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1  Inleiding 
 
 
De AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, bestaat uit een aantal regionale 
afdelingen. Afdeling Nijmegen e.o. en afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland verzorgen 
samen de Basiscursus Archeologie voor merendeels nieuwe leden die graag theoretische en 
praktische basiskennis van archeologie willen opdoen. Eén van de onderdelen van deze cursus 
is een veldverkenning op een braakliggende akker waar interessante vondsten te verwachten 
zijn. Zo’n akker ligt ten westen van havezate Huis Rijswijk, een eeuwenoud gebouw bij het dorp 
Groessen in de gemeente Duiven. 
In de periode 2004 - 2014 zijn op deze akker in het kader van de cursus meerdere 
veldverkenningen gedaan. Deze veldverkenningen vonden plaats na de oogstperiode, vaak 
nadat er geploegd was en de regen de vondsten beter zichtbaar had gemaakt. Een 
archeologische veldverkenning is een vorm van prospectief onderzoek. Het doel is het 
systematisch opsporen van archeologische resten zonder de bodem te verstoren en eventuele 
sporen te beschadigen. De materialen, die tijdens de veldverkenning worden gevonden, 
moeten daarna worden gedetermineerd, gedateerd en geïnterpreteerd. 
 
Door veranderingen in het agrarisch gebruik van deze akker kon de AWN daar na 2014 niet 
meer terecht voor het uitvoeren van veldverkenningen. Omdat niet wordt verwacht dat deze 
situatie de komende jaren verandert, is besloten om tot uitwerking en rapportage van de 
vondsten over te gaan. Andere archeologische waarnemingen, die vóór 2004 door 
afzonderlijke AWN-leden bij Huis Rijswijk zijn gedaan, zijn hierin meegenomen. Het gaat om 
enkele beperkte veldverkenningen in 1980, het verzamelen van vondsten bij de vernieuwing 
van de stal van Huis Rijswijk in 1994 en waarnemingen die zijn gedaan bij werkzaamheden ten 
behoeve van de aanleg van de Betuweroute in 2000. 
 

        
 
Afb. 1.  Het dorp Groessen met in rood weergegeven de locaties van de deelonderzoeken van het project 

Groessen - Rijswijk. 
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Afb. 2.  Veldverkenning op de akker bij Huis Rijswijk tijdens de cursus van 2011. 

 
Doel en vraagstelling 
 
Doel van het verwerken van de vondsten is om informatie te verkrijgen over de bewonings-
geschiedenis van Huis Rijswijk en de directe omgeving ervan en deze resultaten ook in de 
context van de landschappelijke en historische ontwikkeling te plaatsen. Uit literatuur is bekend 
dat de omgeving van Huis Rijswijk reeds in de volle middeleeuwen bewoond was. Op de 
verstoring door de Betuwespoorlijn na is er sprake van een oud cultuurlandschap. Uit het 
determineren van de vondsten en de rapportage hierover zal moeten blijken hoe de resultaten 
overeenkomen met de reeds bestaande kennis over Huis Rijswijk en de directe omgeving. Om 
de vondsten in verband te kunnen brengen met de reeds bestaande kennis, zullen antwoorden 
gevonden moeten worden op de volgende onderzoeksvragen. 
 
1. Welke andere onderzoeken zijn voorafgaand aan de deelonderzoeken van dit project in de 
nabije omgeving van Huis Rijswijk gedaan en wat zijn de resultaten ervan? 
2. Wat is de aard, datering en spreiding van het vondstmateriaal van de deelonderzoeken van 
dit project bij Huis Rijswijk? 
3. Welke historische ontwikkeling van Huis Rijswijk en haar omgeving valt hieruit af te leiden? 
4. Welke gegevens zijn uit de resultaten af te leiden met betrekking tot de landschappelijke 
ontwikkeling van de omgeving van Huis Rijswijk? 
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2  Bekende historische en landschappelijke gegevens 
 
 
2.1  De landschappelijke ontwikkeling van het gebied 
 
De vorming van het landschap in de omgeving van Groessen werd vanaf het einde van de 
laatste ijstijd (ruim 11.000 jaar gelden) vooral bepaald door de meanderende Rijn. De 
waterafvoer concentreerde zich in een of enkele hoofdgeulen. Vlak bij de oevers werd zandige 
sedimenten achtergelaten en verder van de bedding de meer kleiige sedimenten. Zo 
ontstonden de oeverwallen, die in de loop der tijd hoger kwamen te liggen dan de verder weg 
gelegen komgronden. Bij hoog water stroomde het rivierwater door crevasses 
(doorbraakgeulen door de oeverwal) naar de lagergelegen komgronden en zette daar 
fijnkorrelige kei af (Willemse & Verhagen 2006, blz. 32) 
 

 
 
Afb. 3.  Uitsnede uit de kaart van de riviertakken van de Rijn-Maas delta en hun ouderdom (Cohen et al. 

2009, blz 44, bewerkt). 

 
Bepalend voor de vorming van het landschap in de directe omgeving van Huis Rijswijk was de 
eroderende werking van de rivier in de buitenbochten. In de binnenbocht liet de rivier een 
kronkelwaard achter. Kronkelwaarden bestaan geheel uit zand (soms met grind), terwijl 
oeverwallen langs de buitenbocht vooral uit zavel en lichte klei bestaan. Zand ontbreekt hier, of 
komt slechts voor in dunne lagen. De oorzaak van dit verschil ligt in het stromingsgedrag van 
water door meanderende geulen en de verschillen in transportwijze tussen grover (zand) en 
fijner (klei) sediment. Het water, dat in de rivierbedding van meanderende rivieren stroomt, 
erodeert materiaal aan de buitenzijde van een meanderbocht en zet het opgenomen zand af op 
de binnenbochtoever in de bedding. 
Langs de buitenbocht vindt alleen sedimentatie plaats tijdens de hoogste waterstanden. In dat 
geval verlaat een deel van het water en zwevend sediment de hoofdstroom door de riviergeul. 
In het overstroomde, begroeide gebied naast de geul vermindert de stroomsnelheid van dat 
water aanzienlijk en komt het meegevoerde sediment tot bezinking. Het meeste en grofste 
sediment (de grovere fracties uit het zwevend transport tijdens hoge afvoeren en een deel van 
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Afb. 4.  Opbouw van een kronkelwaard in doorsnede (boven) en bovenaanzicht (onder). Delen van een 

rivierbedding kunnen zelfs buiten werking raken door een afsnijding van een meanderbocht. Bron: Cohen 

et al. 2009, pag. 43. 
 
de fijnere fractie) komt dicht bij de bedding tot bezinking, als gevolg van de snelle afname van 
de stroomsnelheid van het water waar dat buiten de oevers treedt. Dit mechanisme zorgt voor 
de opbouw van oeverwallen langs de rivierbedding. Als gevolg van de sterke afname in 
transportcapaciteit met toenemende afstand tot de geul, neemt de korrelgrootte van het 
afgezette materiaal en de dikte van overstromingssedimenten dwars op de rivier over korte 
afstand aanmerkelijk af. De oeverwallen worden breder en gelijkmatiger van hoogte naar mate 
de geul langer bestaat. 
Ten zuiden van Groessen ligt een binnengedijkte meanderbocht (de Aa), die volgens 
Berendsen & Stouthamer (2001) deel uitmaakt van stroomgordel nr. 65 = de stroomgordel van 
Herwen. Deze wordt door hen gedateerd tussen 3500 en 2500 jaar BP (before present), d.w.z. 
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tussen 1550 en 550 jaar vóór Christus. Begin- en einddatering zijn geschat. De herziening door 
Cohen et al. (2012) komt tot flink gewijzigde begin- en einddatering voor deze stroomgordel, 
namelijk tussen 2000 en 1500 BP (50 vóór Chr. tot 450 na Chr.), eveneens op basis van 
schattingen. Probleem is dat afzonderlijke meanderlussen niet echt zijn gedateerd en ook bij 
jongere (of oudere) fasen van dit deel van de Rijn kunnen horen. 
Op basis van historische bronnen, historische geografie en archeologische vondsten zou een 
veel latere eindfasedatering in de 8e of 9e eeuw na Chr. echter aannemelijker zijn. In het 
noorden van de kronkelwaard aan de linkeroever (binnenbocht) van de restgeul ligt een 
langgerekt gebied met archeologische vondsten uit de 10e-12e eeuw (kogelpotscherven, 
reliëfbandkeramiek en Pingsdorf-aardewerk). Oudere vondsten dan 10e tot 12e eeuw zijn hier 
tot nu toe niet aangetroffen (Willemse & Verhagen 2006, blz. 34 en 35). 
Het oeverwallenstelsel kreeg door de eeuwen heen een steeds gecompliceerder karakter 
doordat de rivier er geregeld door heen brak en daar crevassegeulen ontstonden. Later hadden 
ook de dijkdoorbraken hun invloed, waarbij achter de daarbij ontstane wielen of waaien 
overslaggronden achterbleven (Derks & Westerman 2005, blz. 6) 
Om de oude woonplaatsen bewoonbaar te houden en om het areaal cultuurgrond te kunnen 
uitbreiden, bleek het bouwen van dijken noodzakelijk. De dijken langs Rijn werden aangelegd in 
de twaalfde tot de veertiende eeuw. De bedijkingen leidden vermoedelijk tot een toename van 
de hoeveelheid bebouwing, nu ook op meer verspreid gelegen locaties. Daarbij werden zoveel 
mogelijk de hogere plekken in het landschap opgezocht, die soms kunstmatig verder werden 
verhoogd tot zogenaamde pollen, met name in de buitendijkse gebieden. Zo bleven bij 
wateroverlast – al dan niet als gevolg van dijkdoorbraken – de woonplaatsen toch zoveel 
mogelijk droog. 
 

