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Voorwoord 
 
Na een lange archeologische stilte in Bodegraven was de AWN-afdeling Rijnstreek in de 
gelegenheid sinds 1995 op drie locaties succesvol onderzoek te doen naar sporen van 
Romeinse aanwezigheid aldaar. Dit heeft veel gegevens opgeleverd, maar nog geen 
eenduidige interpretatie van de Romeinse structuren ter plaatse. 
 
Het archeologisch onderzoek kon uitgevoerd worden doordat de eerste twee opgravingen 
bekostigd zijn door de ROB, terwijl de derde opgraving mogelijk is gemaakt door subsidie 
van de gemeente Bodegraven en de provincie Zuid-Holland. 
De gemeente Bodegraven (inmiddels de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) willen wij 
bedanken voor de assistentie die is verleend gedurende het opgravingsproces. De firma 
Binnendijk voor de prettige samenwerking bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden. Van 
den Berg Infrastructuren b.v. voor het belangeloos ter beschikking stellen van de keet. In de 
garage van Jaarsveld hebben we tijdens de opgraving aan de Willemstraat ons veldmateriaal 
kunnen onderbrengen. De eigenaren van de diverse percelen, waarop de opgravingen hebben 
plaatsgevonden, de firma’s Van den Oudenrijn en Ton, willen wij bedanken voor hun 
genereuze toestemming om hier onderzoek te mogen doen. De meetdienst van de ROB, met 
name W. Jong en W. Derks, zijn wij erkentelijk voor het inmeten van de hoofdmeetpunten in 
het coördinatensysteem. 
Bij het onderzoek hebben we veel steun gehad van een aantal deskundigen. Cor Kalee 
dateerde het terra sigillata-aardewerk nauwkeurig. Inheems aardewerk van Willemstraat 1995 
is gedetermineerd door Eric van der Kuijl. Gedurende het verdere onderzoek is Peter van den 
Broeke geconsulteerd voor het inheems-Romeinse aardewerk. Het determineren van hout is 
gedaan door Paulien van Rijn en Laura Kooistra van BIAX en door Ruud de Man (ROB). 
Voor het onderzoek aan botmateriaal van de eerste opgraving aan de Willemstraat is een 
beroep gedaan op de deskundigheid van Roel Lauwerier van de ROB. Onder leiding van 
Chiara Cavallo van de Universiteit van Amsterdam hebben de studenten Charlotte Wouda en 
Lisa de Groot het onderzoek aan botmateriaal van de opgravingen aan de Oud-
Bodegraafseweg in 1996 en 2002 op zich genomen. Het menselijk botmateriaal uit 2002 is 
door George Maat bekeken. Voor de opgraving aan de Oud-Bodegraafseweg in 2002 heeft 
J.R. Mulder van Alterra te Wageningen het bodemkundig onderzoek gedaan. Het 
pollenonderzoek is uitgevoerd door D.G. van Smeerdijk van BIAX. Wim Kuijper van de 
Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden heeft het schelpen- en botanisch onderzoek 
op zich genomen. Peter Hallebeek en Ineke Joosten van het ICN (tegenwoordig RCE) in 
Amsterdam hebben geholpen met de determinatie van metalen met de röntgen-fluorescentie-
methode. Met Jan-Willem de Kort (RAAP) is de beginversie van de archeologische kaart van 
Bodegraven samengesteld en van Geuch de Boer (RAAP) ontvingen wij de meest recente 
versie. Bram Jansen (RAAP) was zo vriendelijk de nog niet gepubliceerde opgravings-
plattegrond van de waarneming RAAP 2011 (trafostation) beschikbaar te stellen. 
Tom Hazenberg heeft in een aantal bijeenkomsten de opzet en indeling van dit rapport helpen 
vormgeven. In het laatste stadium heeft Julia Chorus de tekst zorgvuldig doorgelezen en van 
enige suggesties en aanvullingen voorzien. 
 
Een eerste overzicht van de AWN-opgravingen in Bodegraven is verschenen in Westerheem, 
zie Van der Kooij e.a., 2005. 
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Last but not least volgen hier de leden van de AWN die meegewerkt hebben aan één of 
meerdere opgravingen, in alfabetische volgorde: 
 
Bob van den Berg† 
Cees Beunder 
Peter Bosch 
Laura Broekhof 
Theo Broekhof 
Ab van Grol 
Leo den Hollander 
Gijsbert Jansen 
Devid Kamperveen 
Titia Kiers 
Marcel de Koning 
Dick van der Kooij (veldwerkcoördinator)  

 
Albert Kram 
Bram Miedema† 
Helco Mulder 
Aleid Muller 
Sjoerd Nieuwland 
Remco Orizand 
Theo Poelman 
Hans Postma 
André Pouwel 
Suus Sprey (veldwerkcoördinator) 
André in ’t Veen 
Arnold Verkuijlen 
Chris Zwaan 

 
Alle AWN-leden danken wij voor hun inzet gedurende de drie opgravingen. De volgende 
AWN-leden hebben het tekenwerk van vondsten voor hun rekening genomen: Levina de 
Bree, Leo den Hollander, Titia Kiers en Carla van Veen†, waarbij Leo eveneens veel tijd 
heeft gestoken in het digitaliseren van de tekeningen. Menno Dijkstra maakte de vlak-, 
profiel- en reconstructietekeningen. 
De complete vormen van de platen A en B zijn gerestaureerd door de restauratiegroep, m.n. 
Aleid Muller en Dinny Young onder leiding van Siet van der Meulen. Dit zijn de twee enige 
vormen die compleet gerestaureerd konden worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leden van AWN-Rijnstreek bezig aan de opgraving Willemstraat, Bodegraven, in 1995. 
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Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 
 
1.1 Bodegraven in de Romeinse tijd 
De Romeinse tijd in Nederland kan men laten beginnen tijdens het verblijf in Gallië van 
Caesar, ongeveer 57 v.Chr. Het is de tijd van expansie van het Romeinse Rijk, die duurt tot 47 
n.Chr. tijdens de regering van Claudius. Het leger speelt een belangrijke rol: volgens Van Es  
zou er zonder het Romeinse leger geen Romeins Nederland zijn geweest.1 De verovering van 
Gallië door Caesar heeft echter voor onze gebieden nog weinig te betekenen gehad. De 
Romeinse legers trokken tot aan of tot net over de grens in het zuiden van ons land. Geen 
bezettingsmacht bleef hier achter toen Caesar definitief uit Gallië vertrok (49 v.Chr.). 
Duidelijker is de aanwezigheid van het leger aan te wijzen in de regeringsperiode van  
Augustus, toen besloten werd dat niet de Rijn, maar de Elbe de noordoostelijke grens van het 
Romeinse Rijk zou moeten worden. Hierdoor werd de aanvalsroute naar het noorden 
opgeschoven en daardoor de invloed van het leger zichtbaar: het echte begin van de Romeinse 
tijd in ons land. De verovering van Germania wordt in gang gezet. Het rivierengebied wordt 
de uitvalsbasis en in Vechten wordt een steunpunt aangelegd ten tijde van Drusus (12 v.Chr.). 
Echter, eerst onder de veldheer Germanicus is daar een castellum gebouwd (16 n.Chr.). Naast 
Vechten is als tweede steunpunt en als beveiliging van het gepacificeerde gedeelte het 
castellum Flevum (Velzen) opgericht. De aanleg van de castra in Nijmegen in 19 of 12 v.Chr. 
is eveneens onderdeel van deze politiek. Na de dood van Augustus in 14 n.Chr. bleef 
Nederland deel van het Romeinse Rijk. Op de opstand van de Friezen in 28 n.Chr. en die van 
de Bataven in 69/70 n.Chr. na was het in deze contreien rustig. 
Een uitbreiding van het imperium wordt in gang gezet door het voornemen van Caligula (37-
41 n.Chr.) om Britannia te veroveren. In 43 n.Chr. onder de regering van Claudius wordt  een 
begin gemaakt met de verovering van Engeland. Tevens wordt in 47 n.Chr. door Corbulo, de 
commandant van het Neder-Germaanse leger, getracht het gebied tot de Elbe te pacificeren. 
Claudius beslist echter dat de Rijn de grens van het Romeinse Rijk zou zijn. Corbulo wordt 
teruggeroepen. Mogelijk is de reden van deze beslissing dat Claudius een oorlog op twee 
fronten niet wenselijk achtte. 
Van een offensieve politiek wordt overgegaan op een defensieve, die duurde van 47 n.Chr. tot 
circa 270. Langs de Rijn ontstond nu een aaneengesloten verdedigingslinie van castella en 
wachttorens, het Nederlandse deel van de Romeinse limes. De versterkingen waren verbonden 
door een weg (via militaris of limesweg), die ongeveer de zuidelijke oeverwallen van de Rijn 
volgde. De ligging van de forten was niet willekeurig, maar werd bepaald door de natuurlijke 
vorm van het landschap. De forten zijn aangelegd bij belangrijke zijrivieren of bij 
knooppunten van wegen. Het castellum van Alphen aan den Rijn ligt bij de samenvloeiing 
met de Aar en dat van Zwammerdam met de Meije. Voor Bodegraven was de zijrivier de 
Oude Bodegrave mogelijk de belangrijkste reden voor het bouwen van een verdedigingspost. 
Het is duidelijk dat de Romeinse forten daardoor niet op een vaste afstand van elkaar lagen 
(afb. 1.1). 
De Pax Romana werd in 69/70 verstoord door de opstand van de Bataven onder Julius Civilis. 
De castella gingen in vlammen op. Na de nederlaag van Civilis worden de castella herbouwd 
en volgt een periode van vrede en voorspoed tot het midden van de derde eeuw. Omstreeks 
270, wanneer het centrale gezag ophoudt te functioneren en de Romeinse troepen van de Rijn 
worden teruggetrokken, wordt het einde van de limesperiode ingeluid. Vijandige stammen, 
waaronder Franken en Friezen, trekken de grens over. 
 
Bij het AWN-onderzoek tussen 1995 en 2002 in Bodegraven zijn een Romeins poortgebouw 
van een castellum met walconstructie en beschoeiingen opgegraven, die globaal gedateerd 
zijn vanaf het midden van de eerste eeuw. Over de precieze ligging en grootte van het 
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castellum bestaat nog geen zekerheid. Verwacht wordt dat bij de sloop van een garage en de 
te verwachten opgraving op deze cruciale locatie meer duidelijkheid zal ontstaan.  
In Bechert/Willems (1995) is Bodegraven opgenomen als een vermoedelijk castellum. Het 
zou dan deel uitgemaakt hebben van de reeks forten die de limes vormde.2 De grootte van het 
opgegraven poortgebouw maakt duidelijk dat er inderdaad een castellum in Bodegraven is 
geweest. Polak e.a. (2004) accepteren definitief op basis van het AWN-onderzoek dat er in 
Bodegraven een castellum heeft gelegen (afb. 1.1). 
 

 
 
Afb. 1.1. Romeinse versterkingen langs de Rijn. 1) legioenvesting, 2) castellum, 3) mini-castellum,  
4) vermoedelijk castellum. (overgenomen uit M. Polak, R.P.J. Kloosterman  en R.A.J. Niemeijer, 2004). 
 
1.2 Onderzoeksgeschiedenis 
Archeologisch onderzoek in Bodegraven is pas na de Tweede Wereldoorlog in gang gezet. 
Sindsdien is een reeks van vondsten en waarnemingen gedaan, die bruikbare gegevens heeft 
opgeleverd.  
In 1980 heeft P.C. Beunder in een uitgebreid artikel in Westerheem zijn eigen onderzoek 
benevens gegevens en waarnemingen van anderen, die hij kon achterhalen, samengevat.3 Het 
overzicht van Beunder verscheen kennelijk op een historisch breukvlak, want daarna brak een 
lange periode van “archeologische stilte” aan. Deze werd verbroken bij de herinrichting van 
het gebied ten westen van de Oud-Bodegraafseweg. Archeologische begeleiding door de ROB 
van de sloop van de Willibrordschool leverde niets op.4 Bij het bouwrijp maken van het 
aanpalende terrein bleken echter nog wel Romeinse bewoningssporen aanwezig te zijn.5 
Omdat voor het totale gebied verdere werkzaamheden voorzien waren, besloot de ROB een 
proefsleuf (afb. 1.2:46) te graven. Dit gebeurde in het voorjaar van 1995. Het resultaat was 
negatief; het terrein bleek drassig, gedeeltelijk verstoord en leverde geen enkele vondst op.6 

Deze actie van de ROB vormde een ommekeer in het onderzoek naar de Romeinse tijd in 
Bodegraven. Tot dan had hier nooit een gericht archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 
Aansluitend kreeg de AWN-afdeling Rijnstreek van de provinciaal archeoloog R. van 
Heeringen het verzoek Bodegraven ook eens meer in het oog te houden, met tevens de eerste 
suggestie voor onderzoek op de locatie Willemstraat (afb. 1.2:24). Op deze locatie werd door 
de afdeling in de zomer van 1995 archeologisch onderzoek gedaan. Hier werden de resten van 
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een poortgebouw en wal van een castellum gevonden. De volgende grootschalige opgraving 
van AWN-Rijnstreek betrof een terrein aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg, 
ongeveer tegenover de Willemstraat; dit is in 1996 archeologisch onderzocht (afb. 1.2:25). 
Daarna was het weer enige tijd stil, met hooguit enkele kleine waarnemingen. De laatste 
opgraving van de afdeling in Bodegraven vond plaats in april 2002 op een terrein aan de 
oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg, ongeveer 125 m ten zuidwesten van de opgraving aan 
de Willemstraat in 1995 (afb. 1.2:26). 
In afb. 1.2 zijn ook nog een kleine opgraving van AWN-Rijnstreek bij de Jozefschool (afb. 
1.2:27) en een waarneming aan de Nassaustraat 2b opgenomen (afb. 1.2:29).7  
 

 
 
Afb. 1.2. Plattegrond van het centrum van Bodegraven waarin alle bekende opgravingen en waarnemingen 
met een nummer aangeduid zijn. Kaart RAAP 2013, G. de Boer. 
 
De opgravingen concentreren zich om de Oud-Bodegraafseweg. Deze straat ligt op een 
grotendeels natuurlijk dichtgeslibde veenrivier, de Oude Bodegrave, die vanuit het zuidelijk 
veengebied noordwaarts in de Rijn stroomde.8 Als Oud-Bodegraafse Wetering heeft dit water 
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voortbestaan tot de demping in 1951.9 De Oude Bodegrave vormde in de Romeinse tijd een 
belangrijke zijrivier van de Rijn. Verondersteld wordt dat een gedeelte van het water van deze 
veenrivier via een zijtak bij Zwammerdam in de Rijn stroomde. Beheersing hiervan, ook als 
flankdekking van het castellum van Zwammerdam, is waarschijnlijk de reden voor een 
militaire vestiging te Bodegraven geweest.10 
 
1.3 Onderzoeksperiode P.C. Beunder  
Zoals reeds vermeld, is door Beunder al het onderzoek in de periode vóór 1995 in een artikel 
opgesomd.11 Zijn catalogus begint in 1948; uit de daaraan voorafgaande periode zijn door 
hem geen vermeldingen opgespoord. Zijn eigen waarnemingen lopen tot en met het jaar 1977. 
Hoewel er duidelijk Romeinse sporen en veel vondstmateriaal aangetroffen werd, is de aard 
van de Romeinse aanwezigheid in Bodegraven niet opgeklaard. 
De voornaamste sporen die door Beunder beschreven zijn, worden hierna kort besproken.  
 

 
 
 
1.3:1 Een brug- of damconstructie 1951 en 1976  
In 1951 en 1976 zijn bij dieprioolwerkzaamheden in de Oud-Bodegraafseweg aanzienlijke 
sporen waargenomen, die geïnterpreteerd zijn als een mogelijke brug, die later door 
aanplemping in een dam is veranderd (zie afb. 1.3 en 1.2:5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1.4. Proefputten, pp1 tot en met 7, rond 
de Willibrordschool (Beunder 1980, afb. 4). 
 

Gezien zijn twee rijen zware eiken palen met een doorsnede van meer dan 20 cm in een min 
of meer strak lineair verband. Daarnaast waren er schots en scheef ingeslagen palen, die 
gedeeltelijk in het damlichaam geslagen waren en gedeeltelijk tot in de onderliggende 

 

Afb. 1.3. Deel van een Romeinse brug/dam constructie in 
de Oude Bodegrave, waargenomen door Beunder tijdens 
werkzaamheden voor een diepriool. (Beunder 1980, fig. 7). 
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veenlaag. De rivierbodem liep ten zuiden van deze constructie schuin omhoog tot ongeveer 
1,00 m onder straatniveau. Aan de noordkant van de paalconstructie werd in de rioolsleuf tot 
op een diepte van ruim 3,00 m nergens de bodem van de rivier bereikt. 
 
1.3:2 Waarnemingen rondom de Willibrordschool 1977  
Na de waarnemingen in het diepriool zijn rond de voormalige Willibrordschool in 1977 zeven 
proefputjes gegraven (afb. 1.4), waarbij in alle een Romeinse bewoningslaag werd 
aangesneden, bestaande uit een sterk verontreinigde kleilaag met verbrandingsresten en 
Romeins aardewerk en ander vondstmateriaal. In de meest oostelijke proefput (pp7) werd de 
overgang van de damconstructie naar de oever waargenomen (afb. 1.5). Behalve aan de hand 
van liggend hout en ingeslagen palen werd dit ook bevestigd door de overgang van 
kleisediment naar venig materiaal waarin afwisselend zand- en grindlagen het antropogene 
karakter illustreerden. De overgang naar de rivier bleek duidelijk uit de schuine ligging van 
deze lagen. 
 

 
Afb. 1.5. Zuidwestelijk wandprofiel van proefput 7, overgang van damconstructie naar oever  
(Beunder 1980, afb. 9). 
 
Daarnaast werden achter de school op het voormalige sportterrein nog zes putjes gegraven die 
lieten zien dat de bewoningslaag naar het westen in dikte afnam en wel zodanig dat in het 
noordwestelijke putje deze volledig ontbrak. Ook de overgang van klei naar veen lag hier al 
op 0,80 m onder maaiveld. 
 
1.3:3 Waarneming rioolsleuf 1967 
In het pad ten noorden van de Albert Heijn-vestiging (afb. 1.2:4), naast de voormalige 
Willibrordschool en ten zuiden van de AWN-opgraving 1996 is in 1967 een rioolsleuf 
gegraven. Hier is eveneens over de lengte van de sleuf op een diepte van 0,40 tot 0,80 m een 
zwarte vuile kleilaag met aardewerk en houtskool gezien. Aan de zijde van de Oud-
Bodegraafseweg was de laag dikker en in een breder sleufgedeelte ter hoogte van de 
achterzijde van de Albert Heijn werden in het vlak paalsporen aangetroffen. Naast de andere 
categorieën vondstmateriaal werd hier veel bouwmateriaal verzameld. 
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1.3:4 Waarneming beschoeiing 1979 
Een laatste waarneming deed Beunder in 1979 (afb. 1.2:1). Bij graafwerkzaamheden voor een 
wegreconstructie bleek het mogelijk een proefgat te graven aan de westzijde van de kruising 
Oud-Bodegraafseweg met de Van Tolstraat/Overtocht. Tussen allerlei verstoringen kwam hier 
een fragment van een zware Romeinse oeverbeschoeiing aan het licht. Daarbij werd ook een 
behoorlijke hoeveelheid Romeins vondstmateriaal aangetroffen. Zie ook waarneming RAAP 
2011. 
 
 
1.4 Onderzoek van anderen  
1.4:1 Waarnemingen in bouwput van Albert Heijn in 199412  
Volgens vrij summier beschreven waarnemingen werd gedurende het graven van de circa 1 m 
diepe bouwput een vondstlaag van 0,50 tot 0,80 m dik in één keer afgegraven. In het ontstane 
vlak (de bodem van de bouwput) werd een aantal sporen zichtbaar: een vuile geelbruine baan 
van circa 10 m breed, geïnterpreteerd als de limesweg, begrensd door bermsloten (afb. 1.6 en 
1.2:30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1.6. Overzicht van gevonden grondsporen (tekening E. van der Most, 1995). 
 
Ten zuiden van deze weg wordt een 6 bij 10 m rechthoekige structuur beschreven, die als de 
resten van een houten gebouw met lemen vloer geduid is. Deze structuur wordt begrensd door 
1 m brede greppels gevuld met een humeuze laag, waarin veel vondstmateriaal. Ten westen 
van dit spoor lag een groot zwartgekleurd vlak met veel houtskool en metaalvondsten. Dit 
fenomeen wordt beschreven als een houten aanbouw van het vorige spoor. Ten noorden van 
het vlak van de weg zijn funderingspalen gezien van een Romeins stenen gebouw, waarvan 
het bouwmateriaal niet in situ, maar in de belendende westelijke oever van de Oude 
Bodegrave is gevonden. Eveneens tegen de westelijke oever zijn minimaal zes zware 
rechthoekige eiken palen gezien (uitsluitend in het vlak), waarvan aangenomen wordt dat zij 
behoren tot een bruggenhoofd of het begin van een damconstructie. In deze westelijke oever 
zijn nog twee verdere waarnemingen gedaan: bij grondboringen werd geconstateerd dat de 
bodem van de rivier op meer dan 3 m onder maaiveld moet liggen en dat het westelijke 
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oevertalud erg steil is geweest. Bij het graven van een bronneringsput kwam veel 
vondstmateriaal in uitstekende conditie tevoorschijn, benevens groot bouwmateriaal, dat 
wordt toegeschreven aan het stenen gebouw. 
 
1.4:2 Proefsleuven langs de Oude-Bodegrave 200413 
Ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden zijn door BAAC acht proefsleuven aangelegd, 
waarvan er vier Romeinse gegevens hebben opgeleverd. Twee sleuven lagen buiten het 
Romeinse gebied.  
In de sleuf op locatie 34, afb. 1.2, zijn twee kleiwinningsputten opgegraven, zoals ook in de 
opgraving in 2002 ten zuiden hiervan zijn waargenomen. Romeins materiaal is niet 
aangetroffen, maar in 2004 is in de toen gegraven bouwput (afb. 1.2:41) een duidelijk 
Romeinse laag gezien.14  
Aan de westzijde van de Oude Bodegrave en ten noorden van de AWN-opgraving 1996 zijn 
de sleuven 33 en 36 (afb. 1.2) aangelegd. In beide sleuven zijn liggend en staand hout 
aangetroffen, waarvan aangenomen wordt dat het geheel grotendeels is verspoeld. De 
ingeslagen palen worden beschreven als Romeinse beschoeiingen of grondverbeteringen langs 
de Oude Rijn, die dan echter een stuk zuidelijker gelegen moet hebben. 
Aan de oostzijde van de Oude Bodegrave zijn drie sleuven gegraven: 32, 37 en 38 (afb. 1.2). 
Sleuf 32 leverde weinig gegevens op; vermoedelijk ligt deze op de rand van de Oude 
Bodegrave of de mogelijk erlangs liggende sloot. Tevens is er sprake van 17e eeuwse 
verstoringen. Geheel onderin zijn eventuele beschoeiingspaaltjes in noord-zuidrichting 
aangetroffen, met veel Romeins materiaal. Bij een waarneming van de AWN15 direct ten 
zuiden hiervan zijn 17e eeuwse oeverconstructies gezien en is materiaal uit alle perioden 
verzameld. Onduidelijk is dus wat de datering van deze beschoeiingspaaltjes zou kunnen zijn.  
Sleuf 37 en 38 (afb. 1.2) zijn ingegraven in kleiafzettingen van de Oude Rijn. Ook hier zijn 
veel latere verstoringen. Het Romeins materiaal aan deze zijde van de Oude Bodegrave heeft 
een datering van na het midden van de tweede eeuw, in tegenstelling tot de datering aan de 
westzijde, die meer in de eerste eeuw ligt.  
In de analyse van het rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor de aanname dat de Oude 
Bodegrave verland is geweest en dat het castellum dus over de loop van de Oude Bodegrave 
heen is gebouwd. Uit het rapport blijkt echter dat sommige gegevens tegenstrijdig zijn. 
 
1.4:3 Vooronderzoek Willemsplein (proefsleuven) 200516 
Dit onderzoek is uitgevoerd door RAAP in verband met toekomstige werkzaamheden aan het 
Willemsplein om vast te stellen, of in dit gebied direct ten oosten van het opgegraven 
poortgebouw nog sporen aanwezig waren (afb. 1.2:50). Dit onderzoek was beperkt tot het 
aanleggen van proefsleuven op een niet-destructieve wijze. In de proefsleuf direct ten oosten 
van de AWN-opgraving is een aantal aangepunte palen aangetroffen, die mogelijk tot een 
beschoeiing behoord hebben. Dit zou aansluiten bij de zone met beschoeiingspaaltjes, zoals 
beschreven in de opgraving Willemstraat. 
In het westprofiel van sleuf 1 zijn twee greppels met een onderlinge afstand van 1,50 m 
opgetekend. Het is de vraag of dit zou kunnen oplijnen met een in het oostprofiel van de 
opgraving waargenomen depressie met een bovenbreedte van 0,80 m. Kan hier een hypothese 
geformuleerd worden, dat het hier het grachtensysteem rond het castellum betreft, maar 
mogelijk nog in het ondiepe aanlooptraject?  
In de beschrijving van de Romeinse lagen wordt geen melding gemaakt van de zogenaamde 
brandlaag als beschreven in het oostprofiel van de Willemstraat. Uit de boorbeschrijvingen 
daarentegen (nrs. 2, 3 en 5) blijkt dat op ongeveer 0,45 m onder maaiveld zich een laag 
bevindt, die veel spikkels houtskool en iets verbrande klei/leem bevat. 
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1.4:4 Waarneming RAAP Oud-Bodegraafseweg 201117 
De bouw van een trafostation op het noordelijk einde aan de westzijde van de Oud-
Bodegraafseweg is begeleid door RAAP (afb. 1.2:54 en 1.7). Hier zijn twee banen ingeslagen, 
aangepunte beschoeiingspalen geregistreerd. Opvallend is dat beide banen naar het westen 
geren. Een aanduiding van de verbreding van de monding van de Oude Bodegrave, uitlopend 
in de Oude Rijn? Gebouwsporen in de vorm van rechthoekige, ingegraven staanders, zoals in 
1996, zijn hier niet gevonden. Alles is rondhout en ingeslagen. Tevens is er liggend hout 
aangetroffen. Deze sporen liggen onmiddellijk naast de locatie van de waarneming van 
Beunder in 1979 (afb. 1.2:1).  

  
    Afb. 1.7. Plattegrond onderzoek RAAP 2011, tekening B. Jansen. 

 
1.4:5 Archeologische begeleiding aanleg drie ondergrondse containers in 201118 
In 2011 heeft RAAP de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers begeleid (afb. 1.2:51). 
Slechts één locatie heeft relevante informatie opgeleverd. Deze lag aan de westzijde van de 
Oud-Bodegraafseweg nabij Beunder put 7 (afb. 1.5).19 Ondanks de geringe opgegraven 
oppervlakte en beperkte hoeveelheid vondsten trekt RAAP een paar duidelijke conclusies.  
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Langs de (rest)geul is een beschoeiing aangetroffen van (vermoedelijk) lange houten palen in 
noordoost-zuidwestrichting. De palen zijn dicht bijeen geslagen en voor zover gedetermineerd 
van elzenhout. Boven de palen was een Romeinse cultuurlaag aanwezig, door RAAP 
geïnterpreteerd als een dumplaag. Deze laag is te dateren door middel van aardewerk in de 
vroege tweede eeuw of later.  
De conclusie is dat de beschoeiing kan dateren uit de eerste eeuw. Pas later, vermoedelijk in 
de loop van de tweede eeuw, is de Oude Bodegrave op deze plaats gedempt. 
 
1.4:6 Herinrichting Willemsplein, archeologische begeleiding 201220 
Dit onderzoek van RAAP bestond uit de begeleiding van inrichtingswerkzaamheden, waarbij 
slechts in beperkte mate dieperreikende verstoringen waren gepland (afb. 1.2:50). Grond-
sporen uit de Romeinse tijd zijn hierbij niet geraakt. Wel is een grote hoeveelheid Romeins 
aardewerk geborgen, die echter uit een gemengde laag afkomstig is, die het Romeinse niveau 
afdekte. 
 

  
Afb. 1.8. Het centrum van Bodegraven met daarop aangegeven de locaties: 1) proefsleuf ROB, 2) 
Willemstraat (1995), 3) Oud-Bodegraafseweg (1996), 4) Nassaustraat, 5) Oud-Bodegraafseweg 
(2002) en 6) Jozefschool (tekening J.W. de Kort). 
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1.5 Vraagstellingen AWN-opgravingen in 1995, 1996 en 2002 
1.5:1 Onderzoek Willemstraat 1995 (locatie 2, afb. 1.8) 
Het AWN-onderzoek in de Willemstraat in 1995 werd op verzoek van de provinciaal 
archeoloog Robert van Heeringen uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was dat op het 
nabijgelegen terrein van de Albert Heijn-vestiging bij het uitgraven van de bouwput sporen en 
materiaal uit de Romeinse periode werden waargenomen. Zorgvuldig uitgevoerd 
archeologisch onderzoek heeft hier niet plaatsgevonden.  
Blijkens de overzichtskaart van Beunder (1980) lag de locatie te midden van een aantal van 
zijn waarnemingen, wat voor dit terrein een hoge verwachting opleverde. Uit het onderzoek 
van Beunder was niet duidelijk wat de Romeinse activiteiten in Bodegraven omvatten. In de 
ten tijde van de opgraving verschenen publicatie van Hessing21 wordt verondersteld dat in 
Bodegraven een castellum of eventueel een kleinere wachtpost in het systeem van de limes 
heeft gelegen. 
In eerste instantie was de vraagstelling vrij eenvoudig: is op het beschikbare terrein ook 
sprake van aanwezigheid van Romeinse sporen? En in tweede instantie: valt uit de sporen op 
te maken binnen welke Romeinse context deze in te passen zijn?  
 
1.5:2 Onderzoek Oud-Bodegraafseweg 1996 (locatie 3, afb. 1.8) 
Nadat de opgraving aan de Willemstraat de plattegrond van een poortgebouw van een 
castellum met een deel van de aangrenzende walconstructie had opgeleverd, kwam in 1996 
een terrein aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg beschikbaar. Qua topografie lag dit 
terrein op de tegenoverliggende oever van de Oude Bodegrave.  
Op grond van de waarnemingen van Beunder22, met name de proefputten 7 en 8, kon 
verondersteld worden dat op dit terrein de oeverzone aangesneden zou worden. Uit enkele 
andere proefputten was gebleken dat aan deze zijde een Romeinse bewoningslaag aanwezig 
was.  
De vraagstelling luidde: hoe zouden deze fenomenen zich vertonen op een groter vlak dan in 
de kleine proefputjes? 
 
1.5:3 Onderzoek Oud-Bodegraafseweg 2002 (locatie 5, afb. 1.8) 
Bij het onderzoek aan de Oud-Bodegraafseweg 1996 werden verschillende beschoeiingsfasen 
aangetroffen. In de daaropvolgende jaren bleek het niet mogelijk verder onderzoek in 
Bodegraven te ondernemen. Eerst in 2002 kwam opnieuw een terrein voor opgraving vrij. 
Deze keer lag de locatie wederom op de oostoever van de Oude Bodegrave. Hier kon de 
verwachting minder duidelijk geformuleerd worden. Ten opzichte van de door Beunder 
waargenomen brug/damconstructie lag dit perceel ongeveer 60 m naar het zuiden. Circa 
eenzelfde afstand is de brug/damconstructie in noordwaartse richting verwijderd van het 
poortgebouw aan de Willemstraat. 
Aangenomen dat de limesweg over de brug/damconstructie gelopen heeft, luidde de 
vraagstelling of deze weg door het centrum dan wel achter het veronderstelde castellum zijn 
tracé heeft gehad. Hetgeen kan betekenen dat de onderhavige locatie nog juist binnen de 
versterking dan wel erachter had gelegen.  
 
1.6 Werkwijze 
In de Willemstraat is in totaal een oppervlakte van 418 m2 opgegraven in zes putten. Over het 
algemeen is één vlak aangehouden, behoudens kleine uitzonderingen. Slechts één grotere put 
kon aangelegd worden en de rest moest in vijf kleinere putten worden afgewerkt. De 
opgraving heeft aan Romeins materiaal onder meer ruim 1150 aardewerkscherven opgeleverd, 
circa 150 houtmonsters en meer dan 300 fragmenten bot. 
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De locatie Oud-Bodegraafseweg 1996 omvatte een oppervlakte van in totaal ca. 215 m2 

opgegraven in drie aaneensluitende oost-west gelegen putten. Voor een groot deel kon met 
één vlak worden volstaan; enkele gedeelten zijn echter verdiept naar een tweede vlak. De 
opgraving heeft aan Romeins materiaal onder meer circa 2700 aardewerkscherven 
opgeleverd, 230 houtmonsters, ruim 1050 fragmenten bot en aan bak- en natuursteen 
ongeveer 250 fragmenten.  
Het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg 2002 is niet in zijn totale oppervlakte opgegraven, 
deels doordat de bouwkundige toestand van een belendend pand een brede veiligheidszone 
noodzakelijk maakte. Daarnaast bleek in het perceel een onoverzichtelijk rioolstelsel te 
liggen, dat sterk watervoerend was. Er zijn drie putten aangelegd met een totale oppervlakte 
van 243 m2. Slechts in de grootste put is een tweede vlak aangelegd. Aan Romeins materiaal 
zijn onder meer circa 1450 aardewerkscherven opgegraven, 39 houtmonsters, ruim 430 
fragmenten bot en aan bak- en natuursteen 440 fragmenten. 
Op alle drie de locaties zijn naast Romeinse sporen ook Middeleeuwse en Postmiddeleeuwse 
structuren aangetroffen, deels in de vorm van kavelsloten, die de Romeinse resten vergraven 
hebben. 
 
1.6:1 Veldwerk 
De aanlegwijze van de diverse putten werd bepaald door het feit dat de stort op alle locaties 
op het terrein moest blijven. Dit betekende dat niet altijd putten van gelijke grootte aangelegd 
konden worden.  
 
1.6:2 Wijze van uitvoering 
In het algemeen zijn de sporen 1 : 50 getekend in het vlak, behoudens het vele liggende hout 
van de opgraving Oud-Bodegraafseweg 1996, dat in 1 : 20 uitgevoerd is. Profielen en coupes 
zijn in 1 : 20 getekend. Het tekenen van de profielen werd bepaald door de plaatselijke 
omstandigheden.  
In de Willemstraat is zowel het oost- als het westprofiel getekend. Het noordprofiel liep over 
de beschoeiingen en was tot grote diepte door sloop verstoord. Van het zuidprofiel is slechts 
een paar meter aan de oostzijde, aansluitend aan het oostprofiel, vastgelegd. 
Bij de Oud-Bodegraafseweg zijn het noord-, zuid- en westprofiel getekend. Het oostprofiel 
liep ook hier over de beschoeiingen en bestond gedeeltelijk uit dempingszand en een 
kabelsleuf. 
Omdat het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg 2002 niet in zijn geheel is opgegraven, is van 
de grootste put (nr. 1) het noord-, oost- en een gedeelte van het zuidprofiel getekend. Van put 
2 zijn kleine segmenten van het profiel vastgelegd. 
Met de kraan zijn vlakken aangelegd tot het niveau waarop het hout zichtbaar begon te 
worden. Het uitprepareren van de vele houtsporen moest zorgvuldig met de hand geschieden, 
hetgeen zeer arbeidsintensief was. Ondanks dat sommige houtconstructies diep waren 
ingegraven, was het vaak nodig ook de coupes handmatig uit te voeren, wegens de beperkte 
ruimte tussen de diverse sporen. Slechts in beperkte mate kon hierbij gebruik gemaakt worden 
van de graafmachine. Deze werkwijze is toegepast in 1995 en 1996. Het terrein opgegraven in 
2002 was van een geheel andere orde. De beperkingen zijn al vermeld. Hierbij kwam nog in 
praktische zin de technisch lastige uitvoerbaarheid. De aangelegde putten waren vrij diep en 
het terrein slecht begaanbaar, zodat met de graafmachine vanaf draglineschotten gewerkt 
moest worden, wat de flexibiliteit sterk beperkte. 
 
1.6:3 Afwerken sporen 
Al het constructiehout van de opgravingen is bemonsterd. De beschoeiingen zijn segments-
gewijs of selectief bemonsterd. Dit leverde desondanks grote aantallen houtmonsters op. 
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Daarnaast zijn met name van de staanders met grotere afmetingen dendro- en 14C-monsters 
genomen. Alleen in 2002 zijn in het diepe noord- en oostprofiel zeven pollenbakken geslagen. 
Het opgravingsproces is uitgebreid fotografisch vastgelegd.  
 
1.6:4 Uitwerking 
De opgravingen zijn op de gebruikelijke wijze uitgewerkt. De vondstnummers zijn naar 
categorieën uitgesplitst en gedetermineerd. Van de vele houtmonsters zijn de soorten bepaald. 
Een aantal 14C- en dendromonsters zijn ter uitwerking ingezonden. Een deel van de houten 
voorwerpen is geconserveerd. Van het metaal zijn de slakken voor nader onderzoek 
gedeeltelijk door een specialist bekeken. Het botmateriaal is deels door een specialist en deels 
door studenten in het kader van scriptie-onderzoek uitgewerkt. 
Het aardewerk is gedetailleerd bekeken en gecatalogiseerd. Het terra sigillata gedeelte is 
vervolgens nog door een specialist preciezer gedateerd. Het bouwmateriaal is intern bekeken 
door de AWN. 
De conservering van de houten constructies varieerde: met name het liggend hout was in het 
algemeen pover bewaard. In de Willemstraat waren de in het vlak liggende delen van het 
poortgebouw nog tot in details herkenbaar, maar de dikte van de planken was geslonken tot 1 
à 2 cm. Van de opgraving Oud-Bodegraafseweg 1996 was het hout van de grondverbetering 
ook in niet al te beste staat en in put 3 was het voor een gedeelte geheel verdwenen, terwijl er 
geen aanwijzingen waren dat er ter plaatse een verstoring was. Het dieper ingegraven hout 
zoals de staanders en het onderliggende funderingshout alsmede de ingeslagen 
beschoeiingspalen waren meestal redelijk tot goed bewaard. 
Gelet op de tendens tot voortdurende polderpeilverlaging in de veengebieden om agrarische 
redenen dient de juistheid van de huidige beleidslijn van behoud in situ in het geval van 
Bodegraven zorgvuldig overwogen te worden.  
 
 
Noten 
1 Van Es 1972, 65. 
2 Hessing 1995, 8. 
3 Beunder 1980, 2-33. 
4 Mondelinge mededeling van Frits Kleinhuis (ROB). 
5 Hessing 1994, 371. 
6 Van Heeringen 1998, 122-123. 
7 Van der Kooij 2003a; Van der Kooij 2003b. 
8 Beunder 1980, 21. 
9 Beunder 1980, 4. 
10 Beunder 1980, 21. 
11 Beunder 1980, 2-33. 
12 Van der Most 1995, 17-24. 
13 Habraken en Van Mousch 2004.  
14 Van der Kooij 2005, 16. 
15 Van der Kooij 2004, 12. 
16 Lesparre-de Waal en De Kort 2006. 
17 Archeobrief 16, nr. 1, 2012, 39. 
18 Van der Laan en Leijnse 2012. 
19 Beunder 1980, 11. 
20 De Groot 2012. 
21 Hessing 1995, 90. 
22 Beunder 1980, proefput 7: 6, 11; proefput 8: 7, 26. 
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Hoofdstuk 2. Geologie en landschap 
 
Het westelijk deel van het deltagebied van Rijn en Maas laat zich globaal verdelen in drie 
landschapstypen: 1) het duinlandschap langs de kust met direct daarachter oudere 
strandwallen, 2) diverse stroomtakken van de Rijn en Maas met hun oeverwallen, en 3) 
veengebieden in de lage gedeelten van de delta achter de duinen en tussen de Rijn- en Maas-
takken met afwateringsriviertjes, die de oeverwallen doorsnijden. De Oude Rijn was in de 
Romeinse periode de belangrijkste en noordelijkste tak van de Rijn. 
 
De Rijn-Maasdelta is een zeer dynamisch gebied, waar grote veranderingen in korte tijd 
konden plaatsvinden. De Oude Rijn was lange tijd de voornaamste hoofdstroom van de Rijn, 
afwaterend naar de Noordzee. De Oude Rijn was oorspronkelijk een meanderende rivier, 
waarbij door het proces van zich verplaatsende bochten een relatief brede zone van geul- en 
beddingafzettingen ontstaat. Deze vorm van stroomgordel wordt aangeduid als een 
meandergordel. Bij overstromingen vindt sedimentatie plaats buiten de stroomgeul, waarbij 
zandige sedimenten dicht bij de geul worden afgezet: het ontstaan van oeverwallen. Achter de 
oeverwallen wordt het kleinere en lichtere sediment afgezet: klei in de komgebieden. Immers, 
de rivieren werden niet door dijken ingedamd.  
 
De waterstand van de Oude Rijn werd geheel door de wisselvalligheden van de natuur 
bepaald. In de winter en in de natte seizoenen was er sprake van grote afvoeren uit het Duitse 
achterland; bij stormvloeden en springtij op zee vond opstuwing plaats via de monding van de 
rivier. In geval van extreem hoog water kon dit leiden tot doorbraken van de oeverwallen, 
waarbij daarachter zand en klei werd afgezet. Deze doorbraken door de oeverwallen worden 
aaangeduid als crevassegeulen met crevasseafzettingen. Een voorbeeld is aangetroffen in het 
onderzoek van het ADC bij het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn, een lokatie ongeveer 5 
km stroomafwaarts van Bodegraven.1 Hier zijn boven elkaar twee pakketten 
crevasseafzettingen met gelaagde structuur gevonden als gevolg van doorbraken door de 
oeverwallen van de Rijn. De afzettingen vertonen een opbouw van laagjes zand en klei, 
hetgeen terug te voeren is op de werking van de getijden.  
In Bodegraven waren de gevolgen van een overstroming op een andere wijze zichtbaar: hoog 
water uit de Oude Rijn was in de monding van de Oude Bodegrave geperst en over de 
oeverwal van het veenriviertje geslagen in de vorm van overslagzand. Dit moet tijdens de 
Romeinse tijd zijn gedeponeerd volgens de conclusie van het fysisch-geologisch onderzoek 
dat de AWN-opgraving 2002 begeleidde.2  
De boorden van de rivieren zullen aanvankelijk begroeid zijn geweest met zogenaamde 
ooibossen.3 Langs de waterkant bestond dat uit zachthout ooibos terwijl op de hogere en 
drogere delen van de oeverwallen hardhout ooibos kon groeien. De kenmerkende bomen van 
het zachthout ooibos zijn de schietwilg (Salix alba) en de zwarte populier (Populus nigra). 
Het hardhout ooibos ontwikkelt zich op plekken die alleen zo nu en dan onder water komen te 
staan. Hier krijgen bomen als es (Fraxinus), iep (Ulmus) en zelfs eik (Quercus) een kans. Er 
groeien daar ook struiken als sleedoorn (Prunus), meidoorn (Crataegus) en kornoelje 
(Cornus). 
Tussen de stroomgordels van de Rijn-Maasdelta lagen grote veengebieden. Oorspronkelijk 
ontstaan als laagveen in natte context, kon in een latere fase als het veen hoog genoeg 
aangegroeid was, bosgroei ontstaan. Deze fase vindt men terug als bosveen. Het laagveen kon 
uiteindelijk zo dik worden dat het contact met het grondwater verloren ging. Hierop konden 
hoogveenkussens zich ontwikkelen. Dit gebeurde slechts in het midden van de grote 
veengebieden. In Bodegraven ligt de Romeinse vondstenlaag veelal op klei op het bosveen, 
soms direct op de veenlaag. 
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De noordelijkste tak van de Rijn, waarlangs de Romeinen hun versterkingen voor de limes 
hebben aangelegd, mondde via een wijde trechtermond bij Katwijk in zee uit. Er zijn 
aanwijzingen dat die monding zich geleidelijk meer naar het noorden heeft verplaatst. 
Getijdenwerking moet in de Romeinse tijd tot ver stroomopwaarts in de Rijn invloed gehad 
hebben; opstuwing van het rivierwater liep zelfs tot Utrecht door.4 Als gevolg van het 
oorspronkelijk meanderende karakter van de Oude Rijn zijn plaatselijk nog oude 
geulbeddingen en vertakkingen bewaard gebleven. Dit is bijvoorbeeld bij Leiden het geval, 
hetgeen nog te zien is in de plattegrond van de stad. Elders, tussen Bodegraven en 
Zwammerdam, is op de kaart een complex stelsel van waterlopen te zien aan de zuidkant van 
de Rijn. Zozeer dat het gebied tussen Bodegraven en Zwammerdam in de Romeinse tijd het 
karakter van een eiland moet hebben gehad. 
 
