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1 Inleiding

In 2010 werd tijdens een veldverkenning (direct achter de werkput van het ADC) door een lid van de 
AWN-Rijnstreek in het talud van een nieuw gegraven sloot een donkere verkleuring waargenomen (afb. 
1). Op basis van de omvangrijke hoeveelheid huttenleem en houtskool dat aan het oppervlak werd 
aangetroffen, was het niet ondenkbaar dat hier een afvalkuil of waterput van de Vroegmiddeleeuwse 
nederzetting was aangesneden. Na deze constatering werd de vondst aangemeld bij het bevoegd gezag 
van de gemeente Oegstgeest. Na toestemming van alle belanghebbenden werd in juni 2012 door de 
AWN-Rijnstreek een beperkte noodopgraving uitgevoerd. De volgende leden hebben mee geholpen: L. 
A. den Hollander, B. Zandbergen, E. Koeneman, J. Maksymiak en S. Sprey.

1.1 Voorgaand onderzoek: ARCHOL en ADC

In de nabijheid van de locatie werden al eerder (Hessing 1992) Merovingische sporen aangetroffen; 
zowel door Archol (2004-2006) als ADC (2009) werden archeologische resten van een uitgebreide 
vroegmiddeleeuwse nederzetting gevonden (afb. 1).
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2 Vraagstelling

1. Wat is de functie van het grondspoor?
2. Is het grondspoor op basis van het aangetroffen vondstmateriaal te dateren?
3. Maakt het spoor deel uit van de vroegmiddeleeuwse nederzetting?
4. Is het grondspoor te koppelen aan een nabijgelegen vroegmiddeleeuwse structuur?
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3 Werkwijze en resultaten

3.1 Landschappelijke context en archeologische kader

Voor zowel de landschappelijke context als archeologische kader wordt gezien de geografische ligging 
in/nabij de vroegmiddeleeuwse nederzetting verwezen naar Archol Rapporten 69 en 102.

Afb. 1. Werkputten Archol en ADC Archeo Projecten. Grondspoor in relatie tot de werkputten van Archol en ADC Archeo 
Projecten, met toestemming ADC. Coördinaten X 90979.70 Y 464856.38.
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3.2 Het grondspoor ontrafeld

Met de door Archol beschikbaar gestelde kraan werd ter plaatse de ca. 80 cm dikke bouwvoor ver-
wijderd, het vlak geschaafd en de coördinaten van het aangetroffen grondspoor via het GPS-systeem 
ingemeten (Archol). Verder werd voor het grondspoor een werkput van ca. 9 m2 ingegraven. Handmatig 
werd zowel het vlak als de grondopbouw van zowel de zuidelijke als westelijke putwand getekend (afb. 
2 en 4). Gezien de situering zo direct tegen de slootwand kon het grondspoor uitsluitend vanuit de 
zuidelijke wand van de werkput worden benaderd (afb. 3). Al snel na het verwijderen van de insteek 
werden de eerste houten duigen van een ton zichtbaar. Uiteindelijk bleek het te gaan om het complete 
onderste gedeelte van een ronde houten tonput (afb. 5). Het gedeelte van de ton dat boven het grond-
water heeft gezeten was geheel vergaan. De onderzijde van de bodemloze ton was tot in een watervoe-
rende zandlaag (-1,60 m NAP) ingegraven. Hieruit kan worden afgeleid dat het hier een waterput van 
het type 2 betreft; bij deze uitvoering werd voor de ronde putconstructie gebruik gemaakt van een oud 
(wijn)vat (Hemminga & Hamburg 2006). De wand van “ons” exemplaar bleek te zijn samengesteld uit 18 
duigen van eik (Quercus. sp.) bijeen gehouden door drie hoepelbanden. Nadat de waterput in onbruik 
was geraakt heeft deze mogelijk enige tijd onafgedekt open gelegen; deze veronderstelling is gebaseerd 
op de dikke laag takjes en houtsplinters die zich op de bodem van de ton heeft opgebouwd. In deze 
vulling zijn fragmenten aardewerk, houtskool en slachtafval aangetroffen. Kennelijk is de in ongebruik 
geraakte waterput korte tijd als “afvalput” gebruikt, of het afval is vanaf het toenmalige loopvlak in de put 
geraakt. Op enig moment is de kuil volgestort met een mengsel van vervuilde kleibrokken, houtskool en 
huttenleem. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van de botanische macroresten zijn uit de onder-
vulling drie monsters genomen. Dhr. W.J. Kuijper van de universiteit van Leiden heeft deze monsters 
onderzocht. De resultaten worden in het volgende hoofdstuk gepresenteerd.

3.2.1 Vlaktekening grondspoor

Afb. 2. Vlaktekening grondspoor met werkput (G-H putwand, tevens profiel).
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3.2.2 Profieltekening G-H

Afb. 3. Foto van het vlak met 
ingekrast grondspoor.

