete) 
botten. Er is één associatie herkend. Het gaat om een onvergroeid dijbeen van een 
varken (vnrs 4001 en 4005), waarvan de diafyse in het ene vondstnummer zat, en de 
losse distale epifyse in het andere. Beide fragmenten blijken afkomstig uit dezelfde 
greppel (spoor 1) (afb. 3). 
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Afb. 7. Het soortenspectrum (N=92). 

Bijna alle botfragmenten (N=92) zijn afkomstig van zoogdieren (afb. 7). Slechts één 
humerus van een eend en één deel van een schelphelft van een ‘nonnetje’ geven 
aan dat er ook andere dierklassen in het materiaal vertegenwoordigd zijn. Het is 
niet mogelijk uit te maken of het om een wilde dan wel gedomesticeerde eend gaat 
(afb. 7). 
Het grootste deel van de aangetrofen zoogdierfragmenten, ca. 80 %, is te zeer 
gefragmenteerd om op diersoort te kunnen brengen. Hiervan is ca. 45 % nog wel 
op grootteklasse te determineren. Van de op soort determineerbare fragmenten is 
het merendeel afkomstig van huisrund. Daarna komt varken. Schaap/ geit bezet 
met één determinatie de derde plaats. Paard en hond zijn niet herkend, mogelijk 
zijn deze soorten ondergebracht bij de categorieën LM en MM. Er zijn geen kleine 
zoogdieren (categorie SM) aangetrofen; hetzelfde geldt voor wilde 
zoogdiersoorten. 
Van 15 botresten is het mogelijk iets te zeggen over de leeftijd van de dieren 
ten tijde van de slacht (tabel 1). Rund lijkt met dieren uit alle leeftijdsklassen ver-
tegenwoordigd te zijn. Wel zijn er weinig jonge dieren; slechts twee fragmenten zijn 
van runderen jonger dan 1 jaar. De overige fragmenten lijken allemaal afkomstig te 
zijn van dieren die ouder zijn dan 2,5 jaar. De leeftijdsbepalingen zijn echter niet 
eenduidig. De leeftijdsbepalingen geven namelijk in de meeste gevallen slechts een 

soort leeftijd N 

rund < 1 j 2 
rund < 2,5 j 1 
rund > 8 m 1 
rund > 18 m 1 
rund > 2 j 1 
rund volwassen 5 
schaap/geit volwassen 1 
varken < 2-2,25 j 1 
varken < 3,5 j 1 
varken > 1 j 1 

Tabel 1. Leeftijdsbepalingen 
per soort in maanden (m) en/of 
jaren (j). 

Tabel 2. Overzicht diersoort en 
skeletelement. 

rund varken schaap/geit LM MM MA eend nonnetje totaal 

N G N G N G N G N G N G N G N G 

cranium - - - - 1 9,8 - - 1 0,4 - - - - - - 2 
dentes 1 0,4 - - - - - - - - - - - - - - 1 
dentes inf. 2 26,7 - - - - - - - - - - - - - - 2 
scapula 1 12,5 - - - - - - - - - - - - - - 1 
humerus - - 1 24,2 - - - - - - - - 1 0,2 - - 2 
metacarpus 2 42,8 - - - - - - - - - - - - - - 2 
pelvis - - - - - - 1 20,4 - - - - - - - - 1 
femur - 1 28,4 - - - - - - - - - - - - - 1 
tibia 3 20,5 - - - - - - - - - - - - - - 3 
astragalus 1 11,5 - - - - - - - - - - - - - - 1 
metatarsus 1 35,1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
diafyse - - - - - - 8 18 2 1,2 - - - - - - 10 
vertebra - - - - - - - - 1 0,5 - - - - - - 1 
metapodium 1 6,8 1 0,7  - - 1 6,1 - - - - - - - - 3 
indet - - - - - - 27 10,4 - - 33 4,6 - - - - 60 
schelp - - - - - - - - - - - - - - 1 0,4 1 

totaal 12 156,3 3 53,3 1 9,8 37 54,9 4 2,1 33 4,6 1 0,2 1 0,4 92 
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Tabel 3. Bewerkingssporen per 
diersoort. soort artefact slacht slacht? hak slacht- 

en hak 
totaal 

rund 
schaap/geit 
varken 
LM 1 

2 
1 
2 
1 

1 4 

1 
3 

1 8 
1 
3 
5 

totaal 1 6 1 8 1 17 

Tabel 4. Brandsporen per diersoort. 