Afbeelding 2.1 toont een deel van een paleogeografische kaart, door Marieke van Dinter 
(2013) samengesteld. Het betreft de Rijn tussen ongeveer Woerden en Alphen aan den Rijn. 
Daarop zijn de grondsoorten van de stroombedding van de Oude Rijn en omringende 
gebieden weergegeven met de oeverwallen, komgronden en uitgestrekte veengebieden. 
Eveneens zijn de afwaterende riviertjes, die op de Rijn uitmondden, ingetekend. Voor de 
oeverwallen zijn op de kaart van Van Dinter verschillende hoogten aangegeven. Zo zijn de 
oeverwallen op de linker (zuidzijde) van de Rijn als laag aangeduid, terwijl slechts een smalle 
strook middelhoge oeverwal langs een deel van de Oude Bodegrave is ingetekend voor de 
uitmonding in de Rijn bij Bodegraven. Het moet op deze strategische plaats voor de 
Romeinen infrastructureel moeilijk geweest zijn een fort te bouwen om dit gebied militair 
onder controle te houden. 
Ook elders bleek het voor de Romeinen lastig de infrastructuur van de limes aan te leggen en 
te handhaven. Voorbeelden zijn de verschillende stadia van de weg bij Valkenburg en ook 
heeft het onderzoek in de Leidse Rijn bij Utrecht aangetoond dat door het meanderende 
karakter van de Rijn de limesweg verlegd moest worden.5 Een voorbeeld van waterwerken in 
het tracé van de limesweg is de mogelijke brug-damconstructie, aangelegd in de veenrivier de 
Oude Bodegrave.6 
 
Inzichten in de bewoningmogelijkheden en de bewoning in de Bodegraafse regio in de 
voorromeinse tijd verschillen per tijdperk. Uit het Neolithicum is ondanks het in de huidige 
onderzoekscyclus sterk toegenomen aantal booronderzoeken in de vooronderzoeksfase slechts 
één site opgespoord: Hazerswoude-Rijndijk. Op afzettingen van de Oude Rijn lijkt hier enige 
tijd permanent gewoond te zijn.7 Met de kennis voor de Bronstijd is het nog magerder gesteld. 
Slechts een bronzen speerpunt wordt vermeld, kennelijk een losse vondst, die niet op 
bewoning hoeft te wijzen. Voor deze beide perioden lijkt het erop dat de bewoning niet erg 
intensief geweest is, tenzij andere factoren de trefkans beïnvloeden. Zo kunnen door 
natuurlijke omstandigheden zoals rivierloopverleggingen of overstromingen sporen weer 
geruimd zijn. Ook een diepere ligging in de afzettingslagen onder de gebruikelijke 
boringsdiepte kan een verklaring zijn. In de IJzertijd neemt de bewoning in West-Nederland 
echter toe; zelfs in de veengebieden is bewoning aangetroffen. De invloed van deze bewoning 
op het natuurlijk milieu is waarschijnlijk beperkt geweest. De agrarische activiteiten – 
landbouw en veeteelt – voor eigen behoefte en houtkap voor de bouw van boerderijen vonden 
verspreid plaats in het kust- en rivierengebied. Aan te nemen is dat deze mate van  
bewoningsdichtheid een aantrekkelijk argument is geweest voor de Romeinse bezetter ter 
opname en exploitatie in de Romeinse economie. 
Door de komst van de Romeinen zal de menselijke invloed in de Rijn-Maasdelta in sterke 
mate zijn toegenomen, met name op en naast de oeverwallen van de noordelijke tak van de 
Rijn. Er was behoefte aan veel bouwhout voor de aanleg van de limes. Voor 
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voedselvoorziening waren de Romeinen in eerste instantie afhankelijk van aanvoer uit andere 
gebieden, maar op den duur zal de lokale landbouw en vooral de veeteelt toegenomen zijn. De 
inheemse bevolking zal naast de eigen voorziening ook voor de Romeinen zijn gaan 
produceren. Een belangrijke vraag is hoe het gebied van de Rijn-Maasdelta in voedsel en 
bouwmaterialen, met name hout, voor het grote aantal Romeinen heeft kunnen voorzien. Al 
met al kan dit een aanzienlijke invloed op de natuurlijke omgeving gehad hebben.8 
 

 
  Afb. 2.1. Deel van een kaart betreffende een landschapsreconstructie van het westelijke deel 

van de limeszone in Nederland, Van Dinter 2013. 
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Noten 
1 Van Dinter 2004, 10-14. 
2 Mulder 2002, 18. 
3 Wolf 2001, 18. 
4 Van Dinter 2004, 10. 
5 Hallewas e.a. 1993, 14; Van Dinter 2007, 143. 
6 Beunder 1980, 8-9. 
7 Archeologisch onderzoek langs de rijksweg N11. 
8 Kooistra e.a. 2013. 
 
 
Appendix. Latijnse namen van bomen en struiken 
beuk    Fagus sylvatica 
berk    Betula 
den    Pinus 
eik    Quercus 
els    Alnus 
gewone els   Alnus incana 
zwarte els   Alnus glutinosa 
es    Fraxinus 
gewone es   Fraxinus excelsior 
esdoorn    Acer 
haagbeuk   Carpinus 
hazelaar    Corylus avellana 
iep    Ulmus 
kornoelje   Cornus 
rode kornoelje   Cornus sanguinea 
linde    Tilia 
meidoorn   Crataegus 
populier    Populus 
zwarte populier   Populus nigra 
sleedoorn   Prunus 
spar    Picea 
wilg    Salix 
schietwilg   Salix alba 
zilverspar   Abies 
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Hoofdstuk 3. Opgraving Willemstraat, 1995 
 
3.1 De grondsporen 
Het opgravingsvlak is in drie zones in te delen. Aan de noordzijde bevindt zich een 5 tot 8 
meter brede strook vol ingeslagen, vrij dunne ronde paaltjes. Deze sporen zijn geïdentificeerd 
als beschoeiingen (afb. 3.1:1)*. De zuidzijde van de opgraving wordt geheel in beslag 
genomen door een houtbouw, deels gefundeerd op ingegraven zware staanders, deels op 
ingegraven liggers. Deze constructies zijn geïnterpreteerd als een poortgebouw met 
aansluitende delen van de wal van een Romeinse militaire versterking. Het middendeel van 
het vlak, ongeveer 9 meter breed, is daarentegen praktisch leeg. Hier kan men niet veel meer 
dan een drietal rijtjes ronde palen met een in grootte variërende onderlinge tussenruimte 
ontwaren en één geclusterd rijtje aan de oostkant. Een definitieve verklaring voor deze rijtjes 
is nog niet gevonden; zij staan wel alle min of meer loodrecht op het gebouw en de beschoei-
ingen. Een mogelijke oplossing wordt voorgesteld in een hypothese samengevat in afb. 3.14 
en afb. 3.15. 
 

 
 
Afb. 3.1. Vlak van opgraving Willemstraat met poortgebouw, deel van de walconstructie en beschoeiingen. 
 
* Afb. 3.1:1 betekent afbeelding 1 in hoofdstuk 3 met positie 1 in de figuur aangegeven met grijs rondje. 
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3.2 De houten constructies, algemeen 
Het uitprepareren van de elementen van de houtbouw was – vooral in het begin – een 
moeizame aangelegenheid. Dit werd veroorzaakt door de combinatie van zeer taaie klei en 
veel zacht, doorweekt hout. Geleidelijk werd duidelijk dat niet al het hout eenzelfde betekenis 
had en dat onderscheid gemaakt kon worden tussen constructiehout en verspreid liggend 
afvalhout. Uiteindelijk ontstond een helder beeld: dat van een timmermanswerkplaats. Zeer 
scherp kwam dat voor ogen bij het couperen van een paalkuil, die vol bleek te zitten met grote 
houtkrullen.1 De conservering van het in het vlak liggende hout was zeer slecht; niettemin 
waren constructiedetails nog duidelijk. Hout dat een weinig dieper lag – zoals de liggers van 
de wal – bleek aanzienlijk beter bewaard. Zeer goed was de conditie van de diep ingegraven 
staanders. Een ander probleem was, dat de ingravingen van de staanders en liggers slecht in 
het vlak zichtbaar waren.2 Bij zes staanders was de paalkuil vast te stellen, maar slechts bij 
één ligger was een gedeelte van de insteek te zien. In de coupes waren er geen moeilijkheden 
wat betreft de interpretatie. Behalve afvalhout bevatte de vulling van de paalkuilen geen 
dateerbaar vondstmateriaal. Slechts in één geval werd in de paalkuil een fragment inheems 
aardewerk aangetroffen met een datering: late IJzertijd of inheems Romeins 50 v.Chr.-50 
n.Chr.3 De kuilen lijken direct met schone klei weer dichtgezet te zijn.4 
  
3.3 Het poortgebouw 
De totale plattegrond heeft een afmeting van 10,50 x 6,20 m. Het gebouw is symmetrisch en 
het basisplan wordt gevormd door twee torens van 3,50 x 6,20 m op een regelmatige 
fundering van elk tweemaal drie staanders, waarbij de onderlinge afstand in de diepte (noord-
zuid richting) iets verschilt: circa 2,50 en 3,00 m. De doorgang is 3,50 m breed (afb. 3.1:2). 
De twaalf staanders, die de hoofdconstructie van de beide torens vormden, waren zwaar 
uitgevoerd: van 0,24 x 0,22 m tot 0,37 x 0,35 m, met een gemiddelde rond 0,25 x 0,30 m en 
diep ingegraven: van 0,70 tot 1,72 m onder het opgravingsvlak. 
In het volgende overzicht van de paalfunderingen zijn de constructies van deze funderingen 
systematisch beschreven. Onder het hoofdje paalkuil worden de maten van de aangetroffen 
paalkuil samengevat. In sommige gevallen waren in het vlak en/of in het profiel van de coupe 
duidelijk de ingravingssporen geconstateerd. In de gevallen waar geen duidelijke sporen 
aanwezig waren, is de grootte van de paalkuil berekend aan de hand van het ingegraven 
liggende hout. Onder de hoofdjes staander en constructiehout zijn aangegeven de maten, de 
houtdeterminatie en voor zover aanwezig de bovenste en onderste NAP-maat. 
Bij het constructiehout is het volgende onderscheid gemaakt: het horizontale hout wordt 
onderscheiden in funderingshout, wanneer een staander er op enigerlei wijze op lijkt te rusten; 
al het overige wordt beschouwd als werkvloertjes. Dit om in de beschrijving een duidelijke 
terminologie te hanteren. Er is discussie mogelijk over het feit dat in sommige gevallen de 
palen van hun fundering zijn afgegleden. 
Daarnaast is nog de categorie stel- en stuthout gehanteerd. Dit betreft in vrijwel alle gevallen 
verticaal hout van kleiner formaat. Tenslotte zijn er in een paar gevallen verticaal staande 
planken aanwezig, waarvan verondersteld wordt dat deze een functie gehad kunnen hebben 
voor het steunen/schragen van de wanden van de paalkuil. Datzelfde kan gelden voor 
horizontaal op hun zijkant staande planken, die mogelijkerwijs ook nog een damwandfunctie 
gehad kunnen hebben om de paalkuil droog te houden. In de hieronder volgende beschrijving 
van het poortgebouw per spoor wordt de oostelijke toren aangeduid met de letter A, de 
westelijke toren met de letter B. 
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Poortgebouw, constructie paalfunderingen 
A1: spoornr 50 vondstnr 140: H1-H5  (afb. 3.2) 
 Paalkuil:  niet te zien op vlak, berekend volgens bovenaanzicht: 0,60 x 1,30 
   minimaal; paalkuil + werkvloer ligt aan westzijde staander 
 Staander: vorm: RE    28/34 x 34 x 74   Alnus  H1 NAP -1,78 tot -2,58 
 Constr.hout: plank:               25 x 80 x 3      Salix   H2 NAP -2,55/2,53  
   plank:               25 x 84 x 3,5   Salix   H3 NAP -2,55/2,53 
   plank:               84 x 25 x 3,5   Salix   H4 NAP -2,55 
   plank:               72 x 25 x 3,5   Alnus  H5 NAP -2,54/2,70 
   planken H2 + H3 liggen onder staander, H4 + H5 werkvloertje 

Tekeningen; teknr: 1 coupe oost-west, 2 coupe noord-zuid + bovenaanzicht 
 (RE=rechthoekig; maten in cm in richtingen lengte x breedte x diepte) 
 (De tekeningnummers 1 en 2 verwijzen naar de oorspronkelijke veldtekeningen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Afb. 3.2. Staander van het poortgebouw met werkvloertje, spoornummer 50, oostwaarts. 
 
A2: spoornr 46 vondstnr 136: H1-H4  afb. 3.3  
 Paalkuil:  noord-zuid: 1,40 m, van coupe berekend, oost-west mogelijk smaller; 
   werkvloer ligt aan westzijde staander 
 Staander: vorm: RE  26 x 28 x 100 Alnus  H1 NAP -1,83 tot -2,64 
 Constr.hout: paal:   10 x 10 x 68 indet.  H2 NAP -1,88 
   paal:     5 x   5 x 46 Ulmus H3 NAP -1,83 
   plank:    84 x 28 x 2 Alnus  H4 NAP -2,64 
   plank:  100 x 25 x 2 Salix   H5 NAP -2,64 (?) 
   paal H2 staat vóór staander  
   paal H3 = spnr47, staat achter staander, stelhout 
   plank H4 ligt voor staander: werkvloertje, H5 ligt onder staander 
 Tekeningen: teknr: 2 
 
A3: spoornr 106 vondstnr geen 
 Staander: vorm: RE     40 x 25  Quercus (eigen determinatie) 
   Ondiep proefsleufje om staander te traceren, geen verdere informatie 
 Tekeningen: teknr: 2 
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Afb. 3.3. Staander met stelpaal en insteek, spoornummer 46, oostwaarts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 3.4. Staander met insteek en werkvloertje, spoornummer 39, noordwaarts. 
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A4: spoornr 39 vondstnr 119: H1-H5  afb. 3.4  
Paalkuil:  west-oost: 1,20 m van coupe berekend, noord-zuid van bovenaanzicht 1,00 m 

 werkvloer ligt aan noordzijde staander 
 Staander: vorm: RE 30 x 34 x 108 Alnus  H1 NAP -1,73 tot  -2,69/2,71 
 Constr.hout: plank:  80 x 15 x 3 Alnus  H2 NAP -2,63/2,66 
   plank:  80 x 20 x 3 Salix   H3 NAP -2,69/2,68 
   plank:  88 x 22 x 2,5/3    Alnus   H4 NAP -2,63/2,70 
   plank H3 ligt onder staander, planken H2 en H4 werkvloertje aan 
   weerszijden staander 
Tekeningen:  teknr: 1 
 
A5: spoornr 36 vondstnr 117: H1-H6  afb. 3.5  

Paalkuil: paalkuilen van spnr 36 + 35 lijken elkaar gedeeltelijk te overlappen 
  paalkuil spnr 36 merendeels aan noord- en oostkant staander, zijnde ong. 
  1,25 m in oost-west richting en 1,30 m in noord-oost richting  

werkvloertje ligt aan de noordzijde 
Staander: vorm RE: 34 x 32 boven  Quercus  H1 NAP -1,63 tot -3,13 
                 35 x 37 x 172     onder 
 afschuining onderzijde aan zuidzijde staander   
Constr.hout: plank:  30 x 2/2,5 x 95  Salix     H2 
 plank:  23 x 5/7 x 58  Alnus    H3 
 plank:  62 x 28 x 3/5/8  Alnus    H4  NAP -2,73/2,77 
 paaltje:   diam.5 x 23  indet.    H5 NAP -2,66 
 balkje:  30 x 18 x 14  Alnus    H6 NAP -2,13 
 plank H2 is staande plank in breedte, bekisting 
 plank H3 is staande plank in lengte, bekisting 
 plank H4 ligt naast staander, werkvloertje, rondhout H5 is hulphout 
 balkje H6 is stelhout 
Tekeningen: teknr: 1 (3x) 

 
 

 
Afb. 3.5. Staander van poortdeur en staander van toren met werkvloertje, spoornummers 35 en  
36, oostwaarts. 
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Afb. 3.6. Overzicht staanders in coupe en in zijprofiel, spoornummers 35, 36 en 39, oostwaarts. 
 
 
A6: spoornr 104 vondstnr geen 
 Staander: vorm: RE     30 x 34 (geen houtdeterminatie) Ondiep proefsleufje om 

staander te traceren, geen verdere informatie 
 Tekeningen: teknr: 2 
 
A7: spoornr 35 vondstnr 118 H1 afb. 3.6 

Paalkuil:  paalkuilen van spnr 35 en 36 lijken elkaar gedeeltelijk te overlappen 
 paalkuil spnr 35 grotendeels aan westzijde van staander, noord-zuid 0,70 m  
  en oost-west 0,85 m 
Staander: vorm: RE 30 x 25 x 105 Quercus  H1 NAP -1,81 tot -2,86 
 (N.B.: dendromonster uiteengevallen) 
Tekeningen: teknr: 1 (3x) 

 
B1: spoornr 15 vondstnr 29 H1-H6  afb. 3.7 
 Paalkuil:  noord-zuid 1,00 m, oost-west 0,80 m (minimaal: vergraven door M.E.  

kavelsloot) 
Staander: vorm: RE 23 x 38 x 70 Alnus   H1 NAP -1,89 tot -2,55 
Constr.hout: balkje 
 kwartrond     9 x  9  x 45 Alnus   H2 NAP -2,21 
 balkje  10 x 10 x 32  Alnus   H3 NAP -2,38 
 paaltje  

driehoekig 10 x 32  Ulmus  H4 
 paaltje    5 x  5 x 44  Salix   H5 
 plank  34 x 114 x 5             H6 NAP -2,46/2,70 
 met bewerkingssporen: ingehakt ovaal gat 27 x 7 cm taps naar onder en 

aan een hoek een ingekapt langwerpig gat 
 balkjes H2 + H3 horizontaal stelhout tegen staander 
 paaltjes H4 + H5 verticaal stelhout achter staander 
 plank H6 fundering staander 
Tekeningen: teknr: 1 
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B2: spoornr  16 vondstnr 28  H1  afb. 3.8 

Paalkuil: noord-zuid 1,34 m, oost-west 0,60 m (minimaal: vergraven door M.E. kavelsloot. Dit 
is waarschijnlijk ook de oorzaak, dat op dit punt de tegenhanger van A7 in de 
plattegrond ontbreekt.) diep 0,60 m: staander is 0,66 m door bodem van paalkuil 
gezakt. 

Staander: vorm: RE 25 x 30 x 150 Ulmus  H1 NAP -1,79 tot -3,29 
 bewerkingssporen: rechthoekige horizontale inkepingen op de vier hoeken op 1,00 m 

van bovenkant staander en aan oostzijde aan de onderzijde is de staander schuin 
aangekapt in 3 facetten van ong. 8 cm breed 

Tekeningen:  teknr: 1 
 
B3: spoornr 100 vondstnr 179  H1-H5  afb. 3.9 

Paalkuil: noord-zuid 0,50 m, oost-west 0,54 m (minimaal: vergraven door M.E. kavelsloot), 
werkvloertje aan westkant staander 

Staander: vorm: RE 36 x 32 x 52 Alnus      H1 NAP -2,02 tot -2,54 
Constr.hout: balkje   6 x 110 x 10 Alnus      H2 NAP -2,39 
 plank  30 x 110 x 4 Alnus      H3 NAP -2,37/2,58 
 plank  30 x 120 x 4 Quercus  H4 NAP -2,40 
 plank  26 x 110 x 4 Quercus  H5 NAP -2,38 
 balkje H2 horizontaal op zijkant liggend stelhout aan oostkant staander, 
 plank H3 is funderingsplank, planken H4 + H5 is werkvloertje 
Tekeningen:  teknr: 2 

 
B4: spoornr 13 vondstnr 47 H1-H5 

Paalkuil: noord-zuid 1,20 m, oost-west ca. 0,70 m; werkvloertje ligt aan oostkant staander 
Staander: vorm: RE 25 x 30 x 80 Alnus      H1 NAP -2,08 tot -2,88 
 aan oostkant schuin aangekapt 
Constr.hout: balkje  10 x  9 x 24 Ulmus      H2 
 vulling insteek schaafsel  Salix        H3 
 plank  25 x 80 x 4 Fraxinus  H4 NAP -2,82 
 plank  30 x 80 x 3 Alnus       H5 NAP -2,66 
 balkje H2 uit insteek, mogelijk stelhout, plank H4 is funderingsplank, 
 staander vrijwel volledig van plank afgeschoven; plank H5 is werkvloertje 
Tekeningen:  teknr: 1 

Afb. 3.7. Coupe staander met 
stelplankje, de westtoren, 
spoornummer 15, zuidwaarts. 
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Afb. 3.8. Staander met inkepingen van de westtoren, spoornummer 16, westwaarts. 
 

  
 
Afb. 3.9. Staander met werkvloertje en plank op zijn kant, spoornummer 100, noordwaarts. 
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Afb. 3.10. Coupe van verzakte werkvloer in de westtoren, spoornummer 8, westwaarts. 
 
B5: spoornr 8 vondstnr 27 H1-H8  afb. 3.10 

Paalkuil: op vlak niet te zien, blijkens coupe en bovenaanzicht minimaal noord-zuid 1,36 m en 
oost-west 0,94 m; werkvloertje ligt aan noord- en oostzijde staander. Vermoedelijke 
diepte van paalkuil is 0,94 m, staander is 0,50 m door paalkuil gezakt. 

Staander: vorm: RE 24 x 29 x 154       Quercus    H1  NAP -1,80 tot -3,34  dendro 
Constr.hout: keg  10 x   7 x   40 Ulmus       H2 
 rondhout  50 x 15 x   13 Quercus    H3 NAP -2,34 
 rondhout  67 x   7 x     9 Alnus        H4 NAP -2,44 
 balkje  49 x 18 x     7 Alnus        H5 NAP -2,42 
 plank  77 x 27 x     2 Alnus        H6 NAP -2,46 
 plank  73 x 28 x     4 Alnus        H7 NAP -2,58/2,75 
 plank  83 x 22 x     5 Alnus        H8 NAP -2,70 
 keg H2 verticaal aan oostzijde van staander, stelhout boven werkvloertje; rondhouten 

H3 + H4 + balkje H5 stelhout boven werkvloertje; planken H6 + H7 + H8 
werkvloertje 

Tekeningen:  teknr: 1 
 
B6: spoornr 98 vondstnr 158 H1-H3  afb. 3.11 

Paalkuil: niet te zien op vlak, zou paalkuil kunnen delen met spnr 75; blijkens bovenaanzicht 
zijn de minimale maten noord-zuid 0,90 m, oost-west 0,54 m; werkvloertje ligt aan 
oostzijde staander 

Staander: vorm: RE 28 x 24 x 106 Alnus        H1 NAP -1,84 tot -2,90 
 aan oostzijde onderkant afgeschuind 
Constr.hout: plank  75 x 25 x 3 Fraxinus    H2 NAP -2,91 
 plank  85 x 30 x 3 Fraxinus    H3 NAP -2,67 
 staander H1 staat op plank H2 funderingsplank en slechts met een puntje van 0,06 m 

op plank H3; plank  H3 is dan werkvloertje 
Tekeningen: teknr: 2 
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B7: spoornr 75 vondstnr 159 H1   afb. 3.11 

Paalkuil: noord-zuid 0,98 m, oost-west 1,04 m, paalkuil van spnr 75 kan ook paalkuil van spnr 
98 omvatten 

Staander: vorm: RE 25 x 28 x 120 Quercus  H1 NAP -1,84 tot -3,04 dendro 
Tekeningen: teknr: 2 

 
 

 
Afb. 3.11. De naast elkaar gelegen staanders B6 en B7 met werkvloertje van de westtoren, spoornummers 75 en 
98 oostwaarts.  
 
Er zijn twee onregelmatigheden in het grondplan. De staander op de zuidwesthoek is 
verdubbeld (zie afb. 3.1: B6/B7). Qua maatvoering in de plattegrond is het noordelijke 
exemplaar de oorspronkelijke en lijkt de zuidelijke staander overbodig. Misschien is hij later 
toegevoegd als versteviging of reparatie aan de voor weersinvloeden meest gevoelige gevel; 
er is echter geen duidelijk verschil in vorm en verwerking ten opzichte van de overige 
staanders te constateren. Om deze reden is ook te overwegen de verdubbeling als 
oorspronkelijk te beschouwen en te denken aan (deel van) de steunconstructie voor een 
trapopgang naar toren en wal. Het tweede dat opvalt, is de verdubbeling van de middelste paal 
in de westgevel van de oosttoren (zie afb. 3.1: A5/A7). In tegenstelling tot de vier andere 
staanders in de noordelijke helft van de toren, bevindt hij zich buiten de vlechtwerkwanden. 
Een verklaring kan zijn, dat hieraan een poortdeur gehangen heeft.5 Aan de tegenoverstaande 
gevel van de westtoren ontbreekt een pendant, maar deze kan verdwenen zijn in de 
Middeleeuwen bij het graven van de kavelsloot (afb. 3.1). 
 
3.4 Poortgebouw, wandconstructie 
Bij de oostelijke toren van het poortgebouw zijn delen van de wandconstructie bewaard 
gebleven: drie funderingsbalken (op doorsnede ca. 0,10 x 0,30 m) met op onregelmatige 
afstanden gaten voor de verticale palen van een vlechtwerkwand.6 Alle drie funderingsbalken 
liggen tegen de buitenzijde van de staanders A2, 4 en 5. In de drie funderingsbalken waren in 
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Afb. 3.12. Funderingsbalken met keep en doorlopende einden en daarnaast een staander  
van het poortgebouw, westwaarts. 
 
enkele gevallen in de inkassingen de restanten van een pen van de wandstaanders aanwezig 
(afb. 3.12). Bij de westelijke toren lag aan de buitenzijde van de staanders B2 en B5 een plank 
B8 zonder verdere constructiedetails of bewerkingssporen. 
Hieronder volgt de systematische beschrijving van de constructies van de wandfunderingen. 
Onder het hoofdje ligger worden de maten gegeven, de houtdeterminatie, de NAP-maat aan 
de oost- en westkant van de ligger en de hoeveelheid inkassingen. Bij de pennen worden de 
maten gegeven, de houtdeterminatie en in welke inkassing de pennen zijn aangetroffen. 
Indien aanwezig is het stelhout met de maten en houtdeterminatie genoemd.  
 
Constructie wandfunderingen 
A8: spoornr 38 A t/m F vondstnr 106  H1-H3 
 Ligger  A: 215 x 18 x 5 Alnus H2 NAP oost -1,76 west -1,71 
   met 5 inkassingen, E, D, C, F, B 
 Pennen F:   15 x 1 x 6   Alnus H3 in inkassing F 
              B:     3 x 4 x 8 Alnus H1 in inkassing B 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 1 
 Van de ligger is de westelijke helft bewaard gebleven, deze ligt in de voorgevel 
  tussen staander A1 en A4. 
 
A9: spoornr 37 A t/m D vondstnr 98 H1-H4 
 Ligger  A: 340 x 25 x 10 Alnus  H1 NAP noord -1.71  
   met 4 inkassingen 
 Pennen B:   3 x 1,5 x 8 Alnus      H2 in inkassing B 
              C:   6 x 4    x 8 Alnus      H3 in inkassing C 
              D: 13 x 5,5 x 15 Alnus      H4 in inkassing D 
 Stelhout:   5 x  5  x 27 indet.       H1 spnr 66 (vndstnr 107) 
   13 x 30  x 7      Quercus  H1 spnr 69 (vondstnr 109) 
   twee onderbalkjes waar de ligger op rust aan de zuidzijde 
 Tekeningen: teknr: 1 

Van de ligger ontbreekt een deel uit het midden over een lengte van 0,65 m.7 
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A10: spoornr 43 A t/m  D vondstnr 96 H1-H4 
 Ligger   A: 345 x 23 x 10 Alnus     H1 NAP west -1,86 oost -1,82 
   met vier inkassingen 
 Pennen  C:   5 x 3 x 30 Cornus   H3 in inkassing C,  afb. 3.13 
               D:   5 x 3 x 17,5 indet.      H4 in inkassing D 
               B:  7,5 x 2 x 1,5 schors    H2 in inkassing B, wrs stopstukje 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 1 

In de ligger zijn vier inkassingen geregistreerd, die zich echter niet op regelmatige afstanden van elkaar 
bevinden. Het feit dat niet alle inkassingen bewaard zijn gebleven is zeer wel te verklaren uit de 
conserveringstoestand van de ligger. 
Ligger A8 en A9 op de hoek bij de staander A4 zijn met elkaar in verband gezet met een inkeping en 
doorlopende einden (blokhutconstructie).8 Zie afb. 3.12.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.13. Onderste deel (pen) van een vertikaal wandpaaltje (staak) van vlechtwerkwandconstructie,  
oosttoren, spoornummer 43C.  
 
 
B8: spoornr 7 vondstnr 23 H1 
 Plank:  310 x 25 x 5 Salix H1 NAP west -1,96 oost -1,85 
 Tekeningen:  teknr: 1 
 
 
Aan de buitenzijde van de staander B2 en B5 lag deze plank, die geen verdere constructie-
details of bewerkingssporen vertoonde. De plank lag op ongeveer hetzelfde niveau als de 
liggers in toren A. Het was niet duidelijk of de plank hier een constructieve functie had of bij 
de afbraak van de toren is blijven liggen. Men zou kunnen denken dat deze plank afkomstig is 
van de betimmering van de wand. 
In de noordelijke helft van toren B lag in de zuidwesthoek, ongeveer tussen de staanders B4 
en B5, een cluster van allerlei liggend hout, gedeeltelijk plankjes, gedeeltelijk rondhout. De 
maten variëren rond de 0,50 x 0,08 m. Er is bekeken of het enige functie kon vervullen, maar 
de conclusie moet zijn dat het diverse stukken afzaagsels of afvalhout waren. 
Hier dient ook vermeld te worden dat op een hoger niveau dan het opgravingsvlak een plank 
geruimd is. Op deze hoogte werden nog geen andere sporen aangetroffen die de plank een 
context zouden hebben kunnen geven (afb. 3.1: plank boven vlak 1). 
Zowel in als gedeeltelijk buiten de poorttorens A en B waren naast het liggend hout ook nog 
een aantal ingeslagen paaltjes aanwezig, alles rondhout: tien stuks in toren A en vijf stuks in 
toren B, die in afb. 3.1 rood zijn gekleurd. Het beeld dat de verspreiding oplevert laat geen 
kenmerkend patroon zien voor een interpretatie van constructieve aard. Het enig aspect van de 
paaltjes dat opvalt is dat ze bij een betrekkelijk geringe doorsnede van 0,07-0,14 m toch een 
grote lengte hebben, gemiddeld 0,50 m. Een aantal is duidelijk niet loodrecht maar schuin 
ingeslagen. Ook in het middengedeelte van de opgraving zijn tien paaltjes, ook rood gekleurd, 
van ongeveer dezelfde grootte gevonden. Samen met paaltjes in het poortgebouw laat zich 
gedeeltelijk een patroon van rechte lijnen onderscheiden. Zie afb. 3.14. Het enige gebruik dat 
zich voorlopig laat bedenken, zou kunnen zijn dat het met het oprichten van de grote zware 
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staanders en andere onderdelen van het poortgebouw te maken heeft gehad, waarvoor 
bijvoorbeeld een eenvoudige staande houten hijsbok, die met schoorlijnen in positie gehouden 
wordt, is gebruikt. Deze schoorlijnen zijn bevestigd aan houten paaltjes, die vanwege de 
trekkracht schuin ingeslagen zijn.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.14. De suggestie van een patroon van zes lijnen door de met rood  
aangegeven paaltjes, die mogelijk iets te maken hebben gehad met het rechtop  
zetten van staanders van het poortgebouw door een hijsbok. 

 
In afb. 3.15 is een type hijsbok getekend van een constructie die de Romeinen van de Grieken 
zouden hebben overgenomen. De constructie is eenvoudig van opzet, maar lijkt geschikt te 
zijn om staanders van het poortgebouw rechtop te zetten op een manier zoals in afb. 3.15 
wordt gesuggereerd.9 Daarbij is aangenomen dat de strop om een staander iets boven het 
midden is geslagen, zodat bij het hijsen de onderkant van de staander over de grond sleept tot 
aan de gegraven paalkuil waar de staander dan ingelaten wordt, op een funderingsplank 
geplaatst en vastgezet. Ook paren van staanders met een deel van de verbindende 
houtconstructie zouden met zo een hijsbok rechtop geplaatst kunnen zijn. 
De trekkracht door de zware staander op de schoorlijnen tijdens dit soort hijsoperaties en dus 
op de in de grond geslagen paaltjes is groot. Gezien de conditie van de grond zullen daarom 
meerdere schoorlijnen nodig geweest zijn. Om voor het hijsen van zware lasten een stabiele 
situatie te realiseren, kunnen meerdere schoorlijnen verder schuin naar achteren gebruikt zijn 
en vastgemaakt zijn aan (in de grond geslagen) palen. In afb. 3.14 zijn twee stel schoorpalen 
op de rechte lijnen in V-vormen aangegeven.  
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Afb. 3.15. Houten hijsbok (naar Eric Gaba9) met twee stel schoorlijnen  
om de trekkracht door het gewicht van de balk op te vangen. 

 
Er zijn nog twee rijen van paaltjes onderkend, die in het verlengde van twee wanden van het 
poortgebouw zijn gepositioneerd. Die kunnen ook gebruikt zijn voor hijswerk of eventueel 
voor het in positie houden van de staanders tijdens de bouw. 
 
3.5 Poortgebouw, interpretatie: bouwwijze 
Het oprichten, stellen en in de grond zetten van de staanders – mogelijk steeds per paar als juk 
– moet heel wat voeten in de aarde gehad hebben; zo tonen althans de opgravingsgegevens. 
Alle palen waren ingegraven en hadden een vlakke onderkant. De grootste paalkuilen 
bereikten een omvang van 1,50 x 1,00 m. Op de bodem van deze kuilen waren vaak planken 
(0,20 tot 0,30 m breed, 0,02 tot 0,04 m dik) gelegd, die soms het karakter van werkvloertjes 
hadden (zie afb. 3.2). In zeven gevallen was de staander ook gefundeerd op een van de 
planken,10 tweemaal stond hij er duidelijk naast en zeker één maal was de paal van zijn 
plankfundering geschoven, die schuin weggedrukt was (afb. 3.16:1). Bij staanders die zonder 
of naast een plankenfundering stonden, werd de kwaliteit van de grondslag in de Romeinse 
tijd goed zichtbaar: zij waren enige tientallen centimeters door de bodem van hun paalkuil 
gezakt (afb. 3.16:3). Dit is niet verwonderlijk, gezien de lengte (en dus het gewicht) van de 
staanders, die tot de tweede verdieping moest reiken.11 Naast de planken op de bodem was 
soms op een hoger niveau ook hout aanwezig direct tegen de staanders; dit moet wel een 
functie als stel- of stuthout gehad hebben12 (afb. 3.16:2). Ten slotte kwamen ook vertikaal 
staande planken voor, in volle lengte kennelijk als bekisting fungerend en in horizontale 
positie misschien als waterkering (spoornummer 36, A5: H2 en H3, afb. 3.5). De palen waren 
allemaal gekantrecht, maar bij twee staanders was op de hoek nog wat schors aanwezig. Het 
bekappen van de palen is waarschijnlijk niet op de bouwlocatie geschied, althans er is niet 
veel schors gevonden tussen het vele afvalhout. Met name op de onderzijde van staanders 
waren de facetten van de bewerking met kantrechtbijl of dissel prachtig zichtbaar13 (afb. 
3.17). 
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Afb. 3.16. Enkele constructies van staanders: 1) staander afgegleden van 
 funderingsplank, 2) staander met stelhout op funderingsplank, 3) staan-  
der door paalkuil gezakt. 

 

 
 
Afb. 3.17. Staander met afschuiningsvlak en overhoekse doorboring. 
 
Een opmerkelijk verschijnsel was de aanwezigheid van inkepingen of doorboringen op het 
onderste deel van een paar palen. Een staander had op 0,35 m boven de onderzijde op de 
hoeken vier langwerpige inkepingen, twee andere vertoonden 0,18 m van onderen één 
overhoekse doorboring, die met een beitel aangebracht moet zijn14 (afb. 3.17). Gezien de 
plaatsing lijkt een constructieve betekenis uitgesloten; van hergebruik zijn bij de staanders 
geen sporen gezien. Op het eerste gezicht zijn twee verklaringen te bedenken, die elkaar 
onderling zelfs niet uitsluiten. Zoals beschreven, moet het in positie plaatsen van de palen 
enige moeite gekost hebben; wellicht dienden de gaten ter bevestiging van touwen, nodig bij 
het manoeuvreren. Een vergelijkbare functie zou mogelijk zijn gedurende het transport, 
bijvoorbeeld bij het samensjorren van een houtvlot.15 Een laatste aspect van de staanders geeft 
ook weer een levendig inzicht in de werkwijze bij het in positie trekken van de jukken tijdens 
de opbouw: alle palen hadden een vlakke onderkant, maar om de overgang op het dode punt 
in het oprichten te vergemakkelijken was meestal een van de hoeken afgeschuind (afb. 3.17). 
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3.6 Datering en typologie van het poortgebouw 
Van het poortgebouw zijn twee dendrochronologische dateringen voorhanden.16 De kapdatum 
van een tweetal eiken palen kwam uit op de zomer van 61 n.Chr (zie 3.8).  
Een brandlaag over de resten van het poortgebouw wijst er waarschijnlijk op dat het geheel 
reeds acht jaar na de bouw, ten tijde van de Batavenopstand, in vlammen is opgegaan. 
Voor een typologische toewijzing van het poortgebouw kunnen we terugvallen op de studie 
van Manning & Scott uit 1979. Het kan geclassificeerd worden als ‘poortgebouw met 
terugwijkende ingangen en zespalige, flankerende torens geconstrueerd op een regelmatig 
rooster’, type IV. De basiseenheid van het rooster is circa 3 x 3 m en de breedte/diepte 
verhouding van de poortgebouwen is 1 : 2. Vrijwel alle destijds geïnventariseerde 
poortgebouwen van dit type bestaan uit variant IVb, dus met een dubbele poort. De enige 
destijds bekende variant met een enkele ingang, zoals opgegraven in Bodegraven, type IVa 
genoemd, waren de opeenvolgende houten poorten van het castellum Valkenburg. In een 
aantal gevallen kon worden vastgesteld dat de ruimte onder de poorttorens geen onderdeel 
uitmaakte van de aarden omwalling, maar open was en dienst kon doen als wachtlokaal.17 Dit 
laatste geldt eveneens voor het poortgebouw van Bodegraven, gezien de aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van  een vlechtwerkwand. 
Van de poortgebouwen type IVa komen de afmetingen van de Bodegraafse poorttorens  
vrijwel overeen met de in het artikel van Manning & Scott nog niet opgenomen plattegrond 
van de porta principalis dextra van het castellum van Alphen aan den Rijn uit de 
houtbouwfase (ca. 41-69/70? n.Chr.), die eerst in 2001-2002 opgegraven is.18 De maten van 
de poortgebouwen van de porta principalis dextra uit de periode 3 en 4 (ca. 47-100 n.Chr.) 
van het castellum van Valkenburg zijn eveneens goed vergelijkbaar.19 Ook de afmetingen van 
de poortgebouwen aan de via principalis van het castellum van Zwammerdam uit periode II 
(ca. 70-170 n.Chr.) liggen dicht bij die uit Bodegraven (tabel 3.1). Wel vinden we hier een 
aantal paalsporen die lijken te wijzen op de aanwezigheid van een dubbele poort, maar dit zou 
slechts doorgangen van circa 2 m geven. Door Haalebos werden de palen in verband gebracht 
met ondersteuning van de poortbrug.20  
 
Tabel 3.1. De afmetingen van de poortgebouwen. 
fort                                     poortgebouw                 doorgang         datering 
Valkenburg 3 10,80 x 6,00 m                   3,75          ca. 47-69 
Valkenburg 4 10,40 x 6,00 m 4,20 m    ca. 70-100 
Zwammerdam II ca. 10,00 x 6,00 m ca. 4,00 m   ca. 69-175 
Bodegraven               10,50 x 6,20 m                  3,50 m       ca. 61-69 
Alphen a.d. Rijn 1            11,20 x 6,50 m                  3,50 m            41-69/70 
 
3.7 De walfundering 
Aan weerszijden van het poortgebouw zijn sporen gevonden van een hout-aarde wal, die de 
gehele versterking omringd moet hebben (afb. 3.1:3). Geheel symmetrisch kwamen aan beide 
zijden van de poort vier liggers tevoorschijn en de verwachting is dat deze liggers zich buiten 
de opgravingsput onder het huidige stratenplan voortzetten. De walfundering bestaat dus uit 
liggende dwarsbalken, die op een onderlinge afstand van circa 0,80 m ingegraven zijn. Van 
deze ingravingen zijn de omtrekken niet aangetroffen. De eerste liggers naast het 
poortgebouw sluiten daar nauw op aan. Op de uiteinden van de liggers staan balken, die met 
een pen-en-gat-verbinding stevig verankerd zijn (afb. 3.18). Aan de binnenzijde van de wal is 
bij één van de liggers een schoorpaal aangetroffen (afb. 3.1:5). 
Zoals bij de beschrijving van de elementen van de poorttorens, volgt hier een systematisch 
overzicht van de constructies van de walfundering. Onder het hoofdje ligger worden de 
maten, de houtdeterminatie, de NAP-maten aan beide uiteinden en het aantal inkassingen 
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gegeven. Vervolgens worden, indien aanwezig, de wandpalen genoemd met de maten en 
houtdeterminatie. In een enkel geval is er ook nog het voorkomen van stelhout onder de ligger 
geconstateerd. Meerdere malen zijn in de vulling van de ingraving, naar aan te nemen valt,  
stukken afvalhout van diverse aard op de liggers aangetroffen. 
In de navolgende beschrijving zijn de individuele sporen aangeduid met de letter C met 
volgnummer.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.18. Boven- en zijaanzicht van een ligger van de walconstructie  
met restanten van wandpalen.  

 
Constructie walfundering 
C1: spoornr 62 vondstnr 132: H1 
 Ligger:  3,00 x 18/24 x 10/18  Ulmus   H1 NAP noord -1,84  zuid -1,89 
   met 2 inkassingen: noordzijde 20 x 8 x ?, zuidzijde 22 x 8 x 10 
 Wandpaal: geen 
 Stelhout: 35 x 10 x 3, 18 x ? x 5 onder inkassing zuidzijde 
 Tekeningen: teknr: 1, 2 
 
C2: spoornr 61 vondstnr 131: H1 
 Ligger:  3,60 x 18/24 x 16/24 Ulmus   H1 NAP noord -1,90 zuid -1,92 
   met 2 inkassingen: noordzijde 24 x 10 x ?, zuidzijde 22 x 12 x 14 
 Wandpaal: geen 
 Stelhout: 16 x 5 x ? onder inkassing zuidzijde 
 Tekeningen: teknr: 1, 2 
 
C3: spoornrs 59 vondstnr 130: H1-H3 (H3 dendro)  

en 60 
Ligger 59:  3,40 x 18/20 x 20/23 Quercus  H1 NAP noord -1,74 zuid 1,88 

   met 2 inkassingen: noordzijde 20 x 15 x ?, zuidzijde 20 x 15 x 22 
 Wandpaal 60: 13 x 6 x 38  Quercus  H2, restant paal met pen, zuidzijde ligger 
   onderkant afgeschuind 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen:  teknr: 1, 2 
 
C4: spoornrs 64, vondstnr 126: H1-H3 
              48 en 49 
 Ligger 64: 3,26 x 20/24 x 17 Alnus    H1 NAP noord -1,84 zuid -2,04 
   met twee inkassingen: noordzijde 25 x 10 x ?, zuidzijde 25 x 12 x 18 
   met een ondiepe inkassing 6 x 9 x 4 
 Wandpaal 48: 20 x 12 x 28 Quercus   H2 restant paal met pen, zuidzijde ligger 
     6 x 18 x 25/27                  pen van wandpaal 48 
     49:   6,5 x 9 x 21 Salix        H3 paal in ondiepe inkassing 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 1, 2 
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C5: spoornrs 5 vondstnr 25: H1-H2, 26: H1  afb. 3.19, zie ook afb. 3.10 
 en 9  
 Ligger 5: 3,68 x 28 x 18 Ulmus H1  NAP noord -2,08 zuid -2,16 
   met twee inkassingen:  noordzijde 22 x 8 x ?, zuidzijde 22 x 8 x 14 
 Wandpaal 5: 15,5 x   4 x 15 Alnus   H2 pen, noordzijde ligger21 
                  9: 20    x 20 x 54 Alnus   H1/26 restant paal met pen, zuidzijde ligger  
   14    x   4 x 26  pen van wandpaal 9 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 1 
 Aan zuidzijde onder ligger concentratie rondhout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.19. Deel van ligger van walconstructie met wandpaal in het profiel, spoornummer 5,  
westwaarts. 
 
 
C6: spoornrs 79, vondstnr 144: H1-H3  afb. 3.20 
 81 en 78 
 Ligger 79: 3,60 x 20/24 x 16 Salix    H1 NAP noord -1,96 zuid -2,10 
   met drie inkassingen: noordzijde 30 x 8 x 14, zuidzijde 20 x 8 x 18 
   op 70 cm vanaf zuidzijde 28 x 10 x 18 
   met 3 ondiepe inkepingen van 3 cm  afb. 3.21 
 Wandpaal81: 20 x 4,6 x 10 Alnus   H1 restant paal met pen in noordzijde ligger 
     4 x ?    x 20          pen van wandpaal 81 
    78: 20 x 4,5 x 20 Alnus     H3 restant paal met pen in zuidzijde ligger 
     4 x ?    x 12          pen van wandpaal 78 afb. 3.22 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 2 
 Op en naast ligger lagen stukjes plank en rondhout. 
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Afb. 3.20. Liggers van walconstructie met nog afvalhout erop liggend, grenzend aan westelijke  
poorttoren, van voor naar achter spoornummers 79 (C6), 84 (C7) en 88 (C8), westwaarts. 
 

 
Afb. 3.21. Ligger van walconstructie met drie inkassingen, drie ondiepe (3 cm) inkepingen en restant  
van twee wandpalen, spoornummer 79, westwaarts. Detail van zuidelijke helft, totaal zie afb. 3.23. 
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Afb. 3.23. Liggers van walconstructie, schoongemaakt, afvalhout verwijderd,  
westwaarts. Vergelijk afb. 3.20. 
 