Afb. 4. Profiel G-H en zuidwest-profiel.

Afb. 5. Voorzijde tonput.
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3.2.3 Coupetekening tonput

Afb. 6. Coupetekening (zie afb. 2 coupehaken A-B).

Afb. 7. Detail afgeplugd gat 
(duig 3).
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Zoals al vermeld bleek het oude (wijn)vat samengesteld uit 18 duigen. Er zijn 8 verschillende breedte-
maten aangetroffen, resp. 8, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 en 14,5 cm. De grootste diameter van de ton 
bedraagt 78 cm. In duig 3 bleek op ca. 20 cm vanaf de onderzijde een rond gat (ca. 1 cm) geboord dat 
met een houten plug is afgedicht.

De ingehakte kroosgroeven (waar de bodem in sluit) bevinden zich op 5 cm van het uiteinde van de 
duigen. Een duigfragment (lengte 13 cm) is voorzien van twee ingeboorde gaten van ca. 2 cm. Deze 
dienen als mogelijke tapgaten (spongaten) te worden geïnterpreteerd.

Door de achterliggende sloot kon de tonput uitsluitend vanaf de voorzijde worden uitgeprepareerd. 
Na het verwijderen van de duigen onderscheidden wij een niet alledaags beeld van de plaatsing van de 
hoepelbanden, namelijk aan de binnenzijde in plaats van aan de buitenzijde van de ton (afb. 8). Opmer-
kelijk zijn de restanten van vier aangepunte eikenhouten duigen die in verticale positie direct achter de 
ton zijn aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat deze in oorsprong langere duigen tijdens het graven van 
het instabiele onderste deel van de putwand zijn aangebracht/ingeslagen om deze te verstevigen. Het is 
niet ondenkbaar dat ze zijn toegepast als fixatiemiddel van de bodemloze ton. Gezien de situering van de 
waterput was het onmogelijk het bovenaanzicht van de ton in situ vast te leggen. Voor de beeldvorming 
is op basis van het aantal duigen en diameter een reconstructietekening van het bovenaanzicht van de 
ton en steunconstructie gemaakt (afb. 10 en 11).

Afb. 8. Duigfragment met 
twee spongaten.

Afb. 9. Aanzicht binnenzijde 
hoepelbanden en “steunconstructie” 
van aangepunte duigen.
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3.2.4 Reconstructietekening bovenaanzicht tonput

Afb. 11. Doorsnede c-d 
(zie afb. 9).

Afb. 10. Bovenaanzicht tonput 
met “steunconstructie”.
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Afb. 12. Fragmenten hoepelbandsluitingen.

3.2.5 Hoepelbandverbindingen
De afzonderlijke duigen van de tonconstructie werden bijeengehouden door drie hoepelbanden. Veelal 
werden deze vervaardigd uit takken van een tamme kastanje (Castanea sativa) of hazelaar (Corylus 
avellana). Hiertoe werden deze in de lengte gesplitst en op lengte afgesneden. Voor verbindingen werden 
aan de uiteinden haakse insneden gemaakt. Deze werden vervolgens in elkaar gehaakt en omwonden 
met reepjes wilgenbast (Salix). Op deze wijze ontstond een solide hoepelbandverbinding. De breedte 
van de aangetroffen hoepelbanden varieert tussen de 3 en 4,5 cm (afb. 12).
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4 Vondstmateriaal

4.1 Aardewerk

Voor het dateren en omschrijven van individuele vormen van het Merovingische aardewerk zijn in het 
verleden enkele classificatiesystemen opgezet: Böhner (Böhner 1954), Elke Nieveler en Frank Siegmund 
(Nieveler en Siegmund 1999) en de Franken Arbeitsgruppe voor de Kölner Bucht (Müssemeier 2003). 
Deze systemen zijn echter gebaseerd op grafveldonderzoek en als zodanig weinig toepasbaar voor 
nederzettingsaardewerk. Menno Dijkstra heeft voor de niet gepubliceerde uitwerking van de opgraving 
Rijnsburg-abdijterrein (Dijkstra 2006, 62) een onderverdeling gemaakt van randfragmenten afkomstig 
van ruwwandige kookpotten die in de regel in West-Nederland worden aangetroffen. Verifiëring met deze 
tabel levert voor de randfragmenten uit de tonput de volgende omschrijving op: rand 1 type E1 snuitvor-
mige rand datering 525-675; rand 2 type F1 horizontaal omgeslagen niet of nauwelijks verdikt datering 
600-700; rand 3 type F1 horizontaal omgeslagen niet of nauwelijks verdikt datering 600-700 (afb. 13).

4.2 Dierlijk botmateriaal

Het dierlijk botmateriaal is gezien de geringe hoeveelheid niet onderzocht.