 
 
Afb. 5.  Vereenvoudigde geomorfologische kaart van Groessen en omgeving met de binnengedijkte 

Rijnmeanders van Groessen en Loo en de crevasse van Groessen. Door verlegging vervallen dijken zijn 

met rood aangegeven. Betekenis kleuren: lichtgroen = stroomgordel; beige = oeverwal; donkergroen = 

komgebied; geel = opduiking van dekzand. Bron: Verhagen 2013, pag. 71. 
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Dat de eerste dijken niet voldoende sterk waren, blijkt ook uit de scherpe bochten in de oude 
dijktracés en de diverse waaien (kolken) die getuigen van talloze dijkdoorbraken. Na dergelijke 
doorbraken werd vroeger de nieuwe dijk om de kolk heen gelegd. Bij de doorbraak van februari 
1799 werd ter hoogte van Leuven de dijk over een lengte van 200 meter weggeslagen als 
gevolg waarvan het gehele buurschap werd weggevaagd en de Jezuïetenwaai ontstond (Derks 
& Westerman 2005, blz. 6) 
 
Op de AHN-kaart (Actueel Hoogtebestand Nederland) is de afgesneden meander nog duidelijk 
te zien (afb. 6) als een blauwe lijn die loopt van het zuidoosten naar het midden van de kaart en 
afbuigt naar het zuidwesten. In het landschap is deze te zien als een sloot die begint bij de 
Rijndijk ter hoogte van het buurtschap Leuven en in een grote boog langs de straat met de 
naam "De Aa" en Huis Rijswijk loopt, haar weg vervolgt tussen de Betuwespoorlijn en de 
Lijkweg om tenslotte in het buurtschap Vossendel te verdwijnen in een betonnen buis. 
Opgemerkt moet worden dat de afwatering momenteel anders is dan toen de meander nog een 
actieve rivier was. Vanaf Leuven en ook vanaf Vossendel stroomt nu het water richting 
Groessen om daar via watergangen in o.a. oude crevassegeulen naar de komgronden ten 
noorden van Groessen weg te stromen. 
In de hoogteverschillen en de verkaveling is de kronkelwaard, die zich manifesteert in 
evenwijdige bogen binnen de afgesneden meander, duidelijk zichtbaar. Door die 
hoogteverschillen en grovere rivierafzettingen in de binnenbocht van de meander ontstond een 
geschikte omgeving voor veilige bewoning en agrarische activiteiten. 
 

 
 
Afb. 6.  Hoogtebeeld van Groessen en de voormalige Rijnmeander, doorsneden door de Betuweroute. In 

het zuidelijk deel is de Leuffense dijk te zien met diverse dijkdoorbraakkolken, waarvan de Jezuïetenwaaij 

de grootste is. Kaartbeeld AHN2. 
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Afb. 7.  Bodemkaart 1:25.000 van het gebied bij Groessen en de voormalige Rijnmeander. Relatief jonge, 

kalkhoudende poldervaaggronden (lichtgroen, Rn15A) tonen de ligging van de oude meander, met in de 

binnenbocht de 'terp', de locatie van Huis Rijswijk. In bruin: de Rijndijk en bijbehorende zomerkades. 

 

Welke terreinen geschikt waren voor bewoning en agrarisch gebruik wordt onderstreept door 
de bodemkaart 1:25.000 van Groessen en de omgeving van Huis Rijswijk (afb. 7). Enkele 
bodemsoorten die op deze kaart worden weergegeven zijn (Ten Cate et al. 1995): 
Rn15A: kalkhoudende poldervaaggronden, zavel- en kleigronden met regelmatig hoge 
grondwaterstanden. Deze komen onder andere voor op de plaats van de oude meander. Ze 
zijn niet ideaal voor bewoning en akkerbouw. 
Zn21: vlakvaaggronden, regelmatig hoge grondwaterstanden, weinig bodemvorming, zanderig. 
Op bovenstaande kaart zijn ze te vinden in de binnenbocht van de oude meander: de 
kronkelwaardafzetting. 
Rd10A: kalkhoudende ooivaaggronden. Als er een goede waterdoorlating aanwezig is dan kan 
een natte poldervaaggrond veranderen in een ooivaaggrond. Ze komen voor aan beide zijden 
van de oude meander. Deze bodems lenen zich beter voor agrarisch gebruik. 
Terp: kenmerken zich door een enigszins hogere ligging in het terrein. De gronden zijn over 
meer of minder grote diepte wat donker van kleur en bevatten veelal scherven, puinresten, 
botten enzovoort. 
 
Een uitsnede uit de archeoloandschappelijke eenhedenkaart behorend bij de archeologische 
verwachtingskaart van de gemeente Duiven (afb. 8) geeft de volgende informatie. 
Rbk: laaggelegen (rest)geul van de meander opgevuld met klei en/of veen. Dit betreft de strook 
waar de jongste bedding van de afgesneden meander lag. 
Binnen deze strook bevinden zich: 
AT: opgehoogde woon- of vluchtplaats van Huis Rijswijk, naar het westen uitlopend in de 
langgerekte (bruine) strook oude woongrond (code AW) op oever- en crevasseafzettingen, 
vermoedelijk middeleeuws. 
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Ddl (lichtgroen groen gearceerd): overslaggronden < 50 cm dik op kronkelwaardafzettingen. Dit 
betreft dijkdoorbraakafzettingen; 
Ddo (lichtgroen gestippeld): overslaggronden op kronkelwaardafzettingen 50-100 cm dik; 
Ddz (lichtgroen rood gearceerd): zandhoudende dikke dijkdoorbraakafzettingen. 
ROcg: crevasse-geul opgevuld met zand, klei en/of veen. Dit betreft de eerder besproken 
crevassegeulen bij Groessen. 
Verder treft men aan: 
AW: oude woongrond op oever- en crevasseafzettingen, vermoedelijk middeleeuws. 

 
 
Afb. 8.  Uitsnede uit de archeolandschappelijke eenhedenkaart van de gemeente Duiven van het gebied 

bij Groessen en de voormalige Rijnmeander. Bron: Willemse en Verhagen 2006. 
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2.2  Archeologische en historische gegevens 
 
Uit de literatuur is niet op te maken wanneer Huis Rijswijk is gesticht en of sprake was van een 
voorganger. In de naam “Rijswijk” zit mogelijk een aanwijzing. Het ontstaan van ‘wijk’-namen 
wordt over het algemeen in de vroege (tot volle) middeleeuwen geplaatst, tussen het jaar 450 
en 1200. Rond Huis Rijswijk zijn vondsten gedaan vanaf omstreeks de tiende eeuw, wat erop 
kan duiden dat hier of hier in de buurt ook al een hof of versterkt huis was gevestigd. 
Rogdarius schrijft in zijn giftbrief uit 838: “in villa Gruosna ecclesiam dedicatam et curtis 
dominicatam et terram salaciam.” Hieruit kan worden opgemaakt dat in Groessen destijds een 
kerk (ecclesia) stond en er een bewoonde hof (curtis dominicata) te vinden was. Om welke hof 
het precies ging en waar deze heeft gelegen, is niet uit bronnen te achterhalen, maar het is niet 
uit te sluiten dat het een voorloper van Huis Rijswijk betrof. Het kan echter ook betrekking 
hebben op havezate de Berenclau of op de Hoge Hof (afb. 12), een plek die dicht bij de kerk 
ligt, maar waarvan we de historie en archeologie nog niet goed kennen. 
Een versterkt huis of hof was in de Liemers geen overbodige luxe. Het economisch 
interessante gebied was in de late middeleeuwen aanleiding voor spanning tussen de graven 
van Gelre en Kleef. Omdat zowel Kleef als Gelre verspreide bezittingen hadden in het gebied, 
was er vaak onenigheid. De graven van Kleef vermeerderden in de eerste helft van de 
veertiende eeuw hun grondgebied door ontginning van delen ‘woeste’ grond. Gelre en Kleef 
streden tijdens de middeleeuwen voortdurend om de zeggenschap over de Liemers. Ze 
probeerden hun macht te consolideren, onder andere door het geven van toestemming aan 
leenmannen voor de bouw van versterkte huizen, waar de graaf aanspraak op kon maken 
tijdens een conflict (Van Damme et al. 2014, blz. 13) 
Een versterkt huis of woontoren werd omgeven door een ringgracht en landerijen. Hier woonde 
een hofbezitter die leenman was van de landsheer, bijvoorbeeld de graaf van Gelre. Hij had 
recht op schaapsdrift op de niet ontgonnen gronden. De leenmannen ontwikkelden zich tot de 
latere ridders, waarmee een versterkt huis een havezate kon worden. 
 