 
 
  

Afb. 3.22. Uitgemonteerde wandpaal  
met pen op de kop gezien. 
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C7: spoornrs 84, vondstnr 143: H1-H3  afb. 3.23  
 85 en 86 
 Ligger 84: 3,60 x 20/18 x 15  Ulmus   H2 NAP noord -2,12 zuid -2,15 
   met 2 inkassingen: noordzijde 20 x 8 x 20, zuidzijde ? x 8 x 16 

Wandpaal 85: 22 x 16    x 22  Alnus   H1 restant paal met pen in noordzijde 
         ligger 

     8 x   4,5 x 10     pen van wandpaal 85 
     86: 20 x 16    x 30  Alnus   H3 restant paal met pen in zuidzijde ligger 
   ?   x   4    x 12     pen van paal 
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 2 
 Op en naast ligger lagen stukken rondhout. 
 
 spoornr 93 vondstnr 175: H1 
 Schoorpaal: 20 x 20 x 36 Alnus H1 NAP -1,93 tot -2,29 
 

In verband met de ligger C7 is aan de zuidzijde een schoorpaal, op afb. 3.1:5, geregistreerd. Dit is het  
enige voorbeeld van zo’n constructie die binnen de opgravingsputten is gevonden. Te verwachten zou  
zijn – als het geheel symmetrisch is - dat ook bij ligger C2 zo’n constructie aanwezig zou zijn geweest.  
Helaas valt de te verwachten paal precies buiten het opgravingsvlak. 

 
C8: spoornrs 88 vondstnr 142: H1-H2  afb. 3.23  
 en 87 
 Ligger 88: 2,70 x 22 x 17 Ulmus   H2 NAP noord -2,00 zuid -2,10 
   met 1 inkassing: noordzijde ? x 10 x 16, zuidzijde ligger niet aanwezig; 
    met 2 ondiepe inkepingen 
 Wandpaal 87: 18 x 4 x 16 Salix   H1 pen  
 Stelhout: geen 
 Tekeningen: teknr: 2 
 De ligger verdwijnt in het westprofiel. Op de ligger tegen de profielwand lagen dunne stukjes hout.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3.24. Twee afbeeldingen van hout-aarde walconstructies uit Johnson  
1987,  afb. 36 en een reconstructietekening van de Bodegraafse wal. 

 
De walconstructie van Bodegraven is uniek. Er zijn geen parallellen uit de directe omgeving 
voorhanden. Normaliter bestonden de hout-aarde wallen uit constructies waar de basis voor 
het opgaande houtwerk gevormd werd door ingegraven liggers in de lengte, al of niet in 
combinatie met een enkele rij palen, alsmede trekbalken op een hoger niveau en schoren.22 Bij 
Bodegraven hadden “de trekbalken” de vorm van dwarsliggers, die zowel als walbasis en als 
verbinding voor het opgaande werk dienden van de buiten- en binnenzijde van de wal. De 
onderlinge afstand van de liggers en de bijbehorende palen van ca. 0,80 m is in vergelijking 
met Zwammerdam en Valkenburg vrij klein; daar was sprake van respectievelijk 1,00 m en 
1,20 m. Dit heeft echter betrekking op de staanders, die in greppels staan, langs de buitenzijde 
van de walconstructie, waarbij het verband waarschijnlijk op een hoger niveau tussen de 
staanders is aangebracht.23 Wellicht houdt deze geringere afstand in Bodegraven ook verband 
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met onderkenning door de bouwers van de relatief slappe ondergrond waarop de versterking 
verrees of met het voldoende opvangen van de zijwaartse druk van de walbekisting. Om 
kanteling te voorkomen zijn mogelijk schoorpalen aangebracht, waarvan er één lijkt te zijn 
aangetroffen (afb. 3.1:5). Twee afbeeldingen van hout-aarde walconstructies overgenomen uit 
Johnson 1987 afb. 36 tonen de meer gebruikelijke constructie met palen in een greppel (afb. 
3.24).  
 
3.8 Het houtgebruik  
Om te komen tot de bepaling van de gebruikte houtsoorten is tijdens de opgraving het 
constructiehout van poortgebouw en walfundering bemonsterd. Voor absolute dateringen zijn 
van de grote staanders plakken gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek. Van de 
dendromonsters waren er drie geschikt voor dendrodatering.24 Het betrof alle eiken, waarvan 
twee een nauwkeurige datering opleverden: zomer 61 n.Chr. Deze dateringen zijn afkomstig 
van de staanders B5-H1 en B7-H1. Het derde monster had te weinig spinthout en kon slechts 
na 38 n.Chr. gedateerd worden. Dit monster betreft de ligger C3 van de walfundering. Een 
vierde monster is uit elkaar gevallen. Van een vijfde eik, die in situ gebleven is, kon geen 
monster gezaagd worden. De overige monsters van staanders betroffen zeven elzen en één 
iep, die in 1995/96 nog niet voor dendrodateringen gebruikt konden worden. Het overige hout 
van het poortgebouw en de walconstructie was niet zwaar genoeg en bevatte onvoldoende 
jaarringen voor dendromonsters. 
 
Tabel 3.2. Houtgebruik per houtsoort, weergegeven per onderdeel voor het 
poortgebouw en walconstructie in aantal en procenten.25 

onderdelen  els es iep eik wilg kornoelje 
 Alnus Fraxinus Ulmus Quercus Salix Cornus 

poortgebouw       
staanders 7  1 5   
funderingshout 1 2   4  
werkvloertje 9 1 1 2 1  
stel- en stuthout 7  4 1 3  
wandconstructie       
liggers 3      
pennen 5     1 
stelhout    1   
subtotaal 32 3 6 9 8 1 
N=59 54% 5% 10% 15% 14% 2% 
walconstructie       
liggers 1  5 1 1  
wandpalen 6   2 2  
steunpaal 1      
subtotaal 8  5 3 3  
N=19 42%  26% 16% 16%  
totaal 40 3 11 12 11 1 
N=78 51% 4% 14% 16% 14% 1% 

 
Van poortgebouw en walconstructie zijn 95 houtmonsters gedetermineerd op houtsoort. 
Hiervan bleken 15 monsters bij de uitwerking geen onderdeel uit te maken van de 
constructies. Deze zijn niet meegenomen in de uitwerking van deze houtgegevens.26 
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Het gebruik per houtsoort is afzonderlijk voor poortgebouw en walfundering in tabel 3.2 
opgenomen met als afsluiting het totaal van beide constructies. Uit de tabel blijkt dat els de 
meest gebruikte houtsoort is, zowel bij poortgebouw als walfundering. Bij het poortgebouw 
komt eik op de tweede plaats en dit is voor de wal iep. De derde plaats wordt ingenomen door 
wilg bij het poortgebouw, gevolgd door iep en bij de walconstructie delen eik en wilg een 
derde plaats. In het totaal van tabel 3.2 is de volgorde els, eik en een gedeelde plaats voor iep 
en wilg. In vergelijking met het houtgebruik van het castellum in Alphen in periode 1 van 
hoektoren, zuidpoort en walconstructie (namelijk els 34%, es 37%, iep 16%, eik 10% en 
esdoorn 3%) neemt es in het houtspectrum van Bodegraven een geringe plaats in. Wilg komt 
in deze constructies in Alphen niet voor, terwijl in Bodegraven dit 14% is27 (afb. 3.25). 
Van de ingeslagen palen om de hijsbok vast te zetten, is van zes palen de houtsoort 
gedetermineerd, waarvan 2 eik, 3 iep en 1 es.28 
Van het gedetermineerde hout van de overige houtvondsten hebben we geen constructie of 
ander gebruik kunnen bedenken.29 De houtsoorten hiervan waren: 4 els, 3 iep, 1 eik, 1 es en 1 
indet. 
Het bouwhout is hoogstwaarschijnlijk gekapt uit het bosbestand van de ooibossen, gelegen op 
de vochtige, zandige, kalk- en voedselrijke bodems van de oeverwallen langs de rivier.30 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.25. Links het houtgebruik van het poortgebouw en walconstructie van Bodegraven en rechts het  
houtgebruik uit periode 1 van circa 40–69/70 n.Chr van een hoektoren, de zuidpoort en walconstructie  
van het castellum van Alphen aan den Rijn. 
 
De samenstelling van de ooibossen was afhankelijk van het hoogtereliëf van de oeverwallen, 
de wisselende waterstanden van de rivier en de duur van de overstromingen. Bekijken we de 
meest voorkomende houtsoorten in Bodegraven: els, eik, iep en wilg, dan zou de wilg 
afkomstig kunnen zijn van de strook direct langs de rivier, die in het voorjaar voor langere tijd 
onder water staat, het zachthoutooibos, of van het gebied tussen oeverwal en veengebied, de 
komgronden. Els, eik en iep maken deel uit van de hardhoutooibossen en staan op iets hogere 
delen van de oeverwal, maar houden van vochtigheid. De es valt ook onder deze groep, maar 
in tegenstelling tot de iep verdraagt de es geen overstromingen.31 Dat de es in de constructie 
van het poortgebouw en de walfundering bijna niet voorkomt, is mogelijk het gevolg van het 
niet voorhanden zijn van deze houtsoort in de naaste omgeving door het kappen in een 
vroeger stadium.  
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3.9 De beschoeiingen 
Aan de noordzijde van het poortgebouw lag een strook paaltjes die de beschoeiing vormde 
langs de Rijn of mogelijk van een zijgeul daarvan.  
De verspreiding van de paaltjes was niet over het gehele gebied gelijk. De dichtheid van de 
rijen nam naar het noorden toe af. In de noordoosthoek werd, min of meer parallel aan elkaar, 
nog liggend rondhout aangetroffen.  
De koppen van de paaltjes zijn vrijgelegd; voor een groot deel zijn deze in hun geheel 
uitgegraven. De diameter van de palen varieerde van 0,02 tot 0,13 m en de lengte van 0,10 tot 
1,00 m. De meest zuidelijke palenrijen hellen noordwaarts naar de rivier toe.  
De NAP-hoogte waarop de koppen van de paaltjes zijn aangetroffen, was aan de zuidkant van 
de palenrijen -1,95, aflopend naar het noorden -2,10. Hier leek tussen de palen verspoeld, 
horizontaal rondhout te liggen. 
Om een mogelijke fasering van de beschoeiingen te kunnen bepalen, zijn drie methoden 
gevolgd: 1) 14C-onderzoek, 2) het vergelijken van de diameters en de lengtes van de palen om 
te zien of dit bepaalde structuren zou opleveren, die te koppelen zouden zijn aan de 
verschillende beschoeiingsfasen en 3) gegevens van het aardewerk. 
 
3.10 Datering beschoeiingen 
Voor de datering van de beschoeiingen zijn drie 14C-monsters genomen: één uit de voorste 
rijen (X), één uit de middelste (Y) en één uit de achterste (Z) (zie afb. 3.1:1). De uitslag van 
de waarden laat een curieus verschil in dateringen zien: bij het toepassen van de dateringen 
met tweemaal de standaarddeviatie, ligt die voor Y tussen 71 en 125 n.Chr., voor Z tussen 73 
en 129 n.Chr., maar voor X wijkt deze duidelijk af en ligt tussen 202 en 166 v.Chr.32 Is deze 
vroege datering te verklaren?  
Er is gekeken naar de diameters en lengtes van de palen (N=331) om te zien of hieruit  
verschillende structuren tevoorschijn zouden komen, die te koppelen zouden zijn aan de 
verschillende beschoeiingsfasen. Vooralsnog zijn hier geen clusters palen van bij elkaar 
behorende groepen uit gedistilleerd.33 Het enige dat opvalt is dat de langste palen voor het 
merendeel aan de zuidkant staan. Aan deze kant zijn de palen 0,15 m hoger aangetroffen dan 
die aan de noordkant. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de grotere lengte van 
de palen. 
Het aardewerk biedt ook weinig houvast. Van acht inheemse scherven kon vastgesteld worden 
dat zij dateren van vóór de bouw van het castellum. Ook dit materiaal geeft geen duidelijkheid 
over een vroege datering van deze beschoeiing. Het zou mogelijk zijn dat het paaltje X veel 
ouder is; wellicht is ongelukkigerwijze een natuurlijk stuk hout geselecteerd. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er vóór het jaar 61 bewoning op dit terrein is 
geweest, maar hoever deze bewoning teruggaat in de tijd blijft voorlopig in het ongewisse. De 
beschoeiingen met de monsters Y en Z liggen wat later in de tijd dan het castellum, maar er is 
een kleine mogelijkheid dat de beschoeiingen vroeger gedateerd kunnen worden. Ook de 
brandlaag aangetroffen over het hout van deze beschoeiingen plaatst deze zeer waarschijnlijk 
in dezelfde periode als het poortgebouw. 
 
3.11 Het houtgebruik 
Van een representatief segment van de beschoeiingen zijn de houtmonsters gedetermineerd34 
(tabel 3.3). 
Vijf houtsoorten zijn gebruikt: els, iep, wilg, eik en es, waarvan els de meest voorkomende is. 
Het houtgebruik van de kaden in de pre-Flavische tijd in Alphen a.d. Rijn laten een iets 
andere volgorde zien: hier is es de meest gebruikte houtsoort en els komt op de tweede plaats; 
wilg komt in dit houtspectrum niet voor.35 
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Tabel 3.3. Het houtspectrum van de  
beschoeiingen.36 
houtsoort              aantal       % 
Alnus           els                     26             45  
Alnus? els 17 29 
Ulmus iep 5 9 
Salix wilg 4 7 
Quercus eik 3 5 
Fraxinus es 3 5 
totaal                                  58                100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.26. Vergelijking houtgebruik in 
Bodegraven, Woerden, Valkenburg en  
Alphen aan den Rijn. 
 

 
De vergelijking van Pauline van Rijn van de drie limescastella Woerden, Valkenburg en 
Alphen aan den Rijn in de eerste periode van circa 40-70 n.Chr. laat zien dat els de eerste 
plaats inneemt,  met verder een wisselende volgorde van eik, es, iep en esdoorn.37 Het 
staafdiagram van Bodegraven wijkt in zoverre af, dat wilg in de overige niet voorkomt en dat 
in Bodegraven esdoorn gemist wordt (afb. 3.26).  
Vergeleken met de beschoeiingen langs de Rijn van het castellum in Alphen aan den Rijn38 
wordt hier op de oever de versterkingen met rijshout gemist en zijn de palen langs de oever, 
vergeleken met de oudste kade in Alphen aan den Rijn, aanmerkelijk korter. Het is mogelijk 
dat het castellum aan een zijgeul van de Rijn gelegen heeft en daarom minder last heeft gehad 
van de eroderende werking van het snelstromende Rijnwater en dat daardoor ook de palen van 
de oeverversteviging wat geringer van lengte konden zijn. Mogelijk zijn hier ook geen kaden 
aangelegd voor het afmeren van schepen en waren hierdoor de oeverwerken wat kleiner in 
omvang.   
 
3.12 Het profiel 
In het oostprofiel, weergegeven in afbeelding 3.27, is onder de verstoorde laag een gemengde 
Romeins/postmiddeleeuwse bewoningslaag aangetroffen, bestaande uit grijze klei met fosfaat. 
Hieronder bevond zich een donkergrijze kleilaag met veel houtskool, welke naar het noorden 
geleidelijk afloopt. Deze laag wordt gezien als brandlaag, veroorzaakt door de verwoesting 
van het castellum in 69/70 n.Chr. Deze laag bevond zich op een diepte van circa -1,40 tot -
1,90 NAP aan de zijde van de wal en van circa -1,80 tot -2,10 NAP aan de zijde van de 
beschoeiing. Onder deze laag werd een grijze kleilaag met bruine vlekken aangetroffen: het 
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Romeinse bewoningsniveau. Vervolgens een grijze kleilaag met natuurlijk hout, die overgaat 
in een zone met spoellaagjes. In deze laag bevonden zich de schuinstaande palen van de 
oudste beschoeiing en naar het noorden toe een enkele paal van de jongste beschoeiing. Op 
één punt zakt de bovengrens van deze laag en lijkt er vanuit het Romeinse bewoningsniveau 
een depressie aanwezig te zijn, die misschien geduid kan worden als een greppel. 

 
Afb. 3.27. Oostprofiel van de opgraving Willemstraat 1995. 
 
 
3.13 Niveau loopvlak 
Aan de hand van de profielbeschrijving wordt hier getracht het loopvlak te bepalen in de 
gebruikstijd van het gebouw.  
Bij ligger C5 van de walfundering, die in het westprofiel stak, is een ingraving van circa 0,40 
m boven het niveau van de ligger getekend. In NAP-maten omgerekend komt dit op -1,75 
NAP. Met enige voorzichtigheid zou aangenomen kunnen worden dat dit het loopvlakniveau 
ten tijde van het gebruik van het poortgebouw is geweest. Dit zou kunnen oplijnen met de 
constatering dat de funderingsbalken van de vlechtwanden in de oostelijke poorttoren (A8-
A10), die op een niveau liggen van -1,71 tot -1,86 NAP, naar de aard van de constructie 
ongeveer op het loopvlak gelegen hebben.   
Van het zuidprofiel is een klein gedeelte vanaf de zuidoosthoek getekend. Over een lengte van 
2,00 m is hier een loodrecht ingestoken horizontaal verlopende insteek ingetekend. De bodem 
van de ingraving ligt op een diepte van rond -1,90 NAP, hetgeen oplijnt met het niveau van de 
vóór het profiel aanwezige liggers van de wal. Het lijkt er dus op, dat hier nog juist de 
zuidelijke ingraving van de walconstructie zichtbaar is. (In deze ingraving is als enige vondst 
(weer) een fragment LIJT/inheems Romeins aardewerk aangetroffen.) De grens met de 
afdekkende laag ligt op -1,60 NAP. Dit zou kunnen betekenen dat dit het loopniveau aan de 
binnenzijde van de wal is geweest. 
 
3.14 De vondsten 
Als eerste worden hieronder de Romeinse aardewerkvondsten beschreven. De dateringen zijn 
gebruikt om de bezettingsperiode van het fort te bepalen. Daarna volgt een beschrijving van 
het bouwmateriaal; een vermelding van de metaalvondsten en het bot, die respectievelijk in 
hoofdstuk 7 en 6 apart in dit rapport beschreven worden. Afgesloten wordt met de 
beschrijving van één houten voorwerp.   
 
3.15 Het aardewerk 
Het aardewerk is aangetroffen over het gehele terrein van de opgraving. Een groot deel is 
verzameld tijdens het aanleggen van de vlakken. Onder de door de recente 
sloopwerkzaamheden geroerde laag bevond zich een niveau, waarin naast veel Romeins 
materiaal ook enig postmiddeleeuws aardewerk werd aangetroffen. Bij het schavend 
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aanleggen van een leesbaar vlak werd in deze laag geen duidelijke structuur zichtbaar. Latere 
bouwactiviteiten hebben de mogelijk jongere Romeinse cultuurlagen verstoord. Ondanks de 
bijmenging van later materiaal is daarom al het Romeinse aardewerk van dit terrein bij het 
verwerken van het vondstmateriaal betrokken. 
 
In de periode tussen 61 en 69 n.Chr. heeft een deel van het castellum op deze plek gestaan. 
Noch van vóór noch van na deze tijd zijn duidelijke sporen van bebouwing aangetroffen. Het 
aardewerk is geanalyseerd met het oog op de duur en periodisering van de Romeinse 
bewoning ter plaatse. 
Tevens is gekeken naar de verhouding tussen het Romeinse import-aardewerk en het 
inheemse aardewerk om na te gaan of de verhouding overeenkomt met het percentage dat 
gebruikelijk is in een militaire context.  
 
3.16 Overzicht van het Romeinse aardewerk 
In tabel 3.4 is de verdeling van het aardewerk per materiaalgroep weergegeven. Het 
percentage luxe importaardewerk in de vorm van terra sigillata is gering, terwijl het 
handgevormde inheemse aardewerk een belangrijke plaats inneemt. In de meeste forten in 
deze streken is de typerende verdeling voor een militaire context een relatief groot aandeel 
luxe import in de vorm van terra sigillata en een klein percentage inheems.39 Bij een 
vergelijking met de periode 2/3 (47-69) van het castellum van Valkenburg bedraagt het 
inheemse aardewerk 16,4%, terwijl een wachttoren in het Leidsche Rijngebied, gedateerd in 
het midden van de eerste eeuw, een percentage laat zien van tussen de 64 en 77%.40 
Bodegraven kan zich scharen onder de militaire complexen, waar het handgevormde 
inheemse aardewerk in grotere aantallen voorkomt.  
 
Tabel 3.4. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk.  
materiaal  randen        wanden bodems   oren   aantal      in% 
terra sigillata 11 9 4  24  2,0 
Belgische waar 3 8 1  12 1,0 
geverfde waar 12 40 4  56 4,8 
gladwandig 13 347 18 7 385 33,0 
dikwandig 11 61 4 9 85 7,3 
ruwwandig 53 161 24 1 239 20,5 
Waasland/ 6 69 6 2 83 7,1 
Scheldevallei 
inheems                 33        239   10   1      283  24,3 
totaal    142         934  71  20    1167         100,0 
 
Bij het terra sigillata valt op dat het aandeel van de randfragmenten in verhouding tot het 
totale aantal betrekkelijk groot is. Waarschijnlijk breekt de rand van een terra sigillatavorm 
vrij gemakkelijk in kleine stukken, terwijl dit bij wand en bodem minder het geval is.41 
De gladwandige en ruwwandige materiaalgroepen zijn het grootst. Opvallend is bij het 
gladwandige de kleine hoeveelheid randen in verhouding tot de wandscherven. Dit kan 
verklaard worden uit de stevigheid van de randen, die zelden in kleine stukken zullen breken. 
Samen met het dikwandige aardewerk vertegenwoordigen ze de categorieën kruiken, 
amforen,  wrijfschalen en kookgerei. In het algemeen komt Belgische waar in de Nederlandse 
castella in geringe percentages voor (o.a. Alphen a.d. Rijn 2%, Woerden 2%).42  
 
3.16:1 Terra sigillata (tabel 3.5) 
Terra sigillata wordt beschouwd als relatief kostbaar aardewerk, voornamelijk bestaand uit 
tafelwaar. In deze opgraving zijn 24 fragmenten aangetroffen. Negen fragmenten zijn van 
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Zuid-Gallische herkomst, de overige vijftien van Oost-Gallische. Dit materiaal is 
gedetermineerd door Cor Kalee. 
Het Zuid-Gallische materiaal is te dateren vanaf de Claudische tijd met een vrij zeldzaam 
fragment van een kom Ritterling 9 en loopt door tot in de Flavische periode met fragmenten 
van een kom Dragendorff 27 en drie met reliëf versierde kommen Dragendorff 29 en een 
beker Déchelette 67. Twee fragmenten van borden type Dragendorff 18 vullen de tafelwaar 
aan (afb. 3.28). 
 

 
Afb. 3.28. Terra sigillata, schaal 1:4, de borden 1) Dragendorff 18, 2) Dragendorff 18/31, 3) Dragendorff 31. 
 
Het Oost-Gallische aardewerk begint in de periode na de Flavische keizers en loopt door tot 
ongeveer 225 n.Chr. Het zijn slechts enkele fragmenten, omvattende borden van het type 
Dragendorff 18/31 en 31 (afb. 3.28), een kom van het type Dragendorff 33, een wrijfschaal 
van het type Dragendorff 45 en twee versierde kommen van het type Dragendorff 37. Deze 
laatste twee fragmenten komen uit het productiecentrum La Madeleine. Drie fragmenten zijn 
gebutst door de rivier en daardoor sterk gesleten, terwijl bovendien een van deze fragmenten  
secundair verbrand is. 
 
Tabel 3.5. Categorieën en typen van terra sigillata met functies en aantallen. 
categorie  type    functie         aantal 
Zuid-Gallisch  Ritterling 9   kom  1 

Dragendorff 27   kom  1 
Dragendorff 15/17  bord  1 
Dragendorff 18   bord  2 
Dragendorff 29   kom  3 
Déchelette 67   beker  1 

Totaal Zuid-Gallisch       9 
Oost-Gallisch  Dragendorff 18/31  bord  1 
   Dragendorff 31   bord  3 
   Dragendorff 33   kom  1 
   Dragendorff 37   kom  2 
   Dragendorff 45   wrijfschaal 1 
   onbekend     6 
totaal Oost-Gallisch                 14 
Zuid- of Oost Gallisch onbekend     1 
totaal                   24 
 
 
De meeste terra sigillata is verzameld bij het aanleggen van de vlakken, waar dus bijmenging 
van postmiddeleeuws materiaal aanwezig was. Slechts één fragment is aangetroffen in een 
spoor (vlek) in het Romeinse vlak. Het oudste fragment is gevonden bij de aanleg van het vlak 
waar het oostelijk poortgebouw is gesitueerd, een wand van de kom Ritterling 9, gedateerd 
50-65 n.Chr. Op dit niveau is geen bijmenging met niet-Romeins materiaal aangetroffen. 

1 2

3
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Evenmin was dit het geval bij de aanleg van het vlak van het oostelijk deel van de beschoei-
ingen. 
 
3.16:2 Belgische waar (tabel 3.6) 
Het aandeel van Belgische waar in het aardewerkspectrum is zeer gering: slechts 1% behoort 
tot deze materiaalgroep.42 Van een deel van dit aardewerk is het baksel terra nigra. Dit betreft 
een wand van een parelurn, Holwerda 28, en een rand van een bord, Holwerda 81. Tevens zijn 
enkele kurkurnen in deze categorie vertegenwoordigd (afb. 3.29). 
 

 
Afb. 3.29. Belgische waar, schaal 1:4. 1) kurkurn Holwerda 94, 2) kurkurn Holwerda 95 met graffito, 3) 
terra nigra bord Holwerda 81. 
 
Tabel 3.6. Categorieën en typen van Belgische waar met functies en aantallen.  
categorie  type   functie             aantal 
terra nigra  Holwerda 28  parelurn      1 
   Holwerda 81  bord       1 
   onbekend         6 
totaal terra nigra           8 
kurkurn   Holwerda 95         1 
   Holwerda 94         1 
   onbekend         2 
totaal kurkurn            4 
totaal            12 
 
3.16:3 Geverfde waar (tabel 3.7) 
De geverfde waar vertegenwoordigt een deel van de tafelwaar en bestaat hier voornamelijk uit 
bekers. Het merendeel van het aardewerk komt voor in de technieken a en b, met één enkele 
beker in techniek d. Deze technieken geven een indicatie voor de datering van het aardewerk, 
waarbij techniek a aangetroffen wordt in de eerste eeuw en verdwijnt in de loop van de 
tweede om plaats te maken voor techniek b. Techniek d ontstaat rond 200 n.Chr. Techniek c is 
in deze opgraving niet aangetroffen, een techniek die opkwam in het laatste kwart van de 
tweede eeuw.43 Soms waren de bekers versierd door middel van zandbestrooiing, 
radjesversiering (arcering) of met opgelegde barbotinemotieven (afb. 3.30). 
 
 
 
 

 
  

1

2

3

Afb. 3.30. Geverfde waar, schaal 1:4, 1) beker Stuart 1 in techniek a, 2) beker Stuart 2  
in techniek a, 3) beker Niederbieber 33 in techniek d. 
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Tabel 3.7. Categorieën en typen van geverfde waar met functies en aantallen; 
1 + (3) betekent dat vier fragmenten één individu (Stuart 7) vormen.  

categorie  type   functie  aantal 
techniek a  Stuart 1   beker     4 
   Stuart 7   kan     1+ (3)  
   onbekend  deukbeker    1 
   onbekend       1 
   onbekend (w, b, o)44    16 
totaal fragmenten techniek a      26 
techniek b  Stuart 1   beker     1+ (6) 
   Stuart 2   beker     2 
   Stuart 4   beker     1 
   onbekend       1 
   onbekend (w, b)     18 
totaal fragmenten techniek b      29 
techniek d  Niederbieber 33  beker     1 
totaal         56 
 
 
3.16:4 Gladwandig aardewerk (tabel 3.8) 
Deze materiaalgroep is met ruim 30% de grootste groep aardewerk. Het vertegenwoordigt de 
vormen van kruiken en kruikamforen (en honingpotten en kelkbakjes, maar die zijn niet 
aangetroffen). De indeling van kruiken en kruikamforen bij het gladwandige aardewerk komt 
voort uit het hanteren van de determinatiemethode gebruikt bij de opgraving van Valkenburg 
1985-1988. Dit in tegenstelling tot de methode later gebruikt onder meer in Alphen aan den 
Rijn en Woerden, waar de kruiken, kruikamforen en amforen een aparte categorie beslaan. 
Het baksel komt voor in gepolijst, glad- en ruwwandig aardewerk en de kleuren zijn divers. 
De vroegste vorm bij de kruiken is de Hofheim 50/51, die vanaf de Claudische tijd voorkomt. 
Wat latere vormen zijn Stuart 109 en 110, die in de tweede eeuw geplaatst kunnen worden, en 
Stuart 111, die vanaf het midden van de tweede eeuw voorkomt. Bij de kruikamforen  zijn 
Stuart 129 en 130 de gebruikelijke typen, die vanaf het midden van de eerste eeuw 
voorkomen en doorlopen tot in de derde eeuw (afb. 3.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.31. Gladwandig aardewerk, schaal 1:4, de kruiken: 1) Hofheim 50/51,  
2) Stuart 111 en de kruikamforen: 3) Stuart 129A, 4) Stuart 130. 
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Tabel 3.8. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en aantal-
len: 2 + (1) betekent dat 3 fragmenten twee individuen (Hofheim 50/51) vormen.  
categorie  type    functie aantal 
kruiken   Hofheim 50/51   kruik      2 + (1) 
   Stuart 106   kruik      2 
   Stuart 109   kruik      2 
   Stuart 110   kruik      1 
   Stuart 111   kruik      1 
kruikamforen  Stuart 129   kruikamfoor     1 
   Stuart 130   kruikamfoor     1 
overig   eenledig oor         3 
   tweeledig oor         3 
   drieledig oor         1 
   onbekend (w, b)     367 
totaal aantal fragmenten kruiken en kruikamforen   385 
 
 
3.16:5 Dikwandig aardewerk (tabel 3.9) 
 
Tabel 3.9. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en aantallen. 
categorie  type    functie  aantal 
amforen  Stuart 140   amfoor     1 
   Dressel 20   amfoor     1 
   onbekend   amfoor     1 
overig    eenledig oor           1 
   tweeledig oor           2 
   drieledig oor           1 
   worstoor           5 
   onbekend (w, b)      61 
totaal amforen         73 
wrijfschalen  Stuart 149    wrijfschaal    5 
   Stuart 149B   wrijfschaal    1 
   Brunsting 37   wrijfschaal    1 
   onbekend (w, b)   wrijfschaal    5 
totaal wrijfschalen        12 
totaal          85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3.32. Dikwandig aardewerk, schaal 1:4, de amforen 1) Dressel 20, 2) Stuart 140,  
en de wrijfschaal 3) Stuart 149B. 
 
  



AWN AFDELING RIJNSTREEK   -   RENUS REEKS 6 

50 

De materiaalgroep van het dikwandige aardewerk omvat de amforen, dolia en wrijfschalen. 
Ook hier wordt de determinatiewijze van Valkenburg gevolgd, wat inhoudt dat de amforen 
niet bij de groep kruiken en kruikamforen zijn ondergebracht. Fragmenten van dolia zijn niet 
gevonden. De amfoortypen Stuart 140, een vrij vroege vorm, en de Dressel 20, met 
langlopende datering, zijn de twee typen die aangetroffen zijn. Bij de wrijfschalen is het type 
Stuart 149 het meest voorkomend; dit type heeft een horizontale rand en wordt gedateerd van 
40-260 n.Chr. (afb. 3.32). De wrijfschaal met vertikale rand, Brunsting 37, die vanaf het 
midden van de tweede eeuw voorkomt, is slechts éénmaal vertegenwoordigd. 
 
 
3.16:6 Ruwwandig aardewerk (tabel 3.10) 
 
Tabel 3.10. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies en  
aantallen. 
categorie  type   functie           aantal 
potten   Stuart 201A  kookpot     7 
   Stuart 201B  kookpot     4 
   Stuart 201  kookpot     6 
   Stuart 203  kookpot     1 
   Gose 541  kookpot     1 
   Niederbieber 89  kookpot   13 
   Stuart 213A  oorpotje     1 
totaal potten                     33 
kommen  Stuart 210A  kom      3 
   Stuart 210B  kom      1 
   Stuart 211  kom      1 
   Niederbieber 104 kom      1 
totaal kommen              6 
beker   Stuart 201  beker      1 
kannen   Stuart 214  kan      4 
   Stuart 214B  kan      1 
   Niederbieber 96  kan      1 
totaal kannen           6 
borden   Gose 478  bord      1 
   Stuart 217  bord      3 
   Stuart 218  bord      2 
totaal borden            6 
deksels   Stuart 219  deksel      2 
   Niederbieber 120A deksel      2 
totaal deksels           4 
overig   onbekend (w, b, o)               183 
totaal                    239 
 
Het ruwwandige aardewerk is de op een na grootste materiaalgroep, met een aandeel van 
20%. De kookpotten zijn het best vertegenwoordigd, maar daarnaast komen in kleinere 
aantallen ook kommen, kannen, deksels en een enkele beker voor. Ongeveer 70% heeft een 
grijze kleur en het overige baksel is uitgevoerd in rood, geel, oranje en wit. Het meest 
voorkomende type bij de kookpotten is Stuart 201, zowel A als B, waarbij Stuart 201A 
voornamelijk in de eerste eeuw voorkomt. Niederbieber 89 is ook goed vertegenwoordigd en 
is vanaf de tweede eeuw aanwezig. Hierdoor wordt een lange periode overbrugd. Dit is ook 
het geval bij de andere vormen, de kan Stuart 214B uit het derde kwart van de eerste eeuw en 
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het later gedateerde type Niederbieber 96. De kom Stuart 210 wordt gedateerd in de Flavische 
tijd en Niederbieber 104 komt vanaf de tweede eeuw voor. Bij de deksels is het type 
Niederbieber 120A een late vorm, die in het midden van de tweede eeuw verschijnt (afb. 
3.33). 
Het valt op dat bij de aanleg van put 5, gelegen tegen het oostprofiel, in het gedeelte boven de 
concentratie palen die haaks op de beschoeiing staat, materiaal is verzameld met een late 
datering. Of dit nog van enige betekenis is, kon tot nu toe niet vastgesteld worden. Een 
suggestie is een mogelijke (latere) stort in de oeverzone. 
 

 
Afb. 3.33. Ruwwandig aardewerk, de kookpotten: 1) Stuart 201A, 2) Niederbieber 89,   
3) oorpotje Stuart 213A. 
 
3.16:7 Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei (tabel 3.11) 
Het blauwgrijze en rode aardewerk uit deze groep is onder vele namen bekend, het terra 
nigra-achtige benoemd door Holwerda is misschien het oudste. Marijke Brouwer heeft het 
over blauwgrijs en rood kustaardewerk, terwijl ook het Rupeliaans en nu Waaslands 
gebruikelijk is, met een aparte naam voor het rode Scheldevallei-aardewerk. 
Het blauwgrijze aardewerk bestaat onder meer uit voorraadpotten en kommen en het rode uit 
amforen, dolia en kruikamforen. Hier is de voorraadpot Holwerda 140-142 zowel in het 
blauwgrijze als in het rode aardewerk aangetroffen. Tegen het einde van de eerste eeuw komt 
deze materiaalgroep op (afb. 3.34). 
 
Tabel 3.11. Categorieën en typen van het aardewerk uit het Waasland en  
de Scheldevallei met functies en aantallen; 1 + (6)  betekent dat 7  
fragmenten één individu (kruikamfoor) vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
blauwgrijs  Holwerda 120  kom     1 
   Holwerda 132  pot     1 
   Holwerda 140-142 voorraadpot    1 
   Holwerda 143  voorraadpot    1 
   onbekend (w, b)     62 
totaal blauwgrijs       66 
rood   Holwerda 140-142 voorraadpot    1 
   kruikamfoor       1 + (6) 
   onbekend (w, b)      9 
totaal rood        17 
totaal         83 
 

 
 
Afb. 3.34. Aardewerk uit Waasland en Scheldevallei (schaal 1:4), 1) kom Holwerda 120,  
2) voorraadpot Holwerda 140-142. 
 
 

1 2 3

1 2
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3.16:8 Inheems aardewerk (tabel 3.12)  
Van de verzamelde aardewerkvondsten, in totaal 1167 stuks, zijn 283 fragmenten als inheems 
gedetermineerd. De randen en wanden van het aardewerk zijn aan de hand van vorm en 
magering bekeken en voor zover mogelijk gedateerd.45 Het aardewerk is voor een deel, 49%, 
verschraald met potgruis en plantaardig materiaal. Van een kleiner aandeel, 35%, bestaat de 
magering alleen uit potgruis en 12% is gemagerd met uitsluitend plantaardig materiaal. 
Slechts 4% van de fragmenten heeft naast potgruis en plantaardig materiaal een bijmenging 
met schelp. Het aardewerk is zacht gebakken in een voornamelijk reducerende omgeving. De 
afwerking was over het algemeen redelijk, een enkele keer wat grof en sommige fragmenten 
waren geglad. In deze materiaalgroep zijn voornamelijk driedelige potten aangetroffen en een 
enkele tweedelige.  
 
 
Tabel 3.12. Categorieën en typen van inheems aardewerk met functies en  
aantallen; 12 + (8) betekent dat 20 fragmenten 12 individuen (driedelige  
vorm) vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
plant   driedelige vorm  pot      3 
   onbekend (w, b)      26 
totaal plant         29 
potgruis en plant driedelige vorm  pot    12 + (8) 
   driedelige vorm  kom       1 
   onbekend (w, b)    104  
totaal potgruis en plant      125 
potgruis  driedelige vorm  pot      6 + (10) 
   tweedelige vorm pot      2 
   onbekend (w, b)      71 
totaal potgruis         89 
overig: 
potgruis en schelp driedelige vorm  pot      1 
   onbekend  pot      2 
   onbekend (w)        5 
plant en schelp  onbekend (w)        1 
potgr.en pl.en sch. onbekend (w)        1 
zand en schelp  driedelige vorm  pot      1 
grind   tweedelige vorm pot      1 
   onbekend (w)        1 
totaal overig         13 
zout   cilinder    verpakking   21 
   cilinder, wrs.  verpakking     6 
totaal zout         27 
totaal        283 
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Afb. 3.35. Inheems aardewerk (schaal 1:4) in een late IJzertijd-traditie.  

 
Van de aangetroffen fragmenten was ongeveer 12% versierd. De versiering bestond onder 
meer uit nagelindrukken op rand en wand, vingertopindrukken op de rand en ingekraste lijnen 
op de wand. Het materiaal beslaat de gehele Romeinse periode. Een twintigtal fragmenten zou 
wat eerder te dateren kunnen zijn en ligt dan in de eerste helft van de eerste eeuw, of mogelijk  
nog daarvoor. Van 8 fragmenten is zeker dat de datering vóór 61 uitkomt: dit materiaal is 
aangetroffen onder het vlak waarop de houtconstructie is gebouwd. Van de overgang van Late 
IJzertijd naar Vroeg-Romeinse Tijd is in deze omgeving nog weinig bekend.46 Een precieze 
chronologie van het aardewerk uit deze periode is volgens deskundigen nog niet vast te 
stellen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit materiaal gemaakt is in een Late 
IJzertijdtraditie. Dit materiaal is voor een deel getekend (afb. 3.35). 
 
Onder het inheemse aardewerk bevindt zich een aparte groep, het briquetagemateriaal.47 Dit 
poreuze zachtgebakken aardewerk heeft een grijze, gele of oranje-achtige kleur en is 
verschraald met plantaardig materiaal. Dit aardewerk werd gebruikt als verpakkingsmateriaal 
voor zeezout, dat gewonnen werd aan de kust van Zeeland ten zuiden van de Oosterschelde.48 
In de Romeinse tijd had deze verpakking de vorm van een cilinder. Van de 27 aangetroffen 
fragmenten zijn er 21 zeker en 6 waarschijnlijk van cilinders. Het materiaal maakt meestal 
minder dan 5% uit van het totaal aan aardewerk.49 Hier is het minder dan 3%. 
 
 
3.17 Overige vondsten 
3.17:1 Bouwmateriaal (keramisch) en natuursteen 
Bij de opgraving is weinig keramisch bouwmateriaal (tabel 3.13) aangetroffen, wat in de rede 
kan liggen, daar het poortgebouw uit hout was opgetrokken. Er zijn 84 fragmenten geteld, 
waarvan 31 fragmenten als tegulae konden worden benoemd, 8 als imbrices, 2 als later en 1 
stukje was Romeins beton. Het restant, 42 fragmenten, waren brokjes, te klein om aan enige 
vorm te kunnen koppelen. Het baksel is aangetroffen in de kleuren rood, geel, grijs, bruin en 
oranje. Van de 150 brokjes huttenleem was slechts één brok als duidelijk bouwfragment aan 
te merken: hierin waren staakindrukken achtergebleven. De overige stukjes waren 
ondefinieerbare brokjes, waarvan het grootste gedeelte mogelijk aangegloeide stukjes klei 
waren, aangetroffen in een concentratie met houtskool.  
 
 
  



AWN AFDELING RIJNSTREEK   -   RENUS REEKS 6 

54 

Tabel 3.13. Categorie, vorm en aantal van fragmenten  
bouwmateriaal. 
categorie  vorm   aantal 
keramisch  tegula   31 
   imbrex     8 
   later     2 
totaal keramisch    41 
beton        1 
huttenleem       1 
totaal bouwmateriaal    43 
 
Ook natuursteen was niet rijkelijk vertegenwoordigd. Slechts twee stukjes tufsteen zijn 
gevonden, waarvan een enige bewerkingssporen had. De stenen zijn op soort gedetermineerd, 
met uitzondering van de keien en kiezelstenen. 
 
Tabel 3.14. Lijst van natuursteen met aantallen van  
bewerkte en onbewerkte stenen. 
natuursteen aantal bewerkt  aantal onbewerkt 
tufsteen   1     1 
zandsteen       1 
lei        1 
schistachtig        9 
kwartsiet        7 
kalksteen       1 
keien          9 
kiezelsteen     10 
totaal   1    39 
          bewerkt        onbewerkt 
 
3.17:2 Metaalvondsten 
Bijna geen metaalresten zijn aangetroffen op deze locatie. Deze worden behandeld in 
hoofdstuk 7: Romeinse metaalvondsten van de AWN-opgravingen in Bodegraven.  
 
3.17:3 Bot 
Zoals gebruikelijk bij opgravingslocaties op kleigrond maakt botmateriaal deel uit van de 
vondsten. Bij de uitwerking is het totaal van 389 stuks opgesplitst in twee delen: één waarvan 
de Romeinse context zeker was en een ander met mogelijk latere bijmenging. Deze 
vondstgroep is op de voormalige ROB nader bestudeerd: de resultaten zijn door Roel 
Lauwerier samengevat in een kort artikel dat is opgenomen in de opgravingsdocumentatie. Dit 
artikel is verwerkt in Lauwerier, Wouda en De Groot 2005. Zie verder hoofdstuk 6. 
 
3.17:4 Houten voorwerp 
Slechts één bewerkt stuk hout is als voorwerp aangemerkt. Het is aangetroffen bovenin de 
paalkuil van een staander. Gezien de plaats waar het voorwerp aangetroffen is, is het mogelijk 
de eikenhouten steel van een werktuig, bijvoorbeeld van een bijl of dissel (afb. 3:36). 

 
 
 
 
 
Afb. 3.36. Eikenhouten steel van een werktuig (1:10). 
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3.18 Conclusie 
Geconstateerd mag worden dat de AWN-opgraving aan de Willemstraat in 1995 een erg 
gelukkige toevalstreffer is geweest door de vondst van restanten van een poortgebouw en een 
gedeelte van een hout-aarde wal. Deze moeten van een castellum zijn geweest, waarvan de 
gevonden poort, gezien de resten van een beschoeiing, aan de noordzijde van het castellum 
lag. Uit dendrochronologisch onderzoek kon geconcludeerd worden dat het castellum in het 
jaar 61 n.Chr. werd gebouwd. Het castellum is echter met de Batavenopstand in 69/70 door 
brand verwoest. De gevonden brandlaag wijst daarop. Hoe groot dit castellum is geweest, kan 
nog niet met enige zekerheid worden gesteld. Verder archeologisch onderzoek in de nabije 
omgeving zou daar antwoord op kunnen geven. Tijdens de opgraving aan de Willemstraat zijn 
geen waarnemingen gedaan die wijzen op een herbouw na de Batavenopstand. Het gevonden 
aardewerk wijst niet op een latere Romeinse militaire bezetting op dit terrein. 
 