4.3 Metaal

In de opvulling van de put werd het incomplete deel van een gordelbeslag aangetroffen. Het betreft hier 
het gevorkte deel waaraan het (lederen?) riemgedeelte van de gordel met twee bronzen klinknagels 
(diameter = 1,8 mm) werd vastgezet. Het gordelbeslag is samengesteld uit twee dunne plaatjes messing/
brons met een dikte van 1,2 mm die zowel aan de boven- als onderzijde op een vakkundige wijze aan 
elkaar zijn gelast. Het beslag is ca. 3 cm lang (afb. 14 en 15; foto’s zijn uitvergroot).

4.4 Huttenleem

Oranjerood gekleurd huttenleem ontstaat wanneer leem door vuur wordt verhit. Veelal zijn brokken hutten-
leem die tijdens opgravingen worden aangetroffen afkomstig van vlechtwerkconstructies van gebouwen 
die door brand zijn verwoest. Onder invloed van de hoge temperatuur die zich tijdens de brand ontwikkelt 
wordt de gedroogde klei van de wandconstructie enigszins gebakken. Karakteristiek voor deze vlecht-
wandfragmenten zijn de afdrukken van houten staken waarover de plastische klei (in meerdere lagen) 
werd aangebracht. Op basis van de dikte van de staken (1 tot 1,5 cm) is het aannemelijk dat de wanden 

Afb. 13. Grofwandig gedraaid 
Merovingisch aardewerk.
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Afb. 14. (links) Aanzicht gevorkte 
deel gordelbeslag.

Afb. 15. (boven) Voorzijde gordelbeslag.

Afb. 16. Snuitvormig fragment huttenleem.

Afb. 17. Huttenleem als opvulling (hypothese).

Afb. 18. Dwarsdoorsnede huttenleem.
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beperkt van hoogte zijn geweest. Verder zijn twee kleibrokken zo heet geworden dat ze zijn gesinterd en 
plaatselijk verglazing vertonen; mogelijk zijn deze afkomstig van een stookplaats of veldoven.

Vermeldenswaardig is het opmerkelijk grote (20x12x10 cm) fragment dat enigszins snuitvormig is 
gevormd; de (gladde) achterzijde lijkt te zijn afgewerkt/gestreken (afb. 16). Opmerkelijk is verder het 
ontbreken van staken of vlechtwerkconstructie als ondersteuning van het dikke kleipakket. Het is niet 
uitgesloten dat het is aangebracht als opvulling/afwerking tussen twee naast elkaar geplaatste staanders 
(diameter=15 cm) van een (huis?)constructie.

Deze veronderstelling is gebaseerd op de snuitvormige dwarsdoorsnede van het fragment. Deze 
ontstaat wanneer de ruimte tussen/voor twee ronde staanders met klei wordt opgevuld. De opvulling 
blijkt laagsgewijs vanuit de staanders te zijn opgebouwd. Bij deze werkwijze fungeren de staanders als 
steunconstructie voor het relatief dikke kleipakket (afb. 17 en 18).

4.5 Fragmentatieoverzicht fragmenten huttenleem

4.6 Romeins bouwmateriaal

In totaal zijn twee fragmenten van een vlakke Romeinse daktegel (tegula) aangetroffen. Op één 
exemplaar zijn mortelresten aanwezig. Het ligt voor de hand dat het bouwmateriaal afkomstig is van het 
nabijgelegen castellum in Valkenburg.

aantal afmetingen in cm gewicht bijzonderheden

154 1‑10 8500 div. afmetingen

1 14x15x4,5 925 ovenwand fragment

1 10x11 (dikte uitlopend 5‑1 cm) 882 taps toelopend fragment

1 14x8x6 420 taps toelopend fragment

1 20x12x10 872 snuitvormig fragment

1 12x4x3 108 ovenrand ?

159 stuks   11.707 gram  

Tabel 1. Tabel aantallen/afmetingen huttenleemfragmenten.
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5 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Welke is de functie van het grondspoor?
De verkleuring bleek de vulling van een ronde houten waterput die voor de (drink)watervoorziening is 
aangelegd.

2. Is het grondspoor op basis van het aangetroffen vondstmateriaal te dateren?
Aardewerkvondsten bepalen het gebruik van de waterput ergens tussen 525-700.

3. Maakt het spoor deel uit van de nabijgelegen Vroegmiddeleeuwse nederzetting?
Het lijdt, op basis van de huisstructuren die op de eerdergenoemde opgravingen zijn aangetroffen, geen 
twijfel dat de waterput aan de Vroegmiddeleeuwse nederzetting kan worden toegeschreven.