             
 
Afb. 9.  Bezittingen van Gelre en Kleef (Kleve) in de Liemers omstreeks 1350. Bron: Van Dalen 1971, 

pag. 64. 
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Afb. 10.  Huis Rijswijk vanuit het zuidwesten gezien. Tekening van Jan de Beyer ca. 1742. Het gedeelte 

van de woontoren is zichtbaar, evenals haaks erop de wat lagere vleugel met renaissance 

stijlkenmerken. Een houten brug vormt de toegang tot het omgrachte terrein (Van Damme et al. 2014, 

pag. 18). 

 
 
 

 
 
Afb. 11.  Zicht op huis Rijswijk vanuit het zuidoosten. Aan de rechterkant van de gebouwen staat een 

hoektoren. In de verte is de kerk van Groessen te zien. Jan de Beijer ca. 1742 (Van Damme et al. 

2014, blz. 18). 
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Een havezate is een adellijk huis met adellijke privileges, zoals het recht op duivenvlucht, de 
jacht en visrecht. Een havezate ontstond vaak uit een boerderij met een herenkamer of 
‘steenen camer’ waar de grondeigenaar de pacht inde van zijn pachtboeren. In de zeventiende 
eeuw was een havezate een riddermatig goed. De havezate moest dan aantoonbaar lange tijd 
in bezit van een adellijke familie zijn en versterkt zijn. De versterking bestond meestal uit een 
gracht en een ophaalbrug. Een havezate groeide daarmee uit tot kasteelachtig goed, zodat het 
onderscheid met een kasteel soms moeilijk te maken is. Bij kastelen stond het militaire karakter 
voorop, wat vaak blijkt uit dikke weermuren en een brede omgrachting. Kastelen konden 
overigens ook adellijke privileges toebedeeld krijgen en worden zodoende ook tot de havezaten 
gerekend. 
Huis Rijswijk voldoet aan beide definities, die overigens min of meer door elkaar lopen. De 
woontoren heeft nog steeds een muurdikte van ruim anderhalve meter. Tegenwoordig is door 
het dempen van de gracht en latere verbouwingen het versterkte karakter van het kasteel of 
havezate minder goed te herkennen. In de loop van de achttiende eeuw kwamen veel adellijke 
families die afhankelijk waren van grondbezit in de problemen. Het bezit van boerderijen en 
landerijen garandeerde niet langer een goed inkomen en veel belastingvoordelen werden 
langzaam opgeheven. Veel adellijke huizen werden verkocht, raakten langzaam in verval en 
verdwenen van de kaart. Andere kregen een agrarische bestemming. Dit laatste lot was ook 
Huis Rijswijk beschoren (Van Damme et al. 2014, blz. 17). 
 
Twee bewerkingen van kaarten uit de Ambtsatlas van de Liemers uit 1735 laten het 
grondgebruik en de omvang van de landerijen van Huis Rijswijk zien. 
 

     
 
Afb. 12.  Bodemgebruik bij Huis Rijswijk en omgeving. Bewerking van kaartbladen uit de Ambtsatlas van 

de Liemers 1735. Bewerking: Verhagen 2013, pag. 74. 
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Afb. 13.  Grondbezit behorende aan Huis Rijswijk in 1735. Het donkere gebied bovenaan zijn gemene 

gronden in de opgevulde crevasse (vergelijk afb. 5) Bron: Bruins & Jonker 2007, pag. 33. 

 

 
 
Afb. 14.  Uitsnede uit archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Duiven, ter 

plaatse van Huis Rijswijk en directe omgeving. Het groene symbool betekent havezate / ridderhofstad. 

Opmerkelijk is dat AT (opgehoogde woon- of vluchtplaats) niet exact overeenkomt met de situering van 

Huis Rijswijk, dat in zwart is weergegeven. 
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De Archeologische waarden- en verwachtingskaart van Duiven geeft informatie over de 
bekende vindplaatsen en de op basis van het landschap te verwachten archeologische 
waarden (afb. 14). De bruine gebieden in de afbeelding worden omschreven als terreinen met 
hoge verwachting op aanwezigheid van archeologische resten. Er zijn hierbinnen twee 
subcategorieën. De bruine niet-gestippelde zone rondom en ten westen van Huis Rijswijk 
bestaat deels uit oud bouwlanddek (>50 cm: hoge enkeerdgronden en / of diep bewerkte oude 
woongrond. Het lichtbruin gestippelde gebied bestaat uit overslaggronden < 50 cm dik op 
kronkelwaardafzettingen en het terrein heeft een (deels ingedrongen) kleidek. De AMZ-
adviezen (betreffende de Archeologische Monumentenzorg) voor de bruine zones luiden: 
streven naar behoud in huidige staat (streven naar extensieve vormen van grondgebruik). 
Bodemingrepen dieper dan de bouwvoor vermijden. Bij planvorming en voorafgaand aan de 
vergunningverlening vroegtijdig archeologisch onderzoek vereist (inventariserend 
archeologisch onderzoek - IVO). 
De archeologische waarden- en verwachtingskaart toont ook de bekende archeologische 
vindplaatsen, die ook in een bijbehorende catalogus zijn opgesomd. In afb 15 zijn deze 
vindplaatsen op een vereenvoudigde kaart weergegeven, aangevuld tot 2013. 
 

          
 
Afb. 15.  Archeologische vindplaatsen in de gemeente Duiven naar periode. Vierkantjes geven de 

locaties waarvan we op basis van historische gegevens weten dat er sprake was van bewoning, maar 

wat nog niet door vondsten is bevestigd. De donkerrode lijn geeft de grens van de gemeente Duiven aan. 

Bron: Verhagen 2013. 
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Afb. 16.  Topografische kaart met Huis Rijswijk, de ligging van gasleiding A-635 en het tracé van de 

doortrekking van de A15. Bron: OpenTopo. 
 
Dat de directe omgeving van Huis Rijswijk sinds eind vorige eeuw ernstig verstoord is en nog 
verder verstoord gaat worden laat afbeelding 16 uit OpenTopo zien. Te zien is de 
Betuwespoorlijn ten zuiden van Huis Rijswijk. Deze is begin eenentwintigste eeuw aangelegd. 
Diagonaal door het terrein van de veldverkenning is al eerder (1996-1997) de gasleiding A-533 
/ A-635 aangelegd. In die tijd werden nog geen archeologische voorwaarden aan zo'n project 
gesteld, zodat geen archeologisch onderzoek of begeleiding heeft plaatsgevonden. Niet 
bekend is in hoeverre de werkzaamheden aan deze pijpleiding de resultaten van de 
veldverkenningen door de AWN hebben beïnvloed. Tenslotte zal de aanleg van de A15, hier te 
zien als een dubbele stippellijn, het terrein verder verstoren. Het resultaat van 
proefsleuvenonderzoek t.b.v. deze aanleg was tijdens het schrijven van dit verslag nog niet 
gepubliceerd. 
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3  Onderzoeksresultaten 
 
 
3.1  Verloop van het onderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving gegeven van de waarnemingen die tussen 1980 
en 2000 zijn gedaan en die aanleiding waren voor het verdere onderzoek dat tijdens de 
basiscursus in de jaren 2004-2014 heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op het 
vondstmateriaal van deze veldverkenningen. De basiscursus werd in deze periode ieder jaar, 
maar soms vanwege de grote belangstelling ook twee keer per jaar georganiseerd. In de 
meeste gevallen werd de veldverkenning uitgevoerd op de akker bij Huis Rijswijk en is er ter 
plaatse vondstmateriaal verzameld. Met de resultaten van het vondstmateriaal kunnen de 
onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 worden beantwoord. 
Afbeelding 17 toont de plattegrond waarop de akker van de veldverkenningen in het kader van 
de basiscursus (A) en de locaties van de onderzoeken uit de periode 1980-2000 (B t/m E) zijn 
weergegeven. Het overzicht van de waarnemingen uit de periode 1980-2000 is als volgt: 
1980: twee beperkte veldverkenningen, uitgevoerd door de kersverse AWN-ers Jan Keultjes en 
Jan Verhagen, op de locaties C en E; 
1994: vondsten, gedaan bij de nieuwbouw / verbouwing van de stal van Huis Rijswijk en 
verzameld door AWN-er John Vermeulen, op de locatie B; 
2000: waarnemingen, gedaan door AWN-ers Ton de Lorijn en Jan Verhagen bij de aanleg van 
de Betuweroute, op de locatie D. 
 