 
Noten 
1 Groenman-van Waateringe 1988, 14; Bosman 1997, 130. 
2 Cf. Alphen 1989, eveneens geconstateerd in opgraving Couvée, mondelinge mededeling van  

Dick van der Kooij. 
3 Bij het couperen van spoor 68, een ingeslagen paaltje naast de ligger A8 van het poortgebouw, 
  werden 0,18 m onder het vlak eveneens enkele fragmenten van dit aardewerk aangetroffen. 
4 Bosman 1997, 31. 
5 Suggestie van Cees Beunder. 
6 Glasbergen 1972, 30. 
7 Polak e.a. 2004, 57, afb. 15/A. 
8 Polak e.a. 2004, 60: blokhutconstructie, zelfde als in Alphens poortgebouw. 
9 Hijsbokken van deze eenvoudige constructie worden geacht van Griekse oorsprong en door de 

Romeinen overgenomen te zijn. Zie voor de constructie de tekening van Eric Gaba in: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentaspastos_scheme.svg 

10 Bosman 1997, 11, 31. 
11 Johnson 1987, 99. 
12 Polak e.a. 2004, 59. 
13 Bosman 1997, 130. 
14 Sprey 1990, 341: in Alphen Couvée 1989 is als funderingsplank onder een staander in de 
  constructie van de Romeinse loods een vergelijkbare doorboring aangetroffen. 
15  Norde 2006, 51. 
16 Het dendrochronologisch onderzoek is uitgevoerd door de ROB (nu RING). Rapport RING 
  1995005. 
17 Manning and Scott 1979, 25-28. 
18 Polak e.a. 2004, 56-61. 
19 Van Giffen 1955, 65-66, 73-74, 85; Pl. 8, 19, 20. 
20 Haalebos 1977, 22. 
21 De staander spoor 5 heeft hetzelfde spoornummer als de ligger spoor 5. 
22 Van Giffen 1955, Pl. 7, perioden 2 en 3; Haalebos 1977, 23 en bijlage 1a. 
23 Haalebos 1977, 23; Van Giffen 1948, 100-101; Pl. 28, perioden 2 en 3. 
24 Zie noot 16. 
25 Zie voor houtgegevens verder in de tekst bij de palen hijsbok en spoornummers zonder 
 constructiefunctie. 
26 Polak e.a. 2004, 221. 
27 Van het poortgebouw zijn 1 staander en 1 plank van het funderingshout en van de 
  walfundering 3 balkjes van het stelhout niet bemonsterd; van het poortgebouw  
 zijn 2 balkjes van het stel- en stuthout, 2 pennen en 1 balkje van het stelhout wel 
 bemonsterd, maar was geen determinatie mogelijk. 
28 Toren A: spoornummers 33, 34, 42, 45, 55, 56, 57, 63, 70 en 71. 
 Toren B: spoornummers 10, 11, 12, 18 en 29. 
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Middengedeelte: spoornummers 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 94H1, 94H5 en één paaltje zonder  
spoornummer. 

29 Spoornummers: 30, 44, 66, 67, 69, 72, 80, 89 en 99.  
30 Polak e.a. 2004, 234. Zie ook hoofdstuk 2. 
31 Polak e.a. 2004, 234. Zie ook hoofdstuk 2.  
32 Rien Polak heeft de gegevens volgens de actuele calibratiecurve INTCAL09 bewerkt. De  
 ongecalibreerde dateringen zijn: X: GrN: 22621: 2146 ± 13 BP, Y:  GrN: 22620: 1909 ± 11  
 BP, Z: GrN: 22622: 1898 ± 18 BP en GrN: 22905: 1891 ± 19 BP; de locaties zijn aangegeven  
 op afb. 2.1:1.  
33 Rien Polak heeft de palen in een computerprogramma gerubriceerd via 6 klassegrenzen. 
34 De Man 1996, 4-6. 
35 Polak e.a. 2004, 221. 
36 De niet te determineren monsters zijn zeer waarschijnlijk Alnus. 
37 Van Rijn 2008, 144. 
38 Polak e.a. 2004, 114. 
39 In Alphen aan den Rijn bedraagt het percentage terra sigillata 10,7% en het handgevormde  
 2,2% (Polak e.a. 2004, 129); in Woerden is dit 7,7% en 1,9% (Van der Linden 2008, 147). 
40 Voor Valkenburg: Van Beek 1988, 72; voor Leidsche Rijn: Niemeijer 2007, 114. 
41 Polak e.a. 2004, 129. 
42 Polak e.a. 2004, 145; Van der Linden 2008, 159. 
43 Van der Linden 2008, 155-159. 
44 Onbekend geeft aan dat geen type toegewezen kan worden aan een randfragment en onbekend  
 (fragm. w, b, o) zijn de aantallen van wanden, bodems en oren waaraan eveneens geen type  
 toegewezen kan worden. 
45 Het inheemse aardewerk van de Willemstraat is gedateerd door Eric van der Kuijl. 
46 Mondelinge mededeling van Robert van Heeringen. 
47 Peter van den Broeke heeft dit materiaal bekeken. 
48 Van den Broeke 2007, 70. 
49 Van den Broeke 1986, 98.  
 
  

Plaat A: Ruwwandig aardewerk, kan type Stuart 
214B (Willemstraat, 1995)  
(foto Leo den Hollander). 
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Hoofdstuk 4. Opgraving Oud-Bodegraafseweg, 1996 
 
4.1 De grondsporen 
Aan de westzijde van de Oude Bodegrave, een veenriviertje dat noordwaarts afwaterde naar 
de Oude Rijn en gedurende een gedeelte van de Romeinse Tijd open lag en mogelijk voor een 
gedeelte van deze tijd als depressie in het landschap zichtbaar was, ligt het opgravingsterrein 
in de oeverzone van dit riviertje. Hier is een grote hoeveelheid palen, balken en rijshout 
opgegraven, die verschillende structuren laten zien. In eerste instantie zijn deze 
houtconstructies geïnterpreteerd als beschoeiingen, kaden, grondverbeteringen en mogelijk 
een deel van een bebouwing. Als zodanig zullen deze sporen beschreven worden. Het 
vrijgelegde hout is in zes constructies te verdelen. Vanaf de westkant van het 
opgravingsterrein zijn dit een rij ingegraven palen, die mogelijk deel uitmaken van een 
bebouwing; een gedeelte met liggend hout, die gezien kan worden als kade; een rij ingeslagen 
palen met daarachter aangebrachte planken, een beschoeiing; een rij kleine, lange ronde 
paaltjes, een lichte beschoeiing; een zone met gedeeltelijk los hout, gedeeltelijk met in elkaar 
gevlochten takken en rijshout, grondverbeteringen en als laatste een baan dicht naast elkaar 
ingeslagen palen, eveneens een beschoeiing (afb. 4.1). 
 

Afb. 4.1. Oud-Bodegraafseweg 1996: de vlaktekening van putten 1, 2 en 3 gecombineerd. 
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4.2 De sporen van de mogelijke bebouwing 
Aan de westkant van de put zijn over een lengte van 18,27 m acht staanders (A1-A8, 
genummerd van zuid naar noord) aangetroffen met vlakke onderkant. Zie afb. 4.1:1. De 
afstand tussen de staanders was min of meer regelmatig, met een afstand van omstreeks één 
meter, indien er geen verstoringen door ingravingen of doorsnijding van een recente sloot de 
afstand tussen opeenvolgende staanders groter maakte. De meest noordelijke staander is 
aangetroffen in het noordprofiel. In het hieronder volgende overzicht (tabel 4.1) worden de 
staanders systematisch beschreven met de maten van de staanders, de NAP-hoogten van de 
bovenkant van de staanders en de houtsoorten. 
 
Tabel 4.1. Beschrijving van de staanders met stelhout van de mogelijke bebouwing. (spnr is spoornummer, 
vndnr is vondstnummer, pa is paal, pk is paalkuil) 
spnr vndnr  vorm  L B D     diameter NAP soort opmerking 
A1-19   96-H1    staander  26 24 15  -2,31 Alnus 
A2-12   61-H1   staander  68 22 19  -1,88 Alnus 
      17   62-H1   rondht  36 12 10   Alnus stelhout 
       -H2    spie  53   6   2    stelhout 
A3-18   95-H1    staander  23 16/18 13  -2,24 Alnus 
A4-27 140-H1    staander  65 13 11  -1,97 Alnus 
A5-29 142-H1    staander  70 14 13  -1,86 Alnus +cluster pa 

      -H2    rondht             140   7,5  Frax. clusterpaal 
      -H3    rondht  73   6  Alnus idem 

      -H4    rondht  94   5  Alnus idem 
     28 141-H1    rondht             100   9  Alnus idem 
     55(A5’)   paalkuil  50 78 
        H1   plankje  40 10   1,5    stelht in pk 
        H2    half rondht 42   7   3    stelht in pk 
A6-36 153-H1    staander  55 17 14  -1,96 Alnus 
A7-37 152-H1    staander  53 22 12  -1,93 Alnus 
A8    staander  55 14 12  -2,20  in profiel 
    balkje  25 12 12    stelhout 
 
De staanders stonden in een paalkuil en waren door de bodem van de paalkuil gezakt. Een 
uitzondering was A6; van deze staander was in de coupe geen paalkuil zichtbaar. Bij de 
staanders A2 en A5 waren aangepunte palen bijgeslagen. Van de staanders en het stelhout zijn 
determinatiemonsters genomen, met uitzondering van A8. De houtsoorten staan in tabel 4.1. 
De afstand (hart op hart) tussen A1 en A2 (zuidelijk deel van de rij staanders in put 2) is 1,34 
m; tussen A2 en A3 is de afstand 1,32 m. Tussen A3 en A4 lag een afstand van 4,92 m. Deze 
grotere afstand werd veroorzaakt door een middeleeuwse kavelsloot, die een aantal staanders, 
waarschijnlijk 3 stuks, vernietigd heeft. In het middengedeelte tussen A4 en A5 lag een 
afstand van ongeveer 1,20 m, en van A5 naar A6 een afstand van 2,34 m. Tussen deze laatste 
twee staanders is een paalkuil aangetroffen, waarin de staander niet meer aanwezig was. Er is 
een afstand van weer 1,32 m tussen A6 en A7, waarna een afstand volgt van ongeveer 5,83 m 
naar A8, de staander aangetroffen in het noordprofiel. Dit gedeelte van het profiel was 
ingestort, maar de plaats van deze staander is bij benadering bekend. De grote afstand tussen 
A7 en A8  is veroorzaakt door een diepe verstoring in dit gedeelte van de put. Het op dieper 
niveau aangetroffen hout maakte een rommelige indruk. Er is tussen A7 en A8 plaats voor 
vier staanders in geval van een regelmatig systeem. De gemiddelde afstand tussen vier paren 
van aanwezige staanders (A1/A2, A2/A3, A4/A6, A6/A7) is 1,29 m. Met een totale lengte van 
18,27 m van de rij van acht waargenomen staanders en acht veronderstelde staanders (3 + 1 + 
4) is de gemiddelde afstand (hart op hart) tussen de staanders 1,22 m. (Dit is iets meer dan 
vier Romeinse voeten, d.w.z. 1,18 m). De zwaarte van de staanders valt uiteen in twee 
groepen: 24/22 x 19/12 en 18/14 x 14/12 (in cm).  
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Omdat de richting van de staanders van de bebouwing iets geert ten opzichte van de putwand, 
is in het middengedeelte ten westen van de staanders enig hout in structuur aangetroffen. De 
planken lagen in noord-zuidrichting. Eén is bemonsterd: het was een plank met een lengte van 
0,83 m bij een breedte van 0,11 m en een dikte van 0,04 m, gedetermineerd als Alnus. Een 
brede plank van 0,86 m lang, 0,25 m breed en 0,06 m dik als Fraxinus gedetermineerd lag 
over deze planken heen in oost-westrichting, benevens enige korte stukjes hout in dezelfde 
richting. Dit hout kan een restant van de vloer van het gebouw zijn geweest. Verder naar het 
noorden zijn gedeeltelijk onder de diepe verstoring enkele palen en planken aangetroffen die 
in geen enkel verband lagen. Mogelijk zijn dit toch de overblijfselen van de vloer die deel 
uitmaakten van het gebouw. Het gaat om 5 palen: 2 Alnus, 1 Ulmus, 1 Fraxinus en 1 Quercus; 
8 planken: 7 Alnus en 1 Quercus en 1 blok van Ulmus. Dit hout lag op een diepte van -2,19 tot  
-2,35 NAP. 
 
4.3 De sporen van de mogelijke kade (afb. 4.1:2) 
De kade heeft een breedte van 2,50-2,60 m, gemeten vanuit de mogelijke gevel van het 
gebouw. Over een lengte van 17,00 m is de kade aangetroffen, wel met onderbrekingen door 
verstoringen. De kade is in drie gedeelten opgegraven: het zuidelijke gedeelte (put 2), het 
middengedeelte (put 3), en het noordelijke gedeelte (put 1). Hieronder volgt een beschrijving 
van de drie delen met de houtgegevens in de tabellen 4.2, 4.3 en 4.4 weergegeven. 
 
Tabel 4.2. Houtgegevens kade, zuidelijk deel.  
(spnr is spoornummer, vndnr is vondstnummer) 
spnr   vndnr        vorm  L B D diameter  soort 
   13  63-H1    rondht  70+   8   3   Alnus 
        H2    rondht  28+ 15 10   Alnus 
        H3    rondht  60+     4,5/5  Ulmus 
        H4    rondht  60+     6/8,5  indet. 
        H5    balkje  27 15   5   Ulmus 
        H6    paaltje  59   6    4   Alnus 
        H7    paaltje  31   5   4   Alnus 
        H8    paaltje      5   Alnus 
        H9    balkje  20 11   4   Ulmus 
        H10    plank  21 14   2   Ulmus 
        H11    balkje  68 16   9   Ulmus 
        H12    rondht  39+      3  Ulmus 
        H13    rondht  50    10  indet. 
        H14    plank  35+   4   0,5   Alnus 
        H15    rondht  30      6  Ulmus 
        H16    paaltje  56   8   3,5   Alnus 
        H17    rondht  90+      7  indet. 
        H18    rondht  65+     4,5/5  Alnus 
        H19    rondht  55+    10/13  Alnus 
 
In het zuidelijk gedeelte zijn planken, mogelijk rondhout, en stukjes balk aangetroffen in een 
noord-zuid lopende richting, met een enkele plank in oost-westrichting (afb. 4.2). Het hout 
was sterk samengedrukt, door het belopen(?), en kan gedeeltelijk rondhout geweest zijn. Door 
de compactering was de oorspronkelijke vorm niet altijd goed te onderscheiden. Soms waren 
balkjes, planken en paaltjes nog wel te herkennen. De ingeslagen paaltjes hebben mogelijk 
gediend om het hout mee vast te zetten. Van het hout zijn 19 monsters genomen voor de 
determinatie van de houtsoort, waarbij tevens de maten van het hout zijn genoteerd. Het 
aangetroffen hout lag aan de oostkant op een hoogte van -2,06 NAP en verliep naar het 
westen tot een niveau van -1,93 NAP. In tabel 4.2 staan de houtgegevens van het zuidelijk 
deel van de kade. Deze monsters zijn selectief verzameld. 
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Onder het hout dat getekend is, lag een laag van dwarsliggende takken, met daaronder 
steviger hout. Dit laatste zou onbewerkt hout kunnen zijn. De takken zouden als 
funderingslaag gediend kunnen hebben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.2. Overzicht kade, noordwaarts. 
 
Tussen het zuidelijk gedeelte en het middengedeelte lag een verstoring door een in de 
Middeleeuwen gegraven kavelsloot. Na deze verstoring loopt het hout van de kade door in 
noord-zuidrichting. Over een gedeelte van het hout lag een afdeklaag, bestaande uit dun 
organisch materiaal: hout en riet, een soort mat, zowel in noord-zuid- als oost-westrichting 
gelegd. Het hout liep onder deze afdeklaag door.  
Bij een deel in het midden lag daarentegen weer hout over een deel van de afdeklaag heen, 
hetgeen betekent dat de afdeklaag tussen twee lagen planken lag. Mogelijk zijn dit twee fasen 
geweest of hebben wij hier de oorspronkelijke situatie? Het vervolg van de laag hout aan de 
noordkant van dit gedeelte was erg vergaan. Het hout kon niet bemonsterd worden. Onder een 
gedeelte van dit hout lag een oost-west lopende laag van rijshout en haksel. Dit zou een 
funderingslaag kunnen zijn of de natuurlijke afzetting waaroverheen men direct met de aanleg 
is begonnen. Tevens zijn tussen het hout enkele ingeslagen paaltjes aangetroffen. Dit is een 
terugkerend patroon en waarschijnlijk bedoeld om het liggend hout in positie te houden.  
 
In het midden van dit gedeelte lag in de grijze klei in een als het ware uitgespaarde plek, een 
brandvlek van aangegloeide klei met een houtskoollaagje (afb. 4.1:C). Hier is gecalcineerd 
bot aangetroffen. Onder de brandvlek is geen hout van de kade waargenomen. Het is 
onduidelijk hoe de brandvlek tot stand gekomen is. Het meest logisch is aan te nemen dat er 
gestookt is direct op het hout van de kade. Onbekend is uiteraard hoe de conditie van de kade 
op dat moment was. Mogelijk was het hout al tot een compacte vloerlaag geworden, zodat 
onmiddellijk brandgevaar niet meer voor de hand lag. Immers, de coupe toont dat er geen 
maatregelen genomen zijn om b.v. onder de vuurplek een laag klei aan te brengen. Tevens is 
duidelijk dat de brandlaag hooguit 0,10 m dik is, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden 
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dat het vuur niet veelvuldig gebrand heeft. Ook zijn er geen gegevens in welke fase ter plekke 
het vuur gestookt is. Het kan zijn dat toen reeds lang de tweede fase van de grondverbetering 
richting Oude Bodegrave in gebruik was en de kade niet meer actief benut werd (afb. 4.3). 
Ook van dit gedeelte van de kade is het hout selectief bemonsterd. De NAP-hoogte van het 
hout varieert van -1,94 NAP tot -2,13 NAP. In tabel 4.3 staan de gegevens van het hout in het 
middengedeelte van de kade. 
 

 
Afb. 4.3. Een overzicht van het vlak, put 3, vanuit het noordoosten gezien: de oudste beschoeiing  
van fase 1 met grondverbetering en brandvlek. (Vergelijk met vlaktekening afb. 4.1)  
 
 
Tabel 4.3. Houtgegevens kade, middendeel. (spnr is spoornummer, vndnr is vondstnummer) 
spnr    vndnr  vorm  L B D   diameter soort 
  32  143-H1  balk  238 23   7    Alnus 
         H2  plank  137 18  4/5   Alnus 
         H3  plank  155 28  5   Alnus 
  38  144-H1  plank    58   8  3   Alnus 
         H2  plank    90+ 10  ?   indet. 
         H3  plank    80   8  ?   Ulmus
         H4  plank  100   6    1,5   Alnus 
  26  145-H1  plank  110 20  8   Quercus 
  22  151-H1  plank  120 20   7   Ulmus 
         H2  plank  125  ?     ?   Ulmus 
  53  213-H1  plank    80 20  2,2   Alnus 
         H2  plank    55   7  1,5   Alnus 
         H3  plank  106 19  2,5   Alnus 
         H4  rondhout 110      7/10  Alnus 
         H5  plank  110 21  3   Alnus 
 
Tussen het middengedeelte en het noordelijke gedeelte van de kade lag een recente verstoring. 
Ten noorden van deze verstoring en gedeeltelijk eronder is hout aangetroffen. Enkele planken 
leken een vervolg te zijn van de kade; deze waren noord-zuid gesitueerd. De NAP-hoogten 
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lagen tussen -1,89 en -2,21 NAP. Op een dieper niveau lag een onbewerkte stam; deze lag 
schuin t.o.v. al het constructiehout. Is dit natuurlijk hout of mogelijk een deel van een 
onderfundering, zoals eerder beschreven? Wat niet direct met de bedekking van de kade van 
doen heeft zijn de tien aangetroffen palen, waarvan er acht loodrecht zijn ingeslagen en twee 
schuin. Acht palen zijn als Ulmus gedetermineerd en twee als Alnus. De lengte van de palen 
bedroeg 0,80 tot 1,30 m en de dikte varieerde van 0,08 tot 0,25 m. De palen waren rond, een 
kwart rond of rechthoekig. Over enkele palen lag een houten plank in oost-westrichting. De 
NAP-hoogte varieerde tussen -1,85 tot -1,92 NAP. Mogelijk is dit een fundering geweest voor 
een constructie die verband heeft gehouden met een activiteit op de kade. Het is echter niet 
duidelijk of deze constructie, zoals aangetroffen, compleet is (afb. 4.1:E). Op een dieper 
niveau lagen enkele korte stukjes plank om deze constructie heen. In tabel 4.4 staan de 
houtgegevens van het noordelijk deel van de kade.  
 
Tabel 4.4. Houtgegevens van het noordelijk gedeelte van de kade van de mogelijke fundering  
voor een constructie.  (hlfr is halfrond, kwr is kwartrond, pr is puntrichting) Afb. 4.1:E. 
spnr    vndnr  vorm  L B D       diameter richting  soort 
 6     33-H6  paal  105     13  loodrecht Ulmus 
          H7  hlfr.paal    75 14 10  pr. W  Ulmus 
          H8  paal  102 29 22  loodrecht Ulmus 
          H9  kwr.paal    80 13 10  loodrecht Ulmus 
          H10 paal  120 25 18  loodrecht Ulmus 
          H11 paal  130     13 loodrecht Ulmus 
          H12 kwr.paal  122   8   8  loodrecht Alnus 
          H13 paal    80      8 pr.N  Alnus 
          H14 kwr.paal    84 20   5  pr.NZ  Ulmus 
          H15 paal  100     14 loodrecht  Ulmus 
          H16 plank    60 11   4  liggend  Alnus 
 
 
4.4 De oudste beschoeiing (afb. 4.1:3) 
De kade wordt aan de oostzijde begrensd door een beschoeiing. Deze beschoeiing bestond uit 
een rij planken, die op hun kant stonden in een noord-zuidrichting. Op meerdere plaatsen 
waren daarbij kleinere planken, ronde palen en balkjes aangebracht (afb. 4.4). Vóór de rij 
planken zijn rechthoekige aangepunte palen ingeslagen. Bij de meeste palen waren kleinere 
palen bijgeslagen ter versteviging of reparatie. De afstand tussen de palen bedroeg 1,10 m; 
ook in de verstoring tussen put 2 en put 3 kan dit patroon voortgezet worden wat de afstand 
betreft (afb. 4.1:3). De palen in put 1 laten een afstand zien van 1,25 m. Dit kan veroorzaakt 
zijn door de bovenliggende verstoring, die het geheel van planken en palen ontzet kan hebben. 
In het middengedeelte is één platliggende plank haaks op de beschoeiing aangetroffen. Door 
de plank waren twee ronde paaltjes geslagen en verder had de plank nog een rond gat voor 
een derde paaltje. Deze plank heeft waarschijnlijk gediend als trekbalk aan de beschoeiing 
(afb. 4.1:A). Tussen en voor de beschoeiing zijn lagen met rijshout, takken en houtsnippers 
aangetroffen. De NAP-hoogte van de rij planken loopt vanaf de zuidkant van -2,00 naar -2,20 
NAP; aan de noordkant loopt die echter op naar -1,97 NAP. De bovenkant van de hoofdpalen 
ligt tussen -1,96 en -2,08 NAP. In tabel 4.5 staan de houtgegevens van de planken en palen 
van het zuidelijk, midden- en noordelijk gedeelte van de beschoeiing. 
 
 
 
 
 
 



ROMEINS BODEGRAVEN                              AWN-OPGRAVINGEN IN BODEGRAVEN 1995, 1996 EN 2002 

 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afb. 4.4. Oudste beschoeiing (afb. 4.1:3) tijdens ontmanteling  
van de constructie, zuidwaarts. 
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Tabel 4.5. Houtgegevens oudste beschoeiing: planken, palen en hout ter versteviging of reparatie, van  
zuid naar noord. (spnr is spoornummer, vndnr is vondstnummer, pk is paalkuil, plk is plank, pl is paal,  
blk is balk, pr is puntrichting) 
Zuidelijk gedeelte 
spnr vndnr vorm    L  B D diam. richting  soort opmerking 
11           64-H1 plank  225   8   5  beneden W Frax. liggend  
       H6 hoofdpaal   90 16 13  loodrecht Alnus   pk+htsnip.
       H7 plank    44 13   2  loodrecht Alnus plk bij H6 
       H8 paal    90     9 schuin  Alnus pl bij H6 
       H9 paal    72   7   5  schuin  Frax. pl bij H6 
       H10  plank    13   8   6  schuin  Alnus plk bij H6 
       H11 balkje    88   6   4  schuin  Alnus blk bij H6 
       H12 plank    ? 18   3,5  schuin  Alnus plk bij H6 
       H13 plank    40 20   3  schuin   Alnus plk bij H6 
       H14 plank    26   8,5   2  loodr.    Alnus plk bij H6 
       H2  hoofdpaal  106 18 16  loodrecht Alnus in rest pk 
       H3 balkje    64   9   8  loodrecht Frax. blk bij H2 
       H4 plank    45  17   4,5  staand  Frax. plk bij H2 
       H5 paal    54   11 loodrecht Alnus pl bij H2 
Middengedeelte: 
spnr vndnr vorm  L B D diam. richting  soort opmerking 
21 150-H1 paal  126      8 liggend  Alnus 
        H2 plank  200 20   4  liggend  Alnus 
        H5 plank    62 15   7  liggend  indet. 
        H19 rondhout 161 14   5  liggend  Popul.   afgeplat  
        H29 plank    38 10   1,5  liggend 
        H33 plank    55 19   3  liggend 
        H39 plank    52 13   4  liggend  
        H40 plank    52 12   1,5  liggend 
        H44 plank    80   7   3  liggend 
        H45 plank    52 20   5  liggend 
 
40 155-H1 hoofdpaal   98 18 12  pr.W  Alnus 
        H2 paal    63 10   4  pr.W  Alnus 
        H3 paal    70     10 pr.W  Alnus 
        H4 paal      95       7 pr.W  Alnus 
        H5 paal    86   9   7  pr.W  Frax. 
        H6 hoofdpaal 115 17 15  pr.W  Alnus 
        H13 paal    46 10   5  pr.W   pl bij H6 
        H7 paal    40 10   5  loodrecht Alnus 
        H8 hoofdpaal 142 13 13  pr.W  Alnus 
        H11 paal    57 10   6  pr.W  Alnus pl bij H8 
        H12 paal    50 10   4     pl bij H8 
        H9 hoofdpaal   97 17 14  pr.W  Alnus 
        H10 paal    80     8 pr.W  Alnus pl bij H9 
 
24 146-H1 plank  260 30   2    Alnus trekbalk 
 
31 147-H1 paal    20     7,5   Picea pl in trekb.3 
 
30 148-H1 paal    32 13 10    Alnus pl in trekb. 
Middengedeelte: palen en planken aan westzijde beschoeiing 
spnr vndnr vorm  L B D       diameter richting  soort opmerking 
46 160-H1 paal    15   6   4       Frax.   
        H2 plank    33 21   3    Frax. gebrand 
        H3 plank    60 12   4    Alnus sec.gebruikt 
        H4 plank    82 20 15    Fagus 
        H5 paal    71     8   Alnus 

       H8 plank    60 17   5    Alnus 
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Noordelijk  gedeelte: 
spnr vndnr vorm  L B D        diameter richting  soort opmerking 
4/5  plank      60 12   ?      
  plank    60 12   ?        
  plank    80 14   ? 
 26-H1 hoofdpaal   90 15 13  pr.W  Alnus 
      H2  hoofdpaal   55 13    9  pr.W  Alnus 
      H4 paal    62 10  10  pr.O  Quercus 
 
 
Om een indruk te geven van de reparatie en bijgeslagen planken, palen en balkjes in het 
middengedeelte bij de beschoeiingsplanken, volgt hier een overzicht van de hoeveelheden met 
maten: 
planken:   19 stuks, de maten lopen van   lengte   12 tot     45 cm 
        breedte    4 tot     13 cm 
        dikte     1 tot       5 cm 
liggend rondhout:       14 stuks, de maten lopen van:  lengte   17 tot   161 cm 
        diam.     4 tot       8 cm 
balkjes:     5 stuks, de maten lopen van:  lengte    15 tot     62 cm 
        breedte    7 tot     15 cm 
        dikte        6 tot     13 cm 
 
Er zijn in afb. 4.1:3 acht palen weergegeven, die in tabel 4.5 als hoofdpalen zijn aangeduid. 
Deze palen zijn aanzienlijk langer dan de andere palen. De afstand tussen de twee hoofdpalen 
in het zuidelijk deel (put 2) is 1,31 m. In het middengedeelte zijn twee paren van hoofdpalen 
beide met afstanden van 1,26 m (hart op hart). In het noordelijk deel zijn nog twee hoofdpalen 
met een grotere onderlinge afstand van 1,59 m. Dit paar hoofdpalen staat in het nogal 
verstoorde gedeelte van de opgraving; bovendien zijn die palen schuin weggezakt. Als 
uitgegaan wordt van alleen de eerdergenoemde drie paren hoofdpalen, dan is de gemiddelde 
afstand 1,28 m. Van de acht hoofdpalen zijn de gemiddelde maten van de rechthoekige 
doorsneden 16 ± (3) cm bij 13 ± (3) cm. De hoofdpalen zijn dus van vergelijkbare zwaarte als 
vijf van de staanders A1 tot A8: afb. 4.1:1. Ook zijn de onderlinge afstanden vergelijkbaar. 
Het enige essentiële verschil is dat de staanders rechte onderkanten hebben en dat ze zijn 
ingegraven, terwijl de hoofdpalen gepunt en dus ingeheid zijn. Duidelijk echter is, bij een blik 
op de veldtekening, dat de beide paalsystemen onderling niet “paren” en niet in eenzelfde 
verband staan. 
De palen voor de beschoeiingsplanken staan in het zuidelijk gedeelte loodrecht, terwijl deze 
in het midden- en noordelijk gedeelte schuin naar het water zijn gaan overhellen. Dit proces is 
waarschijnlijk veroorzaakt door de schurende werking van het water en de druk van de grond 
van de landzijde, een gebruikelijk verschijnsel bij beschoeiingen. De punten van de palen zijn 
hierbij in de oorspronkelijke positie gebleven. Als voor deze schuinstand (zo goed mogelijk) 
wordt gecorrigeerd zijn de twee rijen van palen (1 en 3) vrij nauwkeurig parallel. 
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4.5 De grondverbetering en rij kleine paaltjes tussen de oudste en jongste 
beschoeiing 
Op een afstand van ongeveer 0,70 m vanaf de oudste beschoeiing loopt een spoor bestaand uit 
een rij van ronde ingeslagen paaltjes, die een tussenfase vormde tussen de oudste en jongste 
beschoeiing (afb. 4.1:4). In verhouding tot deze beide beschoeiingen is deze zeer licht 
uitgevoerd. Is dit een lichte beschoeiing geweest, of heeft dit een rol gespeeld bij het 
aanbrengen van de grondverbetering? De paaltjes hadden een diameter van 0,04 tot 0,08 m bij 
een lengte van 0,30+ tot 0,80+ m en een tussenruimte van ongeveer 0,30 m. 
(De plus betekent dat de paaltjes tot op deze lengte gezien zijn en dus dieper doorlopen.) 
 
Tabel 4.6. Houtgegevens kleine paaltjes beschoeiing.  
(spnr is spoornummer, vndnr is vondstnummer) 
Zuidelijk gedeelte: 
spnr    vndnr  L diam. soort 
14   70-H1  60+ 5 Alnus 
        H2  60+ 5 Alnus 
        H3  60+ 5 Alnus 
        H4  50 3,5 Frax. 
        H5  73 4,5 Alnus 
        H6  61 4 Alnus 
Middengedeelte: 
spnr vndnr  L diam soort 
42 157-H1  30+ 6,5 Alnus 
        H2  45+ 6 Alnus 
        H3  40+ 8 Alnus 
        H4  70+ 4 Alnus 
        H5  85+ 5 indet. 
        H6  85+ 7 Alnus 
        H7  38+ 4 Alnus 
         H8  55+ 6 Alnus 
        H9  30+ 5 Alnus 
        H11  55+ 5 Alnus 
        H13  55+ 7 Alnus  
        H15  50+ 5 indet. 
H4, H5 en H6 zijn op een verdiept vlakje eveneens 
aangetroffen. 
 
De grondverbetering bestond uit in elkaar gestoken takken (rijshout) en stukken (afval)hout 
(afb. 4.1:5). Deze grondverbetering is kennelijk aangebracht om een zo droog mogelijke 
verbinding tot stand te brengen tussen de jongste beschoeiing en de mogelijke bebouwing 
achter de intussen in onbruik geraakte kade. Waarschijnlijk is het waterpeil van de Oude 
Bodegrave in de loop der tijd gedaald of heeft de loop van het riviertje zich naar het oosten 
verplaatst. 
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Afb. 4.5. Grondverbetering blootgelegd: laag van in elkaar gestoken takken, oostwaarts. 
 
In de drie putten laat de grondverbetering niet eenzelfde beeld zien. In het zuidelijk deel van 
deze zone valt op dat na de rij paaltjes (afb. 4.1:4) een wat leger gebied van zo’n 1,60 m lang 
ligt, dat overgaat in een vrij homogene laag van in elkaar gestoken takken en (afval)hout (afb. 
4.5). Van het hout van de grondverbetering zijn selectief 43 monsters genomen, waaronder 35 
monsters van rijshout, waarvan 15 takken met schors of gedeeltelijk met schors, 4 paaltjes, 2 
plankjes en 2 liggende paaltjes. 32 monsters zijn gedetermineerd als Alnus, 8 als Fraxinus, 2 
als Ulmus en 1 als Quercus. De NAP-hoogte ligt aan de westkant op ongeveer -2,10 en aan de 
oostkant op ongeveer -2,30 NAP. 
 
In het middengedeelte (put 3) verloopt de laag van de grondverbetering vrij regelmatig. 
Alleen in het midden aan de zuidkant ligt een leeg gebied. Mogelijk was hier de 
bewaringsconditie minder gunstig. Aan de oostkant van deze zone is een stevige balk van 
2,50 x 0,25 x 0,12 m, Alnus, gesitueerd, waarbij niet duidelijk is of deze een aparte functie 
heeft. Deze balk lijkt toch opgenomen te zijn in het algemene patroon. 
Ook hier is selectief bemonsterd. Van takken, plankjes, slieten en de balk zijn 24 monsters 
genomen. Deze zijn gedetermineerd als 18 Alnus, 5 Fraxinus en 1 Quercus. 
De NAP-hoogte aan de westkant is ongeveer -2,05 en aan de oostkant tussen -2,22 en -2,35 
NAP. 
In het noordelijk deel is deze zone weer verstoord. Hier is slechts sporadisch wat verspreid 
hout aangetroffen. Wel waren rondom een scherp aangepunte eikenhouten paal diverse 
stukken hout, o.a. plankfragmenten, aanwezig. Gedacht wordt aan een dukdalf (meerpaal) met 
in ieder geval een schoorpaal (afb. 4.6), welke dienst heeft gedaan in de tijd dat het 
veenriviertje open lag (afb. 4.1:B). Het aangehouden vlak ligt aan de westkant op -2,15 NAP, 
de oostkant op -2,08 NAP, waarop ook de bovenzijde van de dukdalf is gezien. 
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Tabel 4.7. Houtgegevens dukdalf met cluster hout. 
Spnr vndnr     L B D diam. soort  opmerking 
2 18-H1  190 20 18  Quercus  dukdalf aangepunt 
      H2    43   8   5  Alnus  gepunte plank 
      H3    58     17 Alnus  hout ronde paal 
      H6    80 20 14  Alnus  onregelm. rondhout 
      H7  100 18 14  Alnus  schoorpaal bij dukdalf 
 
4.6 De jongste beschoeiing (afb. 4.1:6) 
Het vlak werd aan de oostzijde van de opgravingsput afgesloten door de jongste beschoeiing. 
Deze bestond uit een strook van dicht naast elkaar ingeslagen palen over een breedte van 1,50 
m (afb. 4.1:6). De palen hebben een diameter variërend van 0,06 tot 0,15 m. De lengte van de 
palen liep van 0,50 tot 2,90 m, met een gemiddelde van 1,50 m (afb. 4.7). Mogelijk zijn deze 
palen afgedekt geweest met een rij planken, zodat een kade ontstond. Ook hier zijn tussen de 
palen veel takken en houtsnippers aangetroffen. 
In de drie putten liep de beschoeiing niet op eenzelfde manier door. Het zuidelijk en 
noordelijk deel laten eenzelfde beeld zien, maar in het middengedeelte, put 3, lijkt een balk 
een depressie af te sluiten, waarin palen lagen, die deels aangepunt waren (afb. 4.1:D). 
Ook hier zijn tussen en onder de palen veel houtresten aangetroffen. De aansluiting tussen het 
zuidelijk en noordelijk deel met de constructie in het middengedeelte (put 3) is niet duidelijk 
door recente verstoringen. In het zuidelijk deel kwamen de palen onder een dergelijke 
verstoring vandaan. Daardoor lag de NAP-hoogte hier dieper op ongeveer -2,90. In het 
noordelijk deel werden de palen aangetroffen tussen -2,06 en -2,09 NAP. 

Afb. 4.6. Dukdalf (meerpaal) met schoorpaal,  
oostwaarts. 
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Van de strook palen in het noordelijk onverstoorde deel van put 1 is een representatieve 
hoeveelheid monsters genomen om de houtsoort te kunnen bepalen. In tabel 4.8 staan de 
houtgegevens van de jongste beschoeiing van put 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.7. De jongste beschoeiing van dicht naast 
elkaar ingeslagen palen, oostwaarts. 
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Tabel 4.8. Houtgegevens van de jongste beschoeiing van put 1.  
(spnr is spoornummer, vndnr is vondstnummer, pr is puntrichting) 
spnr vndnr  lengte diam richting   soort 
1 14-H18  168   9 loodrecht Alnus 
      H19         12   Alnus 
      H20    93 13   Ulmus 
      H21  113 10   Alnus 
      H22   10   Alnus 
      H23     8   Quercus 
      H24     9   Alnus 
      H26     7   Alnus 
           H27   11   Alnus 
      H67  166   7 pr.W  Fraxinus 
      H75  200   8 pr.W  Alnus 
      H76  190 10   Alnus      

     H77  158   7   Fraxinus 
      H78  190 13 pr.W  Alnus 
      H79  146   8   Fraxinus 
      H80   13   Alnus 
      H81  140 11   Fraxinus 
      H82   11   Alnus 
      H83  157 11 loodrecht Fraxinus 
      H84   11   Alnus 
      H85   12   Fraxinus  
       H98  119 10 pr.W  Fraxinus 
      H99  107 11 pr.W  Quercus 
      H100  135   9 pr.W  indet. 
      H101  136   8 pr.W  Alnus 
      H102  140 11 pr.W  Alnus 
      H103  111 11 pr.W  Ulmus 
      H104     7   Quercus 
      H124  140 12 loodrecht Alnus 
      H125     9   Alnus 
      H126  175 11 loodrecht Alnus 
      H127      6   Alnus 
      H128    72   8 loodrecht Quercus 
      H129     7   Alnus 
      H130   10   Alnus 
      H131   12   Alnus 
      H132   10   Ulmus 
      H133     6   Alnus 
      H134   11   Alnus 
      H147    99   9 loodrecht Alnus 
 
 
Van de 149 palen die hier zijn aangetroffen, stonden er 10 loodrecht, 25 wezen met de 
puntrichting naar het westen en van de overige zijn geen gegevens vermeld over de richting 
van de palen, gedeeltelijk omdat niet alle palen zijn uitgegraven.  
In het zuidelijk deel van de beschoeiing zijn 123 palen aangetroffen. Van deze palen zijn geen 
determinatiemonsters genomen. Voor zover de richting te bepalen was, zijn 58 palen met de 
puntrichting naar het westen aangetroffen, 7 met de puntrichting naar het zuiden en 13 palen 
stonden loodrecht. De palen van beide gedeelten, die aangetroffen zijn met de puntrichting 
naar het westen, zijn schuin naar het water overgeheld: een indicatie van onderspoeling door 
het water en druk van de grond van de landzijde.  
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Afb. 4.8. Zwaar rondhout, vastgezet met een paal in een doorboord gat, oostwaarts. 
 
In het middengedeelte lag een zware balk met een diameter van 0,20 m en een lengte van 3,20 
m, vastgezet met een paal met een diameter van 0,10 m; deze was in een doorboord gat 
geslagen (afb. 4.8). Voor beide was Ulmus gebruikt. Op 1/3 van de balk was een min of meer 
rechthoekig gat gehakt, door en door, van 0,14 bij 0,08 m. De balk werd verder gefixeerd door 
twee aan de waterzijde schuin ingeslagen palen met een diameter van 0,10 m, één op de kop 
en de ander op 0,40 m afstand. Deze met zorg geconstrueerde constructie heeft mogelijk 
gediend om een ontstaan spoelgat af te sluiten. De achter deze balk gestorte palen zouden 
gediend kunnen hebben om het gat op te vullen. Mogelijk zijn dat de bij de uitspoeling 
losgekomen beschoeiingspalen. Op de balk lagen enkele slieten, evenzo op de kriskras 
liggende palen over, naast en onder de balk. Mogelijk vinden deze slieten een vervolg in de 
laag die zich bevond aan de zuidzijde van de balk en van de rommellaag van de in de 
depressie gestorte palen. De slieten op de balk lagen op een diepte van -2,49 en het vlakje aan 
de zuidzijde op -2,54 NAP. De balk liep iets naar het zuiden af en eindigde op een diepte van 
-2,64 NAP. Het diepste punt waarop de palen in de depressie gezien zijn is -2,84 NAP.  
Het is mogelijk dat na het repareren van de beschoeiing met de zware balk, de 
grondverbetering tot de balk heeft doorgelopen. 
 
4.7 De datering 
Voor een globale datering van het gebouw/loods en de beschoeiingen zijn vier 14C-monsters 
genomen: respectievelijk één (afb. 4.1:I) van een staander spoornummer 36, vondstnummer 
204; één (afb. 4.1:II) uit het noordelijk deel van het rommelige overblijfsel van de vloer van 
het gebouw spoornummer 9, vondstnummer 28-H4; één (afb. 4.1:III) uit het noordelijke deel 
van de oudste beschoeiing, gelegen achter de kade spoornummer 4/5, vondstnummer 26-H4 
en één (afb. 4.1:IV) uit het noordelijk deel van de jongste beschoeiing, gelegen aan de 
oostkant van de put: spoornummer 1, vondstnummer 30-H97. De uitslag van de dateringen bij 
het toepassen van tweemaal de standaarddeviatie ligt voor de staander tussen 90 v.Chr. en 50 
n.Chr.. Dit is een lange range, maar past daardoor in de dateringen van de twee volgende 
monsters, het onderdeel van de vloer met een datering tussen 43 v.Chr. en 5 n.Chr. en de 
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beschoeiing achter de kade 42 v.Chr. en 2 n.Chr. Voor de beschoeiing aan de oostkant van de 
put ligt de datering tussen 4 n.Chr. en 69 n.Chr.1 Deze dateringen laten zien dat er bij het 
aanleggen van de constructies minimaal twee fasen zijn te onderscheiden:  
fase-1:   het gebouw met kade en beschoeiing en de mogelijke dukdalf (meerpaal) 
fase-2:   de constructies die achter de beschoeiing liggen: de lichte beschoeiing, de 
              grondverbetering en de aangrenzende beschoeiing. 
 
4.8 Het houtgebruik 
Van de verschillende constructies zijn 231 houtmonsters gedetermineerd.2 In tabel 4.9 wordt 
een overzicht gegeven van de houtconstructies met de determinaties in de twee fasen. Van de 
oudste beschoeiing zijn drie monsters van beuk, spar en populier buiten het overzicht 
gehouden.3 
 
Tabel 4.9. Houtgebruik per houtsoort, weergegeven per constructie voor beide fasen. 
      els      es    iep     eik 

Alnus  Fraxinus Ulmus  Quercus 
fase-1 
gebouw staander + stelhout 11 (91,7%)   1 (8,3%)  
                onderdeel vloer   10 (62,5%)   2 (12,5%)   2 (12,5%)   2(12,5%) 
kade    22 (53,6%)   18 (44,0%)   1 (2,4%) 
oudste beschoeiing   23 (74,2%)   7 (22,6%)     1 (3,2%) 
dukdalf      4 (80,0)       1 (20,0%) 
N=105 + 3=108   70 (64,8%) 10 (9,3%) 20 (18,5%)   5 (4,6%) 
fase-2: 
lichte beschoeiing  15 (93,7%)   1 (8,3%) 
grondverbetering   51 (75,05) 13 (19,0%)   2 (3,0%)   2 (3,0%) 
jongste beschoeiing  25 (64,0%)   7 (18,0%)   3 (7,7%)   4 10,3%) 
N=123    91 (74,0%) 21 (17,0%)   5 (4,0%)   6 (5,0%) 
 
 
Bij de oudste beschoeiing is voor de grote palen en lange planken els gebruikt, terwijl voor 
het kleinere hout ter versteviging en/of reparatie meest els en een enkele es gebruikt is. De 
kade laat een wat ander beeld zien: hier is in verhouding meer iep voor gebruikt dan bij de 
andere constructies. Op één plaats is een concentratie van palen van iepenhout aangetroffen 
(afb. 4.1:E). De staanders van het gebouw zijn eveneens van els. Voor het onderdeel van de 
mogelijke vloer is hoofdzakelijk els en een enkele es, iep en eik gebruikt. 
 De lichte beschoeiing bestaat meest uit els en een enkele es. Van de jongste beschoeiing is 
het meest voorkomende hout els. Hiernaast komt af en toe es en eik voor. Het pakket 
grondverbetering heeft weer een groot aandeel els, aardig wat es en een enkele iep en eik. 
Wat betreft het houtspectrum komt in beide fasen els op de eerste plaats. In fase-1 staat iep op 
de tweede plaats en in fase-2 is dat de es. Iep komt in fase-2 nauwelijks meer voor. Eik wordt 
in beide fasen maar schaars gebruikt. Dit zal wel een afspiegeling zijn van de verhouding 
waarin de bomen in de omgeving voorkwamen. “Voor bouwhout werd in de oudste fase het 
lokaal, direct in de omgeving voorkomende hout gebruikt.”4 
Het beeld, waarbij els, es en iep een aanzienlijk deel van het gebruikte hout vormen, is ook 
aangetroffen bij de kaden van het castellum in Alphen aan den Rijn. Echter wordt bij deze  
kaden, vergelijkbaar met fase-1, meer eik gebruikt;  eik is na es de derde houtsoort.5 
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4.9 Het profiel 
In het zuidprofiel (afb. 4.9) is onder de verstoorde bovengrond een post-Romeinse kleilaag 
aangetroffen. Tegen de westkant van het profiel lag direct onder deze laag het hout van de 
kade en een paal van de mogelijke bebouwing, beide uit de eerste fase. Onder de volgende 
kleilaag werd de oudste beschoeiing aangetroffen, ook uit de eerste fase. Deze beide kleilagen 
dekten het pakket hout van de grondverbetering af. Door deze lagen zijn de palen van de 
jongste beschoeiing geslagen, beide uit fase-2. Hieronder volgde een afzetting van natuurlijke 
kleilagen met houtresten. Onder het diepst uitgegraven deel bij de jongste beschoeiing is op  
-3,80 NAP bosveen aangetroffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.9. Het zuidprofiel van de opgraving Oud-Bodegraafseweg 1996. 
 