4. Is het grondspoor te koppelen aan een nabijgelegen vroegmiddeleeuwse structuur?
De waterput is als zodanig niet rechtstreeks te koppelen aan een direct nabijgelegen structuur. Tijdens 
de opgraving van 2004 zijn in het terrein ten noorden van de waterput vier woonstalhuizen (huis 1 t/m 4) 
van het type Odoorn B (600-700) en C (700-900) aangetroffen (Archol-rapport 69). De afstand tussen de 
waterput en huis 1 bedraagt ca. 20 m. Door deze relatief grote afstand is het onzeker of de bewoners van 
dit huis voor hun (drink)watervoorziening deze waterput hebben gebruikt. Interessant voor de koppeling 
van de waterput aan een of meerdere nabijgelegen huisstructuren is de vondst van een afvalkuil, gevuld 
met een aanzienlijke hoeveelheid vroegmiddeleeuws nederzettingsafval op het terrein achter de sloot. 
Metaalslakken wijzen op ambachtelijke activiteiten van een smederij. (Hessing 90/91). Op basis van 
deze vondst is het aannemelijk de waterput toe te schrijven aan een vroegmiddeleeuwse structuur welke 
zich mogelijk nog onder het vlak van het aangrenzende zuidelijke terrein bevindt. Mogelijk is de bijbeho-
rende huisstructuur vergraven tijdens de aanleg van de eerdergenoemde sloot.
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6 Conclusie

Door middel van een noodopgraving is vastgesteld dat het grondspoor de aftekening van een houten 
waterput betreft. Aardewerkvondsten dateren deze tussen ca. 525 en 700. Op basis van deze gegevens 
is de waterput te duiden als zijnde onderdeel van de vroegmiddeleeuwse nederzetting.



EEN VROEGMIDDELEEUWSE WATERPUT IN DE GEMEENTE OEGSTGEEST

19

7 Geraadpleegde literatuur

Bazelmans, J., M. Dijkstra en J. de Koning 2004, Holland during the first millenium, in M. Lodewijckx 
(ed.), Brucealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first 
millenium AD, Leuven (Acta Archaeologica Lovaniensia, Monographiae 15), 3-36.

Brinkkemper, O. e.a.,Romeinse villa en Merovingisch grafveld Borgharen-Pasestraat Onderzoek 
2008-2009. http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/RAM 18.

Hemminga, M., en T. Hamburg 2006, Een Merovingische nederzetting op de oever van de Oude Rijn. 
Archol-rapport 69.

Hemminga, M., Vroeg Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Archol-rapport 102. 
Hessing, W.A.M., 1992, Bewoningssporen uit de vroege Middeleeuwen op de grens van Leiden en 

Oegst geest, in Bodemonderzoek in Leiden 13-14, 1992, 103-109. Leiden.
Houbrechts, D., en M. Pieters, Tonnen van Raversijde (Oostende, prov. West-Vlaanderen): een goed 

gedateerd verhaal over water- en andere putten. Archeologie in Vlaanderen 1995/1996, 225-261.
Spelde, J. van, 2012, Merovingische tonputten in West-Nederland. Een vroegmiddeleeuws gebruiks-

voorwerp in context. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19643.
Waelput, W., 2004, “Eer het vat in duigen valt”. Antwerpen/Apeldoorn, 2004.



20

RENUS REEKS 14

8 Botanisch onderzoek van een 
waterput uit de Merovingische tijd

W.J. Kuijper

8.1 Inleiding

In 2012 is er door de AWN-afdeling Rijnstreek een archeologisch onderzoek verricht op een terrein langs 
de noordoever van de Oude Rijn, direct ten westen van de Rijksweg A44 in de gemeente Oegstgeest. 
Het onderzochte terrein sloot aan op een opgraving van de Faculteit der Archeologie van de universiteit 
Leiden. Op beide terreinen werd gelijktijdig opgegraven onder de verantwoording van J. de Bruin.

Door voorafgaand onderzoek bleken in het gebied vroegmiddeleeuwse bewoningsresten aanwezig. 
De waarnemingen geven aan dat het om een nederzetting uit de Merovingische tijd (6e-7e eeuw AD) gaat.

Het hier behandelde onderzoek gaat over de plantenresten die in een circa 26 cm dikke laag onderin 
een waterput werden aangetroffen. Deze waterput was van een eikenhouten wijnvat gemaakt waaruit 
de bodem was verwijderd. De planten geven een indruk van de begroeiing in en in de omgeving van 
de nederzetting. Tevens waren we benieuwd of er soorten aanwezig waren die door de mens werden 
gegeten. Na het gebruik is de waterput volgestort met een mengsel van donkerbruin/zwarte klei met veel 
fragmenten huttenleem en houtskool.

8.2 Materiaal en methode

De onderzochte tonput was het restant van een eikenhouten vat. De onderzijde bleek ingegraven tot 
in een watervoerende zandlaag. Hieruit trekken we de conclusie dat het vat als waterput is aangelegd 
(gegevens L.A. den Hollander). Op basis van het aardewerk is de ouderdom van de waterput 7e eeuws 
(determinatie M. Dijkstra).