soort 

rund 
varken 
MA 
LM 
MM 

totaal 

gecalcineerd 

1 
1 
2 
6 
2 

12 

verkoold 

1 

1 

totaal 

1 
1 
2 
7 
2 

13 

Tabel 5. Vraatsporen per diersoort. 

soort vraat? hondenvraat totaal 

rund 
schaap/geit 
varken 
LM 

totaal 

1 
1 

1 

3 

4 

1 

5 

5 
1 
1 
1 

8 

ondergrens aan. Voor varken kan een soortgelijke observatie gemaakt worden. De 
onvergroeide botten lijken niet van heel jonge dieren afkomstig te zijn. Het stukje 
schedel van schaap/geit is afkomstig van een volwassen dier. 
Bij de gedetermineerde botfragmenten is een variatie aan skeletonderdelen 
aangetrofen (tabel 2). Opvallend is het ontbreken van ribben bij alle soorten en 
groepen. Schedels, gebitselementen en wervels zijn slechts in geringe aantallen 
aangetrofen, terwijl (delen van) poten veelvuldig voorkomen. 
Een aantal botfragmenten vertoont slacht- en haksporen (tabel 3). In de categorie 
‘slacht’ horen botresten thuis die geen eenduidige haksporen vertonen, maar wel 
duidelijk op onnatuurlijke wijze zijn gebroken. Opvallend is het ontbreken van 
snijsporen. 
Interessant is een knoop gevonden in vlak 1 van put 1 (afb. 3). De knoop is 
vervaardigd van zoogdierbot, maar door de bewerking is niet meer te zien van 
welke diersoort en van welk skeletelement. De knoop is aan de buitenzijde bol. De 
bevestiging (met draad) aan de kleding gaat niet via gaten in de knoop, maar via 
een tunneltje dat in de achterzijde van de knoop is aangebracht. Het voorwerp is 
incompleet en licht verweerd. 
Bij de analyse van de botfragmenten is ook gelet op sporen van verbranding 
en vraat. Er zijn twaalf gecalcineerde botresten aangetrofen; één fragment is 
verkoold (tabel 4). 
Na de slacht en de eventuele bereiding en consumptie konden honden bij de 
botten komen, getuige een aantal botten met sporen van hondenvraat (tabel 5). De 
vraat die niet eenduidig aan honden kan worden toegeschreven, is mogelijk 
veroorzaakt door mensen of varkens. 
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Discussie en conclusie 

Het dierlijk botmateriaal van vindplaats 50 is sterk gefragmenteerd. De conservering 
is echter redelijk. Een deel van het materiaal (met name de vlakvondsten) is 
verweerd. Dit is vermoedelijk het gevolg van de ligging van het materiaal in een 
kalkloze klei boven het grondwaterniveau. 
Vogels en mollusken zijn slechts met één fragment vertegenwoordigd. 
Het ‘nonnetje’ is een mariene mollusc en moet dus van het kustgebied naar 
Schelluinen zijn getransporteerd. 
De overige botresten (N=92) zijn afkomstig van zoogdieren. Daarvan zijn de meeste 
van rund. Tevens zijn resten van varken en schaap/geit aanwezig. Het aantal 
gedetermineerde botfragmenten is echter dusdanig laag, dat er weinig tot geen 
stellige uitspraken gedaan kunnen worden over de functie en het belang van 
individuele diersoorten. De aangetrofen drie huisdieren zijn te verwachten in elke 
vindplaats uit de 12e eeuw. Ook paard en hond horen thuis in een laat-
middeleeuwse bewoningscontext, maar deze zijn niet aangetrofen in het bot-
materiaal. Hond is wel indirect vertegenwoordigd door vraatsporen op botfrag-
menten. Het is zeer wel mogelijk dat de grote groep fragmenten die als LM 
gedetermineerd is, voor een deel botten van paard bevat en de groep MM botten 
van hond. De aantallen zijn echter gering. 
Eventuele populatiecurven zijn niet te maken voor de drie huisdiersoorten vanwege 
het geringe aantal leeftijdsbepalingen per soort. 
Slacht- en haksporen op botten wijzen op de consumptie van rund, varken en 
schaap/geit. De afwezigheid van ribben, het geringe aantal delen van schedels, 
wervels en gebitselementen en de dominantie van lange botten doet vermoeden 
dat er voor een groot deel sprake is van slachtafval. De aantallen fragmenten 
zijn echter zo laag dat stellige uitspraken niet gedaan mogen worden. Een klein 
aantal gecalcineerde botresten en een verkoold botfragment wijzen op contact met 
open vuur. Waarschijnlijk gaat het om fragmenten die in het vuur terecht zijn 
gekomen en daarin zijn blijven liggen. Het is niet duidelijk of dit per ongeluk is 
gebeurd of dat het een gevolg is van de bereidingswijze. Het geringe aantal botten 
met brandsporen doet echter vermoeden, dat het braden van vlees boven een 
open vuur niet een belangrijke bereidingswijze is geweest. Opvallend tenslotte is 
het ontbreken van snijsporen. Wellicht is dit het gevolg van de op de botten 
geconstateerde verwering. 
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Tabel 1. Resultaten van de inven-
tarisatie. 
V=verkoold; O=onverkoold. 