 
 
Afb. 17.  Ligging van de verschillende locaties van de deelonderzoeken bij Huis Rijswijk. 

 
Methode 
De veldverkenningen in de periode 2004 - 2014 werden als volgt uitgevoerd. Eerst werd 
toestemming gevraagd aan de eigenaar / gebruiker van de akker. Deze veldverkenningen 
werden gehouden in de winterperiode. Tijdens de veldverkenningen werd door de cursisten 
van de AWN de akker in formatie belopen, met onderlinge afstand van 2 à 3 meter, en werd 
door hen archeologisch materiaal verzameld. Aanvankelijk is de akker in vier gedeelten 
belopen, maar al spoedig is dit losgelaten. De hele akker is dus als één vindplaats onderzocht. 
Deze vondsten werden door de cursisten thuis enigszins gereinigd en globaal gesorteerd op 
o.a. aardewerk, bouwfragmenten, glas, metaal, botten, slakken en natuurlijke materialen. De 
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cursisten voerden tijdens de determinatieles van de basiscursus een eerste determinatie van 
het zelf verzamelde aardewerk uit. 
Later werd het totaal van deze vondsten per cursusjaar gedetermineerd, geteld en in tabellen 
verwerkt. Bij de beschrijving en de datering van al het aardewerk is gebruik gemaakt van de 
drie syllabi van Saxion Hogeschool (zie 'bronnen'). 
Verder is veelvuldig gebruik gemaakt van de aardewerkkennis van Jan Verhagen en Ton de 
Lorijn. Voorbeeld hiervan is de determinatie van Hunneschans- en Mayen aardewerk. 
In de rapportagefase werd door middel van bureauonderzoek de vorming van het landschap 
bestudeerd en historische bronnen geraadpleegd en verwerkt in het verslag. In hoofdstuk 4 van 
dit rapport werd het verband tussen deze vondsten en de landschappelijke en historische 
ontwikkeling gezocht. 
 
3.2  Veldverkenningen en waarnemingen in de periode 1980-2000 
 
3.2.1  Waarneming op locatie C op 16-11-1980 
 
Deze locatie betreft het erf van Huis Rijswijk. De gebouwen ten zuidoosten van Huis Rijswijk 
maakten daar toen nog deel van uit. De coördinaten van locatie C zijn afgerond genoteerd op 
hectometerniveau: 199.500 / 437.800. Het terrein, dat overeenkomt met de opgegeven 
coördinaten, is in afb. 17 rood gemarkeerd. Een eerste beschrijving van de vondsten is in 1983 
opgenomen in Veldwerkverslag AWN Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland nr. 3 en geeft het 
volgende determinatieresultaat (Verhagen 1983, pag 50): 
Blauwgrijs aardewerk   12 
Gladwandig steengoed    4 
Rood volksaardewerk   11 
Steengoed 16e -18e eeuw    5 
Wit- / geelbakkend aardewerk    4 
Pijpfragmenten     1 
Ondetermineerbaar     4 
Later is bij deselectie van de vondsten gezien dat deze determinatie niet helemaal juist was. Er 
werd één scherf als ruwwandig steengoed herkend. Ook werd één scherf met gele kleur en 
binnenin grijs (te zien op de breuk) gedetermineerd als Pingsdorf. Aleen deze Pingsdorf-scherf 
is bewaard gebleven. 
 
3.2.2  Waarneming op locatie E op 16-11-1980 
 
Deze locatie betreft een akker op ca. 500 m ten westen van Huis Rijswijk, waarop een niet-
systematische veldverkenning werd uitgevoerd. De coördinaten van locatie E zijn afgerond 
genoteerd op hectometerniveau: 198.900 / 437.900. De akker van de opgegeven coördinaten, 
is in afb. 17 rood gemarkeerd. Een eerste beschrijving van de vondsten is in 1983 opgenomen 
in Veldwerkverslag AWN Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland nr. 3 (Verhagen 1983, pag 51). Bij 
het voorbereiden van deze rapportage zijn de vondsten opnieuw gedetermineerd. Het resultaat 
hiervan is voor wat betreft aardewerkscherven als volgt: 

Aardewerk scherven Aantal  

Pingsdorf 28 waarvan 5 met slibversiering 

Paffrath 13  

(Blauw)grijs 20 1 rand is mogelijk een vroege variant. 

Steengoed (o.a. Siegburg) 13  

Steengoed, gevlamd 4  

Steengoed met zoutglazuur 4 o.a. fragment van een gebakken kogel 

Roodbakkend 4  

Witbakkend met bruin loodglazuur 2  

De overige vondsten bestaan uit een fragment pijpensteel (dun), een ondetermineerbaar stukje 
roodbakkend aardewerk, modern aardewerk en 12 fragmenten bot, waarvan 3 kiezen. 
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3.2.3  Waarneming op locatie B in april 1994 
 
In April 1994 zijn bij de vernieuwing / verbouwing van de schuur die aan Huis Rijswijk vast zit, 
vondsten tevoorschijn gekomen, die door John Vermeulen zijn verzameld. Hierbij werd de 
grond geroerd, omdat er binnen de bestaande contouren van de schuur een mestkelder werd 
aangelegd. 
(Blauw)grijs aardewerk    5 
Roodbakkend aardewerk  29 
Gladwandig steengoed gevlamd   2 
Steengoed, Langewehe-achtig   3 
Wit- / geelbakkend met glazuur   9 
Westerwaldachtig   15 
Steengoed nieuwe tijd   13 
Porselein / fabrieksaardewerk  18 
Daarnaast zijn drie fragmenten glas van drinkglazen en / of flessen gevonden. De minst 
sprekende scherven van het aardewerk uit de nieuwe tijd zijn gedeselecteerd. 
 
3.2.4  Waarnemingen bij de werkzaamheden voor de Betuweroute (locatie D) in 2000 
 
Deze waarnemingen zijn gedaan bij de rood gemarkeerde locatie D (zie afb. 17) op twee 
verschillende dagen, namelijk op een dag in augustus en op 7 oktober. 
 
D1. In augustus 2000 is in het cunet van de tijdelijke werkweg (thans de Rijnstrangenweg), 
parallel aan de zuidzijde van de toen nog aan te leggen Betuwelijn, door de archeologische 
toezichthouders een deel van een huisplattegrond uit de 11e / 12e eeuw vastgesteld. In het 
kader van een persmoment waren ook enkele leden van onze AWN-afdeling uitgenodigd. 
Omdat de rapportage van deze archeologische begeleiding door ons niet is terug te vinden in 
de rapportages van het archeologisch onderzoek bij de Betuweroute, hebben we enkele van 
onze foto's als waarnemingen in dit rapport opgenomen. 
 

 
 
Afb. 18.  Toelichting door de archeologische begeleiders aan de wethouder en belangstellenden over de 

waargenomen sporen van een boerderij uit de 11e of 12 e eeuw in augustus 2000. 
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Afb. 19.  Veldtekening van de waargenomen grondsporen van de boerderij. 

 

 
 
Afb. 20.  Kogelpotscherven aangetroffen bij de archeologische begeleiding in augustus 2000. 

 
D2. Op 7 oktober 2000 zijn verschillende waarnemingen gedaan. In het cunet van het fietspad 
aan de noordzijde van de toen nog aan te leggen Betuwelijn is een rechthoekig grondspoor 
waargenomen en gefotografeerd. Hierin werden kogelpot- en Pingsdorf-scherven gevonden. 
Het spoor is geïnterpreteerd als een hutkom uit de 11e / 12e eeuw. In het cunet van de 
Betuwelijn zelf werden op verschillende plekken, op afstanden tussen de 120 m en 150 m 
vanaf de ecoduiker bij de sloot in de restgeul, diverse grondsporen met botmateriaal 
aangetroffen. In de meeste grondsporen betrof het botten van runderen, in enkele kuilen zelfs 
complete skeletten. 
 
Waarneming nr. 1 is gedaan in het smalle cunet (fietspad ten noorden van de spoorlijn).  
1. Op ca. 110 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.474 - 437.725 
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De volgende waarnemingen zijn gedaan in het brede cunet (spoorwegtracé). 
2. Op ca. 150 m vanaf de ecoduiker,  coördinaten 199.443 - 437.693 
3. Op ca. 130 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.472 - 437.703 
4. Op ca. 130 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.472 - 437.703 
5. Op ca. 110 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.481 - 437.707 
6. Op ca. 80 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.443 - 437.693 
7. Op ca. 80 m van de ecoduiker,  coördinaten 199.509 - 437.715 
De vondsten zijn opgenomen in de lijst GrRw 1 t/m 7. 
 