 
4.10 De vondsten 
In eerste instantie worden hieronder de Romeinse aardewerkvondsten beschreven. Met het 
nauw dateerbare terra sigillata is getracht een datering voor beide fasen te geven. Daarna 
volgt een beschrijving van het bouwmateriaal. Het metaal, waarvan slechts een enkel 
voorwerp is aangetroffen, is terug te vinden in hoofdstuk 7. Vervolgens worden de 
metaalslakken hier behandeld. Het bot wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Dan volgt het 
bewerkte hout, waaronder een aantal tentharingen, en tot slot het natuursteen, een enkel stukje 
glas en wat spaarzaam organisch materiaal. 
 
4.11 Het aardewerk 
Het aardewerk is verzameld bij het aanleggen van de vlakken en het uitprepareren en het 
opnemen van het hout. Al het Romeinse aardewerk, ook daar waar door verstoringen later 
materiaal was bijgemengd, is bij het verwerken van het materiaal betrokken.  
In totaal zijn 2745 fragmenten Romeins aardewerk gedetermineerd. Het grootste deel van het 
aardewerk is vervaardigd op de draaischijf; een klein gedeelte is uit de hand gevormd, het 
inheemse aardewerk. Een aparte categorie onder dit aardewerk is het briquetagemateriaal, 
containers waarin zout werd vervoerd.  
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Na de beschrijving van de materiaalgroepen van het aardewerk wordt getracht een datering 
voor de twee fasen van de beschoeiingen te geven door gebruik te maken van de nauwe 
dateringen van het terra sigillata aardewerk.  
 
4.12 Overzicht van het Romeinse aardewerk     
In tabel 4.10 is de verdeling van het aardewerk per materiaalgroep weergegeven. Het 
percentage luxe import-aardewerk in de vorm van terra sigillata is beduidend meer dan 
aangetroffen bij de opgraving van het poortgebouw aan de Willemstraat (2 %). Bij de terra 
sigillata valt ook hier op, dat het aandeel van de randfragmenten in verhouding tot het totale 
aantal betrekkelijk groot is. Waarschijnlijk breekt de rand van een terra sigillatavorm 
gemakkelijk in kleine stukken, terwijl dit bij wand en bodem minder het geval is. 
 
Tabel 4.10. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk. 
materiaal randen   wanden  bodems  oren aantal  in% 
terra sigillata     53      73      33      159    5,8 
Belgische waar     10               97        14      121    4,4 
geverfde waar     11      57      10        78    2,8 
gladwandig     25    916      45   24  1010  36,8 
dikwandig     36    222        7      265    9,7 
ruwwandig   146    584      48     5    783  28,5 
Waasland/       6      19        8     1     34     1,2 
Scheldevallei 
inheems      54    223      18      295  10,8 
totaal          2745 
 
De gladwandige en ruwwandige materiaalgroepen zijn het grootst. Ook hier is bij het 
gladwandig de hoeveelheid randen in verhouding tot de wandscherven klein. Dit kan 
verklaard worden uit de stevigheid van de randen die zelden in kleine stukken zullen breken. 
Samen met het dikwandige aardewerk vertegenwoordigen deze categorieën: de kruiken, 
amforen, wrijfschalen en het kookgerei. De Belgische waar wordt vertegenwoordigd door een 
groter percentage dan in de Willemstraat (1,0%); waarschijnlijk vanwege de vroegere datering 
van deze locatie. Daarentegen is slechts een kleine hoeveelheid aardewerk uit het Waasland/ 
Scheldevallei teruggevonden; dit heeft te maken met de late verschijning van dit aardewerk, 
aan het einde van de eerste eeuw. Het inheemse aardewerk, vertegenwoordigd met 11%, is 
niet uitzonderlijk in een Romeinse militaire context.6 
 
4.12:1 Terra sigillata 
Het terra sigillata (zie tabel 4.11) bestaat voornamelijk uit tafelwaar; hiervan zijn 159 
fragmenten aangetroffen. 95% van het materiaal is van Zuid-Gallische herkomst, de overige 
5% is van Oost-Gallisch fabrikaat. Cor Kalee heeft dit aardewerk gedetermineerd.  
Het zwaartepunt van het materiaal ligt in de tijd van Claudius en Nero. Hiervan getuigen de 
aanwezigheid van de vroege kommetjes Dragendorff 24/25 en 27, de borden Dragendorff 
15/17 en 18 en de kom Dragendorff 29. 54% van het aardewerk is in deze tijd te plaatsen. 
Verscheidene vormen beginnen in deze periode, maar lopen door tot in het begin van de 
Flavische tijd, zoals het kommetje Dragendorff 27 en de borden Dragendorff 15/17 en 18 
(afb. 4.10). Hier gaat het om 36%. Slechts 10% valt in de Flavische tijd met onder meer een 
enkel kommetje Dragendorff 27, borden Dragendorff 18, een kom Dragendorff 37 en een 
beker Déchelette 67. 
Het Oost-Gallische aardewerk omvat slechts een gering aantal fragmenten. De borden 
Dragendorff 18/31 zijn te plaatsen in de eerste helft van de tweede eeuw; de overige vormen 
zijn later, maar zijn gedateerd binnen de tweede eeuw.  
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Tabel 4.11. Categorieën en typen van terra sigillata met functies en aantallen; 17 + (6)  
betekent dat 23 fragmenten 17 individuen (Dragendorff 24/5) vormen. 
categorie  type    functie   aantal 
Zuid-Gallisch  Dragendorff 24/25  kom     17 + (6) 
   Dragendorff 27   kom     34 + (13) 
   Dragendorff 15/17  bord       7 + (3) 
   Dragendorff 15/17-18  bord       8 
   Dragendorff 18   bord     13 
   Dragendorff 18/R   bord       2 
   Dragendorff 29   kom       1 
   Dragendorff 30   kom       3 
   Dragendorff 37   kom       2 
   Déchelette 67   beker       3 
   Dragendorff 36   schaal       1 
   onbekend (w, b)        38 
totaal Zuid-Gallisch        151 
Oost-Gallisch  Dragendorff 18/31  bord       2 
   Dragendorff 31   bord       1 
   Dragendorff 33   kom           2 
   Dragendorff 38?   wrijfschaal      1 
   onbekend (w)          2 
totaal Oost-Gallisch            8 
totaal terra sigillata        159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.10. Enkele terra sigillatavormen uit de eerste  
fase. Van boven af: 1) Drag. 15/17, 2) Drag. 24/25,  
3) Drag. 27. Schaal 1:4 (tek. T. Kiers en C. van  
Veen) 
 

 
 
 
 
  

 

Afb. 4.11. Stempels op terra sigillata:  
1) Maccarus, 2) Severus, 3) Modestus,  
4) Primus, 5) Aquitanus. (foto’s Leo den  
Hollander)  
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Er zijn vijf pottenbakkersstempels op de terra sigillata aangetroffen, drie op borden en twee 
op kommen. Ze zijn alle van Zuid-Gallische oorsprong. Op het bord Dragendorff 15/17 staat 
het stempel van Maccarus, te dateren 40-60 n.Chr., op het bord Dragendorff 15/17-18 het 
stempel van Aquitanus, eveneens te dateren 40-60, en op het bord Dragendorff 18/Ritterling 
12A het stempel Modestus, gedateerd 55-75. Op de twee kommen Dragendorff 27 staan de 
stempels van Severus, te dateren 55-75, en van Primus, te dateren 60-75 (afb. 4.11).  
 
4.12:2 Belgische waar 
 Belgische waar (tabel 4.12) komt in de castella in geringe mate voor. Hier is het percentage 
iets meer dan de 2% die in de meeste castella is aangetroffen7. Waarschijnlijk is dit het gevolg 
van het laten meetellen van alle fragmenten, waardoor meerdere fragmenten van één 
exemplaar in een kleine vondstgroep het beeld wat kan vertekenen. Het merendeel van het 
aardewerk bestaat uit potten (urnen) en borden in terra nigrabaksel. Het vormenspectrum 
bestaat uit de urnen Holwerda 26, 27 en 29 en de bekende parelurn Holwerda 28. Een enkel 
fragment van het bord type Holwerda 78, een voor-Flavische vorm, en van het bord Holwerda 
81 zijn aangetroffen. Slechts 5% van de Belgische waar bestaat uit de zogenaamde kurkurnen. 
Eén fragment heeft kamstreken en is voor-Flavisch te dateren (afb. 4.12). 
 
Tabel 4.12. Categorieën en typen van Belgische waar met functies en aantallen; 3 + (23)  
betekent dat 26 fragmenten 3 individuen (Holwerda 26) vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
terra nigra  Holwerda 26  urn       3 + (23) 
   Holwerda 27  urn       3 + (41) 
   Holwerda 28  parelurn       6 + (1) 
   Holwerda 29  urn       1 
   Holwerda 78  bord       2 
   Holwerda 81  bord       1 
      bord       2 
   onbekend (w, b)       31 + (1) 
totaal         115 
kurkurn   Holwerda 94         1 
   gekamd          1 
   onbekend (r, w, b)        4 
totaal             6 
totaal Belgische waar        121 
 

 
Afb. 4.12. Belgische waar, Holwerda 27 terra nigra urn. Schaal 1:4. 
 
4.12:3 Geverfde waar 
De geverfde waar (zie tabel 4.13) bestaat uit tafelwaar, meest bekers en kommetjes. Hier zijn 
vooral fragmenten van bekers aangetroffen. Slechts een enkel fragment van een kom en van 
een bord is vertegenwoordigd in deze categorie. Tot de geverfde waar behoort ook het 
gebronsde aardewerk. Naast de tafelwaar komen ook olielampjes voor.  
Van techniek a, 24% van het aardewerk, zijn geen randen opgegraven, zodat geen type in dit 
baksel benoemd kon worden. In techniek b, 42% van het aardewerk, komen de voor-Flavische 
vormen Stuart 1, bekers, en Stuart 16, kommetjes, voor. Eind eerste eeuw en begin tweede 
eeuw verschijnen de typen Stuart 2 en 4, bekers, en het bord Brunsting 17a. Slechts één 
fragment van de in techniek c uitgevoerde beker Niederbieber 32, verschenen in het midden 
van de tweede eeuw, is aangetroffen. Het gebronsde aardewerk wordt vertegenwoordigd door 
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de bekers Stuart 301. Deze zijn te plaatsen vanaf 40 n.Chr. tot het einde van de eerste eeuw. 
De fragmenten van olielampjes komen voor in techniek a en in de kleur oranje. 
Ongeveer 49% van het aardewerk is versierd. De versiering bestaat uit zandbestrooiing, radjes 
(arcering) en opgelegde barbotinemotieven in de vorm van schubben en braamnoppen (afb. 
4.13). 
 
Tabel 4.13. Categorieën en typen van geverfd aardewerk met functies en aantallen;  
18+ (1) betekent 19 fragmenten 18 individuen, 3 + (8) betekent dat 11 fragmenten  
3 individuen (Stuart 1) vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
techniek a  onbekend (w, b)      18 + (1)  
totaal techniek a         19 
techniek b  Stuart 1   beker      3 + (8)  
   Stuart 2   beker      1 
   Stuart 4   beker      1 
   Stuart 16  kom      4 
   Brunsting 17a  bord      1 
   onbekend (w, b)      15 
totaal techniek b         33 
overige technieken 
techniek c  Niederbieber 32  beker      1 
      beker      1 
techniek d  onbekend (w)        1 
techniek f  onbekend (w)        1 
totaal techniek c,d,f          4 
gebronsd  Stuart 301  beker      4 + (2) 
   onbekend (w)        4 
totaal gebronsd         10 
techniek a     olielampje     1 
oranje      olielampje     1 + (10) 
totaal           12  
totaal geverfd aardewerk        78 
 

 
 
Afb. 4.13. Geverfde waar: 1) Stuart 1 beker in techniek b en  
2) Stuart 301 beker gebronsd. Schaal 1:4. 

 
 
4.12:4 Gladwandig aardewerk 
Met ruim 36% is deze materiaalgroep de grootste in het aardewerkspectrum (zie tabel 4.14). 
Het vertegenwoordigt de vormen van kruiken en kruikamforen, kelkbakjes en honingpotten. 
De laatste vorm is hier echter niet aangetroffen. Het baksel komt voor in gepolijst, glad- en 
ruwwandig en de kleur van het aardewerk is divers.8 
 
 
 
 
 
  

1 2
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Tabel 4.14. Categorieën en typen van gladwandig aardewerk met functies en 
aantallen; 8 + (59) betekent dat 67 fragmenten 8 individuen (Hofheim 50/51)  
vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
kruik   Hofheim 50/51  kruik       8 + (59) 
   Stuart 101  kruik       1 + (6) 
   Stuart 106  kruik       1 
   Stuart 109  kruik       1 + (21) 
   Stuart 112  kruik       1 
   Stuart 113  kruik       1 
totaal kruik          99 
kruikamfoor  Stuart 129A   kruikamfoor      1 
   Stuart 130  kruikamfoor      1 + (2) 
   Stuart 131  kruikamfoor      3 
totaal kruikamfoor           7 
kelkbakje  Stuart 145  kelkbakje      1 
overig   eenledig oor         3 
   tweeledig oor         7 
   drieledig oor         9 
   vierledig oor         4 
   ooraanzet         1 
   onbekend (r, w, b)     869 + (10) 
totaal overig           904 
totaal gladwandig aardewerk     1010  
 
Vanaf de Claudische tijd komt de kruik van het type Hofheim 50/51 het meest voor. De kruik 
Stuart 101, gedateerd in de Augusteïsch-Tiberische periode, is met enkele fragmenten het 
vroegst aangetroffen type. Aan het einde van de eerste eeuw verschijnt de kruikvorm Stuart 
109. Van de te dateren kruikamforen komt de Stuart 130 in het midden van de eerste eeuw op 
en Stuart 131 beslaat de gehele eerste eeuw. Het kelkbakje Stuart 145 is slechts met één 
fragment vertegenwoordigd (afb. 4.14). 
 

 
Afb. 4.14. Gladwandig aardewerk: 1) kruikamfoor Stuart 131, 2) kruik Stuart 113,  
3) kelkbakje Stuart 145. Schaal 1:4. 
 
4.12:5 Dikwandig aardewerk 
De materiaalgroep van het dikwandig aardewerk (zie tabel 4.15) omvat amforen, wrijfschalen 
en dolia.9 Van de amforen zijn meest wandscherven aangetroffen; slechts één randfragment 
was aanwezig, dat gedetermineerd kon worden als Dressel 20, een type dat verschijnt in 40 
n.Chr. en doorloopt tot 260. Ook de vorm Stuart 147, een dolium, heeft dezelfde looptijd, 
evenals de wrijfschalen type Stuart 149, die hier het meest voorkomen. De latere vorm, 
Brunsting 37, is met enkele fragmenten vertegenwoordigd; deze vorm verschijnt in het 
midden van de tweede eeuw. Een randfragment van een dolium, Stuart 147, is met 
afdichtingsmateriaal (pek) aangetroffen (afb. 4.15). 
 
 
  

1 2 3
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Tabel 4.15. Categorieën en typen van dikwandig aardewerk met functies en  
aantallen; 117 + (53) betekent dat 170 fragmenten 117 individuen vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
amforen   Dressel 20  amfoor      1 
   onbekend (w, b)  amfoor  117 + (53) 
totaal amfoor       171 
wrijfschaal  Stuart 149  wrijfschaal   16 + (21) 
   Brunsting 37  wrijfschaal     4 + (1) 
   onbekend (r, w, b) wrijfschaal     4 
totaal wrijfschaal         46 
dolium   Stuart 147  dolium      1 + (47) 
totaal dikwandig aardewerk     265 
 

 
 
Afb. 4.15. Dikwandig aardewerk, randfragment dolium type Stuart 147: 1) tekening schaal 1:4,  
2) foto ongeveer schaal 1:2 en 3) detail bovenaanzicht met sporen pek. (foto’s Leo den Hollander) 
 
 
4.12:6 Ruwwandig aardewerk 
Dit is qua omvang na het gladwandig aardewerk de tweede materiaalgroep in het 
aardewerkspectrum van deze locatie (zie tabel 4.16). De kookpotten komen het meest voor, 
maar daarnaast zijn ook in geringere mate kommen, borden, deksels en een enkel fragment 
van een beker aangetroffen. De kleur is meestal grijs, maar ongeveer 15% van het baksel is in 
de kleuren geel, oranje, rood en wit uitgevoerd. 
Het meest voorkomende type bij de kookpotten, Stuart 201A, met een halfrond naar buiten 
gebogen rand, is te dateren in de eerste eeuw. De vorm Stuart 202, die voorkomt vanaf het 
begin van de tweede eeuw, heeft een horizontaal afgeplatte rand met één of meer groeven. 
Gering is het aantal van de kookpot Niederbieber 89, die in het midden van de tweede eeuw 
verschijnt. De kommen zijn van het type Stuart 210A en 210B, die al in de voor-Flavische tijd 
voorkomen. De Niederbieber 104 verschijnt vanaf het begin van de tweede eeuw. Een enkel 
fragment van twee bekers is aangetroffen, qua datering te plaatsen in het midden van de eerste 
eeuw. Enkele fragmenten van de borden type Stuart 215/216 en Hofheim 94 verschijnen in 
het midden van de eerste eeuw en lopen door tot het derde kwart van de tweede eeuw. In afb. 
4.16 staan enkele ruwwandige fragmenten (een kookpot, een kom en twee bekers). Kannen 
zijn hier niet aangetroffen. 
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Tabel 4.16. Categorieën en typen van ruwwandig aardewerk met functies  
en aantallen; 40 + (53) betekent dat 93 fragmenten 40 individuen (Stuart 201A)  
vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
potten   Stuart 201A  kookpot    40 + (53) 
   Stuart 201B  kookpot    12 
   Stuart 202  kookpot    24 
   Niederbieber 89  kookpot      5 + (2) 
   Gose 540  kookpot      1 
   Hofheim 89  oorpotje      2 
   Stuart 213A  oorpotje      6 
totaal potten       145 
kommen   Stuart 210A  kom      5 + (2) 
   Stuart 210B  kom      3 
   Stuart 210  kom      1 
   Niederbieber 104  kom      4 + (1) 
totaal kommen         16 
bekers   Hofheim 81A  potbeker       1 
   Stuart 204  beker      1 
totaal bekers           2 
borden   Stuart 215/216  bord      2 
   Stuart 218  bord      4 
   Hofheim 94  bord      1 
totaal borden           7 
deksels   Stuart 219  deksel    11 
   Niederbieber 120A deksel    20 
   Niederbieber 120B deksel      1 + (1) 
   Niederbieber 120  deksel      3 + (1) 
totaal deksels         37 
overig      oor      5 
   onbekend (w, b)    571 
totaal overig       576 
totaal ruwwandig aardewerk     783 
 
 

 
Afb. 4.16. Ruwwandig aardewerk, 1) beker Stuart 204, 2) kookpot Stuart 201B,  
3) kom Stuart 210. Schaal 1:4. 
 
4.12:7 Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei 
Het blauwgrijze en rode aardewerk uit deze groep (zie tabel 4.17) is onder vele namen 
bekend.10 Deze materiaalgroep bestaat onder meer uit voorraadpotten, kommen en borden en 
wordt in de rode variant aangevuld met amforen en dolia. Slechts zeer weinig aardewerk uit 
deze vondstgroep is opgegraven, wat te maken heeft met de late verschijning van dit 
aardewerk aan het einde van de eerste eeuw. Hier is aangetroffen een enkel fragment van de 
voorraadpotten, Holwerda 140-142 en 143, de kommen Holwerda 133 en een bord Holwerda 
157. Van het rode aardewerk zijn slechts wandfragmenten en bodems aangetroffen. 
 

1 32
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Tabel 4.17. Categorieën en typen van het aardewerk uit het Waasland  
en de Scheldevallei met functie en aantal. 
categorie  type   functie              aantal 
blauwgrijs  Holwerda 133  kom      2 
   Holwerda 140-142 voorraadpot     1 
   Holwerda 143  voorraadpot     2 
   Holwerda 157  bord      1 
      deksel      1 
   onbekend      17 
totaal blauwgrijs         24 
rood   onbekend      10 
totaal Waasland en Scheldevallei       34  
 
 
4.12:8 Inheems aardewerk 
Tabel 4.18. Categorieën en typen van inheems aardewerk met functies  
en aantallen; 17 + (12) betekent dat 29 fragmenten 17 individuen  
(driedelige vorm pot) vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
plant   driedelige vorm  pot      1 
   onbekend (w)        4 
totaal plant           5 
potgruis en plant  driedelige vorm  pot    17+ (12) 
   driedelige vorm  onbekend     3 
   tweedelige vorm  pot      5 + (2) 
   tweedelige vorm  schaal      2 
   tweedelige vorm  kom      1 
   tweedelige vorm  beker      1 
   onbekend (w, b)    108 + (3) 
totaal potgruis en plant      154 
potgruis   driedelige vorm  pot    17 + (1) 
   tweedelige vorm  pot      1 + (1) 
   onbekend  pot      2 
   onbekend (w, b)      73 
totaal potgruis         95 
overig: 
plant en schelp  driedelige vorm  pot      1 
   onbekend (w)        1 
potgr.en pl.en sch. onbekend (w)      13 
potgruis en schelp driedelige vorm  pot      1 
   driedelige vorm  onbekend     1 
   onbekend (w)        2 + (1) 
grind en potgruis  onbekend (w)        1 
onbekend  onbekend (w)      16 
totaal overig         37 
zout   cilinder   verpakking     4 
totaal inheems aardewerk      295 
 
Van de verzamelde aardewerkvondsten, in totaal 2745 stuks, zijn 295 fragmenten als inheems 
gedetermineerd (zie tabel 4.18). Meer dan 50% is verschraald met potgruis en plantaardig 
materiaal. Ongeveer 30% is enkel verschraald met potgruis en een kleine 7% heeft naast 
potgruis en plantaardig materiaal een bijmenging van schelp. Slechts enkele fragmenten zijn 
alleen met plantaardig materiaal verschraald. Van 17 fragmenten is de magering niet meer te 
achterhalen. Het aardewerk is gebakken in een overwegend reducerende omgeving. Het 
baksel, dat alleen met plantaardig materiaal is verschraald, is zachter dan het aardewerk dat 
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een bijmenging heeft met potgruis, of alleen met potgruis is verschraald. De afwerking is over 
het algemeen goed; enkele fragmenten zijn geglad en slechts een enkele scherf was grof 
afgewerkt. Ook waren enige fragmenten besmeten. In deze materiaalgroep zijn voornamelijk 
driedelige potten aangetroffen, enkele tweedelige, een enkele schaal, een kom en een 
beker.Van de aangetroffen fragmenten was ongeveer 5% versierd met onder meer ingekraste 
lijnen, nagelindrukken en horizontale banden op de wand en vingerindrukken langs de hals. 
Het materiaal beslaat de gehele Romeinse periode. Onder het inheemse aardewerk bevonden 
zich enkele fragmenten briquetagemateriaal: zachtgebakken aardewerk, plantaardig gemagerd 
in de kleuren geel of oranje. Dit aardewerk werd gebruikt als verpakkingsmateriaal voor het 
vervoer van zout, gewonnen in de kustprovincie Zeeland, ten zuiden van de Oosterschelde. 
Afb. 4.17 geeft twee voorbeelden van inheems aardewerk. 

 
Afb. 4.17. Inheems-Romeins aardewerk: potten, 1) tweedelige vorm, 2) driedelige vorm. Schaal 1:4. 
 
4.13 Poging tot nadere datering van de houtconstructies van de twee 
beschoeiingsfasen 
Om de oudste beschoeiing die deel uitmaakte van fase-1 te kunnen dateren, zijn de vondsten 
die aangetroffen zijn bij de beschoeiing, vóór de beschoeiing (uitworp fase-1), bij het 
uitprepareren van het hout van de steiger en bij het uitgraven van de grond onder de 
grondverbetering, bekeken aan de hand van de nauw dateerbare terra sigillatafragmenten.  
Voor de jongste beschoeiing die deel uitmaakte van fase-2 zijn de vondsten, die verzameld 
zijn tussen de beschoeiing en bij het uitprepareren van het hout van de grondverbetering en 
die boven het hout van de grondverbetering zijn aangetroffen, meegenomen. Ook hier zijn de 
nauw dateerbare fragmenten van het terra sigillata de leidraad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.18. Grafiek goed dateerbare terra sigillata uit  
de eerste fase.  

 
 

1 2
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In de vondsten van fase-1 zijn 88 fragmenten terra sigillata aangetroffen. Om enig inzicht te 
krijgen in de periode dat deze beschoeiing in gebruik is geweest, zijn deze fragmenten 
verwerkt in een grafiek (zie afb. 4.18). Het zwaartepunt in deze grafiek ligt in de periode 
tussen 50 en 70 n.Chr.; dit zou de tijd kunnen zijn dat deze beschoeiing in gebruik was. 
Enkele vormen uit fase-1 zijn getekend (afb. 4.10). 
Voor fase-2 waren slechts 9 fragmenten beschikbaar. Dit aantal was te weinig om in een 
grafiek uit te zetten. Het zwaartepunt zou hier liggen tussen 70 en 90 n.Chr. met één fragment 
te dateren van 150-200 n.Chr. Dit fragment kwam echter uit de beschoeiing waar een 
verrommelde laag tegenaan lag. Voor fase-2 is deze datering enigszins ambivalent door de 
geringe hoeveelheid materiaal. Men kan zich afvragen waarom in deze fase zo weinig terra 
sigillatafragmenten zijn aangetroffen. Twee mogelijkheden kunnen hier de oorzaak van zijn. 
Het poortgebouw aan de Willemstraat heeft bestaan tot 69 n.Chr. Na de verwoesting van het 
castellum zijn ter plaatse geen sporen van nieuwbouw aangetroffen. Was de militaire invloed 
na het verdwijnen van het castellum minder? Of heeft dit te maken met de omvang en aard 
van de opgraving? De begrenzing aan de oostkant van de jongste beschoeiing is niet bekend. 
Het gebied van de uitworp van materiaal dat met deze beschoeiing geassocieerd zou kunnen 
worden, is niet opgegraven. 
 
4.14 Het aardewerk per fase 
Al het aardewerk, aangetroffen op de plaatsen die aangemerkt zijn als behorende bij fase-1 of 
fase-2 zijn bij de verdeling over de twee fasen meegenomen. In tabel 4.19 zijn de verschil-
lende materiaalcategorieën over de twee fasen uitgesplitst.  
Wat opvalt is het verschil in aantallen en procenten van het terra sigillata: 88 (7,5%) in fase-1 
en slechts 9 (1,9%) in fase-2. De mogelijke reden hiervoor is hierboven uiteengezet bij de 
nadere datering van de houtconstructies van de twee beschoeiingsfasen. Het inheemse 
aardewerk met 215 exemplaren (18,2%) in fase-1 en 16 (3,3%) in fase-2 toont eveneens een 
duidelijk verschil. Het is mogelijk dat bij de eerste vestiging van de Romeinen een nauw 
contact bestond met de inheemse bevolking uit de directe omgeving.  
 
Tabel 4.19. Aantallen materiaalcategorieën per fase. 
categorie   fase 1      %  fase 2      % 
terra sigillata           88     7,5      9     1,9  
Belgische waar               36     3,0    24     5,0 
geverfde waar           27     2,3      9     1,9 
gladwandig aardewerk    383   32,4  211   43,6 
dikwandig aardewerk    169   14,3    14     2,9 
ruwwandig aardewerk    259   22,0  193   40,0 
Waaslands en 
Scheldevallei-aardewerk        4     0,3      7     1,4 
inheems aardewerk    215   18,2    16     3,3 
totaal    1181 100,0  483 100,0 
 
4.15 Overige vondsten  
4.15:1 Bouwmateriaal (tabel 4.20) 
Keramisch bouwmateriaal is in kleine hoeveelheden aangetroffen: 243 fragmenten van 
tegulae, imbrices, lateres, een enkele parietales en 129 te kleine fragmenten om aan enige 
vorm te kunnen toewijzen. De bouwfragmenten hadden een totaal gewicht van ongeveer 29 
kg. De aangetroffen hoeveelheden bij de houtconstructies van fase-1 zijn zeer gering: 6 
fragmentjes van in totaal 170 g. Aan te nemen is dat in deze fase uitsluitend houtbouw 
aanwezig was. 
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Bij de houtconstructies van fase-2 is wat meer bouwmateriaal aangetroffen: 71 fragmenten 
met een totaal van ongeveer 4 kg. Het merendeel is echter verzameld bij de aanleg van de 
vlakken. Tevens komt een deel uit de 19e-eeuwse vulling van de kavelsloot. 
Van huttenleem zijn 487 brokken verzameld. Enkele zijn afgestreken, of met lijnen afgewerkt 
op de buitenkant (afb. 4.19), 235 brokken zijn opgegraven bij houtconstructies van de eerste 
fase en 162 bij de houtconstructies van fase-2.  
De kavelsloot bevatte meerdere dempingslagen. Een daarvan bevatte opvallend veel 
huttenleem. Aan te nemen is dat op niet te grote afstand bijvoorbeeld een verhoging in het 
weiland geslecht is, die Romeinse bouwresten bevatte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4.19. Een fragment huttenleem met ingekraste 
arcering t.b.v. pleisterlaag. Schaal 1:2. 

 
Tabel 4.20. Categorie, vorm en aantal van fragmenten bouwmateriaal.  
categorie  vorm   aantal 
keramisch   tegula     74 
   imbrex       11 
   later     27 
   parietalis      2 
   onbekend  129 
totaal keramisch     243 
huttenleem     487 
totaal bouwmateriaal    730 
 
4.15:2 Metalen voorwerpen 
Het aantal aangetroffen metalen voorwerpen was gering. Een as van Claudius (41-54 n.Chr.), 
enkele stripjes van een lorica segmentata (plaatjespantser), een phalera en 25 nagels. Zie over 
de metalen voorwerpen hoofdstuk 7. 
 
4.15:3 Metaalslakken 
In de opgraving aan de Oud-Bodegraafseweg in 1996 is in de Romeinse vondstlagen een  
hoeveelheid slakken van metaalbewerking gevonden. Dit in tegenstelling tot de beide andere 
opgravingen in 1995 en 2002. 
In tabel 4.21 zijn 110 van deze metaalslakken ingedeeld naar de twee fasen, die in deze 
opgraving zijn onderkend. Een klein deel kon niet ingedeeld worden. Behalve de 
vondstnummers in deze tabel zijn ook de plaatsen aangegeven: S voor steiger, B voor 
beschoeiing, Gr voor de grondverbetering en Og voor onder de grondverbetering. In de twee 
vondstnummers 8 en 55 zijn ook slakken van latere tijden (PME); die zijn niet meegeteld. 
Twee vondstnumers (130 en 197) zijn herkend als sintels. Gezien de vondstomstandigheden 
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van de slakken mag verwacht worden dat ze van Romeinse oorsprong zijn en dat ze  
metaalbewerking betreffen. 
Een deel van de slakken, zowel van fase-1 als van fase-2, is door Ineke Joosten van het ICN, 
deskundige op het gebied van metaalslakken en metaalovens, bekeken. Die zijn aangegeven 
met een J. Er zijn nog andere slakken uit de beide fasen bekeken. Die zijn aangegeven met 
een P.  
In tabel 4.21 zijn de waarnemingen gedocumenteerd. Ineke Joosten constateerde dat de 
slakken die zij gezien heeft, van ovenwanden afkomstig moeten zijn. Enkele zijn glasachtig. 
Van slakken van vondstnummer 8 wordt betwijfeld of die wel echt oud zijn. Vondstnummer 
44 is verslakte leisteen, waarschijnlijk van een ovenvloer. Een klein deel van de slakken kan 
van ovenwanden zijn. Met een magneetje is nagegaan of slakken magnetisch zijn en dus van 
ijzerbewerking afkomstig moeten zijn. Dat bleek voor een klein deel inderdaad het geval te 
zijn. Een opmerkelijk stukje slak is vondstnummer 158. Deze lijkt op een halter, als een 
gestolde dubbele druppel.  
Op basis van de gevonden slakken kan geconstateerd worden dat waarschijnlijk op de plaats 
van deze opgraving, of in de nabijheid daarvan, aan metaalbewerking is gedaan; met name 
van ijzer. De Romeinen zouden daar uitgegaan kunnen zijn van halffabrikaten voor het maken 
van ijzeren voorwerpen of voor het uitvoeren van reparaties. Het zou kunnen wijzen op een 
werkplaats, fabrica, op of nabij deze plek. 
Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat slakkenmateriaal ook kan zijn aangevoerd als 
materiaal voor bodemversterking. 
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Tabel 4.21. Metaalslakken uit Romeinse context, fase-1 en fase-2. (vndnr is vondstnummer). 
fase-1 
plaats vndnr              aantal 
S  77    1 P 
B 115    3 P 1 glad, licht verglaasde slak, 1 lichtlbruine kleur andere kant 

 geloogd niet magnetisch, 1 klei verhit 
S 124  18 P slakken waarvan 3 magnetisch en bruine kleur, andere ten dele 

 verglaasd en uitgeloogd 
S 126  11 J ovenwand, gebakken klei, ijzer smeden, smeedhaard 
S 128    5 J glasachtig gesinterd as, geen ijzerslak 
S  129    4 J niet van ijzer, gesinterd bouwmateriaal brand 
B 158    8 P 1 stukje verglaasd dubbele druppel als halter 38 mm lang, 14 en 

 17 mm diameter,1 zwaar stuk niet magnetisch, 1 licht en bruin,  
 magnetisch, 5 stukjes verhit klei? 

Og 168    9 P 2 stuks cokesachtig, blauwe tint, 1 lichtbruine vlekken 
     sintels? verbrand/verhitte klei 
Og 192    3 P 2 stukjes verhit klei,1 stukje verglaasd en geloogd 
B 200    4  P 1 rechthoekig stuk ovenwand? 3 lichte, donkere stukjes, slakken 
      niet magnetisch 
Og 201    1 P 1 donker stukje ijzerslak, magnetisch 
S 210    3 P 3 kleine stukjes waarvan 2 magnetisch 
B 216    1 J blauw glas smeedhaard? hoge temp. >1000oC, wit uitgeloogd. 
Og 167a   12 P 1 gr. brok vlakke kant van een wand niet erg verhit, geen slak 
     1 gr. brok ijzerslak met lichte verglazing, 4 kl. stukken verglaasd, 

 licht, niet magnetisch: silicaten? 1 stuk vrij zwaar, magnetisch 
 dus ijzerslak, 1 kl. stuk, vlak kantje, van een wand?  klei, geen 
 slak, 3 stuks klei verhit, sintels? 

subtotaal  83    
fase-2 
plaats vndnr             aantal 
B   8    1  J ijzerslak vreemd stuk zeer heet geweest, is dit wel echt oud? 
      bruine vlekken, ijzer witte inclusie obsidiaanachtig, zwaar. 
B  55  13 J ijzerslakken, glasachtige stukjes, magnetisch, deel ovenwand  
     stukje leisteen van ovenvloer, stukjes cokes 
Gr  47    3 P 3 kl. stukjes, licht, 1 verglaasd 
B  44    1 J leisteen van smeedhaardvloer, verslakt 
Gr  59    1 P stukje cokes? 
Gr  60    2 J schalie, cokes, sintel 
B  86    1 J verslakte ovenwand vrij zwaar 
B  122    3 P kl. stukjes licht materiaal, 2 bruin magnetisch 
Gr 139    2 P 1 verglaasd, 1 bolletje niet erg verhit, diameter ±10 mm 
subtotaal  27 
Totaal               110 
S = steiger, B = beschoeiing, Gr = grondverbetering, Og = onder de grondverbetering. 
Onder vondstnummer 51 zijn nog 2 slakken geregistreerd, waardoor het totaal aantal gevonden slakken 112 
geweest zou zijn. Die vondst is niet teruggevonden.  
Slakken, die niet aan een van de fasen konden toegekend worden, zijn van vondstnummers 41, 54, 109, 110, 
114. Ze zijn uit de overgang van sporen S16 en S1. 
Slakken herkend uit latere perioden zijn niet meegeteld. 
 
4.15:4 Bot 
Het dierlijk botmateriaal, dat voornamelijk uit de eerste fase van de beschoeiingen komt, is 
onderzocht door de zoöarcheologische afdeling van de Universiteit van Amsterdam. De 
bevindingen zijn dat het spectrum van het bot duidt op een typisch Romeins militair patroon 
van vleesconsumptie met rund als voornaamste vleesleverancier, gevolgd door relatief veel 
varken en schaap/geit, en met wild, vogel, vis en schelpdieren als kleine aanvulling op het 
dieet. De botten van de drie AWN-opgravingen worden in hoofdstuk 6 besproken.  
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4.15:5 Houten voorwerpen 
Ten oosten van de oudste beschoeiing is een aantal houten voorwerpen opgegraven, waarvan 
de tentharingen het grootste deel vormden. In totaal zijn er 60 stuks als tentharingen 
aangemerkt, waarvan 27 complete tentharingen en de rest incomplete exemplaren, globaal 
onder te verdelen in 15 punten, 5 koppen en 13 middenstukken.11 In afb. 4.20 staan enkele 
voorbeelden. 
In navolging van Bosman (1997, 129) is getracht een indeling te maken naar vorm en grootte 
in drie categorieën. Als criteria werden grootte (lengte) en breedte (dikbuikig/slank) 
gehanteerd. Onder dikbuikig wordt hier verstaan dat de haring onder de kop, waar het touw 
aan bevestigd werd, een duidelijke ronde verbreding van ruim 6 cm tot 3,5 cm vertoonde. De 
eerste categorie zijn de haringen met een lengte tussen 40 en 25 cm, waarvan een deel met een 
heel duidelijke buik tot exemplaren vrijwel zonder buik, 16 exemplaren. De tweede categorie 
wordt gevormd door kortere haringen met een lengte tussen 24 en 18 cm, meestal wat slanker, 
maar een enkele iets buikiger, 10 exemplaren. De derde categorie is slechts vertegenwoordigd 
door één exemplaar, lang 19 cm, met een korte horizontaal ingezaagde kop, waaronder de 
vorm strak naar de punt loopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 4.20. Een selectie uit de tentharingen.  
(foto J. Pauptit, Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden) 

 
Wanneer deze indeling gerelateerd wordt aan een gepubliceerde reconstructie van een 
Romeinse tent,12 dan blijkt daaruit dat waarschijnlijk slechts twee typen haringen in gebruik 
waren, een voor de langere hoofdscheerlijnen en een voor de kortere zijscheerlijnen. 
Bij determinatie zijn vier houtsoorten vastgesteld: es, els, eik en esdoorn. Het merendeel, 44 
haringen, was gemaakt van essenhout, 9 van els, 6 van eik en 1 van esdoorn.13 
Bij het uitgraven van de zone voor de beschoeiing zijn verder nog grotere objecten van hout 
gevonden. Het betreft hier een console van es, delen van twee pila muralia van els en een 
bewerkte eiken balk, waarvan het gebruik of functie onduidelijk is. 
In de buurt van de dukdalf kwam een blad van mogelijk een stuurriem of peddel te voorschijn. 
Onder de grondverbetering werd een eiken, op doorsnede driehoekig blad met steel 
aangetroffen, dat de indruk maakt een werktuig te zijn, waarvan de functie onbekend is.  
Uit een onduidelijke context van een houtconcentratie in de uiterste noordwesthoek van put 1 
is een bewerkt eiken deurpaneel gevonden. In (afb. 4.21) staan de voorwerpen getekend. 
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Afb. 4.21.  Enkele houten voorwerpen: 1) console, 2) blad van stuurriem, 3) driehoekig blad met steel,  
4) pilum murale, 5) houten paneel. Schaal 1:10.  
 
4.15:6 Natuursteen 
Tabel 4.22. Lijst van natuursteen met aantal van bewerkte en onbewerkte stenen. 
natuursteen  aantal bewerkt   aantal onbewerkt 
tufsteen     10 bouwmateriaal 
zandsteen     1 slijpsteen 
tefriet      9 maalsteen 
lei                4 
schistachtig           44 
keien            13 
kiezelsteen       130 
onbekend              3 
totaal    20 bewerkt      194 onbewerkt 
 
In de categorie natuursteen (tabel 4.22) zijn verschillende bewerkte fragmenten opgegraven. 
Het betreft hier stukken tufsteen, mogelijk onderdeel van bouwblokken, stukken tefriet, 
delen van maalstenen en een zandsteen, die als slijpsteen aangemerkt is. De keien en 
kiezelstenen zijn niet gedetermineerd op steensoort. Tufsteen en tefriet werden gewonnen in 
steengroeven in de Eiffel. De kiezelstenen zijn afkomstig uit grindafzettingen en zijn 
meegevoerd met de rivier.14 
 
 

4 5
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4.15:7 Overige zeer kleine vondstgroepen 
Er zijn slechts vier stukjes glas aangetroffen. Drie zijn groen van kleur en één wit. Het witte 
stukje is een omgeslagen randfragment van een kom, de groene stukjes zijn een 
wandfragment van een glas versierd met een ribbel, een wandfragment van een beker en een 
niet nader te definiëren stukje glas met insnoering. 
 
Onder het vondstmateriaal bevond zich ook nog enig botanisch materiaal. Het betrof de bast 
of pit van enkele vruchten: hazelnoot 5, pruim 3, noot 2. Dit geringe aantal komt voort uit het 
feit dat het bijvondsten zijn, die niet als categorie apart verzameld zijn. Er waren in deze 
opgraving geen sporen die zich leenden voor het verzamelen van botanische monsters. 
  
4.16 Conclusie 
De oudste beschoeiing met de daarachter liggende kade en bebouwing is zeer waarschijnlijk 
onderdeel van de eerste vestiging van de Romeinen in Bodegraven. De vrij vroege Zuid-
Gallische terra sigillata dateert deze beschoeiing ongeveer in de tweede helft van de eerste 
eeuw. De uitslag van de 14C-monsters spreken dit niet tegen. Dit geldt eveneens voor de 
tweede fase: de terra sigillata dateert deze beschoeiing tussen 70 en 90 n.Chr.; ook hier sluit 
de 14C-datering bij aan. 
Een as uit de regeerperiode van Claudius is aangetroffen. Dit is wel een erg smalle basis om 
deze vestiging in de tijd van Claudius te plaatsen en zodoende in de rij tussen de forten van 
Vechten en Valkenburg.  
Het poortgebouw van het castellum, gelegen op de oostoever van de Oude Bodegrave, 
dendrochronologisch gedateerd in 61 n.Chr., ligt in datering tussen de oudste beschoeiing en 
bebouwing en de jongste beschoeiing aan de westzijde. Of de oudste beschoeiing nog in 
gebruik was ten tijde van het castellum is de vraag. 
Hoe de eerste vestiging er heeft uitgezien is niet met zekerheid te zeggen. De beschoeiing met 
kade zal zeker naar beide kanten verder doorgelopen hebben. Een schip van enige omvang 
zou hier hebben moeten kunnen aanmeren. Voor de opslag van materialen die nodig waren 
om de limes aan te leggen en in stand te houden, zou een bebouwing van bijvoorbeeld loodsen 
langs de waterkant tot de mogelijkheden kunnen behoren.15 Enige ambachtelijke arbeid is hier 
kennelijk ook uitgevoerd als men denkt aan de gevonden metaalslakken. Wat aan deze zijde 
gestaan heeft om de vestiging te beschermen voordat aan de overkant het castellum werd 
gebouwd, is geheel onzeker. 
Volgens waarnemingen van Beunder is de jongste beschoeiing in ieder geval naar het zuiden 
aanmerkelijk langer geweest.16 Deze beschoeiing had een breedte van 1,5 m, heeft 
waarschijnlijk een bedekking gehad met houten planken en is eveneens als kade gebruikt.17 
Ook hier moeten de schepen hebben kunnen aanmeren om hun goederen te lossen. Over het 
pakket grondverbetering dat tussen de beide kaden is aangelegd, zijn de goederen naar de 
achterliggende bebouwing getransporteerd. 
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Noten 
1 Rien Polak heeft de gegevens volgens de actuele calibratiecurve INTCAL09 bewerkt. 

De ongecalibreerde dateringen zijn: fase 1, vloer bebouwing GrN-22624: 2018 ± 12  
BP, beschoeiing GrN-22626: 2022 ± 11 BP, staander bebouwing 
GrN-25576: 2025 ± 25 BP, fase 2, beschoeiing GrN-22625: 1966 ± 17 BP.  