Bijlage 3 

Archeobotanisch onderzoek 

K. Hänninen46 

Inleiding 

In 2000 is door het ADC onder leiding van T. Goossens een 12e eeuwse vindplaats 
(vindplaats 50, knooppunt Gorinchem) opgegraven in het tracé van de Betuweroute 
(afb. 1 en 2). Er zijn minimaal één kuil en twee greppels aangetrofen (afb. 3). 
Waarschijnlijk gaat het hier om de randzone van een erf. 
Tijdens de opgraving zijn grondmonsters (5 l) genomen voor archeobotanisch 
onderzoek, met als doel informatie te verkrijgen over de gebruikte voedsel-
gewassen en de vegetatie van de nabije omgeving. 

Methode 

De grondmonsters met een volume van 5 l zijn gezeefd over een set zeven met 
maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. De residuen zijn eerst geïnventariseerd om 
inzicht te krijgen in de conservering en rijkdom van het materiaal. Hiervoor is elke 
fractie globaal bekeken bij een vergroting van 5x. Op basis van de resultaten zijn twee 
monsters geselecteerd voor analyse. Bij de analyse zijn de monsters onder een 
opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen van 5-50x onderzocht. Voor het deter-
mineren van met name de graszaden is een doorvallend-lichtmicroscoop met ver-
grotingen tot 500x gebruikt. De analyses zijn verricht door L. Kubiak-Martens en K. 
Hänninen.47 

Resultaten 

De resultaten van de inventarisatie worden vermeld in tabel 1. Twee monsters, 4018 
en 4022, bevatten uitsluitend onverkoold materiaal. Twee andere, 4014 en 4021, zijn 
rijk aan verkoold materiaal, met name granen. Het vijfde en laatste monster, 4017, 
bevat slechts weinig (met name verkoolde) plantenresten. 
Op basis van de rijkdom en variatie aan botanisch resten zijn één monster met 
onverkoold en één monster met verkoold materiaal geselecteerd voor analyse. 
Vondstnummer 4014 bevat uitsluitend verkoolde resten, waaronder een grote 
hoeveelheid graan. Dit monster geeft voornamelijk informatie over de voedsel-
gewassen. Vondstnummer 4018 bevat uitsluitend onverkoold materiaal en levert 
informatie over de vegetatie in de nabije omgeving van de vindplaats. 
De resultaten van de analyse staan in tabel 2. Het materiaal in monster 4014 is erg 
slecht bewaard gebleven. De aangetrofen voedselgewassen zijn emmertarwe 

vnr context conservering rijkdom variatie analyse 

4014 
4017 
4018 
4021 
4022 

greppel 
greppel 
greppel 
kuil 
kuil 

V 
V + O 
O 
V 
O 

groot 
klein 
groot 
groot 
groot 

redelijk 
weinig 
groot 
weinig 
redelijk 

ja 
nee 
ja 
nee 
nee 
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vnr 4014 vnr 4018 