Voor het onderzoek van de plantaardige macroresten zijn er drie monsters van de onderste vulling 
uit de put (AWN put 1, vlak 1: monster 6, 10 en 11) op verschillende dieptes verzameld. De monsters 
zijn in het veld in plastic verpakt. Op het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie 
is hiervan 0,5 tot 1 liter materiaal met behulp van een set zeven met kraanwater gespoeld. De verschil-
lende fracties zijn nat uitgezocht met behulp van een microscoop met vergrotingen tot 30x. De fijnste 
onderzochte fractie is die van 0,25-0,5 mm; hiervan is een zeer klein deel onderzocht. Grof materiaal 
is geheel uitgezocht, de fractie tussen 0,5 en 2 mm is soms deels onderzocht. De aanleiding was de 
grote hoeveelheid zaden. De aantallen zijn berekend tot het opgegeven volume. De zaden (en soms 
andere plantenresten) zijn met behulp van een vergelijkingscollectie en literatuur op naam gebracht. Het 
volgende materiaal is geanalyseerd:

Monster 6 = 154 cm – NAP: een liter venig materiaal met klei en zand en veel grove en fijne 
plantenresten.

Na zeven: vele tientallen stukjes hout, tak, schors, e.d. (tot 10 cm lang), enkele tientallen stukjes 
houtskool en enkele stukjes stengel, mos e.d. Aan dierenresten waren er enkele (fragmenten van) 
insecten, cocons en stukjes (vis)bot aanwezig.

Monster 10 = 138 cm – NAP: een halve liter venig materiaal (mest?), gelaagd.
Na zeven: enkele stukjes houtskool, hout en schors, honderden stukjes stengel (“riet”), tientallen 

stukjes mos, veel fijne plantenresten. Tientallen foraminiferen. Dierenresten: vele tientallen (vliegen?)
cocons en een werveltje.

Monster 11 = 164 cm – NAP: een liter gemengd klei en venig materiaal.
Na zeven: veel grove en fijne plantenresten, vele tientallen stukjes tak, schors, stengel en houtskool, 

enkele stukjes mos. Weinig foraminiferen. Dierenresten: enkele (fragmenten van) schelpen, insecten, 
bot, pissebed. Enkele cocons van regenwormen.
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8.3 Resultaat

Alle aangetroffen plantensoorten zijn in tabel 2 weergegeven. De meeste zaden waren goed geconser-
veerd en daardoor goed op naam te brengen. Zo zijn er bij de zuringzaden veel vruchtkleppen, bij de 
biezen perianthen, zegges in urntjes, zeeweegbree met kapsels, enkele zaaddozen rus en fragmenten 
zaaddoos van melkkruid. De grondmonsters bevatten zeer grote aantallen zaden van diverse soorten 
russen (Juncus sp.). Deze zijn niet op naam gebracht.

8.3.1 Gekweekte en verzamelde soorten
Evenals tijdens eerder onderzoek van hetzelfde gebied zijn er weinig gekweekte gewassen aangetroffen. 
Tijdens dit onderzoek: 
- Rogge – enkele stukjes kaf en Lijnzaad (vlas) – ½ zaad.
- Druif – 1 zaad (afb.19.).
- Walnoot – 2 kleine dopfragmenten.

Het gaat uiteindelijk om zeer weinig gekweekte soorten en deze ook nog in zeer kleine aantallen. Mogelijk 
is het graan en het lijnzaad in de omgeving verbouwd. Rogge is een graansoort die rond de Romeinse tijd 
hier voor het eerst voorkwam en vooral in de Middeleeuwen een van de belangrijkste voedingsgewassen 
is geworden. Lijnzaad was in die tijd ook een bekend gewas; de zaden dienden voor voedsel en olie, de 
stengels (vlas) voor de fabricage van touw en kleding. Bij de walnoot is niet zeker te zeggen of het van 
een ter plaatse groeiende boom komt of dat walnoten geïmporteerd werden. Walnoten zijn niet inheems; 
pas vanaf de Romeinse tijd kunnen we deze soort verwachten.

Bij de druif zal het om geïmporteerde vruchten gaan; de soorten werden ongeveer zes eeuwen 
eerder door de Romeinen voor het eerst naar Nederland gebracht. De vruchten kunnen, na drogen, goed 
vervoerd en bewaard worden. Hun herkomst kan Zuid-Europees zijn, bijvoorbeeld uit een van de landen 
rond de Middellandse Zee. Vanwege de hoge transportkosten gaan we er van uit dat de druif een luxe 
product was en alleen door de wat rijkere bevolking werd gegeten.

Opvallend is het vrijwel ontbreken van verzamelde vruchten en noten. Voedselresten zijn de vondsten 
van: Hazelnoot – 1 schaalfragmentje. En misschien is er braam gegeten. Deze planten konden ongetwij-
feld in de omgeving verzameld worden.