 
 
Afb. 21.  Rechthoekig grondspoor in het cunet van het fietspad. Dit wordt geïnterpreteerd als een hutkom 

en op basis van de gevonden scherven gedateerd in de 11e of 12e eeuw. 

 

 
 
Afb. 22.  Begraven half vergaan compleet skelet van een rund in het cunet van de Betuweroute. 

Rechtsboven is een helft van de onderkaak te zien. Het skelet is niet gedateerd. 
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Afb. 23.  Ton de Lorijn bij het opschaven van een grondspoor in het cunet van de Betuweroute. 
 

 
 
Afb. 24.  Greppel die schuin door het cunet loopt, met rechts daarvan een groot grondspoor. 
 
3.3  Veldverkenningen op locatie A in de periode 2004-2014 
 
Deze locatie, gelegen tussen Huis Rijswijk en de Leuvensestraat (die sinds de aanleg van de 
Betuweroute Kerkakkers wordt genoemd) kwam binnen beeld doordat Ton de Lorijn, die hier 
vlak bij woont, er in mei 2004 scherven had verzameld, die zijn geregistreerd onder GrRw 8. 
Deze vondsten hebben we in het depot nog niet kunnen terugvinden. Volgens de beschrijving 
uit 2004 betreft het reliëfband, Pingsdorf, Paffrath, blauwgrijs (enkele met vinger- of ringetjes-
indrukken) en een scherf protosteengoed met radstempel (mogelijk Badorf?). Dit leek een 
veelbelovend terrein en was daardoor de aanleiding om op de akker (A) de veldverkenningen 
van de cursus te gaan uitvoeren. 
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3.3.1  Materiaalcategorieën 
 

 
 
Afb. 25.  Aantallen vondsten van locatie A in percentages per materiaalcategorie. 

 
Op het perceel is vooral veel keramiek gevonden. Zoals gezegd, zijn op het perceel als geheel, 
zonder onderverdeling in deelterreinen, vondsten verzameld. Niettemin bestaat de indruk dat 
de meeste middeleeuwse scherven werden aangetroffen op het hoge gedeelte van de akker, 
zoals die zich op het AHN manifesteert (zie afb. 6). 
Een volledige determinatielijst van de vondsten van de veldverkenningen tussen 2004 en 2014 
op deze akker is opgenomen in bijlage 1. Het eerste blad hiervan laat de resultaten van de 
determinatie van het aardewerk zien. Op het tweede blad zijn de resultaten van determinatie 
van de vondsten van de overige materiaalsoorten weergegeven. 
In afb. 25 zijn de vondsten van alle veldverkenningen die in 10 jaar tijd zijn uitgevoerd per 
materiaalsoort gesommeerd. Keramiek is de meest voorkomende materiaalcategorie. Daarna 
volgt bouwmateriaal, natuursteen en botmateriaal. Van glas, metaal(slak) en hout(-skool) 
werden geringe hoeveelheden gevonden. In totaal zijn 4951 fragmenten aangetroffen. Er zijn 
slechts 21 vondsten uit de categorie zaden en pitten, schelpen, textiel en leer gedaan. Deze 
aantallen zijn in verhouding zo gering dat ze niet in deze grafiek zijn opgenomen. Hierna wordt 
eerst de keramiek beschreven, aansluitend volgt al het andere gevonden materiaal. 
 
3.3.2  Beschrijving keramiek 
 

 
 
Afb. 26.  Aantallen gebruiksaardewerk per categorie. 
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Keramiek maakt 56% uit van het totaal aantal vondsten. Uit afb. 26 blijkt dat het merendeel van 
de keramiekfragmenten toebehoort aan de categorie “blauwgrijs” aardewerk (1097 fragmenten) 
en ook steengoed is met 1323 fragmenten goed vertegenwoordigd. Van de oudste periode zijn 
slechts enkele (zes) Karolingische scherven aangetroffen. Ouder materiaal is niet aangetroffen. 
 
VROEGE MIDDELEEUWEN 450-1050 
 
Karolingisch (700-950), hiervan zijn vijf wandscherven en één randscherf aangetroffen, 
waarvan drie fragmenten Badorf (700-850) als oudste categorie aardewerk. Twee gevonden 
wandscherven behoren tot het Hunneschans aardewerk (850-900). Een randscherf is van een 
laat-Mayen (700-950) bolpotje. De baksels van alle drie typen gedraaid aardewerk zijn 
gemagerd met zand en zacht gebakken. Laat-Mayen is harder gebakken dan de andere twee 
en Hunneschans is vaak met rode verf beschilderd. Het materiaal is steeds afkomstig uit het 
Rijnland, omgeving Keulen. 
 

 
 

      
 
Afb. 27.  Enkele van de Karolingische scherven 

Boven: twee van de aangetroffen Badorfscherven. 

Linksonder: een fragment Hunneschans-aardewerk. Rechtsonder: een randfragment van een laat-Mayen 

bolpotje. 
 
Pingsdorf (900-1200) en Andenne (900-1050 (in Oost-Nederland)). 
Pingsdorf aardewerk werd gedraaid op de draaischijf. De productiecentra lagen zowel in 
Limburg als in het Duitse Rijnland. Van het aangetroffen Pingsdorf aardewerk werden vooral 
wandfragmenten gevonden. Enkele van deze fragmenten waren versierd met een 
kenmerkende slibversiering. Vier wandfragmenten behoren tot het Andenne aardewerk, dit 
witte, fijn gemagerd aardewerk werd langs de Maas in België geproduceerd. 
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Afb. 28.  Enkele voorbeelden van het gevonden Pingsdorf aardewerk. Van links naar rechts: onversierd, 

slibversiering, bodem-, oor- en randfragment. 

 
Kogelpot (700 – 1300) en Paffrath (900 – 1250) 
 

 
 
Afb. 29.  Enkele voorbeelden van Kogelpot randscherven. 
 
Zowel kogelpot als Paffrath zijn handgevormd. Kogelpot werd voornamelijk in lokale productie-
centra geproduceerd terwijl het Paffrath uit het gelijknamige dorp in Duitsland komt. Totaal 
werden ruim 700 stuks handgevormd aardewerk aangetroffen. Zestig procent hiervan behoort 
tot het Paffrath aardewerk dat zich duidelijk van de gewone Kogelpot laat onderscheiden door 
de wijze van bakken, waardoor een gelaagdheid als van bladerdeeg is ontstaan. Ook heeft 
Pafffrath vaak een donkergrijs tot blauwe kleur en een metaalachtige glans. 
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Afb. 30.  Enkele voorbeelden van Paffrath rand- en wandscherven. 

 

 
 
Tabel 1.  Overzicht van het vroegmiddeleeuwse aardewerk. 

 
Uit  de overzichtstabel blijkt dat Pingsdorf-, Paffrath- en Kogelpot aardewerk ongeveer 21% van 
het totaal aantal aardewerkvondsten betreft. Van het Paffrath-aardewerk zijn, in verhouding, de 
meeste fragmenten aangetroffen. 
 
LATE MIDDELEEUWEN 1050-1500 
 
(Blauw)grijs aardewerk (1275?-1550) en Elmpt (1100-1350)  
In het oostelijke deel van Nederland wordt vanaf het eind van de 13 eeuw het aardewerk op de 
draaischijf gemaakt; in het westen vindt dit al eerder, midden 12e  eeuw, plaats. Waarschijnlijk 
werd het aardewerk in lokale productiecentra geproduceerd, voor Oost-Nederland wellicht in 
Utrecht, Tiel of Dordrecht. Van het blauwgrijs aardewerk werden relatief veel scherven 
aangetroffen. Van de bijna 1100 fragmenten waren er 174 randen, 43 bodemfragmenten en 9 
keer een stuk van een oor, waarvan één exemplaar tamelijk groot was. Enkele van de 
fragmenten behoren tot het in Duitsland geproduceerde blauwgrijze Elmpt aardewerk. 
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Afb. 31.  Enkele fragmenten Elmpt aardewerk 

 
Steengoed (1200- 1550) 
In het begin van de 13e eeuw slaagt men er gaandeweg in het aardewerk op steeds hogere 
temperaturen te bakken waardoor deze steeds meer waterdicht wordt. Deze ontwikkeling is 
goed te zien in het geproduceerde aardewerk van Proto- via Bijna- naar “echt” Steengoed. 
Het in het Rijnland, maar ook in Zuid-Limburg geproduceerde Proto-Steengoed (1200-1300) 
kenmerkt de overgang naar het op hogere temperatuur en daardoor harder gebakken en 
waterdicht aardewerk. Het aardewerk is een hardere variant van Pingsdorf, maar is vaak nog 
niet geheel gesinterd. Door de magering voelt het soms wat ruw aan. Met de productie van 
Bijna-Steengoed (1275-1325) lukt het nog wat beter om het aardewerk waterdicht te krijgen, 
het materiaal is nog steeds duidelijk gemagerd. 
Het “echte” Steengoed(1300-1400) werd in eerste instantie niet behandeld (voorzien van een 
oppervlaktelaag). Wel werd halverwege de 14e eeuw tijdens het productieproces as in de oven 
ingebracht. Hierdoor ontstond het Gevlamde Steengoed (1350-1550), ook wel “Steengoed met 
blos” genoemd. Dit onbehandelde Steengoed werd geproduceerd in Siegburg en Brühl, en 
maakt ongeveer een kwart (27%) uit van alle gevonden keramiek. Vanaf 1300 werd het 
Steengoed ook voorafgaand aan het bakproces behandeld met (ijzer/leem)-engobe of (later) 
met zoutglazuur. Deze keramieksoort steengoed met zoutglazuur of behandeld Steengoed, 
heeft een andere uitstraling dan het “onbehandelde” Steengoed. Siegburg en Langewehe zijn 
de belangrijkste productiecentra. Enkele bijzondere vondsten van het met zoutglazuur 
behandelde steengoed zijn: de bodem van een zalfpotje (crême), gebakken kogel (gekleurd, 
getijgerd) en drie fragmenten met een applique (categorie overig). 
 