CULTUURGEWASSEN 
V Avena spec. 172 - Haver 
V Avena spec. kafnaald 12 - Haver 
V Avena sativa 2 - Haver 
V Avena sativa kaf 1 - Haver 
V Cerealia 550 - Graan 
V Cerealia 250 - Graan 
V cf. Hordeum 2 - Gerst? 
O Hordeum - 3 Gerst 
V cf. Pisum sativum 14 - Erwt? 
V Pisum sativum 1 - Erwt 
V Triticum cf. dicoccon 110 - Emmer? 
V Triticum dicoccon aartjesbasis 23 - Emmer 
V Triticum dicoccon aartjesvorkje 20 - Emmer 

WILDE PLANTEN 
(akker)onkruiden 

V Atriplex patula/prostrata 1 - Uitstaande/Spiesmelde 
O Atriplex patula/prostrata - 297 Uitstaande/Spiesmelde 
O Brassica - 3 Kool 
O Capsella bursa-pastoris - 3 Gewoon herderstasje 
V Chenopodium album 4 - Melganzenvoet 
O Chenopodium album - 36 Melganzenvoet 
O Chenopodium fcifolium - 18 Stippelganzenvoet 
O Chenopodium cf. murale - 3 Muurganzenvoet? 
V Chenopodium polyspermum 1 - Korrelganzenvoet 
O Chenopodium polyspermum - 3 Korrelganzenvoet 
O Galeopsis spec. - 18 Hennepnetel 
V Persicaria lapathifolia 2 - Beklierde duizendknoop 
O Persicaria lapathifolia - 3 Beklierde duizendknoop 
V Persicaria lapathifolia/maculosa 43 - Beklierde duizendknoop/Perzikkruid 
O Persicaria maculosa - 597 Perzikkruid 
O Plantago major - 48 Grote weegbree s.l. 
O Polygonum aviculare - 18 Gewoon varkensgras 
O Sonchus asper - 135 Gekroesde melkdistel 
V Spergula arvensis 1 - Gewone spurrie 
O Stellaria media - 207 Vogelmuur 
O Sisymbrium spec. - 3 Raket 
O Urtica dioica - 87 Grote brandnetel 

natte pionierplanten 
O Bidens tripartita - 6 Veerdelig tandzaad 
O Persicaria hydropiper - 18 Waterpeper 
O Poa pratensis/trivialis - 6 Ruw beemdgras/Veldbeemdgras 
O Ranunculus acris/repens - 33 Scherpe/Kruipende boterbloem 
O Ranunculus sceleratus - 24 Blaartrekkende boterbloem 
O Rorippa palustris - 3 Moeraskers 

oeverplanten 
O Alisma spec. - 18 Waterweegbree 
O cf. Epilobium hirsutum - 3 Harig wilgenroosje? 
O Glyceria fuitans - 3 Mannagras 
O cf. Lychnis fos-cuculi - 3 Echte koekoeksbloem? 
O Lycopus europaeus - 15 Wolfspoot 
O Mentha aquatica/arvensis - 3 Water-/Akkermunt 
O Oenanthe aquatica - 3 Watertorkruid 
O Ranunculus fammula - 3 Egelboterbloem 
O Stachys palustris - 6 Moerasandoorn 

overige planten 
O Apiaceae - 6 Schermbloemenfamilie 
O Brassicaceae - 3 Kruisbloemigen 
O Carduus/Cirsium - 24 Distel/Vederdistel 
V Lolium/Festuca 2 - Raaigras/Zwenkgras 
O Poaceae - 87 Grassenfamilie 
O Rumex spec. - 81 Zuring 
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Pagina 30: 
Tabel 2. Resultaten van de analyse. 
V = verkoold; O = onverkoold. 