2 De Man 1999. 
3 Het hout van beuk, spar en populier komt elk slechts 1 keer voor (oudste beschoeiing). 

De vier belangrijkste groepen zijn in het spectrum opgenomen. 
4 Groenman-van Waateringe 1988, 72. 
5 Polak e.a. 2004, 221. 
6 Van Beek 1988, 72. 
7 Polak e.a. 2004, 145; Van der Linden 2008, 159. 
8 Zie voor determinatiemethode hoofdstuk 3, 3.16:4, gladwandig aardewerk. 
9 Zie voor determinatiemethode hoofdstuk 3, 3.16:5, dikwandig aardewerk. 
10 Zie hoofdstuk 3, 3.16:7, aardewerk uit het Waasland en Scheldevallei. 
11 Bij nadere beschouwing zijn we op een andere indeling uitgekomen dan in het artikel  

in Westerheem 54, 291. 
12 Groenman-van Waateringe 1967, 101. 
13 De houtdeterminatie is gedaan door Laura Kooistra. 
14 Van Pruisen en Kars 2008, 217-218. 
15 Graafstal 2002, 6. 
16 Beunder 1980, 4. 
17 Graafstal 2002, 10. 
 
 
  

Plaat B: Dikwandig aardewerk, wrijfschaal type Stuart 149 (Oud Bodegraafseweg 1996)  
 (foto Leo den Hollander). 
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Hoofdstuk 5. Opgraving Oud-Bodegraafseweg, 2002 
 
5.1 Grondsporen 
Het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg 24 kwam beschikbaar door de afbraak van een oud 
boerderijtje. Op dit terrein zijn twee opgravingsputten aangelegd, waarvan de lokaties te 
vinden zijn op afb. 1.7:5. De eerste opgravingsput van omstreeks 7 m x 12 m is aangelegd in 
het noordelijk deel van het terrein en een tweede put van 3 m x 18 m in het zuidelijk deel. De 
tweede put kon niet in een vlak worden aangelegd; vanwege een nog watervoerend 
rioolsysteem moest er een tussendam blijven staan.  
Het eerste vlak in put 1 is aangelegd op een niveau van -2,70 tot -2,90 m NAP. Hierin waren 
een stenen waterput van het boerderijtje en drie met veen dichtgegroeide kleiwinningsputten 
(postmiddeleeuws) te zien. Op dit vlak was nog geen Romeins materiaal aanwezig. Met het 
vrijleggen van een liggend stuk hout in de zuidoosthoek werd op een iets dieper niveau (-2,96 
tot -3,20) een cluster liggend hout (spoor 12) uitgeprepareerd, waartussen enig Romeins 
materiaal werd aangetroffen. Een tweede vlak werd in put 1 op -3,60 m NAP getrokken, 
waarbij een kleiige laag werd bereikt. Hierin is veel Romeins materiaal gevonden. Dit vlak is 
verder afgewerkt tot op het bosveen van voor de Romeinse tijd. In vlak 2 is een lange balk 
vrijgelegd, min of meer diagonaal over het vlak (spoor 13). Zie afb. 5.2. Het profiel van de 
noord- en oostwanden van put 1 is weergegeven in afb. 5.1. In de noordoosthoek van de wand 
van deze put zat een tonput (postmiddeleeuws) en er was een rest van een andere tonput in de 
noordwand aanwezig.  
In de tweede put zijn ook twee vlakken aangelegd. Daar is echter weinig Romeins materiaal 
gevonden. In deze tweede put was eveneens een grote balk voor een deel zichtbaar; de rest 
verdween onder de belendende percelen. 
 

 
Afb. 5.1. Profiel aan de noordkant (van west tot oost) en oostkant (van noord naar zuid) van put 1. 
 
 
5.2 Een depressie, geen Romeinse bouwactiviteiten 
Op dit opgravingsterrein zijn geen sporen van Romeinse bouwactiviteiten gevonden. Het 
terrein ligt ongeveer 125 m ten zuiden van het poortgebouw van een castellum dat in 1995 aan 
de Willemstraat is aangetroffen. Dit castellum moet zich in de richting van dit 
opgravingsterrein hebben uitgestrekt. De afstand is waarschijnlijk te groot om nog 
bouwactiviteiten op dit terrein te kunnen verwachten; of het zou een erg groot castellum 
geweest moeten zijn. Dat is niet onmogelijk gezien de grootte van het poortgebouw. Resten 
van een gracht of grachten zouden er dan geweest kunnen zijn. Niets daarvan is aangetroffen.  
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Op grond van vondsten van Beunder (1980) is het waarschijnlijk dat de Romeinse limesweg 
tussen de beide opgravingsterreinen van 1995 en 2002 heeft gelopen met een brug of dam 
over de Oude Bodegrave met ten noorden van die weg het houten castellum en ten zuiden van 
de weg het huidige terrein. De Romeinse vondsten op dit terrein wijzen erop dat dit - althans 
voor een deel -  een stortplaats van afval kan zijn geweest. Het materiaal lijkt deels verspoeld 
te zijn. 
 

Afb. 5.2. Vlaktekening van put 1, vlak 2. Hierop zijn ook de houtvondsten (Spoor 12) tussen vlak 1 en  
vlak 2 rechtsonder (zuidoosthoek) aangegeven met diepteposities in meters t.o.v. NAP.  
 
In de omgeving van Bodegraven moet een complex van riviertjes, plassen en lage delen, vaak 
drassig of mogelijk zelfs volledig onder water staand, zijn geweest. Een 
landschapsreconstructie van het westelijk deel van de limeszone in de Romeinse tijd is door 
Marieke van Dinter (2013) samengesteld. Zie afb. 2.1, hoofdstuk 2 voor een deel van haar 
kaart van de omgeving van Bodegraven. Het terrein van de opgraving Bodegraven 2002 dat 
aan de oostzijde van de veenrivier de Oude Bodegrave, achter een smalle oeverrand heeft 
gelegen, lijkt een depressie te zijn geweest. 
De Romeinse vondsten zijn vooral in een kleiachtige laag gevonden, die geleidelijk door 
regelmatige overstromingen is opgebouwd. Blijkbaar is veel van het aangetroffen hout 
verspoeld geweest. Mulder (2002) heeft de conclusie getrokken dat er hier in de Romeinse tijd 
tenminste één catastrofale overstroming heeft plaatsgevonden.1 Dat het een nat en regelmatig 
overstroomd gebied is geweest, blijkt uit de pakketten schelpen in de genoemde kleilaag. 
Wim Kuijper van de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden heeft een monster uit 
de dikke laag van schelpen en plantenresten bekeken en op soorten geanalyseerd.2 Ook dit 
materiaal lijkt verspoeld te zijn geweest; de schelpen stonden niet in de oorspronkelijke 
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leefstand. De zoetwatermosselen en ook kapsels van zoetwatersponzen op een aantal van de 
Romeinse aardewerkscherven wijzen er op dat dit terrein in de Romeinse tijd gedurende een 
langere tijd onder water moet hebben gestaan.  
 
5.3 Houtvondsten 
Op het opgravingsterrein lijkt het meeste hout verspoeld te zijn. Er is zowel natuurlijk als 
bewerkt hout gevonden. Met name wijzen we hiervoor op spoor 12 in de zuidoosthoek van 
put 1; zie afb. 5.2 rechtsonder. In feite ligt dit hout tussen vlak 1 en vlak 2 op verschillende 
diepten, aangegeven in de afbeelding.  
 

 
 
Afb. 5.3. De gedeeltelijk bewerkte balk uit put 1. 
 

 
Tabel 5.1. Houtgegevens Bodegraven 2002. (Van Rijn 2003)  
Put/v
nr 

sp omschrijving L/B/D 
cm 

Diam 
cm 

Stc PL 
cm 

PV houtsoort Ned. opmerkingen 

1/19 11 spaander met bast >38/12/1     Alnus 
glutinosa/incana 

els hazelnoot in omringend  
veen 

1/20 12 fragm. stam of 
 paal 

>70 6 1   Fraxinus excelsior es  

1/21 12 balk/paal >86/14/8 15 2 >12 ca.4 Alnus 
glutinosa/incana 

els aangepunt 

1/21 12 paalpunt >34/4,5/4,5-6 4,5-6 1 9,5 2a Alnus 
glutinosa/incana 

els  

1/21 12 fragm. plank >15/8/2  8,3   Fraxinus excelsior es stamhout 
1/28  “haring”=stuk 

schors 
     indet. indet.  

1/33 4 fragm. plank >13/>6/1,3  9,3   Fraxinus excelsior es heel fijnringig patroon 
1/33 2 plank/duig? >12/9/1,3     Quercus spp. eik  
1/33 3 fragm. plank >14/13/2  8,2   Quercus spp. eik  
1/33 1 balk >46/>7/1  ?   Quercus spp. eik  
1/34  balk >52/11,5/5,5 11,5 8,1   Alnus 

glutinosa/incana 
els in profiel één uiteinde af- 

geschuind over ca. 25 cm 
1/35  paalpunt >27 8 1 20 4a Ulmus spp. iep  
1/64 13 balk >39/15/5,5     Quercus spp. eik één uiteinde afgeschuind  

over 5 cm 
1/64 13 zelfde balk >732 19    Quercus spp. eik dendro, naar RING 
1/65 14 stam/paal >18 >14 ?   Alnus 

glutinosa/incana 
els naast paal van spoor 13 

1/66 15 fragm. stam of  
paal 

 6 1b   Alnus 
glutinosa/incana 

els geen bewerkingssporen 

2/-- 16 stam/balk  36-21 1   Quercus spp. eik dendro, naar RING 
 
Tabel 5.1 (Stc is stamcode voor omzetting van stam naar object: 1 is gehele stam, 2 is gehalveerde stam,  
3 is derde deel uit stam, 8 is eenzijdig gerechte balk, 9 is balk uit halve stam. PL is puntlengte en PV  
is aantal vlakken van de punt.)  
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Opmerkelijk is de lange, eikenhouten balk, spoor 13, die werd vrijgelegd in vlak 2 van put 1. 
Deze balk (zie foto afb. 5.3) is aan drie zijden vrij ruw bewerkt. De onderkant is onbewerkt, 
met het schors nog aanwezig. De diameter is circa 19 cm, de lengte is ongeveer 10,25 m. Op 
de foto is te zien dat deze balk een versmalling heeft. Waar deze balk voor gediend heeft, is 
niet duidelijk. Een suggestie is dat het een constructie-onderdeel van een schip zou kunnen 
zijn, mogelijk een zaathout.3 De balk is òf afgedankt òf verloren geraakt en in de depressie 
terechtgekomen. Een deel van deze balk is voor een dendrochronologische datering naar 
RING opgestuurd.4 Helaas bleek datering niet mogelijk te zijn door een te gering aantal 
jaarringen. In put 2 is eveneens een forse balk (spoor 16) gevonden, mogelijk ruw bewerkt. 
Een deel van deze balk is eveneens voor een dendrochronologische datering naar RING 
gestuurd, maar ook hiervan kon geen datering bepaald worden. 
Zestien stuks bewerkt hout zijn naar BIAX gestuurd voor nader onderzoek door Paulien van 
Rijn (Van Rijn 2003). In tabel 5.1 staan de spoornummers en gegevens van deze stukken hout 
en de bepaling van hun houtsoorten.5 Zes van de onderzochte stukken hout zijn van eik, 
eveneens zes zijn van els, twee van es, een is iep en een kon niet bepaald worden. Eik en els 
zijn blijkbaar de belangrijkste houtsoorten geweest. Dit spectrum van houtsoorten komt 
overeen met wat in en rond militaire nederzettingen bij de Beneden-Rijn wordt gevonden. 
Over het algemeen konden weinig bewerkingssporen door de slechte en verweerde toestand 
van het hout herkend worden. 
 
5.4 Romeins en inheems aardewerk 
Bij de opgraving Bodegraven 2002 zijn in totaal 1286 Romeinse en 177 inheemse 
aardewerkfragmenten verzameld en bekeken; totaal dus 1464 fragmenten. Dit aardewerk is 
voor het merendeel aangetroffen in put 1 in de laag direct boven het bosveen (zie profiel, afb. 
5.1). Aangezien er geen sprake is van afzonderlijke sporen, is het materiaal in vakken 
verzameld. Op grond van de vondstomstandigheden is het aardewerk niet nader in perioden in 
te delen. In tabel 5.2 is het aardewerk verdeeld in soorten: terra sigillata (TS), Belgische waar 
(BE), geverfde waar (GV), gladwandig (GW), dikwandig (DW), ruwwandig (RW), Waasland 
& Scheldevallei (WL) en inheems (inh). De aantallen zijn in afb. 5.4 uitgezet in kolommen als 
percentages. De verhoudingen tussen de scherven van randen, wanden, bodems en oren 
verschillen in belangrijke mate voor de diverse soorten aardewerk. TS heeft in verhouding 
veel randen en minder wand/bodemscherven door twee oorzaken: 1) de rand breekt 
gemakkelijk in kleine stukken, wat niet het geval is voor wand en bodem, en 2) TS borden, 
kommen en schalen hebben relatief veel randmateriaal. Van de andere soorten aardewerk zijn 
er veel wandscherven. Met name is dit het geval bij gladwandig aardewerk. De randen 
daarvan hebben een grote stevigheid en breken zelden in kleine stukken. Dit soort aardewerk 
heeft in verhouding ook veel wandmateriaal.  
 
Tabel 5.2. De materiaalgroepen van het Romeinse aardewerk. 
materiaal  rand  wand  bodem  oor   aantal    in % 
terra sigillata    33     20   14   0      67     4,6 
Belgische waar       9     24     3   0      36     2,5 
geverfde waar    30   123   24   0    177   12,1 
gladwandig    36   351   34 11    432   29,5 
dikwandig    12     83     7   2    104     7,1 
ruwwandig    85   216   41   1    343   23,4 
Waasland/Scheldevallei   29     86   12   0    127     8,7 
inheems    20   144   13   0    177   12,1 
totaal   254 1048 147 14  1463  100 
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Het percentage importaardewerk van 87,9% is aanzienlijk hoger dan de 12,1% van het 
inheemse aardewerk, wat redelijk lijkt voor een context van voornamelijk Romeins militaire 
aard. De fractie terra sigillata, het luxe importaardewerk, is vrij gering, namelijk 4,6%, te 
vergelijken met 2,0% voor Bodegraven 1995 en 5,8% voor Bodegraven 1996. Dit is minder 
dan de 10,7% aangetroffen bij de opgraving van het castellum in Alphen aan den Rijn in 
2001-2002 (Polak e.a., 2004).6 De percentages scherven van Belgische waar, dikwandig 
aardewerk en aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei zijn gering en redelijk goed te 
vergelijken met de beide andere opgravingen van Bodegraven. Voor gladwandige en 
ruwwandige scherven zijn de percentages hoog, namelijk 29,6% en 23,4%, wat eveneens in 
overeenstemming is met de beide andere opgravingen in Bodegraven. Gladwandige en 
ruwwandige scherven zijn met name van kruiken en (kook)potten.  

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5.4. De verdeling van scherven Romeins aardewerk  
in %. TS: Terra sigillata, BE: Belgisch waar, GV: geverfd,  
GW: gladwandig, DW: dikwandig, RW: ruwwandig, WL:  
Waasland en Scheldevallei en inh: inheems. 
 
 

5.4:1 Terra sigillata (tabel 5.3) 
Tabel 5.3. Fragmenten terra sigillata naar categorie, type en functie; 1 + (1) betekent dat  
2 fragmenten 1 individu vormen. 
categorie  type    functie  aantal 
Zuid-Gallisch    Dragendorff 15/17 of 18  bord    2 
   Dragendorff 18   bord  15 + 2? 

Dragendorff 24/25  kom    1 
   Dragendorff 27   kom    8 + 1? 

Dragendorff 29   kom     1 
   Dragendorff 30   kom     1 
   Dragendorff 33   kom    1 

Dragendorff 35   kom    1 
Dragendorff 35/36  schaal    2 
Dragendorff 37   kom    3 
Déchelette 67   beker    1 
onbekend   bord    3 
onbekend (w)       1 

subtotaal         43 
Oost-Gallisch    Dragendorff 18/31  bord      3 
   Dragendorff 27   kom      2 + 1? 
   Dragendorff 31   bord     4 + 1? 
   Dragendorff 33   kom     3 
   Dragendorff 36   schaal     3 
   Dragendorff 37   kom    4 
   Déchelette 72   beker    1 + (1) 
   onbekend (b)   bord    1 
subtotaal         24 
totaal aantal fragmenten       67 
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Er zijn in deze opgraving in totaal 67 stuks scherven terra sigillata tafelwaar gevonden. Cor 
Kalee heeft deze scherven gedetermineerd en gedateerd. Van deze fragmenten zijn 43 (64%) 
Zuid-Gallisch en 24 (36%) Oost-Gallisch, hetgeen sterk afwijkt van de 95% en 5% voor 
Bodegraven-1996. Willemstraat heeft slechts 25 TS-fragmenten; 10 ervan zijn Zuid-Gallisch 
en 15 zijn Oost-Gallisch, dus respectievelijk 40 en 60%.  
Van vijf TS-scherven is de typering onzeker; van vijf andere scherven kon het type niet 
worden vastgesteld. Het gebruik (functie) was bijna altijd aan te geven. De gegevens van de 
TS-vondsten staan in tabel 5.3 met hun herkomst (categorie) uit Zuid- of Oost-Gallië, hun 
type, functie en aantal fragmenten per type. In die tabel betekent 15 + 2? bij Dragendorff 18, 
dat er in totaal daarvan 17 fragmenten zijn waarvan de determinatie van 15 onbetwist en van 2 
de determinatie niet geheel zeker is. 
 

 
 
 
In de meeste gevallen gaat het bij de terra sigillatavondsten om scherven zonder andere, 
bijpassende scherven. Slechts in één geval zijn er twee passende fragmenten, namelijk van 
een beker van type Déchelette 72 (afb. 5.5). In afb. 5.6 zijn twee Dragendorff kommen 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fragmenten van terra sigillata zijn van borden, kommen, bekers en schalen. De grootste 
aantallen betreffen borden en kommen; bekers en schalen komen maar beperkt voor. De 
meeste terra sigillatavondsten, afkomstig uit Zuid-Gallië, betreffen Dragendorff 18 en 
Dragendorff 27. Er zijn geringe aantallen van Dragendorff 15/17 en Dragendorff 24/25. 
Samen vertegenwoordigen deze vier types 67% van alle Zuid-Gallische fragmenten. Dit is 
wat meer dan de 54% van Bodegraven 1996, maar gezien de geringe aantallen toch 
vergelijkbaar. Deze fragmenten zijn globaal van de tijd van Claudius en Nero. 
De door Cor Kalee opgegeven dateringen zijn verwerkt in de grafiek van afb. 5.7, uitgaande 
van een constante waarschijnlijkheid over de opgegeven perioden. Voor deze grafiek zijn de 
perioden opgedeeld in decennia; is de periode bijvoorbeeld 50 tot 100 n.Chr., dan is voor elke 
tien jaar daarin de waarschijnlijkheid 0,2. 
De Zuid-Gallische terra sigillata is te dateren vanaf het midden van de eerste eeuw tot eind 
eerste eeuw. De terra sigillata van Oost-Gallië loopt van de tweede eeuw tot de eerste helft 
van de derde eeuw.  

 

Afb. 5.5. Terra sigillata beker, type  
Déchelette 72 (twee fragmenten). 
 

Afb. 5.6. Terra sigillatakommen:  
1) Dragendorff 33,  
2) Dragendorff 35. Schaal 1:4. 
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Afb. 5.7. Verdeling van de dateringen van de TS-scherven. 
 
5.4:2 Belgische waar (tabel 5.4) 
De Belgische waar is voornamelijk van terra nigrabaksel met vormen Holwerda 27, 28, 31 en 
55. Het zijn meestal urnen en kommen. De urnen Holwerda 27 en 28 lopen van de Flavische 
tijd tot omstreeks het midden van de tweede eeuw. Verder zijn er kommen van de vorm 
Holwerda 55 (afb. 5.8), die van het midden van de eerste eeuw ver doorloopt tot het midden 
van de derde eeuw. Slechts één van de gedetermineerde fragmenten is van de categorie 
kurkurn, die in de tweede eeuw te dateren is. De beker Holwerda 31 is vrij scherp te dateren 
van 40-80 n.Chr.  
 
Tabel 5.4. Fragmenten Belgische waar naar categorie, type en functie;  
19 + (2) betekent dat 21 fragmenten 19 individuen vormen. 
categorie type   functie   aantal 
terra nigra Holwerda 27  urn     3 
  Holwerda 27C  urn     1 

 Holwerda 28  urn     2 
 Holwerda 31  beker      1 
 Holwerda 55    kom      5 

terra nigra onbekend (w, b)     19 + (2) 
kurkurn  Holwerda 95  urn     1 
onbekend onbekend (w)       2 
totaal fragmenten       36 
 

 
 

 
 
Afb. 5.8. Belgische waar, terra nigrakom Holwerda 55. Schaal 1:4. 
 
 

5.4:3 Geverfd aardewerk (tabel 5.5) 
Het geverfd aardewerk is tafelwaar met fragmenten van voornamelijk bekers die voorkomen 
in de technieken a, b en c, één bord in techniek e type Hofheim 44 en één bord in pompejaans 
rood van het type Niederbieber 53A (afb. 5.9). Het zijn bekers van de vorm Stuart 1 (Hofheim 
25, kleine beker, Claudisch 40-70 n.Chr., Hofheim 26, grotere beker Flavisch 70-100 n.Chr.), 
en van de vormen Stuart 2 en 4 vanaf het eind van de eerste eeuw, respectievelijk begin 
tweede eeuw tot, voor beide, het midden van de tweede eeuw. Er zijn slechts twee bekers  
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Niederbieber 30 en 32, die lopen van het midden van de tweede eeuw tot laat in de derde 
eeuw. Het bord Hofheim 44 in techniek e (gevlamd) is vrij zeldzaam en scherp gedateerd van 
70-90 n.Chr. 
 
 
Tabel 5.5. Fragmenten geverfd aardewerk naar categorie, type en functie;  
6 + (1) betekent dat 7 fragmenten 6 individuen vormen. 
categorie  type   functie  aantal 
techniek a  Stuart 1   beker       6 + (1) 
   Stuart 1A  beker       1 

Stuart 2   beker     12 
Stuart 4   beker       1 

   onbekend (w, b)      62 + (2) 
techniek a  totaal        85 
techniek b  Stuart 2   beker       5 

  Stuart 4   beker       2 
   Niederbieber 32  beker       1 + (1) 
   onbekend (w, b)      75 
techniek b  totaal       84 
techniek c  Niederbieber 30  beker       1 + (1) 
   onbekend (w)        4 
techniek c   totaal         6  
techniek e  Hofheim 44  bord       1 
Pompejaans rood Niederbieber 53A bord       1 
totaal fragmenten geverfd            177 
 
 

 
Afb. 5.9. Geverfd aardewerk, 1) bord pompejaans rood, Niederbieber 53A; 2)  bord Hofheim 44  
techniek e. schaal 1:4. 
 
5.4:4 Gladwandig aardewerk (tabel 5.6) 
Het gladwandig aardewerk is met 29,6% de grootste groep fragmenten.7 Ze zijn voornamelijk 
van kruiken van het type Hofheim 50/51 uit de Claudische tijd, de latere typen Stuart 109, 
110, 111 en 112, en kruikamforen Stuart 129, 131 en 132, die doorlopen tot het midden van 
de derde eeuw. De kruikamfoor, die als Hofheim 58 is gedetermineerd, heeft een afwijkend 
baksel: niet geel en glad, maar roodbruin en ruw. De rand heeft een duidelijke dekselgeul en 
heeft aan de buitenkant twee groeven. Het oor is tweeledig: mogelijk te dateren aan het eind 
van de eerste eeuw. Verder zijn er nog één kelkbakje Stuart 145 en twee honingpotjes Stuart 
146 en 146A, gedateerd tussen 40 en 260 n.Chr.  
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Tabel 5.6. Fragmenten gladwandig aardewerk naar categorie (baksel), type en functie:  
1 + (1) betekent dat 2 fragmenten 1 individu vormen. 
categorie (baksel) type   functie    aantal 
witglad   Hofheim 50/51  kruik         3 
   Stuart 109  kruik         2 
   Stuart 110A  kruik         2 
   Stuart 129A  kruikamfoor        2 
   Stuart 145  kelkbakje        1 + (1) 
   Stuart 146A  honingpot        1 
   onbekend (w, b)       187 
witruw    Stuart 129A  kruikamfoor        2 
   Stuart 132B  kruikamfoor       1 
   Stuart 146  honingpot        1 
   onbekend (w, b)          38 
geelglad  Hofheim 50/51  kruik         2 
   Stuart 109  kruik         1 
   Stuart 110A  kruik         1 
   Stuart 110B  kruik         2 
   Stuart 111  kruik         1 
   Stuart 112A  kruik         1 
   Stuart 129A  kruikamfoor        1 
   Stuart 131  kruikamfoor        1 
   onbekend (w, b, o)       89 
geelruw   Stuart 109  kruik         1 + (1) 
   Stuart 110A  kruik         1 
   Stuart 110B  kruik         1 
   Stuart 129A  kruikamfoor        1 + (3) 
   onbekend (w, b)        20 
roodglad  onbekend (w, b)        13 
roodruw  Hofheim 58  kruikamfoor        1 
   onbekend (r, w)        18 
roseglad  onbekend (w, b)          7 
roseruw   Hofheim 50/51  kruik         1 
   onbekend (w, b)          5 
oranjeglad  Stuart 132B  kruikamfoor        1 + (1) 
   onbekend (w)          3 
oranjeruw  Stuart 110B  kruik         1 
   Stuart 111  kruik         1 
   onbekend (w, b)        12 
totaal fragmenten gladwandig        432 
 
Er is een groot aantal gladwandige fragmenten dat niet op type gedetermineerd kon worden, 
namelijk 90% van alle gladwandige scherven. Het zijn voornamelijk wanden van kruiken en 
kruikamforen, die te weinig specifiek zijn voor de verschillende types. 
Elf scherven van het gladwandige aardewerk betreffen oren; van slechts twee konden de typen 
bepaald worden. Zeven oorfragmenten zijn tweeledig, drie zijn drieledig en één is een 
ooraanzet. De tweeledige oorfragmenten van gladwandig aardewerk dateren vanaf circa 100 
n.Chr., de drieledige zijn van circa 70-100 n.Chr. 
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Afb. 5.10. Gladwandig aardewerk, kruikamforen: 1) Hofheim 58, 2) Stuart 131, 3) Stuart 132B. Schaal 1:4. 
 
 
5.4:5 Dikwandig aardewerk (tabel 5.7) 
Tabel 5.7. Fragmenten dikwandig aardewerk naar categorie (baksel), type 
en functie; 1 + (2) betekent dat 3 fragmenten 1 individu vormen. 
categorie  type  functie     aantal 
(baksel)        
grijs  Stuart 132A kruikamfoor      1 
  Stuart 149 wrijfschaal     2 
  onbekend wrijfschaal     2 
  onbekend dolium      2 
  onbekend (w, b)     25 
wit  Brunsting 37 wrijfschaal     1 
  Stuart 149 wrijfschaal     2 
  onbekend wrijfschaal     2 
  onbekend dolium      1 + (2) 
  onbekend (w, o)     17 
geel  Dressel 20 amfoor      1 
  Niederb.76 amfoor      1 + (1) 
  Stuart 149 wrijfschaal     2 
  onbekend dolium      2 
  onbekend (w, b)     17 
rood  Stuart 132A kruikamfoor      1 + (1) 
  onbekend amfoor      1 + (1) 
  onbekend dolium      1 
  onbekend (w)       1 
rose  Dressel 20 amfoor      2 
  Stuart 132A kruikamfoor     1 
  onbekend dolium      1 
  onbekend (w, b)       8 
oranje  onbekend dolium      1 
  onbekend (w)       4 
totaal aantal fragmenten dikwandig              104 
 
Het dikwandig aardewerk betreft fragmenten van wrijfschalen, (kruik)amforen en dolia, 
ingedeeld naar baksels grijs, wit, geel, rood, rose en oranje.8 Slechts van weinig dikwandig 
materiaal kon het type bepaald worden. Hieronder vallen de wrijfschalen van het type Stuart 
149 met horizontale rand: deze komen voor vanaf het midden van de eerste eeuw. Het type 
Brunsting 37, met vertikale rand, verschijnt vanaf het midden van de tweede eeuw en is 
vertegenwoordigd met slechts één fragment. De amforen Dressel 20 zijn te dateren vanaf het 
midden van de eerste eeuw, evenals de amfoor van het type Niederbieber 76. Bovengenoemd 
dikwandig aardewerk werd gebruikt tot aan het eind van de Romeinse aanwezigheid. 
Fragmenten van dolia zijn aangetroffen, maar hiervan waren geen typen te benoemen daar het 
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om wandscherven gaat. De naar type bepaalde fragmenten maken samen slechts 13% uit van 
alle vondsten van dikwandig aardewerk.  
Van het dikwandige aardewerk is één oor tweeledig. Er zijn twee fragmenten van amforen 
van het type Dressel 20 met worstoren. Eén daarvan is weergegeven in afb. 5.11. Daarop 
staan ingekraste maatstreepjes, die volgens Van der Werff (1988) te maken kunnen hebben 
met secundair gebruik van deze amfoor en met de hoeveelheid van de inhoud in de amfoor. 
De interpretatie van dergelijke tekens is onzeker. Op de scherf van afb. 5.11 staan vijf 
streepjes. Dat zou volgens Van der Werff dan een inhoud van 5 modii, dat is  
5 x 8,754 = 43,77 liter, kunnen betekenen. Maar andere interpretaties zijn mogelijk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4:6 Ruwwandig aardewerk (tabel 5.8) 
Het ruwwandig aardewerk is met 23,4% qua grootte de tweede materiaalgroep van deze 
locatie met fragmenten van voornamelijk kookpotten. Verder komen er kommen en oorpotjes 
voor en een gering aantal kannen, borden en deksels en één gezichtsurn. Het meeste is van 
grijs baksel.  
De meest voorkomende typen bij ruwwandig aardewerk zijn de kookpotten Stuart 201A en B, 
te dateren in de eerste eeuw n.Chr. De vormen Stuart 202 en 203 komen aanzienlijk minder 
vaak voor en zijn te dateren vanaf het begin van de tweede eeuw, evenals het type 
Niederbieber 89, dat in het midden van de tweede eeuw verschijnt. Er is één tweeledig 
oorfragment van ruwwandig aardewerk. Enkele voorbeelden van ruwwandig aardewerk staan 
in afb. 5.12 en een foto van de kan uit deze afbeelding in afb. 5.13. 
 
 
 
 
  

Afb. 5.11. Dikwandig aardewerk.  
Worstoor van amfoor Dressel 20 met  
maatstreepjes (foto Leo den Hollander). 
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Tabel 5.8. Fragmenten ruwwandig aardewerk naar categorie (baksel), type en  
functie; 11 + (1) betekent dat 12 fragmenten 11 individuen vormen. 
categorie  
(baksel)  type   functie    aantal 
grijs  Niederbieber 89  kookpot      5 
  Niederbieber 103 kom       1 
  Niederbieber 104 kom       3 
  Niederbieber 111A bord       3 
  Niederbieber 120A deksel       5 
  Stuart 201A  kookpot    11 + (1) 
  Stuart 201B  kookpot    23 + (2) 
  Stuart 201C  kookpot      1 
  Stuart 202  kookpot      2 
  Stuart 203  kookpot      2 
  Stuart 204  beker       1 
  Stuart 204A  beker       1 
  Stuart 205  gezichtsurn      1 
  Stuart 210B  kom       1 
  Stuart 211  kom       2 + (1) 
  Stuart 213  oorpotje      5 + (1) 
  Stuart 213A  oorpotje      3 

Stuart 214  kan        1 
Stuart 214A  kan       1 
Stuart 214B  kan        1 
Stuart 217  bord       1 

  Hofheim 89  oorpotje      1 
  onbekend  kan       1 + (3) 
  onbekend  deksel       1 
  onbekend  oorpotje      1 
  onbekend (w, b, o)    190 
rood  Stuart 201B  kookpot      1 + (1) 
  Stuart 202  kookpot      1 
  onbekend (r, w, b)        6 
geel  Niederbieber 89  kookpot      1 
  Niederbieber 98  kan        1 
  Niederbieber 104 kom       3 
  Stuart 219  deksel       2 + (1) 
  onbekend (w, b)         7 
rose  Niederbieber 89  kookpot      1 + (3) 
   onbekend (w, b)         9 + (3) 
oranje  onbekend (w, b)         6 
wit  Stuart 201C  kookpot      1 
  onbekend  onbekend (w)      7 

Hofheim  onbekend (w, b)    13 
totaal aantal fragmenten      343 
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Afb. 5.12. Ruwwandig aardewerk, 1) bord Niederbieber 111A, 2) kan Stuart 214A, 3) kom Stuart 211,  
4) deksel Niederbieber 120A. Schaal 1:4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4:7 Aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei (tabel 5.9) 
Het Romeinse aardewerk uit het Waasland en de Scheldevallei vertegenwoordigt een krappe 
9% van alle aardewerkvondsten. Het zijn voornamelijk kommen van het type Holwerda 131 
en 133, en voorraadpotten type Holwerda 140-142 en 143. Een bord is van het type 
Niederbieber 113 en er is één kookpot type Stuart 202. Een roodruw randfragment is 
gedetermineerd als amfoor uit de Scheldevallei, beschreven door Van der Werff e.a. (1997) 
als groep 1.9 Van het Waaslands aardewerk is er een drieledig amfooroor. Enkele voorbeelden 
zijn in afb. 5.14 te zien. 
 
 
 
 
  

1 2

3 4

Afb. 5.13. Ruwwandige kan Stuart 214A 
(foto Leo den Hollander). 
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Tabel 5.9. Fragmenten aardewerk van Waasland en Scheldevallei;  
5 + (4) betekent dat 9 fragmenten 5 individuen vormen. 
categorie type   functie  aantal  
blauwgrijs Holwerda 131  kom   5 + (4) 

Holwerda 132  kom   1 
Holwerda 133  kom   4 
Holwerda 136  beker   1 
Holwerda 140-142 voorraadpot 8 + (2) 
Holwerda 143  voorraadpot 2 + (1) 
Holwerda 157  bord  1 
Niederbieber 113 bord  1 
Stuart 202  kookpot 1 

  onbekend (r, w, b)             65 + (15) 
rood   groep 1*  amfoor  1 

onbekend  dolium  1 
onbekend  kruik               1 
onbekend (w, b)              13 

totaal aantal fragmenten             127 
* rand en ooraanzet, zie Van der Werff e.a. (1997) 
 
 

 
Afb. 5.14. Aardewerk Waasland/Scheldevallei, blauwgrijs: 1) voorraadpot Holwerda 140-142, 2) kom  
Holwerda 131, 3) amfoor Van der Werff groep 1. Schaal 1:4. 
 
 
5.4:8 Nijmeegs-Holdeurns aardewerk 
Er is nog één fragment aardewerk dat genoemd dient te worden. Dit fragment is 
gedetermineerd als mogelijk Nijmeegs-Holdeurns aardewerk. Dit type is zeldzaam buiten 
Nijmegen,10 waar het door de legioenen gemaakt werd. Verspreiding buiten Nijmegen is niet 
duidelijk. In Albaniana gaat het om ongeveer 0,2% van alle aardewerkvondsten. 
Bovengenoemd fragment is niet in de tabellen opgenomen; het is een enkele vondst en er is 
onzekerheid over deze materiaalgroep.11 
 
5.4:9 Inheems aardewerk 
Van de verzamelde aardewerkvondsten van in totaal 1464 fragmenten zijn 177 als inheems 
gedetermineerd. Dit aardewerk is uit de hand gevormd. Ruim 80% is verschraald met potgruis 
en plantaardig materiaal. Kleine aantallen fragmenten zijn verschraald met alleen plantaardig 
materiaal of potgruis, soms wel met bijmenging van schelp of zand. Het aardewerk is voor het 
grootste gedeelte in een reducerende omgeving gebakken. De afwerking is over het algemeen 
goed. Van enkele stuks is de buitenzijde geglad of besmeten. In deze materiaalgroep zijn 
meest fragmenten van driedelige potten aangetroffen, enkele tweedelige, een enkele schaal en 
een deel van een deksel. Een gering aantal fragmenten was versierd: drie met vingerindrukken 
en vier met radstempel aangebracht op de schouder. Deze vier fragmenten met radversiering 
zijn afkomstig uit Vlaanderen of Noord-Frankrijk en behoren tot de La Tène (IJzertijd) 
cultuur: te dateren in de eerste eeuw n.Chr. (Zie afb. 5.15). Mogelijk zijn deze potten 
meegekomen met de Belgische waar.12  

1 2 3
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Afb. 5.15. Foto en tekening (schaal 1:3) van een inheems fragment met versiering. 
 
 
 
Onder het inheemse aardewerk bevinden zich twaalf fragmenten van het zogenaamde 
briquetagemateriaal. Dat is zachtgebakken aardewerk, plantaardig verschraald, in de kleuren 
geel, oranje-rood of grijsachtig. Het zijn cilindervormige potten, die werden gebruikt als 
verpakkingsmateriaal voor het vervoer van zout, gewonnen in de kustprovincies ten zuiden 
van de Oosterschelde. Het winnen van zeezout en het gebruik van briquetagemateriaal voor 
productie en verhandeling naar gebruikers zoals de Romeinen langs de limes wordt 
beschreven door Van den Broeke (1986, 2007) en Cox (2010).13 Afb. 5.16 laat de vorm van 
dit soort zoutcontainers zien, samen met twee fragmenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5.16. Zoutcontainers uit de kustprovincies: 1) voorbeeld zoutcontainer (schaal 1:4),  
2) drie fragmenten in oranje-rood, die een individu vormen en 3) een fragment in grijze  
tint (foto’s Leo den Hollander). 
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Tabel 5.10. Fragmenten inheems aardewerk naar categorie, type en functie;  
117 + (9) betekent dat 126 fragmenten 117 individuen vormen. 
categorie  type   functie   aantal 
potgruis en plant driedelige vorm  pot     10 
   tweedelige vorm pot       2 
   tweedelige vorm schaal       1 
      deksel       1 
   onbekend (w, b)     117 + (9) 
totaal potgruis en plant       140 
potgruis  driedelige vorm  pot       4 + (1) 
   onbekend (w)         7 
totaal potgruis            13 
plant   onbekend (w)         2 
plant en schelp  onbekend (w)         4 
plant en zand  driedelige vorm  pot       1 
potgruis en zand onbekend (w)         2 
potgruis en schelp onbekend (b)         1 
potgr.en pl.en sch. onbekend (w)         3 
totaal overig          13 
briquetage  cilindervorm  pot     10 + (2) 
totaal briquetagefragmenten        12 
totaal inheemse fragmenten      177 
 
 
5.5 Bouwmateriaal 
Het tijdens deze opgraving gevonden Romeinse bouwmateriaal is opgesomd in tabel 5.11. Het 
totale gewicht aan Romeins bouwmateriaal is 29 kg. Hierbij zijn drie brokjes beton en een 
groot aantal heel kleine stukjes baksteen (onder onbekend) meegerekend, die samen bijna 7 
kg wegen. De hoeveelheid Romeinse baksteen van deze opgraving is qua aantal en gewicht 
vergelijkbaar met dat van de opgraving Bodegraven 1996. Dat is opmerkelijk, daar op het 
terrein van Bodegraven 2002 geen Romeinse bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Het 
lijkt tamelijk onwaarschijnlijk dat dit bouwmateriaal op deze plaats over een grote afstand 
verspoeld is. Het moet daar wel samen met ander materiaal gedumpt zijn. 
 
Tabel 5.11. Bouwmateriaal 
categorie type  aantal   aantal  gewicht  

   vondsten fragmenten (kg) 
keramisch tegula  24    90  12,22 
  later    7    12    4,30 
  imbrex  13    29    4,81 
  tubulus      5      5    0,58 
  parietalis   2      2    0,15 
  onbekend 22  180    6,73 
beton  brokken   3      3    0,20 
huttenleem brokken 14    32    
totaal bouwmateriaal    353  28,99  
 
Er is een beperkt aantal stukjes huttenleem tijdens deze opgraving gevonden. Het gewicht 
daarvan is niet bepaald. Het is in elk geval aanzienlijk minder dan in de opgraving van 
Bodegraven 1996 is gevonden. 
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5.6 Biologisch materiaal 
 
Schelpen  
In een dikke laag met o.a. houtresten en vondstmateriaal zijn schelpen van zoetwatermosselen 
gevonden (afb. 5.1), die er op wijzen dat het terrein van deze opgraving in de Romeinse tijd 
heel nat is geweest en waarschijnlijk vaak lang onder water heeft gestaan. De schelpen zijn 
door Wim Kuijper van de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden geanalyseerd 
(appendix 1). Er zijn veel schelpen (doubletten) van grote zoetwatermosselen, met name van 
de stroommossel (verschillende ondersoorten) en riviererwtenmossel. “De dieren kunnen ter 
plekke geleefd hebben, maar verspoeling is mogelijk. De schelpen staan niet in de 
oorspronkelijke leefstand en liggen kris-kras door elkaar”. “Door de aanwezigheid van 
enkele stromendwater minnende soorten en soorten die zowel in stromend als in stilstaand 
water leven, hebben we hier te maken met een fauna uit een rivier.” Er zijn ook slakken 
geïdentificeerd, met name de grote diepslak. 
 
Botanisch 
In de laag zijn ook zaden en vruchtkegels van de zwarte els gevonden. De vele tientallen 
fragmenten van hazelnoten worden beschouwd als voedselresten. Verder zijn zaden van een 
groot aantal planten gedetermineerd; meestal één of enkele per soort, maar van sommige 
enkele tientallen, zoals van de grote egelskop en grote brandnetel. Het zijn vooral zaden van 
planten van vochtige oevers en moeras. Kuijper constateert: “Het lijkt er niet op dat hier een 
tijd een waterplantenrijke plas heeft gelegen.”  
 
Sponzen 
Op een aantal Romeinse aardewerkscherven en natuursteen zijn kapsels (gemmulae) van 
zoetwatersponzen (Spogilla lacustris) gevonden. Aangezien deze in helder zoet water leven 
en overwinteren, bevestigt dit dat het terrein in de Romeinse tijd gedurende enige tijd toch vrij 
lang onder water moet hebben gelegen.  
 
Pollen 
Van de noord- en oostprofielen van put 1 zijn zeven monsterbakken genomen voor 
pollenonderzoek. Monsterbak nr. 57 uit het noordprofiel, geslagen in de Romeinse laag, is 
geanalyseerd door BIAX en beschreven door Van Smeerdijk (2006). Monsters zijn genomen 
op drie verschillende plaatsen uit deze monsterbak, die overeenkomen met diepten van -3,27 
m (pos. 1), -3,35 m (pos. 2) en -3,42 m (pos. 3) NAP. In tabel 5.12 zijn resultaten van het 
pollenonderzoek van bomen opgenomen van drie posities in de pollenbak, overeenkomend 
met de drie posities (pos. 1, 2 en 3) in de Romeinse laag hierboven vermeld.  
Van bak nr. 57 zijn monsters geprepareerd voor 14C-AMS onderzoek14 bij de Universiteit 
Utrecht om de ouderdom op twee plaatsen te bepalen. Materiaal genomen van de onderste 
positie van deze bak correspondeert met een diepte van -3,53 m NAP, hetgeen de onderkant 
van de Romeinse laag is. De 14C-datering daarvan is 2020 ± 50 BP (1-sigma). Met de 
calibratiecurve van Stuiver e.a. resulteert dat in de kalenderjaren van 164 v.Chr. tot 71 n.Chr. 
(2-sigma).14 Dit komt redelijk overeen met wat verwacht mag worden voor de Romeinse laag 
net boven het veen. Het andere materiaal van -3,35 m NAP voor 14C-AMS onderzoek is 
genomen boven de Romeinse laag, met als resultaat 779 tot 796 en 803 tot 983 AD, 
overeenkomend met de Vroege Middeleeuwen.   
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Tabel 5.12. Pollenonderzoek bomen op drie posities van verschillende diepten. 
type bos soort boom   N in %  N in %  N in % 
      pos. 1  pos. 2  pos. 3 
nat bos   els (Alnus)   47,3  24,0  74,8 
  es (Fraxinus)     2,9    0,9    0,5 
  wilg (Salix)     1,1    1,5    0,7 
droog bos berk (Betula)     4,9    8,0    1,9 
  haagbeuk (Carpinus)    1,3    3,7    0,5 
  hazelaar (Coryl. avellana)   5,1    7,1    6,1 
  beuk (Fagus sylvatica)      5,3  16,6    1,9 
  den (Pinus)     9,1  12,9    5,1 
  eik (Quercus)   18,2  17,2    7,0 
  linde (Tilia)     0,9    1,5    0,5 
  iep (Ulmus)     1,3    2,2    0,5 
niet inheems zilverspar (Abies)    0,4    0,3    0,5 
  spar (Picea)     2,0    3,4    0,0 
  zilverspar/spar     0,0    0,6    0,0 
 
 
Bot 
De dierlijke botten van Bodegraven 1995, 1996 en 2002 zijn gezamenlijk beschreven in 
hoofdstuk 6 op basis van een rapportage van Roel Lauwerier en twee afstudeerverslagen van 
Charlotte Wouda en Lisa de Groot van de Universiteit van Amsterdam. 
Er zijn zes menselijke botten gevonden, waarvan vijf door George Maat zijn bekeken en 
herkend als 1 tibia (scheenbeen), 1 humerus (opperarmbeen), 1 linker femur (dijbeen), 1 
fibula (kuitbeen) en 1 metatarsus V (middenvoetsbeen); ze zijn alle juveniel. Deze botten 
stammen uit nabijgelegen vondstnummers; ze zouden van één persoon geweest kunnen zijn. 
Eén menselijk bot is later nog door Lisa de Groot herkend in de verzameling dierlijke botten. 
Het voorkomen van menselijke resten in (inheems)Romeinse nederzettingscontext is niet 
ongebruikelijk.15 
 
5.7 Natuursteen 
In de categorie natuursteen (tabel 5.13) zijn enkele bewerkte stukken van tufsteen en een van 
kwartsiet aangetroffen. Verder zijn de stenen op soort gedetermineerd, met uitzondering van 
de kei en kiezelstenen.  
 