 
 
Tabel 2.  Overzicht steengoed. 
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Afb. 32.  Gebakken kogel. 

 
Roodbakkend aardewerk (vanaf 1300 tot in recente tijden)  
Het roodbakkend aardewerk ontstond in Zuidwest-Nederland, samen met de eerder besproken 
grijsbakkende variant, halverwege de 12e eeuw. Het is een lokaal product dat op de draaischijf 
werd gemaakt. Omdat tijdens het bakken de zuurstoftoevoer niet werd afgesloten, blijft de rode 
kleur van de klei in het aardewerk behouden. In de streek De Liemers, waarin de locatie Huis 
Rijswijk zich bevindt, begint het roodbakkend aardewerk voorzichtig vanaf de 14e eeuw op te 
komen, het breekt door in de 15e eeuw en neemt dan de overhand op het grijsbakkend 
aardewerk (Verhagen 1987). 
Vanaf de tweede helft van de 13e eeuw wordt glazuur opgebracht om er voor te zorgen dat er 
geen vuil in het aardewerk niet kan trekken. Dit voorkomt schimmels en stank. In eerste 
instantie werd alleen het uitloop deel van de pot geglazuurd, later (eind 16e eeuw) wordt de 
gehele pot en ook de binnenzijde van glazuur voorzien. 
In onderstaande grafiek is te zien dat vooral veel wandscherven van dit aardewerk werden 
aangetroffen. Dit is ook bij andere gevonden aardewerk het geval. Op één fragment was het 
groene loodglazuur opgebracht op een gele sliblaag. 
 
 
 

 
 
Tabel 3.  Aantal fragmenten (wand-rand-bodem-oor) roodbakkend. 

 
Wit/geel bakkend aardewerk (1300 - 1550) 
(datering op basis van syllabus materiaalpracticum Saxion). 
Het wit- en geel-bakkend aardewerk is, met 130 fragmenten, slechts 2,6 % van het totaal aantal 
gevonden stuks keramiek. Het baksel van deze keramieksoort kleurt wit of geel omdat de 
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tertiaire klei, waaruit het is gebakken, geen ijzer bevat. De gevonden keramiek komt veelal uit 
het buitenlandse Rijn- en Maasgebied en wordt gezien als een luxueus en duur importproduct. 
In Nederland is deze oude klei alleen in het zuiden (Limburg) en delen van Twente en de 
Achterhoek te vinden (afb. 33). Pas in de Nieuwe Tijd werd dit aardewerk ook in Nederland 
geproduceerd. Het wit- en geelbakkend aardewerk werd behandeld met een loodglazuur of er 
werd een slibversiering aangebracht; zie tabel 1 4(?). De keramiek is veelal afkomstig uit de 
Duitse productielocaties in Frechen, Langerwehe, Aken, Raeren of Keulen (FLARK). 
Hafnerwaar (1300-1650) is van het andere geel/wit aardewerk te onderscheiden doordat de 
scherven vaak broos en brokkelig zijn. Door toevoeging van ijzervijlsel werd het glazuur grof 
gespikkeld. Er is één Hafnerscherf gevonden. 
 

         
 
Afb. 33.  Gebieden waar klei wordt gewonnen die geschikt is voor het produceren van wit- en 

geelbakkend aardewerk. © TNO-NITG. 
Bron:  http://kleiacademie.nl/keramiek/klei/ (geraadpleegd op 27 januari 2019). 
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Tabel 4.  Nadere onderverdeling van het wit en geel bakkend aardewerk. 

 
NIEUWE TIJD 
 
Majolica (vanaf 1575) en Faience (vanaf 1625) 
In totaal werden op de vondstlocatie 18 stuks Majolica en 19 stuks Faience aardewerk 
opgeraapt. Al vanaf de Late middeleeuwen werd deze keramieksoort in gebieden rond de 
Middellandse Zee gebakken. De naam Majolica is waarschijnlijk een verbastering van Mallorca. 
Het buitenlandse Majolica werd door welgestelden geïmporteerd. Pas vanaf het 3e kwart van 
de 16e eeuw werd Majolica in ons land in zogenaamde plateelbakkerijen geproduceerd; het is 
aannemelijk dat het gevonden aardewerk hier werd geproduceerd. 
Het kenmerkende verschil tussen de beide keramieksoorten is dat Majolica met tinglazuur werd 
bewerkt, terwijl men bij Faience zoutglazuur toepaste. Het Faience aardewerk werd verder, in 
tegenstelling tot het Majolica, dat alleen aan de bovenzijde werd geglazuurd, aan beide zijden 
van een doorzichtige witte glazuurlaag voorzien en daarna verder beschilderd. 
 

 
 
Afb. 34.  Aantallen keramiek van de soorten uit de nieuwe tijd. 

 
Industrieel aardewerk (vanaf 1600)  
Van het industrieel aardewerk behoren twee scherven tot het, waarschijnlijk in Engeland 
geproduceerde, “Blackware” (1725 - heden). Het overige, witte aardewerk, kwam vanaf 1750 in 
zwang. Het werd eerst vooral in Engeland, maar later ook in Frankrijk, België en Nederland 
(Delft en Maastricht) geproduceerd. Industrieel rood bakkend aardewerk werd in eerste 
instantie, samen met thee, uit China (>1600) geïmporteerd. Vanaf 1672 werd het ook in Delft 
gemaakt. Later kwamen er ook productiecentra in Engeland en in Dresden en Meissen. 
 
Pijpaarde (16e - 18e eeuw) 
De klei voor het pijpaardewerk werd geïmporteerd uit Engeland, België en Duitsland. In veel 
grote steden, o.a. Amsterdam, Utrecht en Leiden, werden deze pijpen geproduceerd. Men 
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gebruikte hiervoor in eerste instantie mallen van gips. Later werden ook mallen van ijzer of 
koper gebruikt. Er zijn 14 delen van een pijpenkop met hielmerk aangetroffen en 27 fragmenten 
zonder hielmerk. Met zoveel pijpvondsten kan het natuurlijk niet anders dan dat er ook 
pijpenstelen werden aangetroffen (71 stuks). 
 
Porselein (vanaf 1775) 
Er werden 92 stuks niet nader omschreven porselein gevonden. 
 
Bloempot (1600 - heden)  
Als laatste categorie kan nog geperst (bloempot) aardewerk worden vermeld. Hiervan zijn 8 
fragmenten aangetroffen. Bloempotten kwamen in zwang vanaf begin 17e eeuw. 
 
3.3.3  Herkomst, periode en gewicht van de keramiek 
 
Totaal zijn ongeveer 4500 scherven opgeraapt. In onderstaande grafiek (figuur 37) is het aantal 
vondsten per periode weergegeven. Twee en zestig procent, dat is het leeuwendeel van de 
vondsten, werd geproduceerd in de late Middeleeuwen. Kenmerkend voor deze periode is het 
Kogelpot, Pingsdorf, Steengoed en Roodbakkend aardewerk. Maar de hoofdmoot ligt, met 
bijna 1100 stuks, bij het Blauwgrijs aardewerk. 
Daar waar de datering in twee perioden valt, is in de grafiek het totaal aantal vondsten over de 
beide perioden gespreid. Een voorbeeld is het Kogelpot aardewerk. Hiervan zijn bijna 270 
scherven gedateerd die verdeeld zijn over vroege en late middeleeuwen. Het aardewerk uit de 
Nieuwe Tijd is, waar dat van toepassing is, in zijn geheel in deze periode opgenomen. het is 
dus niet verdeeld over deelperiodes binnen de nieuwe tijd. 
 

 
 
Afb. 35.  Aantal keramiekvondsten per periode. 