48 Van der Meijden et al. 1983; 
Schaminée et al. 1995-1999. 

49 Haveman et al. 1998. 

50 Weeda et al. 1998. 

51 Hillman 1984. 

(Triticum dicoccon), gerst (Hordeum vulgare), erwt (Pisum sativum) en haver (Avena 
spec.). Emmer en haver nemen verreweg het grootste deel in. Van beide soorten is 
ook kaf gevonden. Bij haver zijn het juist de bloembases die informatie geven over 
de soort. Op basis van de zaden kan namelijk niet worden uitgemaakt of het gaat 
om de gecultiveerde haver (Avena sativa) of het akkeronkruid oot (Avena fatua). De 
kafresten nu wijzen op de aanwezigheid van de cultuurvorm. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat de grote hoeveelheid haverkorrels eveneens (deels) afkomstig is 
van deze soort. 
Daarnaast zijn enkele zaden van wilde planten aangetrofen. Het gaat in alle 
gevallen om akkeronkruiden. 
Monster 4018 bevat uitsluitend wilde planten. In tabel 2 zijn ze ingedeeld op basis 
van hun standplaats in (akker)onkruiden, natte pionierplanten, oeverplanten en 
overige planten.48 De laatstgenoemde groep bestaat uit zaden die niet tot op soort 
konden worden gedetermineerd. De belangrijkste groep is die van de (akker) 
onkruiden. Dit zijn planten uit de klasse der akkergemeenschappen (Stellarietea 
mediae) die op omgewerkte grond voorkomen.49 Het gaat dan vooral om akkers en 
tuinen. De natte pionierplanten kunnen worden ingedeeld in de tandzaadklasse 
(Bidentetea tripartitae).50 Dit zijn gemeenschappen die groeien op voedselrijke, met 
name stikstofrijke, natte grond, hetzij natuurlijk, hetzij antropogeen. De 
oeverplanten staan op allerlei vochtige tot natte plaatsen, zoals langs sloten, 
greppels en waterputten of in drassige graslanden. 

Discussie en conclusie 

De bewoners van de nederzetting hebben in elk geval haver, emmertarwe, gerst en 
erwten gegeten. Ten aanzien van een aantal soorten kunnen uitspraken gedaan 
worden over het al dan niet ter plekke verbouwen ervan. Bij een niet vrijdorsende 
graansoort worden de laatste kafresten pas vlak voor de consumptie van de korrels 
verwijderd.51 Het vinden van kaf van emmertarwe hoeft daarom niet op verbouw 
ter plekke te wijzen. De vrijdorsende haver is waarschijnlijk wel in de nabijheid van 
de vindplaats verbouwd, gezien het voorkomen van kafres-ten, waaronder de broze 
kafnaalden. Gerst en erwten leveren geen aanwijzingen voor een lokale verbouw. 
Vanwege de kleine steekproef die onderzocht is, is het echter goed mogelijk dat de 
betrefende informatie is gemist (hetzelfde geldt voor het ontbreken van andere 
voedselgewassen). Voor de erwten mag gesteld worden dat ze in tuintjes zijn 
verbouwd, aangezien ze meer zorg nodig hebben dan de granen. 
Graansoorten werden vaak gemengd verbouwd om het risico van een complete 
misoogst te verminderen. Omdat haver een vrijdorsend gewas is en emmer niet, is 
het echter niet waarschijnlijk dat beide op dezelfde akker zijn verbouwd. De enkele 
korrels gerst zijn waarschijnlijk de resten van de verbouw van dit gewas in een 
eerder jaar op dezelfde akker. 
De kafresten en akkeronkruiden in monster 4014 geven aan dat het hier waar-
schijnlijk om een hoeveelheid (gedeeltelijk) geschoond graan gaat. 
De in monster 4018 aangetrofen resten van (akker)onkruiden, natte pionierplanten 
en oeverplanten duiden op het voorkomen van deze vegetaties in de nabijheid van 
de nederzetting. De omgeving lijkt nogal vochtig te zijn geweest. 
Het stikstofgehalte rond menselijke nederzettingen is door de aanwezigheid van 
grote hoeveelheden verterend afval gewoonlijk hoog, waardoor de omgeving 
geschikt is voor natte pionierplanten. Vooral grond in en langs greppels is geschikt 
als standplaats van deze planten. Ook de planten van voedselrijke oevers kunnen 
hier hebben gegroeid. 
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