Tabel 5.13. Lijst van natuursteen met aantallen van  
bewerkte en onbewerkte stenen. 
natuursteen aantal bewerkt        aantal onbewerkt 
tufsteen   3       17 
lei            5 
schistachtig            7 
kwartsiet  2       10  
kalksteen            1 
basalt            1 
kei            1 
kiezelsteen         62 
totaal   5      104  
         bewerkt  onbewerkt 
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5.8 Overzicht vondstmateriaal 
In tabel 5.14 wordt een overzicht van de aantallen van de verschillende soorten vondsten 
gegeven. De kleine hoeveelheid glas bestaat uit een fragment van een ribkom, drie fragmenten 
van een dunwandig flesje, nog een fragment van een iets dikwandiger kom en een stukje vlak 
glas waarvan niet te bepalen is, of het afkomstig is van een fles of dat het vensterglas is. Het 
metaal wordt besproken in hoofdstuk 7 tesamen met de metaalvondsten van de beide andere 
opgravingen in Bodegraven. 
 
 
Tabel 5.14. Overzicht vondstmateriaal en monsters van Bodegraven 2002.  
Romeins aardewerk  1286  aantal pollenbakken   7 
inheems aardewerk    177  botanisch     2* 
dierlijk bot     431  glas     7 
menselijk bot               7  metaal    18 
Romeinse fabriekssteen    321  hout    39** 
huttenleem       32  houtskool     6 
natuursteen     109  slakken (metaal)    9 
schelpen; als pakket         1 
*  De twee organische vondsten betreffen 2 zoetwatermosselen en 2 hazelnoten.  
**Waarvan 24 genoemd in de eigen database en 15 andere in de lijst van Paulien van Rijn. 
 
 
5.9 Interpretatie/conclusie 
Bij de aanvang van de opgraving op dit terrein werd verondersteld dat er misschien iets te 
vinden zou zijn van het castellum waarvan in de AWN-opgraving van 1995 aan de 
Willemstraat een aanzienlijk poortgebouw was gevonden. Het werd niet waarschijnlijk geacht 
dat, gezien de afstand tot het poortgebouw, er iets aan te treffen zou zijn van de gebouwen van 
het castellum, maar hopelijk toch wel iets van de grachten. Er is op dit terrein echter niets 
gevonden van het castellum, noch resten van bebouwing noch iets van grachten. Het was 
blijkbaar toch te optimistisch, maar de gedachte was dat bij een groot poortgebouw een groot 
castellum zou kunnen hebben behoord.  
Blijkbaar lag op dit terrein in de Romeinse tijd een depressie, aan de overzijde van de 
Romeinse weg t.o.v. het castellum; een terrein waar afval is gedumpt. Waarschijnlijk was 
deze depressie soms voor een langere tijd nat vanwege periodieke overstromingen vanuit de 
Oude Bodegrave dan wel door opstuwing vanuit de Oude Rijn.  
Er zijn geen aparte afvalkuilen gevonden. Een deel van het materiaal lijkt verspoeld geweest 
te zijn. In de Romeinse tijd is er zeker één catastrofale overstroming geweest.1  
De vondsten wijzen op een lange periode van Romeinse aanwezigheid met een militair 
karakter, globaal van omstreeks het jaar 50 tot 240 n.Chr. 
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Noten 
1 Mulder 2002, 18. 
2 Kuijper 2005, Verslag “Schelpen en plantenresten uit een schelplaag te Bodegraven”. Zie  
 Appendix. 
3 Zaathout is de balk die als langsverband in de bodem van een houten, spantgebouwd  
 schip wordt gezet. Het wordt ook wel tegenkiel genoemd en extra zwaar uitgevoerd op  
 de plaats waar de mast staat. Hier is echter sprake van een versmalling. 
4 Hanraets 2002, 1-2. 
5  Van Rijn 2003, bijlage 1. 
6 Polak e.a. 2004, 129. In totaal zijn er 27008 fragmenten Romeins aardewerk in het  
 castellum in Alphen aan den Rijn gevonden. Slechts een klein deel (2,2%) is met de  
 hand gevormd. Hieronder bevindt zich het briquetagemateriaal, dat in verband wordt  
 gebracht met de winning, het transport en de opslag van zout. Van het minimum aantal  
 individuen (MAI) is 17,1 % terra sigillata. 
7 Zie voor determinatiemethode hoofdstuk 3, 3.16:4, gladwandig aardewerk. 
8 Zie voor determinatiemethode hoofdstuk 3, 3.16:5, dikwandig aardewerk.  
9 Van der Werff e.a. 1997, 6. 
10 Polak e.a. 2004, 147. 
11 In de verslaggeving van de vondsten bij het castellum Albaniana is een groepje  
 scherven van bakjes gevonden, die Polak e.a. (2004, 147), doen denken aan terra rubra  
 of aan Nijmeegs-Holdeurnse waar. Soortgelijke bakjes zouden ook eerder gevonden  
 zijn in Woerden, maar de duiding als Nijmeegs-Holdeurnse waar wordt onzeker  
 geacht. 
12 Vilvorder e. a. 1990, 56 en 58.  
13 Zoutcontainers in de vorm van briquetagegootjes werden in de IJzertijd gebruikt. Het  
 zout, dat werd verkregen door verdamping in schalen of potten boven vuren, werd  
 daarna in die gootjes of potten gedroogd om zo verhandeld te worden. In de Romeinse  

tijd werd zout verhandeld in potten van briquetagemateriaal. Peter van den Broeke onderscheidt 
twee soorten briquetagepotten met verschillende verspreidingsgebieden  

 (Van den Broeke 2007, fig. 6). 
14 Met de 14C-AMS* techniek van het Van der Graaff-laboratorium van de Universiteit  
 Utrecht is de datering 2020 ± 50 BP** bepaald. Op basis van de calibratiecurve van  

Stuiver e.a. (1998) en de 1-sigma-breedte zijn drie nauw aaneensluitende dateringsperioden  
gevonden: van 89-70 cal.BC, 58 BC-29 cal.AD en 35-52 cal.AD. De werkelijke datering ligt met  
een kans van omstreeks 68% in deze tijdsintervallen. Het is realistischer om uit te gaan van de  
2-sigma breedte van de gaussische verdeling van de datering 2020 ± 50 BP. Met de eerder  
genoemde calibratiecurve geeft dat een vrijwel aaneengesloten periode van 164 cal.BC tot 71  
cal.AD met een waarschijnlijkheid van 95%.  
(*14C-Accelerator Mass Spectroscopy, **BP betekent “before present” waarbij present  
1950 is. Dit houdt verband met calibratiegegevens van dat jaar).  

15  Hessing 1993. 
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Hoofdstuk 6. Botvondsten in Romeins Bodegraven 
 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de dierlijke botvondsten van de AWN-opgravingen in Bodegraven in 
1995 aan de Willemstraat en in 1996 en 2002 aan de Oud-Bodegraafseweg en het onderzoek 
dat daaraan is gedaan, besproken. Bij deze opgravingen zijn de sporen met de hand 
uitgetroffeld. De zeefmethode is dus niet gebruikt, waardoor heel kleine botten en fragmentjes 
gemist kunnen zijn.  
De botvondsten van de opgraving Bodegraven 1995 zijn gedetermineerd door Roel 
Lauwerier, die van Bodegraven 1996 en 2002 door de studenten Charlotte Wouda (2004) en 
Lisa de Groot (2005) als afstudeerproject onder leiding van Chiara Cavallo en Rik Maliepaard 
van de Universiteit van Amsterdam met als belangrijkste vraagstelling: “past het botmateriaal 
in het Romeinse patroon van vleesconsumptie”? Deze drie onderzoeken staan kort beschreven 
in een gezamenlijk hoofdstuk van Lauwerier, Wouda en De Groot in het artikel “Romeinen in 
Bodegraven” in Westerheem van Dick van der Kooij e.a. (2005). 
De determinaties van de botvondsten zijn te vinden in de Microsoft-accesslijsten van 
Bodegraven 1995, 1996 en 2002 van AWN-afdeling Rijnstreek. De botten zijn opgeslagen in 
het Provinciaal archeologisch depot van Zuid-Holland in Alphen aan den Rijn. 
De resultaten van de gedetermineerde dierenbotten van Bodegraven worden in dit hoofdstuk 
meer gedetailleerd gepresenteerd met onder andere de verspreiding van de botvondsten 
aangegeven in de vlaktekening van Bodegraven 1996 en een vergelijking van het 
vleesgebruik in een aantal Romeins-militaire en civiele/inheemse nederzettingen.  
 
6.2 Het bottenspectrum 
De determinaties van de dierenbotten met de aantallen van de drie AWN-opgravingen zijn 
weergegeven in tabel 6.1, met onderverdelingen in de volgende diergroepen: 1) zoogdieren, 2) 
vogels, 3) vissen en 4) mollusken. Voor de zoogdieren zijn in deze tabel percentages 
opgegeven. Deze tabel is een samenvoeging met wat aanpassingen van twee tabellen van 
Lauwerier, Wouda en De Groot (2005). Het determineren van de botten en botfragmenten is 
gedaan aan de hand van de vergelijkingsverzameling van de Universiteit van Amsterdam. 
Sommige fragmenten waren te klein of te verweerd of gecalcineerd om gedetermineerd te 
kunnen worden. Een deel daarvan kon nog wel ingedeeld worden naar zoogdiergrootte (GZ 
grote zoogdieren, MZ middelgrote zoogdieren en KZ kleine zoogdieren). 
Bij het determineren gaat het om 1) kwantificeren, d.w.z. het bepalen van aantallen botdelen 
van de diersoorten, 2) bepaling van de leeftijd van de geslachte dieren en indien mogelijk 
geslachtsbepaling en 3) metingen aan botten en eventuele afwijkingen daaraan (osteometrie). 
Het bepalen van de onderlinge verhoudingen van diersoorten is belangrijk. Het aantal 
fragmenten is per soort geteld. In tabel 6.1 zijn de percentages voor de zoogdieren in de drie 
groepen vondsten van de AWN-opgravingen in Bodegraven weergegeven.  
De botvondsten zijn verspreid over de drie opgravingen gedaan; er zijn veel kleine 
botvondsten en enkele wat grotere concentraties. Op de vlaktekening van afb. 6.1 van 
Bodegraven 1996 zijn de vindplaatsen van de botten aangegeven. Dit geeft een indruk van de  
verspreiding over het vlak. De nummers zijn spoornummers. 
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Tabel 6.1. Overzicht van soorten en aantallen van dierlijke botten van de opgravingen in Bodegraven  
aan de Willemstraat in 1995 en aan de Oud-Bodegraafseweg in 1996 en 2002. Voor de zoogdieren  
zijn percentages opgegeven. 
      Willemstraat  

            (1995) 
Oud-Bodegraafse- 
weg        (1996) 

Oud-Bodegraafse-
weg        (2002) 

diergroep aantal  % aantal  % aantal  % 
rund      93 29,8   261 28,1 295 69,6 
schaap/geit        7   2,2     59   6,3     6   1,4 
schaap                  7   0,8     3   0,7 
varken        4   1,3   140 15,1   23   5,4 
paard                  9   1,0   16   3,8 
hond                  2   0,2     5   1,2 
bever        1   0,3     18   1,9     1   0,2 
marterachtige                  2   0,2         
otter                  1   0,1         
edelhert                  1   0,1         
eland                  1   0,1     1   0,2 
groot zoogdier (GZ)      86 27,6   168 18,1   61 14,4 
middelgroot zoogdier (MZ)      23   7,4   160 17,2   13   3,1 
klein zoogdier (KZ)      98 31,4       3   0,3         
zoogdier, niet determineerbaar                98 10,5         
zoogdier, subtotaal    312    930  424  
gans                12      1  
kolgans                  6          
brandgans                  4          
huishoen                  3      2  
eend                  1      1  
vogel, niet determineerbaar                  2          
vogel, subtotaal        1*      28      4  
snoek                17          
steur                  1      1  
vis, niet determineerbaar                  2          
vis, subtotaal                20      1  
zoetwatermollusk                15          
zoutwatermollusk                61      2  
mollusk, subtotaal                76      2  
totaal    313  1054  431  
*Niet nader door Lauwerier geduid. 
 
6.3 Het zoogdierenspectrum 
In tabel 6.1 zijn de percentages van de zoogdieren (samen 100%) opgegeven. In afb. 6.2 zijn 
deze percentages van de zoogdieren van de drie opgravingen weergegeven, waarbij de 
percentages uit tabel 6.1 voor schaap/geit en schaap zijn samengevoegd. 
De kwantificering van de zoogdierbotten is voor de grootste verzameling, namelijk van 
Bodegraven 1996, uitgewerkt in tabel 6.2 naar lichaamsdelen van diersoorten. Het gaat hier 
om een totaal van 930 vondsten. Ruim 10% daarvan kon in het geheel niet worden 
gedetermineerd: van 331 botten kon worden vastgesteld dat ze van zoogdieren zijn, waarvan 
168 van grote zoogdieren (kolom GZ), 160 van middelgrote zoogdieren (kolom MZ) en 
slechts 3 van kleine zoogdieren (kolom KZ). Er zijn geen tabellen met zulke onderverdelingen 
voor Bodegraven 1995 en Bodegraven 2002. Nederlandse en Latijnse benamingen van 
skeletdelen staan in kolom 1 van tabel 6.2. Afb. 6.3 geeft als voorbeeld het skelet van het 
varken met Latijnse namen. 
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Afb. 6.1. Vlaktekening van Bodegraven 1996 met vindplaatsen van meer dan tien dierbotten, met de  
spoornummers aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 6.2. De verdeling van de botten  

van Bodegraven 1995, 1996 en 2002. 
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Afb. 6.3. De Latijnse namen van de botten van een zoogdier met varken als voorbeeld. 
 
De dierenbotten worden geacht afkomstig te zijn van vleesconsumptie, met uitzondering van 
het beperkte aantal botten van paarden en honden. Het belangrijkste deel van het vleesgebruik 
betreft rund, varken en schaap/geit; dit aangevuld met wild, gevogelte, vis en schelpdieren. 
Als, in navolging van Wouda, De Groot en anderen, alleen naar rund, varken en schaap/geit 
gekeken wordt als belangrijkste deel van het vleesgebruik en als dat op 100% wordt gesteld, 
dan wordt de verdeling zoals aangegeven in tabel 6.3 verkregen. 
De percentages bij Bodegraven 1995 zijn gebaseerd op de aantallen opgegeven door Roel 
Lauwerier (zie tabel 6.1). Voor Bodegraven 1996 en Bodegraven 2002 zijn schaap en geit 
(schaap/geit) samengevoegd. Er zitten in deze getallen foutmarges, die moeilijk te schatten 
zijn. Om daar enig idee van te krijgen is voor “Bodegraven1996-plus” aangenomen dat het 
gedetermineerde aantal groot zoogdier (GZ) in feite runderen betreft; dat is daarom bij het 
aantal botten van runderen opgeteld. Op dezelfde manier is dat van MZ bij varken opgeteld en 
KZ bij schaap/geit. Vooral dit laatste is een enigszins willekeurige aanname. Deze bewerking 
van de aantallen levert in tabel 6.3 de getallen in de rij van Bod.1996-plus op. In feite kan MZ 
zowel varken als schaap/geit betreffen. Het geringe aantal van drie voor KZ heeft er weinig 
invloed op. De verdeling wordt dan iets tussen Bod.1996 en Bod.1996-plus in. 
De conclusie is dat voor het vleesgebruik gebaseerd op Bodegraven 1996 er een grote 
component varkensvlees is, net zoals Lauwerier heeft geconstateerd voor een aantal 
bewoningsplekken in het oostelijk deel van de limes.1 Een grote component aan varkens voor 
vleesgebruik hangt samen met het militaire karakter van een bewoningsplaats. Een verdere 
vergelijking van het botmateriaal om iets te kunnen zeggen over het vleesgebruik in Romeinse 
vestigingen in vergelijking met inheemse bewoningsplaatsen wordt in paragraaf 6.9 gedaan.  
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Tabel 6.2. Aantallen skeletelementen van de zoogdieren van Bodegraven 1996. 

 
 
 
  

 rund varken schaap/geit paard hond marter otter edelhert eland bever GZ MZ KZ indet. totaal 
Schedel  
(cranium) 

43 14 11 - - - 1 - - 3 5 5 - - 82 

Bovenkaak  
(maxilla) 

17 7 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 28 

Onderkaak 
(mandibula) 

24 22 9 - - - - - - 1 2 - - - 58 

Tanden/kiezen 
(dentes) 

8 9 2 - - - - - - 2 - - - - 21 

Tongbeen  
(hyoid) 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Atlas  
(atlas) 

4 - 1 - - - - - - 1 - - - - 6 

Draaier  
(axis) 

2 - - - - - - - - - 2 - - - 4 

Wervel  
(vertebra) 

12 3 - - - - - - - 3 36 10 - - 64 

Heiligbeen  
(sacrum) 

5 - - - - - - - - - - - - - 5 

Rib  
(costa) 

8 2 - - - - - - - - 89 43 2 - 144 

Schouderblad 
(scapula) 

16 9 10 - - - - - - - 2 5 - - 42 

Opperarmbeen 
(humerus) 

5 16 7 - - - - - - - - 2 - - 30 

Spaakbeen  
(radius) 

12 9 3 2 - 1 - - - - - - - - 27 

Ellepijp  
(ulna) 

6 5 - - - 1 - - 1 3 - - - - 16 

Handwortelbeentje 
(carpale) 

6 1 - 4 - - - - - - - - - - 11 

Middelhandsbeen 
(metacarpus) 

10 - 2 - - - - - - - - - - - 12 

Bekken  
(pelvis) 

16 6 1 - - - - - - - 3 - - - 26 

Dijbeen 
(femur) 

9 11 8 1 - - - - - 2 - - - - 31 

Scheenbeen  
(tibia) 

12 7 2 - 1 - - - - 1 - 1 - - 24 

Fibula  
(fibula) 

1 4 - - - - - - - - - - - - 5 

Sprongbeen 
(astragalus) 

4 2 - - - - - - - 1 - - - - 7 

Hielbeen  
(calcaneum) 

3 4 - 1 - - - - - - - - - - 8 

Voetwortelbeen 
(tarsale) 

9 2 2 - - - - - - - - - - - 13 

Middenvoetsbeen 
(metatarsus) 

13 - 5 - - - - 1 - - - - - - 19 

M.hands of 
voetbeen 
(metapodium) 

3 - - - - - - - - - - - - - 3 

Teenkoot1  
(phalanx1) 

7 1 2 - - - - - - - - - - - 10 

Teenkoot2  
(phalanx2) 

4 1 - - - - - - - - - - - - 5 

Spaakbeen+ellepijp 
(radius+ulna) 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Knieschijf  
(patella) 

- - - 1 - - - - - - - - - - 1 

Middenhandsbeen2 
(metacarpus2) 

- 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Middenhandsbeen3 
(metacarpus3) 

- 3 - - - - - - - - - - - - 3 

Middenhandsbeen4 
(metacarpus4) 

- 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Ondetermineerbaar - - - - - - - - - - 28 94 1 98 221 
totaal 261 140 66 9 2 2 1 1 1 18 168 160 3 98 930 
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Tabel 6.3. Verdeling van rund, varken en schaap/geit. 
    rund  

  (in %) 
  varken  
  (in %) 

schaap/geit  
   (in %) 

Bod.1995     89,4      3,9         6,7  
Bod.1996     55,9    30,0       14,1  
Bod.1996-plus     53,6    37,6         8,6  
Bod.2002     90,3      7,0         2,7  
Lauwerier 1988     60     26         13     
 
 
6.4 Fragmentatie van de dierenbotten 
De dierenbotten van alle drie de AWN-opgravingen zijn sterk gefragmenteerd, waardoor 
identificatie vaak lastig of in het geheel niet mogelijk was. In tabel 6.4 staan de aantallen (n) 
van de dierenbotten op soort en fragmentatie van Bodegraven 1996 gegeven zoals is 
opgegeven door Wouda (2004). Voor Bodegraven 1996 is van ongeveer 70-75% van de 
botten van zowel rund, varken en schaap/geit slechts 25% of minder aanwezig. Zie tabel 6.4. 
Voor paard is dat ongeveer 22%, maar daar gaat het om een zeer beperkt aantal botten. Van 
alle botten van niet-geïdentificeerde zoogdieren is 25% of minder over.  
Voor Bodegraven 2002 is van 68% van de runderbotten 25% of minder over; voor GZ is dat 
voor 79% het geval (De Groot 2005). De getallen voor Bodegraven 1996 en Bodegraven 2002 
verschillen niet zo veel dat gezegd kan worden dat de dierenbotten van Bodegraven 1996 
duidelijk meer gefragmenteerd zijn dan die van Bodegraven 2002. 
 
 
Tabel 6.4. Fragmentatie van botten Bodegraven 1996 (Wouda 2004). 
 
fractie   1.0  0.75  0.5  0.25  <0.25  
soort n   %  n  % n   %  n  %   n  % totaal 
rund 22   8,4 27 10,3 21   8,0 26 10,0 165 63,2 261 
varken   6   4,3 19 13,6 10   7,1 26 18,6   79 56,4 140 
schaap/geit   4   6,1   8 12,1   7 10,6   9 13,6   38 57,6   66 
paard   4 44,4   2 22,2   1 11,1 - -     2 22,2     9 
hond - - - -   2 100 - - - -     2 
marterachtig - - - -   2 100 - - - -     2 
otter - -   1 100 - - - - - -     1 
edelhert - - - - - -   1 100 - -     1 
eland - - - -   1 100 - - - -     1 
bever   5 27,8   5 27,8   2  11,1   1   5,6     5 27,8   18 
GZ - -   1   0,6 - -   5   3,0 162 96,4 168 
MZ - - - - - -   2   1,3 158 98,8 160 
KZ - - - - - - - -     3 100     3 
onbepaald - - - - - - - -   98 100   98 
totaal zoogd 41   4,2 63   6,8 46   4,9 70   7,5 710 76,3 930 
 
 
6.5 Verwering, bewerkingssporen en verbranding  
De botvondsten van Bodegraven 1996 zijn goed geconserveerd en glad, waardoor snij-, hak- 
en vraatsporen goed te zien zijn. Een klein gedeelte (35 fragmenten) vertoont brandsporen en 
is gecalcineerd. De botvondsten van Bodegraven 2002 zijn meer verweerd. In tabel 6.5 wordt 
een overzicht gegeven van aantallen botten (n) met geconstateerde bewerkingen, vraat en 
brand. Sporen van bewerking zijn het segmenteren van de karkassen, het klieven van 
beenderen, hakken en snijden. 
Het aantal bewerkte botten is hoog, vooral die van runderen en dan met name voor  vondsten 
van Bodegraven 2002. Het zijn voornamelijk hak- en snijsporen. Voor alle zoogdieren 
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tesamen is het 25% voor Bodegraven 1996 en 60% voor Bodegraven 2002. Er is maar in 
beperkte mate sprake van vraat- en brandsporen van de vondsten van deze beide opgravingen. 
Van Bodegraven 1995 zijn hier geen gegevens over. 
 
Tabel 6.5. Sporen van bewerkingen, vraat en brand voor Bodegraven 1996 en 2002 (Wouda 2004). 
                        Bodegraven 1996 Bodegraven 2002 
soort totaal 

  n 
    bewerkt 
      n     % 

      vraat 
    n      %         

    brand 
     n    % 

totaal  
   n    

Bewerkt 
   n     % 

  vraat   
   n    % 

     brand     
    n    % 

rund 261 103   39 10    4  3     1 295 194   66 12   4 - 
varken 140   32   23 12    9  2     1   23   10   44   1   4 1    4 
schaap/geit   66   22   33   6    9 -     9     1   11  - 1  11 
bever   18     6   33 -  1     6     1    -  - - 
paard     9     3   33  4   44    16     3   19  2   13 - 
hond     2 -  1   50      5    -  - - 
marterachtig     2 - -      -    -  - - 
edelhert     1 - -      -    -  - - 
eland     1     1 100  1  100      1    1  100  - - 
otter     1     1 100 -       -    -  - - 
GZ 168   47   28 7      4   7    4   61  41    67  - - 
MZ 160   18   11 4      3 18  11   13   5     39  - - 
KZ     3    - -  1   33     -   -  - - 
onbepaald   98    - -  3     3     -   -  - - 
totaal zoogdier 930 233  25% 43    5% 35   4% 424 255   60% 15    4% 2  0,5% 

 
 
6.6 Slachtleeftijd en geslacht 
Leeftijden zijn geschat met de methode van Higham (1976), gebaseerd op gebitselementen. 
Aan de hand van de morfologie kon in een enkel geval het geslacht worden bepaald, echter 
van te weinig botten om de verhouding van mannelijke en vrouwelijke dieren te bepalen.  
De grootte en vorm van botten kan informatie geven over de leeftijd en geslacht. Voor 
Bodegraven 1996 geeft Wouda (2004): 
 Rund:  15 fragmenten  leeftijd   0-18 maanden 
  13 fragmenten  leeftijd 18-42 maanden 
  14 fragmenten  leeftijd 42-48 maanden. 
Samen 42 fragmenten; dus in feite maar een klein deel van de runderfragmenten. Een 
aanzienlijk deel van de runderen (kalveren) werd jong geslacht. De overige runderen zijn dan 
behouden gebleven om de kudde in stand te houden en om in bijproducten te voorzien (melk, 
huiden etc.). 
Van de varkens werd ook een aanzienlijk deel vroeg geslacht. Van 43 fragmenten, waarvan de 
leeftijd kon worden bepaald, zijn 17 stuks geslacht voor de leeftijd van 12 maanden. Van een 
beperkt aantal (15) fragmenten van schaap en geit kon de slachtleeftijd bepaald worden. 
Ongeveer een kwart is geslacht voor de leeftijd van nog geen 10 maanden (Wouda     2004). 
In vergelijking daarmee noemt Lauwerier (1988) dat bijna alle varkens van het oostelijk deel 
van het Rijngebied en van de castra in Nijmegen geslacht zijn vóór de leeftijd van 36/42 
maanden. 
Van 69 fragmenten van rund van Bodegraven 2002 kon de leeftijd bepaald worden (De Groot   
2005), van 24 fragmenten is dat vroeg (0-18 maanden), 11 fragmenten middelmatig (18-42 
maanden) en 34 laat (42-48 maanden). Voor paarden en varkens is het aantal fragmenten te 
gering om daar een uitspraak over te kunnen doen. 
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6.7 Schofthoogte rund en paard 
Onder schofthoogte wordt verstaan de afstand van de grond tot de schoft, het hoogste punt 
van de rug, dat zich onder de hals tussen de schouderbladen bevindt. 
Door het meten van de grootte van bepaalde botten konden in een aantal gevallen 
schofthoogten van runderen en paarden bepaald worden door gebruik te maken van 
vermenigvuldigingsfactoren voor runderen zoals opgegeven door Bergström en Van 
Wijngaarden-Bakker (1993) en voor paarden door Vitt (1952). Voor het meten van botten 
wordt verwezen naar het standaardwerk van Von den Driesch (1976). Er worden geen 
berekeningen door Wouda (2004) en De Groot (2005) gegeven; alleen resultaten.  
Voor één rund van Bodegraven 1996 is door Wouda (2004), gebruikmakend van een 
bovenvoorpootbeen (humerus), als schofthoogte 120 cm bepaald. Dit komt goed overeen met 
de gemiddelde schofthoogte van 117 cm voor koeien uit Romeins Zwammerdam door Van 
Mensch genoemd,2 en 115 cm door Lauwerier opgegeven voor het Oostelijk Rivierengebied 
in de eerste en tweede eeuw.3  
Op grond van het spaakbeen (radius) van een paard uit Bodegraven 1996 bepaalde Wouda 
(2004) een schofthoogte van 144-152 cm, uitgaande van gegevens van Vitt (1952) en in 
overeenstemming met 150 cm op basis van gegevens van Lauwerier (1988). Dit is een 
schofthoogte die bekend is van militaire contexten. Voor één paard uit Bodegraven 2002 heeft 
De Groot (2005) op basis van een dijbeen (femur) de schofthoogte bepaald op 136-144 cm. 
Dit valt volgens Vitt (1952) in de categorie “gemiddeld”. Deze schofthoogte kwam zowel 
voor in inheemse nederzettingen ten zuiden van de limes als in villae en in militaire contexten  
(De Groot 2005).  
 
6.8 Overige dierklassen 
Een beperkt aantal botten van andere dieren is gevonden: 28 stuks in Bodegraven 1996 en 
slechts vier in Bodegraven 2002. Het grootste aantal van Bodegraven 1996 is van ganzen 
(22). Daarvan konden tien worden herkend als afkomstig van kolgans en brandgans. Onder de 
vogelbotten bevinden zich vijf van huishoenen (kippen), waarvan drie van Bodegraven 1996 
en twee van Bodegraven 2002. 
Van Bodegraven 1996 waren 20 botten van vissen: 17 van snoek, één van steur; twee konden 
niet op soort gedetermineerd worden. Van Bodegraven 2002 is er slechts één bot van een vis, 
namelijk van steur. Omdat er geen grond is gezeefd, zullen de vissenbotten 
ondervertegenwoordigd zijn.  
Een relatief groot aantal schelpen is bij Bodegraven 1996 gevonden, namelijk 76. Het grootste 
deel betreft zoutwatermollusken. Daarvan zijn 55 mossels, 13 schildermossels en 2 Bataafse 
stroommossels. De laatste twee soorten zijn zoetwatermossel. In de vondstenlijst van 
Bodegraven 2002 zijn slechts twee schelpen opgenomen, maar er worden wel schelpen-
pakketten genoemd, die door Kuijper (2005)4 van de Universiteit Leiden zijn onderzocht. 
 
6.9 Vergelijking vleesgebruik in een aantal vindplaatsen uit de Romeinse tijd 
Tabel 6.3 laat een groot verschil in vleesgebruik zien zoals is afgeleid uit de vondsten van 
botten van rund, varken en schaap/geit in Bodegraven 1995 en Bodegraven 2002 in 
vergelijking met Bodegraven 1996. Uit de aard der zaak is dit een relatieve vergelijking. In 
een aantal publicaties wordt ingegaan op het verschil in vleesgebruik tussen militair-
Romeinse vestigingen en civiele, cq. inheemse bewoningsplaatsen. Het Romeinse menu heeft 
een groter component aan varkensvlees. Lauwerier (1988) geeft dat aan in zijn studie over het 
oostelijke deel van de limes in Nederland. Hij wijst erop dat ook het landschap daar enige 
invloed op kan hebben gehad. Een uitgebreide studie van Vanderhoeven (1996) over vroege 
bewoningen geeft een opmerkelijke verandering van het gebruik van vlees te zien, zoals uit de 
vondsten van botten blijkt voor verschillende perioden van de bewoningsplaats in Tongeren 
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aan de Kielerstraat. Tongeren-1 in afb. 6.4 betreft de eerste eeuw voor onze jaartelling van 
een Romeins-militaire vestiging. Tongeren-2 zou dan de eerste eeuw n.Chr. betreffen. Daarna 
kreeg de bewoning in Tongeren een civiel karakter en nam het gebruik van varkensvlees 
aanzienlijk af. Ook het vleesgebruik in de castella van Woerden volgens Van Dijk (2008) en 
in Alphen aan den Rijn (put 29) vertoont grote componenten aan varken, terwijl het civiele 
vleesgebruik in Woerden en Alphen aan den Rijn dat niet heeft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.6.4. Cirkeldiagrammen van botvondsten betreffende: rund, varken en schaap/geit in Bodegraven,  
Tongeren (Vanderhoeven 1996), Woerden (Van Dijk 2008) en Alphen aan den Rijn (Fisher 2004).  
 
 
Voor informatie over het inheemse vleesgebruik kan gerefereerd worden aan een studie van 
Nieweg (2009). Hij geeft percentages voor rund, varken en schaap/geit voor een aantal 
inheemse bewoningsplaatsen in de Romeinse tijd in het kustgebied van Zuid-Holland (de 
locaties zijn: Hoge Veld, Scheveningseweg, Rijswijk-de Bult fase II, Schipluiden-Harnasch-
polder noord, Wateringen-Juliahof en OVE96). Nieweg concludeert daaruit dat “varkens een 
bescheiden rol hebben in de veestapel van de inheemse boeren in de Romeinse tijd”. Als zijn 
getallen gecorrigeerd worden voor paard en hond, dan variëren de percentages voor varken 
van 1,2% tot 6,1%. 
Tot slot kan voor Bodegraven geconstateerd worden dat Bodegraven 1996 inderdaad voor een 
lange periode een Romeins-militaire plaats betreft met een aanzienlijke component van 
varken voor het vleesgebruik. Bodegraven 1995 betreft een houten castellum van de jaren 61 
tot 69/70 n.Chr. Het gaat hier om een vroege vestiging van Romeinse militairen, die voor hun 
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vleesvoorziening vooral van de lokale voorziening afhankelijk zullen zijn geweest. Na de 
vernietiging van dit castellum tijdens de Bataafse opstand is deze locatie niet meer gebruikt, 
zoals door Van der Kooij e.a. (2005) is beargumenteerd. Zie ook hoofdstuk 3. Het 
vleesgebruik in dit castellum betreft dus maar een korte periode. Bodegraven 2002 heeft een 
civiel-inheems patroon voor vleesgebruik. Het is waarschijnlijk een plaats geweest waar afval 
is gedumpt. Zie ook hoofdstuk 5. Het slachtafval van deze locatie kan zowel van Romeinse 
militairen als van civiele bevolking afkomstig zijn. De bijdrage van varken, schaap en geit is 
daar opmerkelijk gering. 
 
 
6.10 Slotopmerkingen  
Om de Romeinse vestigingen van vlees te voorzien, zal de lokale economie zich hebben 
aangepast. Aangenomen mag worden dat slachtvee zoveel mogelijk van betrekkelijk nabije 
boerderijen afkomstig zal zijn geweest. In de beginfase van hun aanwezigheid in onze streken 
zullen de Romeinen zich hebben moeten aanpassen aan wat lokaal beschikbaar was. In de 
loop van de tijd zal de economie zich meer ontwikkeld hebben naar de wensen van de 
Romeinen. Ook zal dit de levering van huiden, melk, wol etc. hebben omvat. Vondsten van 
doorboorde schouderbladen wijzen op het roosteren van vlees als houdbaar en verhandelbaar 
product.  
Men kan zich afvragen in hoeverre de inheemse bevolking voor de levering van vlees en 
andere dierproducten schatplichtig is geweest aan de Romeinen of dat er sprake was van een 
markteconomie.  
 
 
Noten 
1 Lauwerier 1988, 83, tabel 26. 
2 Van Mensch 1974, 155. 
3 Lauwerier 1988, 170.  
4 Kuijper 2005, zie Appendix 1. 
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Hoofdstuk 7. Romeinse metaalvondsten van de AWN-
opgravingen in Bodegraven 
 
Bij de drie opgravingen zijn zowel Romeinse als post-Romeinse metaalvondsten aangetroffen. 
De hoeveelheden zijn beperkt. In deze opgravingen is wel regelmatig, maar niet-systematisch, 
met detectoren naar metaal gezocht, waardoor mogelijk kleine vondsten gemist zijn. Een deel 
van het metaal is van de stort afkomstig. 
In de drie tabellen 7.1, 7.2 en 7.3 zijn de metaalvondsten beschreven per opgraving met 
vondstnummers, put- en vlak-nummers, spoornummers en metaalsoort. De laatste kolommen 
geven de aard van de metaalvondsten aan. De locaties van de AWN-opgravingen in 
Bodegraven zijn te vinden op de plattegrond van Bodegraven afb. 1.2. 
 
 
Tabel 7.1. Metaalvondsten Bodegraven 1995 (R is Romeins, nR niet Romeins). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij de opgraving in 1995 aan de Willemstraat, waar de resten van een houten poortgebouw en 
een deel van de wal van een Romeins castellum zijn blootgelegd, is het totale vondstmateriaal 
niet omvangrijk en is slechts een zeer beperkt aantal metaalresten gevonden. Een groot deel 
van die vondsten is niet-Romeins (nR), zoals in tabel 7.1 is aangegeven. Het geringe aantal 
Romeinse metaalvondsten (R) in deze opgraving kan het gevolg zijn van het feit dat het een 
deel van het castellum betreft waar metaalresten niet gemakkelijk onder terecht konden 
komen en mogelijk ook niet goed geconserveerd konden worden onder geschikte 
omstandigheden.1 Een andere oorzaak voor het geringe aantal artefacten kan zijn dat dit 
castellum maar kort in gebruik is geweest en wel van het jaar 61 n.Chr. tot 69/70 n.Chr., het 
jaar waarin het castellum tijdens de Bataafse opstand door brand is vernietigd. Waarschijnlijk 
heeft er op deze lokatie geen herbouw plaatsgevonden. 
 
 
 

vnr  p/vl spoor materiaal aantal  R/nR determinatie/opmerkingen 
31 1/1 S1 ijzer 1  afgevoerd 
38 1/1 S15 ijzer 1 R spijker, vierkant 
52 2/1 0 ijzer 1 R spijker 
52 2/1 0 brons? 1  brok geoxideerd, mogelijk 

geen metaal 
84 3/1 S35 ijzer 1  n.t.d. 
3 1/1 aanleg ijzer 1  dik draad 
3 1/1 stort ijzer 1 nR schroef modern 
17 1/1 S19 ijzer 13 nR blik, verzinkt?  
51 2/1 S19 lood 1 nR reep daklood, spijkergaten 
62 1/0 p ijzer 1 nR steekbeitel, 1850-1900   
172 6/1 S19 ijzer 1 nR spijker? rond 
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Tabel 7.2. Metaalvondsten van Bodegraven 1996 (R is Romeins, nR is niet-Romeins). 

 
 

vnr  put/vl spoor materiaal aantal R/nR determinatie/opmerkingen 
1  1/1 aanleg ijzer 1 

1 
1 
1 
1 

nR 
nR 
nR 
R 
R 

1 strip 14x3 cm 
1 strip 7,5x1,5 cm 
deel scharnier 
spijker 
 spijkerkop 

7 1,2,3 stort ijzer 
ijzeroer 
ijzer 
 
ijzer 
ijzer 
lood 

1 
1 
3 
 
1 
1 
2 

R 
R? 
R 
 
R 
R 
R 

handgreep diam. 7,5 lang 8,6 cm afb. 7.1 
ellipsoïdale vorm 5x1,5 cm 
afgebroken spijkers, vierkant, een kop 4,5 cm  
en 3 cm lang; twee 4 mm dik, 4 en 5 cm lang 
holle punt, speerpunt? 
deurbeslag 
brokje en plaat 2,3x1 cm 

8 1/1 S1 ijzer 1 nR kleine fragmenten van een vispan 
11 1/1 S1  

verstoring 
ijzer 
? 

2 
1 

nR 
nR 

spijkers 
n.t.d. 

24  1/1 - messing 1 R plaatje ingeponst, 2 cm lang,, afb.7.2:2 
41  2 aanleg ijzer 2 nR spijkers 4 en 5 cm lang 
45  2/1 - ijzer 1 nR deel vispan met oor, 16 cm breed, 13 hoog, 0,3 dik  
46  2/1 - brons 1 R munt, As, Claudius 
48  2/1 S12 ijzer 1 R spijkerkop 
55  2/1 S1 ijzer 3 R spijkers, lang 5,5,  7,5 en 8,7 cm 
58  2/1 S15 brons 1 R halve ring van gesp diam. 4, dik 0,5 cm 
66  2/1 S1 ijzer 1 nR vispan (vgl. vnr. 45) met oren 47 cm lang 28 cm  

breed, 12,8 cm diep 
67  2/1 S1 

S16/S1 
ijzer 
ijzer 

1 
4 

R 
nR 

spijker, 3,8 cm lang 
kleine fragmenten vispan 

74  2/1 S16 ijzer 3 R 2 spijkers, 1 zonder kop 
76  2/1 S15 ijzer 1 R spijker 4,5 cm 
77  2/1 S13 ijzer 2 

 
1 
1 

nR 
 
R 
R 

spijkers 3 mm dik: één met kop 5 cm lang 
één zonder kop, 5 cm lang  
grendel lang 11,5 cm, midden 2 cm, eind 0,8 cm 
spijker met kop 5,6 cm lang, vierkant 0,6 cm 

78  2/1 S16 ijzer 1 R strip 3,5x1,5 cm 
80  2/1 S1/S16 ijzer 1 nR spijker 
81  2/1 S13 ijzer 1 R spijker (deel) 3 cm lang 
110  3/1 verstoring ijzer 2 

1 
1 

R 
R 
n.t.d. 

2 staven 1x1x17, en 1x1x6 cm 
spijker zonder kop 
vlak stuk 

112  3/1 verstoring ijzer 1 nR 1 kopspijker 
114  3/1pr. W.prof. 

onderzijde 
ijzer  3 R 

R 
R 

kop van spijker,  2 cm 
spijker zonder kop, 4,5 cm 
fragment spijker rechthoekig, 3x2,8 cm 

115  3/1 S21 ijzer 1 R spijker zonder kop, 2,5 cm 
117  3/1 S23 ijzer 1 R spijker, deel 3 cm 
119  3/1 bij S32 brons + 

loodleg.  
3 R beslagstrips, breed 1,1 cm, lang 5,6 en 5,5 cm  

met lood ingegoten afb. 7.2:3 
120  3/1 bij S40 brons 1 R beslag (phalera), diam. 3,5 cm hoog 1 cm afb. 7.2:1  
121  3/1  - brons 1 R vingerring, diam. 2 cm, dikte 0,5 mm   
122  3/1 S1 ijzer 1 R spijker 
126  3/1 S26/S38 ijzer 1 R spijker 9,5 cm 
128  3/1 S24/S25 ijzer 1 

1 
R 
R 

spijker 7,2 cm 
brok ijzer 4,5 cm 

129  3/1 S22 ijzer 2 
1 

nR 
R 

spijkers met kop, 2, resp. 2,5 cm 
spijker zonder kop, 1,5 cm 

132  3/1 stort Z.pr ijzer 1 
1 

? 
? 

sikkelvormige strip met bout 14 cm 
gebogen strip 16,5 x 3 cm 

139  2/1 S34/S35 ijzer 4 R? brokjes 
210  3/1 S32/S29 ijzer 1 R spijker 5,5 cm 
236 3/west.pr west. van 

S32/S29 
brons 1 R hangertje 1,3 cm 
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Op het terrein aan de Oud-Bodegraafseweg, dat in 1996 is opgegraven, zijn metaalvondsten 
gedaan, waarvan het merendeel Romeins is; zie tabel 7.2. Dit wijst op een Romeinse activiteit 
op deze locatie. In de aardewerkvondsten konden twee fasen worden onderscheiden. De 
Romeinse aanwezigheid op deze locatie moet zich over een langere periode hebben 
uitgestrekt. 
 
 Tabel 7.3. Metaalvondsten van Bodegraven 2002 (R is Romeins, nR is niet-Romeins). 
vnr  p/vl spoor materiaal aantal  R/nR determinatie/opmerkingen 
3 1/1 - ijzer 1 R spijker 
12 1/1 S7 messing 1 R spatel, lang 17,2 max breedte 1,2 

cm, afb. 7.4 
12 1/1 S7 ijzer 1 R spijker 4 cm 
12 1/1 S7 ijzer 1 R staaf 8 cm 
15 1/1 - ijzer 1 R spijker met kop, 12 cm lang, kop 

3,8 cm diameter 
17 1/1 S4,5,6 lood 1 R brok 
26 1/2 - ijzer 4 R spijkers 3 tot 7 cm 
26 1/2 - ijzer 1 R lemmet 13x1 cm 
26 1/2 - lood 1 R brok 
30 1/2 - ijzer 1 R spijker 4,5x3 cm 
30 1/2 - ijzer 1 R spijker 6 cm 
32 1/2 - ijzer 1  plaat 13x5 cm 
38 1/2 S13 brons 1 R munt, afb. 7.3 
73 2/2 - ijzer 1 R strip 10x2,5 cm 
73 2/2 - ijzer 1 R spijker, kop 4 cm  
 
De opgraving in 2002 betreft eveneens een terrein aan de Oud-Bodegraafseweg maar 
zuidelijker en verder van de Rijn af. Dit terrein is geïdentificeerd als een depressie, in de 
Romeinse tijd gelegen naast en aan de oostzijde van het veenriviertje de Oude Bodegrave. Het 
vermoeden is dat op de locatie van deze opgraving vooral afval is gedumpt. Ook kan een deel 
van het gevonden materiaal bij een overstroming hier zijn ingespoeld. Het aantal 
metaalvondsten op dit terrein is beperkt maar bevat enkele interessante objecten. Ze zijn 
grotendeels als Romeins herkend; zie tabel 7.3. 
 
7.1 Beschrijving per metaalsoort 
Tabel 7.4 geeft de verdeling in metaalsoorten ijzer, koper en koperlegeringen (brons, messing) 
en lood van de drie genoemde AWN-opgravingen. In totaal gaat het om 71 Romeinse 
vondsten, al met al een wat beperkte hoeveelheid om een zinvolle verdeling over het gebruik 
te maken.  
 
De metaalvondsten zijn vergeleken met beschrijvingen van Haalebos (1977), Bosman (1997) 
en Stuart (1986). 
 