Afb. 19. Oegstgeest – 
Rijngeest-Zuid. Walnoot 
(grootste fragment), 
hazelnoot (kleinste fragment) 
en druivenpit uit monster 6.
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8.3.2 Wilde planten
Zoals in de tabel te zien is zijn er vele tientallen soorten gevonden. Hoe al deze plantenresten in de 
waterputten terecht zijn gekomen, is niet altijd duidelijk. In ieder geval kunnen zij, op een enkele uitzonde-
ring na, er niet in gegroeid hebben. Zo zullen bijvoorbeeld de echte zoutplanten niet op de kant van een 
waterput met zoet water groeien. De mens zal plantenmateriaal uit zijn omgeving gehaald hebben voor 
vele doeleinden. Vee dat in de omgeving geweid heeft en ’s avonds weer naar de nederzetting kwam, 
kan zaden e.d. via mest aangevoerd hebben. En ook valt te denken aan perioden met zeer hoog water 
waarbij veel planten uit de omgeving in of bij de nederzetting aanspoelden.

De planten zijn ingedeeld volgens Arnolds & v.d. Maarel, 1979. Deze indeling is globaal: diverse 
soorten komen we ook in andere groepen tegen. Voor ons onderzoek geeft het echter een redelijk beeld 
van de begroeiing van de omgeving.

- Akkers en droge ruigten
Soorten van deze groep zijn volop aanwezig. Zij hebben gegroeid in akkers, vooral de akkers die voed-
selrijk en niet kalkrijk waren (groep 1a). Zo is de bolderik een echte graanakkersoort. Met zijn roze tot 
paarse bloemen was het een opvallende verschijning in o.a. roggevelden. Ook de rode klaprozen gaven 
kleur aan de akkers. Een indicatie voor kalkrijke akkers is straalscherm. Een aantal soorten is karakte-
ristiek voor regelmatig tot weinig belopen plaatsen die droog en voedselrijk zijn (1d, 1e). Zulke planten 
kunnen we in de nederzetting verwachten. Brandnetel, varkensgras, weegbree, melde en ganzenvoet 
zijn hier voorbeelden van.

Een opmerkelijke vondst is die van straalscherm (afb. 20).
Bij de meeste vondsten uit de waterput gaan we er van uit dat de planten in het omliggende gebied 

gegroeid hebben. Bij straalscherm moeten we enkele kanttekeningen maken. Van oorsprong is het voor-
namelijk een Zuid-Europese soort. Tegenwoordig komt de plant in Centraal en Zuid-Europa voor, maar 
gaat op veel plaatsen achteruit. Straalscherm is o.a. bekend als akkeronkruid en heeft veel warmte, 
voedsel en kalk nodig. De plant zou misschien in warmere perioden tot in (Zuid-)Nederland gegroeid 
kunnen hebben. De archeologische vondsten in Nederland komen uit de Romeinse tijd en de zaden 
werden aangetroffen tussen voorraden graan. Er wordt van uit gegaan dat deze vondsten wijzen op import 
uit zuidelijk gelegen gebieden (Pals, 1997). Bij Oegstgeest boden de akkers in het Rijndal misschien net 
nog een geschikte groeiplaats in de noordelijke gebieden van het verspreidingsgebied van straalscherm.

Afb. 20. Oegstgeest – 
Rijngeest-Zuid. 
Straalscherm, zaden uit 
monster 6.
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- Verstoorde plaatsen, open, vochtige tot natte humusarme grond
Vertegenwoordigers van deze groep (2) geven storingsmilieus aan; de planten zijn aangepast aan fluc-
tuerende milieuomstandigheden. Vaak zijn het pioniersoorten van natte voedselrijke (stikstofrijke) grond.

- Zoute wateren en kwelders
Planten van duin en strand ontbreken. Van duidelijk onder invloed van de zee staande gebieden vonden 
we acht soorten. Vooral de zaden van schorrenzoutgras kwamen in grote aantallen in de monsters voor. 
De enorme aantallen zaden van rus (vermeld bij ‘diversen’) zijn deels waarschijnlijk van soorten die op 
de kwelder groeien. Vegetatiekundig plaatsen we de soorten in vegetaties die tot de Zeeaster-Klasse 
behoren (Schaminée e.a., 2010). Het zijn plantengemeenschappen van vooral overblijvende soorten 
van zilte tot brakke gronden. Tijdens hoogwater worden ze regelmatig of slechts af en toe met zilt water 
overspoeld.

De gevonden soorten geven duidelijk aan dat er in de directe omgeving zout en brak water, slikken 
en kwelders waren. Deze zoute invloed op het landschap is te verwachten doordat het water van de 
Noordzee met vloed het estuarium van de Rijn binnendrong.

- Zoete wateren en oevers
Naast de duidelijke zoute component is er ook de invloed van zoet water. De waterplanten van zoet water 
zijn afwezig in de waterput, maar er zijn waterkanten geweest met vegetaties van zoet tot licht brak water 
met veel heen (zeebies), ruwe bies en waterbies.