 
Het vroegste aardewerk is afkomstig uit het Duitse plaatsje Badorf. Veel van het aardewerk is 
overigens afkomstig uit Duitsland. Soms werd aardewerk in eerste instantie alleen in Duitsland 
geproduceerd, maar later ook in Nederlandse productiecentra, of ook lokaal. In afb. 36 staat 
een overzicht van het aardewerk dat uit Duitsland en / of Nederland afkomstig is. Keramiek uit 
andere delen van Europa, of zelfs China, is hierin niet meegenomen. Uit de grafiek valt af te 
lezen dat 75% van het aardewerk in de vroege middeleeuwen geïmporteerd werd uit Duitsland. 
In de late middeleeuwen is dit nog 48% en in de Nieuwe Tijd is dit nog slechts 5%. Het 
aardewerk wordt dus in de loop der tijd steeds meer in de eigen omgeving geproduceerd. 
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Afb. 36.  Aantallen stuks aardewerk geproduceerd in Duitsland of Nederland; gerubriceerd per periode. 

 

 
 
Afb. 37.  Voornaamste productiecentra van aardewerk in de Vroege en Late Middeleeuwen. 

 Bron: Sanke 2002, pag. 16. 
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Van de oudste, bewaarde aardewerkcategorieën is vanuit de verhouding tussen het gewicht en 
het aantal van de opgeraapte fragmenten per categorie het gemiddeld gewicht per scherf 
bepaald. Al het opgeraapte aardewerk is, om het te kunnen determineren, enigszins gereinigd; 
het grove vuil is verwijderd. Het aardewerk is samen met de vondstkaartjes en de plastic 
zakken, waarin het wordt bewaard, gewogen. Alleen het oudere, bewaarde aardewerk is 
gewogen. 
De resultaten zijn weergegeven in afb. 38. Op de linker as staan de totaal gewichten in 
grammen per aardewerkcategorie (in bruin). Op de rechter as staan de aantallen gevonden 
scherven (in blauw). De categorie “behandeld steengoed” is hier een samenvoeging van het 
niet geglazuurde (onbehandelde), gevlamde of het met ijzerengobe bewerkt steengoed en het 
steengoed dat met zoutglazuur is behandeld. 
Uit de verdeling is af te leiden dat de verhouding tussen het totale gewicht en het aantal 
fragmenten voor de categorieën Kogelpot (7,5), Protosteengoed (10,9), Blauwgrijs (8,4) en 
Bijna-Steengoed (9,8) niet ver uiteenloopt. Gemiddeld weegt een fragment uit deze categorieën 
8,6 gram. Pingsdorf (5,4) en Paffrath (4,8) hebben in verhouding minder gewicht per scherf. 
Voor de samenvoegingscategorie onbehandeld en behandeld steengoed (gevlamd / 
ijzerengobe) is de verhouding het laagst. Mogelijk is het materiaal anders samengesteld 
(gemagerd) of is het meer breekbaar dan de andere categorieën. 
 

 
 
Afb. 38.  Totaal gewicht (links, in grammen) en aantal fragmenten (rechts) per aardewerkcategorie. 

 
3.3.4  Overige materiaalcategorieën 
 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de aantallen vondsten per categorie “overig materiaal”.  
Hierin is te zien dat bouwmateriaal en natuursteen het meest zijn aangetroffen. Van textiel is 
één stukje gevonden, van leer is helaas niets gevonden. Dat is ook niet onlogisch aangezien de 
vondstlocatie een bewerkte akker is en eventueel materiaal dus steeds met zuurstof in contact 
zou zijn gekomen en dus zou zijn vergaan. Van de 10 zaden en pitten zijn er zes delen van (vrij 
recente) walnoten. 
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Tabel 5.  Totaal aantallen per categorie "Overige materialen". 

 
Botmateriaal 
Van het botmateriaal is 1% bewerkt. Totaal zijn er 67 (delen van) tanden en kiezen 
aangetroffen. Het botmateriaal is verder niet nader toe te wijzen aan een specifieke soort, zoals 
rund of varken. Het bewerkte botmateriaal (6 stuks) bestaat uit drie fragmenten bot met snij- of 
haksporen en drie benen knopen, waarvan er één wordt gedateerd rond 1800. 
 
Bouwmateriaal 
In 2013 werden bij de veldverkenning 96 delen van rode en 33 van grijze dakpannen 
opgeraapt. Totaal zijn er tijdens alle verkenningen 656 delen van  dakpannen gevonden; met 
40% is dit de grootste categorie van de “overige materialen”. 
Verder zijn er 169 fragment huttenleem aangetroffen. Eén stuk met indrukken - mogelijk van 
takjes- is bewaard. 
 

 
 
Tabel 6.  Aantallen bouwmaterialen. 

 
Huttenleem werd in de Middeleeuwen gebruikt om de vlechtwerkwanden van houten 
gebouwen spatwaterdicht te maken. Bij sterke verhitting wordt het gebakken, krijgt een kleur 
als van baksteen en valt het niet meer uit elkaar. 
Twee brokken natuursteen zaten vast aan cement. 
Één stuk bouwmateriaal had een fabrieksmerk (vondstnr. 67, 2013) 
 
Glas 
De 183 fragmenten van glas behoren toe aan flessenglas (85 fragmenten), vensterglas (78) en 
wandstukjes van drinkglas (3). Het overige glas (17) is niet aan een specifieke categorie toe te 
wijzen. Van het flessenglas zijn 4 randstukjes en 10 bodemfragmenten aangetroffen. 
Daarnaast is één stop van een fles gevonden. 
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Hout en houtskool 
De fragmenten van hout en ook van houtskool zijn niet nader te definiëren. Het hout is niet 
dendrochronologisch onderzocht. 
 
Metaal 
Slechts één munt is aangetroffen, een zogenaamde Bezemstuiver; dit is een volkse benaming 
voor de stuiver met een pijlenbundel in de beeldenaar. De bezemstuiver had een waarde van 1 
stuiver, woog 1,31 gram en had een gehalte 0,333. Hij werd ingevoerd in 1619 en geslagen in 
alle provincies, behalve Groningen. De munt die bij de veldverkenning werd gevonden, is in 
1623 in Frisia (Friesland) geslagen. Bron: wiki.muntenenpapiergeld (geraadpleegd 25-3-2019). 
 

 
 
Afb. 39.  De bij de veldverkenning van 2014 gevonden Bezemstuiver. 

 
In totaal werden 75 metalen fragmenten opgeraapt of opgepiept. Hiervan waren 50 vondsten 
van ijzer, zoals een deel van een ijzeren gesp, een gesmede kam en een halve schaar. 
Daarnaast zijn 12 nagels / spijkers (waarvan 4 gesmeed) gevonden en werden twee stukjes 
brons gevonden, waarvan één een bronzen kop van een lepel betrof. Tenslotte werd een stukje 
zinkplaat en een stukje lood gevonden. 
 
Metaalslak 
Zestig (delen van) metaalslakken en twee fragmenten van vloeislakken afkomstig van de 
vroeg-middeleeuwse ijzerproductie zijn aangetroffen. 
 
Natuursteen 
In de tabel is te lezen dat vooral delen van dakleien zijn gevonden. Op een van de stukken 
tefriet was een duidelijk maaloppervlak aanwezig. Het tefriet is bewaard. 
 

 
 
Tabel 7.  Natuursteensoorten. 

 
Er zijn enkele (9) fragmenten steenkool en één eierkool opgeraapt. Een bouwfragment van 
zandsteen was 5,5 cm dik, dit is bewaard. 
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Schelpen, Textiel, Zaden/ Pitten 
Naast een tiental schelpen zijn er even zoveel noten gevonden, 6 hiervan zijn walnoten 
(recent). 
 
Als laatste valt nog te noemen dat er twee stukjes plastic dakleer zijn opgeraapt. 
 
 
3.4  Bewaard en / of geconserveerd 
 
Keramiek is alleen bewaard voor zover de fragmenten behoren tot de categorie Karolingisch / 
Pingsdorf, Kogelpot, (Blauw)Grijs of steengoed zonder glazuur, dus de middeleeuwse 
keramiek. De reden hiervoor is dat de oudere vondsten meer informatie kunnen geven over de 
tijd waaruit het aantal schriftelijke bronnen nog vrij beperkt is. Ook is van belang dat in de 
nieuwe tijd veel meer huisafval met mest op de akkers wordt gebracht. Van de overige 
keramiekgroepen zijn alleen bijzondere vondsten bewaard, die specifiek in de determinatie-
lijsten in het dossier zijn aangegeven. 
De categorie overige vondsten (glas, metaal enzovoorts), zoals beschreven in § 3.3.4 is vrijwel 
in zijn geheel niet bewaard. Een uitzondering is gemaakt voor een aantal speciale vondsten die 
in de determinatielijsten zijn vermeld. In onderstaand voorbeeld van een determinatielijst (tabel 
8) staan aantallen fragmenten vermeld (kolom 3 t/m 7), in kolom 8 staan de totalen. In de 
laatste kolom staat een kruisje (x) als de vondsten zijn weggedaan. In dit geval zijn de 
gesmede kram en de halve schaar bewaard gebleven. 
 