Tabel 7.4. Verdeling van de Romeinse metaalvondsten in  
Bodegraven in soorten (ijzer, koper/legeringen, en lood). 
 
soort 1995 1996 2002 totaal 
ijzer 2 39 13 54 
koper en 
koperlegeringen* 

 
0 

 
  8 

 
  2 

 
10 

lood 0   2   2   4 
samengesteld metaal 0   1**   0   1 
totaal    69 

*brons of messing, ** messing met lood/(legering) 
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De meeste Romeinse metaalvondsten zijn van ijzer en betreffen voornamelijk spijkers met 
vierkante doorsnede en platte koppen. Deze spijkers zijn gesmeed met lengten van 3 tot 10 
cm. De kop is soms erg breed: tot 4 cm. Vaak is roestvorming aan Romeinse spijkers gering, 
hetgeen wijst op een goede kwaliteit ijzer. Mogelijk is dat het gevolg van de productie van het 
ijzer en vervolgens het herhaald smeden om de spijkers in hun vorm te krijgen. Hierdoor kan 
het siliciumgehalte hoog zijn geworden, hetgeen bepalend is voor de bestendigheid tegen 
corrosie. Behalve spijkers zijn er stukjes ijzer gevonden in de vorm van plaat- en 
staafmateriaal van meestal geringe afmetingen die door de context van de vondsten als 
Romeins kunnen worden aangemerkt. Er is ook een lemmet gevonden in de Romeinse 
vondstenlaag van Bodegraven 2002. 
In de stort van de opgraving van 1996 zijn een ijzeren handgreep (afb. 7.2), enige Romeinse 
spijkers, een holle punt mogelijk van een speer en een object van ijzeroer gevonden. Metingen 
door Ineke Joosten van het ICN bevestigen dat dit inderdaad ijzeroer is.2 Dit laatste object 
heeft een ellipsoïdale vorm en lijkt een beetje op een slingerkogel, zij het dat het nogal klein 
is en een erg uitgerekte vorm heeft. Door de vondstomstandigheden van dit object kan het ook 
post-Romeins zijn. De metingen van het ICN hebben tevens aangetoond dat er op het 
oppervlak kleine, witte plekjes zijn die of lood of tin en koper bevatten. Op grond daarvan kan 
geconcludeerd worden dat dit object in een omgeving is geweest waar met deze metalen 
gewerkt werd. Er zijn enkele brokjes lood van ondefinieerbare vormen gevonden. Dit kunnen 
resten zijn van plaatselijke loodbewerking door de Romeinen. Loden voorwerpen zijn niet 
gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7.1. Versieringen van Romeinse riemen en tuigwerk. 1) Bolvormige bronzen “knop” als versiering  
voor riem of tuigwerk: 1V bovenaanzicht en 1Z zijaangezicht, diameter 3,5 cm, 2) Ingeponst messing  
plaatje als versiering, lengte 2 cm 3) Messing beslagstrip, aan de achterkant lood ingegoten: 3V is voorkant  
en 3A is achterkant, lengte 5,6 cm. (foto's Leo den Hollander).  
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Verder zijn er vondsten van koperlegeringen 
(tinbrons en messing) en wat koperen plaatjes. In de 
opgraving van Bodegraven 1996 zijn stukjes lorica 
segmentata (plaatjespantser) van messing en 
phalera (versieringen) van riemen en/of paarden-
tuig aangetroffen. Afb. 7.1:1 laat een bolvormige 
knop zien, mogelijk gebruikt als beslag (phalera) 
van een riem. Op afb. 7.1:2 is een geponst plaatje 
afgebeeld dat ook een versiering kan zijn geweest. 
Een stevige halve bronzen ring (diameter 4 cm, 
dikte 0,5 cm) kan van paardentuig zijn. Een dunne 
ring is aan de binnenkant glad en op grond van de 
afmetingen moet dit een vingerring zijn.  
Opvallend zijn de stukjes messing in afb. 7.1:3 met 
lood (of loodlegering) aan de achterzijde blijkbaar 
bedoeld als verzwaring van deze versieringen, die 
mogelijk deel van paardentuig (versierings/hanger-
riemen3) waren. Deze stukjes metaal zien er 
industrieel gemaakt uit, door in strookjes messing 
van 15 mm breed en een lengte van ongeveer 5 cm 
identieke langwerpige sleuven te ponsen, waarin het 
lood is gegoten.  

 
 
Twee gevonden munten betreffen een koperen as (Claudius) van de opgraving Bodegraven 
1996, en een messing sestertius uit de opgraving van Bodegraven 2002. De sestertius is bij 
het uitprepareren van de lange liggende balk in vlak 2 blootgelegd, zie afb. 7.3. Deze munt 
heeft een afbeelding van keizer Trajanus met aan de achterkant de godin Pax zittend op een 
zetel afgebeeld (RIC 432).4 Scepter en tak zijn nog vaag te herkennen. De randtekst aan de 
voorkant is: 

IMP.CAES.NERVA.TRAIAN.AVG.GERM.P.M. 
 

 
 
Afb. 7.3. Romeinse munt, sestertius, met op de voorkant een beeltenis van Trajanus  
en op de achterkant godin Pax (uitvergroot). 
 

 

 

 

5 cm 5 cm 
Afb. 7.2 Handgreep van ijzer, Romeins. 
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Op basis van deze identificatie kan vastgesteld worden dat deze munt in 102 n.Chr. is 
geslagen. De gemeten samenstelling van de sestertius is 88,0 gewichts% koper en 11,8 
gewichts% zink en dus is het messing.5 Messing is in de tijd van Augustus als muntmateriaal 
geïntroduceerd met 23-25 gewichts% zink. Geleidelijk is echter de hoeveelheid zink in 
Romeinse munten afgenomen tot ongeveer de helft in de tijd van Trajanus en Hadrianus.6  
In de opgraving van Bodegraven 2002 is een messing spatel in perfecte conditie gevonden 
(afb. 7.4). Dit type spatel is onderdeel van het medisch instrumentarium van de Romeinen. De 
vorm en grootte van deze spatel komt overeen met die van andere spatels die langs het 
westelijk deel van de limes zijn gevonden. Vergelijkbare spatels maken deel uit van de 
collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In een catalogus van Romeinse 
medische instrumenten van het Römisch-Germanisches Zentral-Museum te Mainz is een 
groot aantal spatels afgebeeld (Künzl 2002). De meeste daarvan wijken qua vorm sterk af van 
de spatel uit Bodegraven. Vergelijkbaar met de spatel van Bodegraven zijn de 
inventarisnummers B50 en B51, zij het dat deze net onder het blad kleine versieringen in de 
vorm van ringetjes hebben. 
 

 
 
Afb. 7.4. Messing spatel, door de Romeinen gebruikt voor medische doeleinden, lengte 17,2 cm. 
 
 
De samenstelling van de spatel is 80,3% koper, 18,6 % zink met een kleine hoeveelheid tin 
(0,3%). Dit zijn gemiddelden van twee geheel verschillende type metingen, namelijk “neutron 
resonance capture analysis” (NRCA) en “röntgen fluoresentie” (XRF). Met NRCA is de 
bulksamenstelling bepaald en met XRF wordt de samenstelling op het oppervlak gemeten. In 
dit geval is dat op drie plaasten gedaan en daarna gemiddeld. De resultaten stemmen goed met 
elkaar overeen.7 Er zijn nog kleine hoeveelheden andere metalen waargenomen: antimoon, 
arseen en zilver met beide methoden en goud, nikkel en lood met XRF. Deze spatel is dus van 
messing met een gehalte aan zink dat normaal is voor Romeins messing.  
 
 
 
Noten 
1 Polak e.a. 2004, 188. “Metalen objecten uit de oeverzone zijn voor het merendeel goed 

afgesloten van zuurstof en daardoor goed geconserveerd. Voorwerpen van het 
 castellumterrein verkeren over het algemeen in een slechte conserveringstoestand.” 
2 Ineke Joosten (ICN/CEN) bevestigde de veronderstelling dat dit object van ijzeroer is. Met  

“scanning electron microscopy” is de samenstelling van delen van het oppervlak nader  
bestudeerd. Kleine witte plekjes, die op het oppervlak te zien zijn, bevatten of lood of tin en  
koper. Dit object lijkt op een slingerkogel, zij het nogal uitgerekt (ellipsoïdaal; b/a ≈ 0.26) met  
een laag gewicht (15,9 gram) maar relatief hoge dichtheid (2,8 gr/cm3). Lendering en Bosman  
(2010), 123, vermelden loden werpkogels van ongeveer 15 gram, gevonden bij Velzen. 

3 Hagedoorn 2012, 23 en Bishop 1988, 99. 
4 RIC = Roman Imperial Coinage. 
5 Gemeten met röntgen fluorescentie spectroscopie (XRF), P. Hallebeek, ICN, Amsterdam. 
6 Zie Riederer 1974. De eerste sestertii, geslagen in de tijd van keizer Augustus, waarbij  

voor het eerst van de nieuwe legering messing gebruik werd gemaakt, bevatten volgens metingen  



ROMEINS BODEGRAVEN                              AWN-OPGRAVINGEN IN BODEGRAVEN 1995, 1996 EN 2002 

 127 

van Riederer 22,8 gewichts% zink en omstreeks 0,2 gewichts% tin en lood.  
 Sestertii geslagen in de tijd van Trajanus en Hadrianus bevatten veel minder zink;  
 omstreeks 13 gewichts%, met 0,7 tot 1,0 gewichts% tin en een vergelijkbare  
 hoeveelheid lood. Na Commodus verdwijnt zink uit de Romeinse sestertii en wordt het  
 vervangen door tin en vooral door lood. 
7 De metingen met röntgen fluorescentie (XRF) zijn door P. Hallebeek van het ICN te  

Amsterdam gedaan; de meting met resonante neutron vangst door H. Postma (TU-Delft) in het  
IRMM in Geel (B). In de tabel hieronder staat de samenstelling van de Romeinse spatel in  

 Gewichtsprocenten (gew.%) met twee methoden gemeten. 
 

 NRCA bulk meting XRF op 3 plaatsen gemiddeld 
element gew.% fout gew.% fout gew.% 
koper 80,49 ± 0,32 80,23 ± 0,26 80,36 
zink 18,84 ± 0,30 18,30 ± 0,15 18,56 
tin   0,40 ± 0,10   0,18 ± 0,04   0,29 
antimoon   0,21 ± 0,01   0,16 ± 0,06   0,18 
arseen   0,035 ± 0,002   0,047 ± 0,024   0,041 
zilver   0,029 ± 0,003   0,16 ± 0,036   0,09 
goud     0,41 ± 0,23  
nikkel     0,15 ± 0,05  
lood     0,36 ± 0,08  
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Hoofdstuk 8. Bodegraven, synthese Romeinse tijd 
  
De drie opgravingen die tussen 1995 en 2002 in het centrum van Bodegraven hebben 
plaatsgevonden, hebben een grote hoeveelheid Romeinse sporen en vondsten aan het licht 
gebracht. Zeker is nu dat hier een militaire vestiging heeft gelegen. De uitkomsten van deze 
opgravingen zullen in dit hoofdstuk met elkaar in verband worden gebracht en in een bredere 
historische context geplaatst worden. 
 
8.1 Romeinse veldtochten en veroveringen in Noordwest-Europa (periode 
Caesar-Augustus)   
Zoals vermeld in de inleiding veroverde Caesar tijdens de Gallische oorlog van 58 tot 50 
v.Chr. heel Gallië en delen van Germania en bereikte daarbij de Rijn in Duitsland en 
Nederland. Maar van een actieve aanwezigheid van de Romeinen in Nederland was toen nog 
geen sprake. Dat gebeurde in de decennia daarna onder de eerste Romeinse keizer, Augustus 
(27 v.Chr.–14 n.Chr.). Er werden in die tijd drie legerplaatsen in Nederland gebouwd: 
Vechten (Fectio) bij Utrecht, de Hunerberg bij Nijmegen en het maritieme fort Flevum bij het 
huidige Velsen. Deze versterkingen dienden enerzijds om de veroverde gebieden in ons land 
onder controle te houden en anderzijds als uitvalsbases voor verdere veroveringen ten 
noorden van de Rijn tot de Elbe. De Elbe zou de grens van het Romeinse Imperium moeten 
worden. De Romeinen ondervonden veel weerstand bij de expedities in het gebied tussen de 
Rijn en Elbe.1 Vooral de Varusslag in 9 n.Chr. was vernederend voor de Romeinen door de 
grote verliezen aan mankracht en materiaal afkomstig van drie legioenen. 
 
8.2  De Rijn als versterkte natuurlijke grens (periode Claudius)  
Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van de expedities in Germania en de 
voortdurende problemen met opstandige Germaanse stammen waren er bij de Romeinen 
twijfels gerezen of het wel realistisch was het gebied tussen de Rijn en Elbe te veroveren en 
onder volledige controle te brengen. Uiteindelijk zag keizer Claudius (41–54 n.Chr.) af van de 
verovering van Germaanse gebieden over de Rijn. Zijn belangstelling ging in eerste instantie 
uit naar de verovering van Britannia. Claudius wilde bovendien geen oorlog op twee fronten 
tegelijk voeren. Hij besloot in 47 n.Chr. dat de Rijn een versterkte natuurlijke grens van het 
Romeinse Rijk moest worden. Er werd in korte tijd een reeks forten (castella) op de zuidelijke 
(linker) oeverwallen van de Rijn gebouwd, later aangevuld met wachttorens. De Rijn was 
belangrijk voor de vloot als aanvoerroute voor goederen en manschappen in verband met de 
verovering van Britannia. Langs de Rijn als natuurlijke transportlijn werd op de linkeroever 
een militaire weg, de limesweg, als verbinding tussen de forten aangelegd.  
 
8.3 De Bataafse opstand tot einde Romeinse tijd (periode vanaf Nero) 
Na de dood van Claudius’ opvolger Nero (68 n.Chr.) hield de Julisch-Claudisch dynastie op te 
bestaan en ontbrandde er een strijd om de kroon tussen vier troonpretendenten in het zgn. 
vierkeizersjaar (69). In dit jaar kwamen de Bataven onder leiding van Julius Civilis in 
opstand. Naast de onvrede onder de Bataven over de behandeling van hun elitetroepen door 
de keizer worden ook als redenen genoemd: 1) wraak van Julius Civilus voor de moord op 
zijn broer, 2) de extra contingenten mannen die onder de Bataven geronseld werden om te 
dienen in Romeinse legers, waarvan een groot deel door Vitellius naar het oosten van het 
Romeinse Rijk was gedirigeerd en 3) het verlies van vrijheid voor de stamadel. De 
Cananefaten en andere stammen sloten zich bij Julius Civilis aan. Forten langs de Neder-Rijn 
werden vernietigd. Deze Bataafse opstand is in 70 n.Chr. onderdrukt door Romeinse 
legioenen, die in hoog tempo door keizer Vespasianus naar Germania waren gedirigeerd.2 Na 
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het bedwingen van deze opstand werden de forten en wachttorens van de limes opnieuw 
opgebouwd. Het bleef daarna rustig tot het einde van de tweede eeuw.  
Vanaf ongeveer het jaar 180 vonden er in toenemende mate plundertochten plaats door 
Germaanse stammen over de Rijn heen. Rond 240 kon de Rijnlinie deze Germaanse invallen 
niet meer tegenhouden. Daarna trad er verval op en was het grotendeels gedaan met de 
Romeinse overheersing van ons gebied.  
De Romeinse tijd in Nederland kan worden opgedeeld in een offensieve periode (57 v.Chr. tot 
47 n. Chr.), een defensieve periode (47 tot ca. 270) en een periode van verval (ca. 270 tot ca. 
400).3 
 
8.4 De lokale situatie 
Bij Bodegraven lag de loop van een veenrivier, de Oude Bodegrave, die vanuit het 
veengebied in het zuiden uitmondde in de Oude Rijn. Op de paleogeografische kaart zijn 
meerdere waterlopen zichtbaar, waarvan één zijtak uitmondde nabij het castellum van 
Zwammerdam. Deze geografische situatie is volgens Beunder de reden voor de bouw van een 
versterking in Bodegraven nabij de uitmonding van de Oude Bodegrave in de Oude Rijn. 
Deze versterking moest dienen als bewaking van dit stelsel van waterlopen in westelijke en 
zuidelijke richting. De paleogeografische kaart maakt duidelijk dat er een complexe situatie 
van stromen ter plaatse bestond. Het is onduidelijk, wat in welke periode actief was.4 
 

 
 
Afb. 8.1. Kaartje van de rivierenloop bij Bodegraven en Zwammerdam 
in de Romeinse tijd.5 
 
De aanleg van de limesweg bij Bodegraven heeft in ieder geval bij de monding van de Oude 
Bodegrave een grote ingreep noodzakelijk gemaakt. Op basis van waarnemingen bij het 
aanleggen van een diepriool in de Oud-Bodegraafseweg concludeert Beunder6 dat er een 
brug-damconstructie is geweest voor de limesweg over de Oude Bodegrave. Beunder 
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interpreteerde de constructie “in opzet als brug gebouwd, maar nog tijdens de Romeinse tijd 
aangeplempt en (secundair) doorheid tot een omvangrijk damlichaam.” De vraag is echter wat 
er nog van de geografische situatie tijdens de Romeinse tijd herkend kan worden, indien de 
Oude Bodegrave mogelijk in de Romeinse tijd is aangeplempt en later misschien in de 
Middeleeuwen weer is opengegraven en tenslotte in de 20e eeuw is gedempt. Voor deze voor 
sommigen gepostuleerde gang van zaken ontbreken tot op heden voldoende aanwijzingen. 
 
8.5 De Peutinger kaart 
Er is altijd onzekerheid over het bestaan van een castellum in Bodegraven geweest. Op de 
kaart van Peutinger, een kopie uit de 12e, begin 13e eeuw van een originele  Romeinse kaart, 
staat slechts één fort (Nigro Pullo) tussen Laurum in Woerden en Albaniana in Alphen aan 
den Rijn. Dit fort wordt in het algemeen geïdentificeerd met het castellum bij Zwammerdam. 
Beunder7 geeft aan dat de afstanden op de Peutinger kaart niet kloppen. Er zou een afstand 
van ongeveer een of twee Romeinse mijlen (1 leuga = 2,222 km) ontbreken hetgeen 
overeenkomt met de afstand tussen de castella in Bodegraven en Zwammerdam. Bij het 
herhaald kopiëren van de kaart tot in de 12e eeuw kan informatie verloren zijn gegaan. In de 
vroeg-Romeinse periode kunnen er vanwege strategische redenen twee castella (in 
Bodegraven en Zwammerdam) dicht bij elkaar zijn gebouwd, terwijl in een latere fase kon 
worden volstaan met slechts één fort en mogelijk een aantal wachttorens. Aangezien de kaart 
van Peutinger dateert uit de laat-Romeinse tijd,8 kan deze situatie zijn weergegeven, waarbij 
dus één van beide forten (bijvoorbeeld Bodegraven) niet meer aanwezig was. De naam Nigro 
Pullo zou zowel het castellum Zwammerdam als dat van Bodegraven kunnen betreffen.  
 
8.6 Een castellum in Bodegraven 
In 1995 zijn door AWN-Rijnstreek in Bodegraven aan de Willemstraat de resten van een 
houten poortgebouw met een deel van de hout-aarde wal opgegraven. Na decennia van 
onzekerheid is hierdoor definitief de aanwezigheid van een Romeinse fortificatie in 
Bodegraven aangetoond. Bij dit onderzoek zijn geen duidelijke grachten aangetroffen, maar in 
een beperkt onderzoek van RAAP9 op het Willemsplein is in een profiel een ingraving 
opgetekend die eventueel het begin van een gracht zou kunnen zijn. 
Het poortgebouw heeft een doorgang van 3,50 m. Dit wijst op een castellum van enige 
importantie. Het is goed te vergelijken met de poorten van Valkenburg periode 3, en Alphen 
aan den Rijn periode 1 (datering 41-69/70). Dendrochronologisch zijn twee staanders van de 
westelijke toren (B) met de nummers 5 en 7 in afb. 3.1:2B gedateerd in 61 n.Chr.  
In de profielen van de opgraving is een doorlopende brandlaag gezien. Beunder10 meldde 
eveneens brandlagen, waargenomen bij werkzaamheden in de Willemstraat, Nassau- en 
Mauritsstraat, een gebied aansluitend bij de opgraving van 1995. Deze brandlagen wijzen er 
op dat het castellum tijdens de Bataafse opstand (69/70 n.Chr.) is verwoest. Er zijn geen 
waarnemingen dat dit castellum daarna ter plaatse weer is opgebouwd. 
Aan de westzijde van de Oude Bodegrave zijn door de AWN in 1996 uitgebreide 
houtconstructies blootgelegd. Deze zijn geïnterpreteerd als twee beschoeiingsfasen, waarbij 
de oudste fase de vorm van een met hout bedekte kade had. De beschoeiing zelf bestond uit 
een rij palen met horizontale planken erachter (locatie 3 op afb. 4.1). Op de achterzijde van 
deze kade is een rij ingegraven palen aangetroffen, die vermoedelijk de begrenzing vormt van 
een of meer gebouwen, die als loodsen op de kade gefunctioneerd kunnen hebben. De andere 
beschoeiing dichter naar de Oud-Bodegraafseweg bestond uit dicht bijeen geslagen lange 
palen als onderbouw voor een kade aan kennelijk dieper water. Tussen beide 
beschoeiingsfasen in lag een grondverbetering van ineen geschoven takken, mogelijk bedoeld 
om een droog loopvlak te creëren voor het transport van goederen naar de achterliggende 
bebouwing in deze nieuwe situatie. 
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14C-dateringen maken duidelijk dat er een tijdverschil zit tussen beide fasen. Dit wordt ook 
bevestigd door de terra sigillata dateringen, die de oudste fase globaal plaatsen in het derde 
kwart van de eerste eeuw. De jongere fase heeft een latere datering die ligt in het laatste kwart 
van de eerste eeuw. 
Aansluitend op de hierboven door ons in 1996 als beschoeiingen geïnterpreteerde 
houtvondsten aan de Oud-Bodegraafseweg, kan opgemerkt worden dat ook door anderen 
vondsten aan de westzijde van de Oud-Bodegraafseweg zijn gedaan, die ook als 
beschoeiingen zijn geduid. Beunder (1980) maakt daar gewag van en RAAP (2011) 
rapporteerde in twee onderzoeken aangepunte palen, die als delen van een beschoeiing zijn 
geïnterpreteerd (zie algemene inleiding 1.4:4 en 1.4:5). Tot dusver zijn ons geen meldingen 
bekend van houtvondsten aan de oostzijde van de Oud-Bodegraafseweg, die als 
beschoeiingen kunnen worden aangemerkt. 
De opgraving van 2002 aan de Oud-Bodegraafseweg heeft geen sporen van Romeinse 
bebouwing of infrastructuur opgeleverd. Het is een laagliggend terrein geweest naast de 
oostelijke oeverzone van de Oude Bodegrave, blijkbaar gebruikt als stortplaats van de 
militaire en/of civiele bewoning. De datering van het vondstmateriaal loopt van omstreeks 50-
250 n.Chr.  
 
8.7 Alternatieve interpretatie 
De vondst van het poortgebouw met aansluitend delen van de walconstructie heeft vanwege 
de problematische topografische ligging ten opzichte van de Oude Bodegrave aanleiding 
gegeven tot verdere discussie en alternatieve interpretaties naar aanleiding van de 
voorzichtige hypothesen in de nabeschouwing van het Westerheem-artikel. 
Habraken en Van Mousch11 interpreteren het complex van houtconstructies in de opgraving 
van 1996 aan de Oud-Bodegraafseweg als onderdeel van barakken van het castellum. Deze 
argumentatie is gestoeld op het feit dat de sporen van het poortgebouw en de beschoeiingen 
loodrecht op elkaar staan. Inhoudelijk hebben zij echter hierbij niet de houten constructies van 
1996 geanalyseerd. Volgens ons inzicht wordt de locatie van de sporen gedicteerd door de 
topografische situatie: het poortgebouw parallel aan de oever van de Oude Rijn en de 
beschoeiingen evenwijdig aan de Oude Bodegrave. 
Julia Chorus en Wouter Vos steunen deze interpretatie.12 Het castellum heeft in dat geval 
gelegen over de bedding van de Oude Bodegrave heen, die dan in het midden van de eerste 
eeuw n.Chr. al volledig moet zijn verland of door de Romeinen gedempt.13 Dit strookt niet 
met de opvatting dat in 1996 beschoeiingen e.d. zijn gevonden. Een andere aanwijzing voor 
het openliggen en gebruik als aanlandingsplaats is dat in het vlak tussen de beide 
beschoeiingen een afgebroken blad van een peddel of stuurriem, horizontaal liggend, ingebed 
in de afgezette klei is gevonden. 
Gedurende de opgraving is vastgesteld dat gebouwsporen ingegraven palen met vlakke 
onderkant hebben en beschoeiingen aangepunte ingeslagen palen. De interpretatie van de 
sporen aan de westzijde van de Oude Bodegrave als barakken leidt tot de opmerkelijke 
observatie dat sommige wanden van hetzelfde gebouw ingegraven en andere ingeslagen palen 
hebben.14 Daarnaast betekent het dat van één wand de planken aan de binnenzijde van de 
staanders aangebracht zijn, terwijl bij de gebruikelijke constructie de dragende staanders 
binnen het gebouw staan met de  planken aan de buitenzijde.  
 
Wouter Vos suggereerde ook dat de dicht bijeen geslagen palenclusters, zowel van de 
Willemstraat als van de Oud-Bodegraafseweg, de onderheiing van stenen muren zouden 
kunnen zijn. Bij het uitprepareren van de bovenzijde tussen de paalkoppen van die 
palenclusters is echter geen enkel spoor van mortel of bouwmateriaal waargenomen. Dit 
maakt het onwaarschijnlijk dat deze palenclusters de fundering van muren zijn geweest. 
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Bovendien komt de 14C-datering van enkele palen niet overeen met de periode waarin stenen 
forten langs de limes in Nederland zijn gebouwd, namelijk op zijn vroegst rond 160 n.Chr.13 
Verder is in de profielen duidelijk te zien dat de totale palencluster van de Oud-
Bodegraafseweg schuin weggezakt is in oostelijke richting naar de Oude Bodegrave toe; een 
gebruikelijk verschijnsel bij beschoeiingen. Het is de vraag of dit wel verenigbaar is met een 
functie als fundering. Bovendien is merkwaardig dat de palencluster uiteenvalt in twee delen, 
waartussen een constructie van geheel andere aard aanwezig is. Hier lag een horizontaal 
liggende balk, die stevig verankerd was. Het is onduidelijk hoe dit een onderdeel van een 
fundering kan zijn geweest. De situering van een ommuring op de oever van de Oude 
Bodegrave impliceert dat er in dat geval een muur gelegen heeft tussen de locatie van het 
poortgebouw en de als barakken geïnterpreteerde beschoeiingen op de westoever van de Oude 
Bodegrave. Dit zou dus betekenen dat de barakken in deze (latere) periode buiten de 
ommuring lagen of dat de ommuring en dus een castellum geheel op de westoever gelegen 
moet hebben.  
De muur die op de palencluster geheel aan de noordzijde van de opgraving Willemstraat zou 
hebben gelegen, zou een latere fase vertegenwoordigen van de ommuring ter vervanging van 
de walconstructie naast het poortgebouw. De argumentatie van het ontbreken van mortel e.d. 
en het schuin staan van de palen geldt ook hier, evenals de constatering dat de 14C-datering 
hier nog vroeger is.13  
Ten slotte is hier nog op te merken met betrekking tot het gedempt zijn van de Oude 
Bodegrave, dat de conclusies van het RAAP-rapport15 hiermee in tegenspraak zijn, daar de 
Oude Bodegrave in de eerste eeuw nog open lag. 
 
In een nadere bespreking met Julia Chorus betreffende het poortgebouw kwam naar voren dat 
de twee eikenhouten staanders B5 en B7, dendrochronologisch gedateerd 61 n.Chr., volgens 
een door haar geformuleerde hypothese mogelijk reparatiepalen zijn geweest.13 In dit geval 
zou het stichtingsjaar in de regeringsperiode van Claudius gelegen kunnen hebben en voegt 
Bodegraven zich dan qua datering in de rij tussen de forten van Vechten en Valkenburg. Er 
bestonden dus langer gelijktijdig twee zeer nabijgelegen versterkingen in Zwammerdam en 
Bodegraven (met een  onderlinge afstand van 2 leuga, is ongeveer 4 km). 
 
8.8 Militair-strategisch belang 
De Romeinse vestiging in Bodegraven diende een militair-strategisch doel in verband met een 
complex van waterwegen in dit gebied met onder andere een aftakking van de Oude 
Bodegrave in de richting van Zwammerdam, ongeveer parallel aan de Rijn.16  
In de huidige opvatting over de ontwikkeling van de limes als een “bewaakte bundel van 
infrastructurele voorzieningen”,17 past wellicht ook Bodegraven. De aanleg van een eerste 
beschoeiing met mogelijke bebouwing langs de Oude Bodegrave in de tweede helft van de 
eerste eeuw zou deel kunnen uitmaken van het aanleggen en onderhouden van de limes. Deze 
datering sluit aan bij de constatering van Beunder18 op grond van vondsten, dat een aanvang 
van reguliere Romeinse bewoning vanaf, of iets voor, het midden van de eerste eeuw valt. 
Over de vorm van een mogelijk militair steunpunt is nu nog geen volledige duidelijkheid; 
wellicht bleef het aanvankelijk beperkt tot een werkstation met een tijdelijk tentenkamp voor 
de uitbouw van de limes met daarna de bouw van een houten castellum in 61 n.Chr. Dat er na 
de verwoesting en het niet herbouwen van dit houten castellum rond de Willemstraat nog 
steeds sprake was van Romeinse aanwezigheid te Bodegraven staat buiten kijf, gezien de 
datering van het vondstmateriaal, maar wat betreft de verschijningsvorm en precieze ligging 
van deze jongere militaire - en mogelijk ook civiele - bewoning aan beide zijden van de Oude 
Bodegrave bestaat vooralsnog weinig inzicht.  
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Dat Bodegraven een militair karakter heeft gehad, blijkt uit gevonden militaria en aardewerk. 
Het aandeel terra sigillata in het aardewerkspectrum is aanzienlijk en loopt van circa 40 tot 
260. Het vleesgebruik, afgeleid uit de botvondsten (hoofdstuk 3.3), bevestigt het Romeins-
militaire karakter van de vestiging in Bodegraven. De aanwezigheid van amforen uit het 
gebied van de Middellandse Zee en zoutcontainers uit de nabije kuststreek wijst op de 
gebruikelijke handelscontacten. 
 
8.9 Omvang Romeinse bewoning in Bodegraven  
Sinds het artikel van Beunder (1980) is er meer inzicht gekomen in de aard van de Romeinse 
aanwezigheid in Bodegraven. Er zijn echter weinig onderzoeken die iets toegevoegd hebben 
aan de gegevens over de omvang van het door de Romeinen gebruikte gebied. Ten zuiden van 
de spoorlijn vermeldt Beunder19 een uitgebreid gebied met Romeinse sporen en vondsten. 
Onduidelijk is de aard van het mogelijk gebruik van dit gebied: er heeft geen opgraving 
plaatsgevonden. Gezien is een (brand)laag en er is een waterput aangesneden. Een 
interpretatie zou kunnen zijn dat het een landbouwareaal is geweest en een deel van een vicus. 
Voor zover bekend zijn er sindsdien geen vondsten ten zuiden van de spoorlijn bijgekomen. 
De vondstconcentraties in het gebied aan beide zijden van de Oud-Bodegraafseweg zijn 
aanzienlijk en lopen aan de westzijde vrijwel door tot de spoorlijn en aan de oostzijde tot het 
onderzoek van 2002 van de AWN. 
In het woongebied verder naar het oosten zijn geen waarnemingen of onderzoeken gedaan die 
nieuwe inzichten hebben opgeleverd: de Prins Hendrikstraat is voorlopig de begrenzing. 
Ook aan de westzijde zijn de nieuwe gegevens beperkt; zowel het onderzoek bij de 
Jozefschool als de proefsleuf van de ROB (1995) lijnen ongeveer op met het proefput- 
onderzoek van Beunder op het voormalige sportterrein.20 Beide genoemde onderzoeken 
leverden geen Romeinse sporen of materiaal op, en Beunder beschrijft hoe in westelijke 
richting Romeinse gegevens geleidelijk aan niet meer voorkomen. Dus ongeveer 150 m ten 
westen van de Oude Bodegrave ligt blijkbaar de grens van de Romeinse bewoningszone. 
Het eerstvolgende spoor van Romeinse aanwezigheid in die richting is een Romeinse 
ingraving (onduidelijk van welke aard) achter de boerderij “Paardenburgh”.21  
 
8.10 Conclusies 
De aan de Willemstraat gevonden resten van een houten poortgebouw hebben aangetoond, dat 
er een castellum in Bodegraven is geweest ten oosten van de plaats waar de Oude Bodegrave 
in de Rijn uitmondde. De opzet van het poortgebouw doet een normaal castellum vermoeden 
met een bezetting van een cohort.  
Sindsdien uitgevoerd onderzoek heeft nog geen (onomstreden) sporen opgeleverd die licht 
werpen op de omvang of de indeling van de versterking. Op het terrein direct ten westen van 
het poortgebouw, dat begrensd wordt door de oostelijke oever van de Oude Bodegrave en 
aansluit op de wal, is in 2003/4 door BAAC onderzoek gedaan dat cruciale sporen had kunnen 
opleveren, maar tot onvoldoende resultaten heeft geleid omdat niet alle mogelijkheden benut 
zijn.22 
De door Beunder23 gevonden brug/damconstructie in de Oude Bodegrave geeft waarschijnlijk 
de ligging van de limesweg aan. De afstand tot het poortgebouw (70 m) doet vermoeden dat 
de limesweg niet door het castellum, maar er achter langs heeft gelopen.  
De houtstructuren op de westoever van de Oude Bodegrave zijn geïnterpreteerd als 
beschoeiingen en een kade met mogelijk loodsen erop, dus een soort havenfaciliteit in de 
monding van de Oude Bodegrave buiten de hoofdstroom van de Oude Rijn. Het castellum en 
de haven lagen bij de huidige stand van kennis ieder op een andere oever van de Oude 
Bodegrave. De reden hiervan kan gelegen zijn in de beperkte breedte van de ter plaatse 
beschikbare oeverwallen.   
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De datering van de beide complexen ligt in de eerste eeuw. Het poortgebouw heeft 
gefunctioneerd tussen 61 en 69 n.Chr. De beschoeiingen beginnen eerder dan het 
poortgebouw, ca 50-70 voor de eerste fase en ca 70-90 voor de tweede fase. Dit betekent dat 
beide complexen in ieder geval gedeeltelijk gelijktijdig in gebruik zijn geweest. 
De aanwezigheid van de Romeinen in Bodegraven is na de Bataafse opstand niet beëindigd. 
Duidelijk is dat op de locatie van het poortgebouw geen sporen zijn aangetroffen van jongere 
fasen; typerend daarbij is de aanwezigheid van slechts zeer geringe hoeveelheden stenen 
bouwmateriaal. Ook het gevonden aardewerk wijst niet op zo’n jongere fase. Elders loopt de 
datering van het aardewerk in vele gevallen door, zoals in de depressie van 2002, waar de 
datering van terra sigillata in het midden van de derde eeuw eindigt. Sporen uit de tweede 
eeuw en later zijn tot op heden niet duidelijk aangetoond. 
Nieuwe opgravingen aan beide zijden van de Oude Bodegraafseweg zijn nodig om 
opheldering te verkrijgen over de Romeinse versterking in Bodegraven en wat er meer te 
zeggen valt over de Romeinse militaire aanwezigheid en de eventuele burgerlijke bewoning 
(vicus) in die periode.  
 
 
Noten  
1 Nouwen 2009, 176-179. Na de Varusslag in 9 n.Chr. was keizer Augustus zeer  

voorzichtig met nieuwe expedities. Tiberius en Germanicus staken in het jaar 10  
n.Chr. de Rijn over, maar bleven in het dal van de Rijn. Pas vanaf het jaar 12 n.Chr.  
werden drie uitgebreide veldtochten verder Germania in georganiseerd vanuit de Rijn  
en vanuit het noorden door legioenen, die met een Romeinse vloot daar naar toe waren  
gebracht. 

2 Lendering en Bosman 2010. Zij geven in hoofdstuk 8 van hun boek een boeiend  
overzicht van de Bataafse opstand onder leiding van Julius Civilis, zijn strategie, zijn  
wraak voor de moord op zijn broer, de aanval op Xanten, de vernietiging van forten en  
plundering van steden door zijn troepen en hoe het uiteindelijk op een nederlaag  
uitliep door een groot leger onder leiding van generaal Cerialis, die door keizer  
Vespasianus naar het noorden was gestuurd. 

3 Van Es 1972, 65.  
4 Een uitsnede uit de landschapsreconstructie van het westelijk deel van de limeszone 
  van Van Dinter (2013) laat de verschillende stroompjes zien die vanuit het achterland 
  bij Bodegraven en Zwammerdam in de Rijn stromen. Leijnse 2006, 23-24 en 43-47, is  
 voorzichtig in de acceptatie van de zijtak naar Zwammerdam: zeker geen  
 nevenbedding. 
5 Beunder 1980, 22 (afb. 23). 
6 Beunder 1980, 8-9. 
7 Beunder 1980, 24-25. 
8 Stuart 1991, 14-15. Stuart argumenteert dat de afstanden op de Peutinger kaart in 
  leugae zijn weergegeven. Eén leuga is anderhalve Romeinse mijl. 
9 Lesparre-de Waal en De Kort 2006, 36. 
10 Beunder 1980, 5-7 (afb. 4). 
11 Habraken en Van Mousch 2004, 15. 
12 Overleg op 27 januari 2009.   
13 Chorus in voorbereiding. 
14 Bogaers en Haalebos 1987, 44. Zij beschrijven een barakconstructie in Alphen aan den  
 Rijn, waarvan de staanders van de buitenwand vierkant zijn met vlakke onderkant. De  
 binnenwand heeft vaak aangepunte staanders; het is de vraag of deze deel uitmaakten  
 van de dragende constructie. 
15 Van der Laan en Leijnse 2012, 16. In een eerder rapport (De Kort en Jansen 2005, 27,  
 28) was de dempingshypothese al op grond van meerdere argumenten niet zeer  
 aannemelijk verklaard. 
16 Beunder 1980, 22 (afb. 23); Hessing 1995, 89-90. 
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17 Graafstal 2002, 3. 
18 Beunder 1980, 20. 
19 Beunder 1980, 3-4. 
20 Beunder 1980, 11-12. 
21 Van der Kooij 2008, 15-16. 
22 Habraken en Van Mousch 2004, 15. 
23 Beunder 1980, 8-9.   
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Appendix. Verslag W.J. Kuijper 
 
Schelpen en plantenresten uit een schelplaag te Bodegraven 
 
Inleiding 
Door de AWN-Rijnstreek  is in 2002 een archeologisch en geologisch onderzoek uitgevoerd 
op het terrein Oud-Bodegraafseweg 24 te Bodegraven (van der Kooij, 2003; Mulder, 2002). 
Deze plek ligt 'achter' de plaats waar een Romeinse versterking heeft gelegen.  
Een van de waarnemingen betrof de aanwezigheid van een 10 tot 35 cm dikke laag met 
veel Romeins afval en zeer veel schelpen. Het zou hierbij gaan om een naast het riviertje, 
de Oude Bodegrave, gelegen depressie die opgevuld is met 'overslagzand' dat hier tijdens 
een overstroming in de Romeinse tijd uitgewaaierd is over een ondergrond van bosveen. 
Uit deze laag 'overslagzand' met veel schelpen is een monster genomen voor een analyse 
van de schelpen. Voorlopige datering van de afzetting: tweede helft eerste en eerste helft 
tweede eeuw. 
 
Resultaat 
schelpen 
Opvallend zijn de vele doubletten van grote zoetwatermosselen. Het gaat hierbij om een 
soort stroommossel, mogelijk de Bataafse stroommossel of de schildersmossel. Hoewel de 
schelpen als doublet in de grond zitten en hun opperhuid nog aanwezig is, is door de 
zachtheid van het materiaal de vorm lastig te bepalen na het vrijmaken uit de klei. De 
schelpen breken direct. De dieren kunnen ter plekke geleefd hebben maar een verspoeling 
is goed mogelijk. De schelpen staan niet in de oorspronkelijke leefstand en liggen kris-kras 
door elkaar. De andere schelpen zijn grotendeels aangetast (gecorrodeerd) en kunnen 
verspoeld zijn. Door de aanwezigheid van enkele stromendwater minnende soorten 
(zoetwaterneriet, stevige hoornschaal, riviererwtenmossel, driehoekige erwtenmossel) en 
soorten die zowel in stromend als in stilstaand water leven (bijna alle andere) hebben we 
hier te maken met een fauna uit een rivier. 
Tussen de zoetwaterfauna  lagen een klep en 2 fragmenten van de gewone mossel (Mytilus 
edulis). Dit dier leeft in zee; het gaat hierbij om een voedselrest. Zeemossels worden 
regelmatig in Romeinse nederzettingen,  tot ver landinwaarts, aangetroffen. 
 
planten 
De zaden in het monster zijn voor een deel gecorrodeerd. Het is goed mogelijk dat er 
zaden door de Oude Bodegrave uit het achterland zijn aangevoerd of dat er materiaal 
verspoeld is uit de onderliggende veenlaag. Daarnaast kunnen er resten aanwezig zijn van 
planten die ter plekke of op de hogere oever hebben gegroeid. Dit is lastig te scheiden. 
Naast enkele boom- en struiksoorten  zijn er vooral planten van vochtige oevers of moeras 
aangetroffen. Er zijn zeer weinig waterplanten aanwezig. Het lijkt er niet op dat hier een 
tijd een waterplantenrijke plas heeft gelegen. Groot kringmos groeide hier onder vochtige 
en schaduwrijke omstandigheden op de stam van grote bomen. De vondsten van esdoorn, 
zwarte els, rode kornoelje, hazelaar en sleedoorn zijn een afspiegeling van bos of bosachtig 
terrein in de nabijheid. Vooral de elzen zullen op de nattere plekken gegroeid hebben. Als 
voedselresten beschouwen we de tientallen stukjes hazelnoot en de tarwekorrels. 
 
overig 
De resten van een zoetwaterspons en zoetwatermosdiertjes zijn een normale verschijning  in 
zoetwaterafzettingen. Menselijke  invloed is er, naast de gemelde mossel, hazelnoot en tarwe, 
in de vorm van enkele stukjes bot en vis, houtskool en aardewerk. 
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Soortenlijst 
Monster 1-2P-62. Volume 4 liter, plantenresten met klei.  
Verzameld door D. van der Kooij, AWN-Rijnstreek op 5-11-2002.  
Na zeven op een zeef met halve mm mazen:  
honderden stukjes (afgerold) hout (tak, schors, e.d., tot enkele cm lang), vele tientallen 
stukjes houtskool, enkele stukjes bot, 2 muizenkiesjes, enkele viswerveltjes, enkele 
schubben, 1 vistand, enkele tientallen gemmulae van een zoetwaterspons, enkele 
statoblasten  van een mosdiertje, 2 fragmentjes aardewerk. 
 
schelpen 
zeesoort 
gewone mossel   Mytilus edulis   1 klep, 2 fragmenten 
 
landsoorten 
boerenknoopje   Discus rotundatus  1 
haarslak   Trichia hispida   1 
barnsteenslak   Oxyloma sp.   1 
 
zoetwatersoorten 
zoetwaterneriet   Theodoxus fluviatilis  3, enkele tientallen eikapsels 
vijverpluimdrager  Valvata piscinalis  vele tientallen 
grote diepslak   Bithynia tentaculata  enkele honderden, en 

       enkele honderden opercula 
moeraspoelslak   Stagnicola palustris  3 
gewone schijfhoren  Planorbis planorbis  1 
riempje    Bathyomphalus contortus 1 
posthorenslak   Planorbarius corneus  1 fragment 
stroommossel   Unio batavus/U. pictorum enkele tientallen doubletten 
vijvermossel/zwanenmossel Anodonta sp.   enkele fragmenten 
stevige hoornschaal  Sphaerium solidum  1 doublet, 1 klep 
gewone hoornschaal  Sphaerium corneum  1 klep, 3 fragmenten 
riviererwtenmossel  Pisidium amnicum  26 kleppen 
driehoekige erwtenmossel Pisidium supinum   8 kleppen 
erwtenmossel   Pisidium sp.   4 kleppen 
(veel schelpen gecorrodeerd) 
 
plantenresten (zaden e.d.) 
knop        enkele 
mos        enkele takjes 
groot kringmos   Neckera crispa   enkele takjes 
esdoorn    Acer sp.   2 
waterweegbree   Alisma sp.   enkele 
zwarte els   Alnus glutinosa   enkele tientallen zaden, en 

       enkele tientallen vruchtkegels 
kruldistel   Carduus crispus   1 
rode kornoelje   Cornus sanguinea   enkele 
hazelnoot/hazelaar  Corylus avellana  vele tientallen fragmenten, 
        (enkele verkoold) 
waterbies   Eleocharis palustris  1 
moeraswolfsmelk  Euphorbia palustris  1 
wolfspoot   Lycopus europaeus  1 
waterpeper   Persicaria hydropiper  1 
beklierde duizendknoop  Persicaria lapathifolia  enkele 
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perzikkruid   Persicaria maculosa  1 
gewoon varkensgras  Polygonum aviculare  1 
fonteinkruid   Potamogeton sp.  enkele 
sleedoorn   Prunus spinosa   enkele 
waterranonkel   Ranunculus aquatica type  1 
kruipende boterbloem  Ranunculus repens  enkele 
zuring    Rumex sp.   1 
bies    Schoenoplectus sp.  2 
bitterzoet   Solanum dulcamara  1 
grote egelskop   Sparganium erectum  enkele tientallen 
tarwe    Triticum sp.   5 (verkoold) 
grote brandnetel   Urtica dioica   enkele tientallen 
(veel zaden gecorrodeerd) 
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