- Vochtige tot natte graslanden
Van deze groep werden enkele vertegenwoordigers gevonden.

- Heiden, venen, schraallanden
Af en toe zijn er blaadjes van veenmos en gagel aangetroffen. Er zijn dus gebieden geweest die niet 
meer onder invloed van de rivier of de zee stonden. Daar ontstonden moerassen die geleidelijk ver-
zuurden waardoor er vegetaties met o.a. veenmos en gagel aanwezig waren. Deze begroeiingen zijn te 
verwachten op enige afstand van de Rijn in de lager gelegen gebieden tussen de strandwallen.

- Bossen
Er zijn enkele soorten van bos of bosachtig terrein aangetroffen. Het zijn zo weinig resten dat er geen bos 
in de directe nabijheid te verwachten is.

8.4 Verschillen tijdens de opvulling van de waterput?

De opvulling van de waterput zal tijdens en/of na het gebruik begonnen zijn. Dit kan zowel tijdens de 
bewoning als direct daarna gebeurd zijn. De drie monsters zijn op een verschillende hoogte genomen: 
10 op 138 cm, 6 op 154 cm en 11 op 164 cm – NAP.

De soortensamenstelling van de monsters uit deze ca. 26 cm dikke laag komt overeen, waarmee ook 
de reconstructie van het landschap overeenkomt. De verschillen zien we vooral optreden bij de planten 
waarvan één of enkele zaden zijn gevonden. De kans is groot dat bij grotere volumes onderzochte grond 
deze verschillen verdwijnen. Bij monster 10 leek het in het veld om een mestlaag te gaan. De vele cocons 
in dit monster zouden van mestvliegen kunnen zijn. Andere indicaties voor mest zijn niet waargenomen. 
Het onderzoek naar darmparasieten leverde geen eieren op.

8.5 Eerder onderzoek

Botanisch onderzoek van hetzelfde terrein (Oegstgeest – Rijngeest-Zuid) werd eerder al door Bakels 
en Van Tulder (2006) gepubliceerd. Zij onderzochten o.a. een aantal paalsporen en kuilen. De zaden-
analyses daarvan leverden vrijwel niets op. Evenals bij ons onderzoek bleken de waterputmonsters 
wel rijk aan zaden. De granen betroffen gerst en mogelijk rogge; daarnaast wordt melding gemaakt 
van hennep, selderij en hop. Deze laatste twee kunnen goed in het wild in de omgeving groeien. Daar 
konden ook de door hen gevonden hazelnoot en braam verzameld worden. Hiermee zijn deze en de 
hier gemelde resultaten goed vergelijkbaar: alleen gerst en rogge als granen en nauwelijks vondsten 
van noten en vruchten. De vegetaties waren eveneens vergelijkbaar met ons onderzoek. Veel planten 
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OEGSTGEEST – RIJNGEEST-ZUID

PLANTENRESTEN (ZADEN) UIT EEN WATERPUT UIT DE MEROVINGISCHE TIJD

waterput, monsternummers (put 1, vlak 1) 6 10 11

datum monstername Ecologische 20‑6‑2012 20‑6‑2012 20‑6‑2012

volume in liters groep 1 0,5 1

grondsoort pl.resten pl.resten klei/pl.resten

gekweekte planten

rogge (Secale cereale) aarfragment 0 ‑ x 2 cf

lijnzaad (Linum usitatissimum) 0 1 ‑ ‑

druif (Vitis vinifera) 0 1 ‑ ‑

walnoot (Juglans regia) 0 1 ‑ ‑

wilde planten

akkers en droge ruigten

bolderik (Agrostemma githago) 1a 8 1 2

korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum) 1a ‑ 12 ‑

kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) 1a ‑ ‑ 2

zwaluwtong (Fallopia convolvulus) 1a 2 ‑ ‑

brede raai (Galeopsis ladanum) 1a 8 cf ‑ ‑

perzikkruid (Persicaria maculosa) 1a ‑ ‑ 4

zwarte nachtschade (Solanum nigrum) 1a 16 ‑ 24

herik (Sinapis arvensis) 1a 8 ‑ 4

melkdistel (Sonchus arvensis/oleraceus 1a 16 ‑ 4

gekroesde melkdistel (Sonchus asper) 1a ‑ ‑ 4

vogelmuur (Stellaria media) 1a 24 ‑ 28

witte krodde (Thlaspi arvense) 1a 8 ‑ ‑

kleine brandnetel (Urtica urens) 1a 40 28 128

bleke/grote klaproos (Papaver dubium/rhoeas) 1c/1a 8 ‑ ‑

straalscherm (Orlaya grandiflora) 1b 4 ‑ ‑

valse kamille (Anthemis arvensis) 1c ‑ 4 ‑

ruige klaproos (Papaver argemone) 1c 16 4 8

eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) 1c ‑ ‑ 1

grote weegbree (Plantago major) 1d 248 76 296

gewoon varkensgras (Polygonum aviculare) 1d 24 4 72

melde (Atriplex patula/prostrata) 1e 136 56 148

raapzaad (Brassica rapa) 1e ‑ 1 ‑

kool (Brassica sp.) 1e, 4d ‑ 4 4

melganzenvoet (Chenopodium album) 1e 8 12 32

stippelganzenvoet (Chenopodium ficifolium) 1e ‑ ‑ 32

esdoornganzenvoet (Chenopodium hybridum) 1e ‑ ‑ 4

groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) 1e ‑ 1 ‑

beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) 1e 18 4 8

gewone raket (Sisymbrium officinale) 1e 8 cf ‑ ‑

late stekelnoot (Xanthium strumarium) 1e 1 ‑ ‑

gevlekte scheerling (Conium maculatum) 1g ‑ 1 ‑

krulzuring/ridderzuring (Rumex crispus/obtusifolius) 1g/2a 26 ‑ 32

gestoorde plaatsen, open vochtige-natte humusarme 
grond

geknikte vossenstaart (Alopecurus geniculatus) 2a ‑ 4 40

Tabel 2. Soortenlijst van de aangetroffen plantenresten in de waterput. Ecologisch groep volgens Arnolds & van der 
Maarel (1979). Legenda: v = verkoold, cf = lijkt op, x = enkele, xx = tientallen, xxx = honderden, xxxxx = tienduizenden. 
Analyse: W.J. Kuijper, 2013
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vertakte leeuwentand (Leontodon autumnalis) 2a 18 4 20

zilverschoon (Potentilla anserina) 2a 24 4 4

witte klaver (Trifolium repens) bloemfragment 2a 22 37 20

(kruipende) boterbloem (Ranunculus repens type) 2a ‑ 1 4

behaarde boterbloem (Ranunculus sardous) 2a ‑ ‑ 8

blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) 2b ‑ 4 12

zeegroene/rode ganzenvoet (Chenopodium glaucum/
rubrum)

2b ‑ ‑ 40

diversen (nog determineren/niet determineerbaar) 24 4 4

van natte terreinen met als opvallendst die van zilt terrein. Er kwamen zilte graslanden voor in de directe 
omgeving van de nederzetting.

Eveneens van hetzelfde terrein (Oegstgeest – Corpus), en dus van dezelfde Merovingische neder-
zetting, zijn de botanische macroresten die door Bakels (2008) gepubliceerd zijn. De vier onderzochte 
monsters uit drie waterputten toonden de aanwezigheid aan van gerst en tarwe (beide slechts met één 
verkoolde korrel). Als andere gekweekte soorten waren lijnzaad en hennep met enkele zaden aanwezig. 
De wilde planten geven weer aan dat er geen boomgroei was. Wel veel soorten van open, droog tot nat 
terrein, waarbinnen de vegetaties van zilte terreinen een opvallende rol spelen.

De resultaten van dit eerder onderzoek en dat van het huidige sluiten aan op wat er bekend is, via 
bodemvondsten, uit de Merovingische tijd. In de perioden hierna worden er veel meer geïmporteerde, 
gekweekte en verzamelde planten gevonden (Van Haaster, 1997).

8.6 Conclusie

Door middel van een grondonderzoek van een opgevulde waterput kon een klein deel van het plantaardig 
voedsel van de bewoners van de Merovingische nederzetting Oegstgeest – Rijngeest-Zuid achterhaald 
worden. We vonden rogge, lijnzaad, druif, walnoot en hazelnoot.

De nederzetting lag in een open landschap; boomgroei was nauwelijks aantoonbaar. Het gebied 
stond onder invloed van zout water. Via de Rijnmonding kwam met vloed water vanuit de Noordzee het 
estuarium in. Hierdoor was er een variatie van zeewater, brakwater en zoetwater aanwezig. In de Rijn-
monding en langs de Rijn waren kwelders (zout) en gorzen (zoet) die onder invloed van het getij stonden. 
Langs de oevers van de rivier en de kreken en in moerassig terrein groeiden veel biezen en waterbies. 
De kwelders en de diverse kruidenrijke graslanden waren geschikt als weidegebied. Op korte afstand 
waren hogere gronden aanwezig, die buiten de invloed van zout water lagen. Hier verwachten we veen-
moeras met o.a. heideachtige vegetaties. De drogere gronden, bijvoorbeeld op hoge oeverwallen en op 
(de randen van) de strandwallen en hoog opgeslibde gorzen, waren geschikt voor akkerbouw.

De diverse opgravingscampagnes hebben een overeenkomstig beeld opgeleverd. De kleine verschil-
len worden ongetwijfeld veroorzaakt door het aantal onderzochte monsters per opgraving en de lage 
aantallen cultuurgewassen die steeds worden gevonden.
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