 
 
Tabel 8.  Voorbeeld van een determinatielijst. 

 
De niet gedeselecteerde vondsten van alle deelonderzoeken worden bewaard in twee dozen.  
Doos 1 bevat  
* Bijzondere vondsten (die ook op de determinatielijsten staan (zoals de Bezemstuiver); 
* Vondsten van vóór de veldverkenningen 2004-2014; 
* Eén van de beide zakken met blauwgrijs aardewerk. 
Doos 2 bevat alle bewaarde keramiek, zoals hiervoor beschreven, m.u.v. één van de beide 
zakken blauwgrijs aardewerk (zie doos 1). 
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4  Interpretatie, conclusies en aanbevelingen 
 
 
4.1  Interpretatie van de vondsten 
 
Het aardewerk. 
Twee en zestig procent (62 %) van alle gevonden keramiek dateert uit de late middeleeuwen. 
Steengoed en ook (blauw)grijs aardewerk zijn hiervan de meest voorkomende soorten 
aardewerk. In de nieuwe tijd neemt de hoeveelheid aardewerk in rap tempo af (afb. 35). Het 
oudste aardewerk dat op de akker werd aangetroffen, dateert uit de Karolingische tijd. Dit ligt 
ver vóór de bouw van het huidige Huis Rijswijk. Historische bronnen (zie § 2.2, eerste alinea) 
geven aan dat er in de negende eeuw een hof (curtis) is geweest in deze omgeving. Het op de 
akker aangetroffen Badorf, Hunneschans en Mayen aardewerk kan betekenen dat de 
bewoning hier mogelijk al in die periode is gestart. De grote hoeveelheid vroegmiddeleeuwse 
fragmenten van Pingsdorf-, Paffrath- en Kogelpot aardewerk (12 % van het totaal aantal), kan 
hierop aansluiten. Er zijn in Groessen echter meer historische plaatsen die hiervoor ook in 
aanmerking zouden kunnen komen, zoals de Beerenclauw en de Hoge Hof bij de 
Achtergaardsestraat. 
Ongeveer de helft van al het gebruiksaardewerk uit de vroege en deels ook late middeleeuwen 
kwam uit Duitsland. De andere keramiek werd lokaal geproduceerd of kwam in een enkel geval 
uit bijvoorbeeld Engeland of België (afb. 36). Dat de keramiek voor een groot deel uit het 
buitenland kwam, is niet uitzonderlijk, de productiecentra lagen in deze tijd voornamelijk in het 
buitenland. Blijkbaar waren de afzetgebieden van de productielocaties in die tijd makkelijk via 
de Rijn te bereiken. 
Naast keramiek werden ook andere vondsten, zoals bouwfragmenten  en natuursteen, resp. 43 
en 32 % van de categorie overige vondsten, op de akker opgeraapt (tabel 3). Ook deze 
vondsten wijzen er op dat er in de naaste omgeving, of op de locatie van de veldverkenning 
zelf, bewoning heeft plaatsgevonden. Er zijn vooral stukken van dakpannen, baksteen, 
dakleien en huttenleem opgeraapt. Ook dit wijst op bewoning op of nabij de akker. 
 
De akker. 
 

 
 
Afb. 40.  AHN met doorsnede (links = noord) door akker A. 
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Vaak werd vanaf de late middeleeuwen huisvuil, samen met mest en of plaggen, op de akker 
gebracht. Hierdoor ontstonden opgehoogde akkercomplexen. De akker (locatie A) waarop de 
veldverkenningen tussen 2004 en 2014 plaatsvonden, heeft ook een enigszins verhoogd 
gedeelte. Op de archeologische verwachtingskaart staat de locatie van Huis Rijswijk met “terp” 
aangeduid, wat aangeeft dat deze locatie wordt geïnterpreteerd als een plek waar vermoedelijk 
een al dan niet bewuste ophoging heeft plaatsgevonden. Op de akker zijn geen grondboringen 
uitgevoerd die dit beeld kunnen bevestigen. Er is alleen vondstmateriaal opgeraapt. 
In eerste instantie is gepoogd om bij de veldverkenningen de akker te verdelen in systematisch 
af te lopen gedeelten, maar dat is niet doorgezet. Wel bestaat de indruk dat op de relatief hoge 
delen meer middeleeuws aardewerk werd gevonden. Een doorsnede van het AHN-2 bestand 
(afb. 40) blijkt ook dat er een behoorlijke opbolling in het landschap zit. Uit het onderzoek valt 
niet te zeggen of er op, of juist naast deze relatieve hoogte mogelijke bewoning heeft 
plaatsgevonden. Ook is niet te zeggen of de mogelijke huisplaatsen die - met enige fantasie - 
op het AHN2 te herkennen zijn (afb. 41) op mogelijke bewoningsrestanten duiden. 
 

 
 
Afb. 41.  Mogelijke voormalige huisplaatsen ingetekend op AHN2. 

 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er mogelijk al in het latere deel 
van de vroege middeleeuwen bewoning plaatsvond en dat het jongere deel van de keramiek 
en het overig aangetroffen materiaal waarschijnlijk grotendeels afval is van Huis Rijswijk. 
 
4.2  Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 
In de inleiding van dit rapport werden 5 onderzoeksvragen geformuleerd. Hierna zullen we 
proberen de onderzoeksvragen afzonderlijk van een antwoord te voorzien. 
 
1. Welke andere onderzoeken zijn voorafgaand aan de deelonderzoeken van dit project in de 
nabije omgeving van Huis Rijswijk gedaan en wat zijn de resultaten ervan? 
In de nabije omgeving van Huis Rijswijk zijn twee onderzoeken gedaan. Er is een 
archeologische begeleiding uitgevoerd bij de aanleg van de Betuweroute (par. 3.2.4, augustus 
2000). In 2015 is een fysisch-geografisch booronderzoek uitgevoerd, waarbij een raai boringen 
haaks op de restgeul van de meander van Groessen is gezet (Verhagen, nog niet 
gepubliceerd, zie verderop). 
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2. Wat is de aard, datering en spreiding van het vondstmateriaal van de deelonderzoeken van 
dit project bij Huis Rijswijk? 
Aan weerszijden van Huis Rijswijk zijn vondsten uit het laatste deel van de vroege 
middeleeuwen aangetroffen (11e, 12e en eventueel 10e eeuw). Ten zuidoosten van het huis 
(locatie D) zijn ook twee structuren uit die periode gevonden, namelijk een boerderijplattegrond 
en een hutkom. Ten (noord)westen van het huis ligt een hoge rug min of meer parallel aan de 
restgeul van de Rijnmeander. Op / bij deze rug zijn bij de veldverkenningen (A) vondsten uit het 
laatste deel van de vroege middeleeuwen aangetroffen. Deze zone lijkt door te lopen in 
westelijke richting naar vindplaats E, waar soortgelijke vondsten aanwezig zijn. 
Deze situatie vertoont veel overeenkomst met de situatie in het buurtschap Ooy bij Zevenaar, 
waar eveneens sprake is van een relatief hoge rug langs een verlande geul, met bewoning 
vanaf de 11e / 12e eeuw. Hier heeft in die tijd een lint boerderijen gestaan. Een verschil is dat 
in Ooy tot op heden nog steeds sprake is van een lint van boerderijen. 
 
3. Welke historische ontwikkeling van Huis Rijswijk en haar omgeving valt hieruit af te leiden? 
Een mogelijke ontwikkeling kan zijn geweest dat er oorspronkelijk (ca. 11e / 12e eeuw) sprake 
was van een nederzetting in de vorm van een lint van bewoning parallel aan en op enige 
afstand (ca. 100 m) van de restgeul van de Rijnmeander, maar dat in de late middeleeuwen de 
bewoning zich concentreerde op de plek van Huis Rijswijk, die we vanaf dan als een 
omgrachte havezate kennen. Dit is althans de situatie die we kennen uit de Ambtsatlas van de 
Liemers uit 1735. De plek van Huis Rijswijk ligt buiten de hoge rug, aan de restgeul van de 
meander. Mogelijk dat bij de aanleg van de omgrachte bouwplaats de wat lagere ligging aan de 
watervoerende restgeul voordelen had. 
 
4. Welke gegevens zijn uit de resultaten af te leiden met betrekking tot de landschappelijke 
ontwikkeling van de omgeving van Huis Rijswijk? 
Het belangrijkste landschappelijke fenomeen in de omgeving van Huis Rijswijk is de meander 
van Groessen, die een binnengedijkte meander van de Neder-Rijn / Oude Rijn is. Vraag is 
wanneer deze meander is ontstaan. De restgeul bij Rijswijk vertegenwoordigt de eindfase van 
deze meander, vanaf het moment dat ergens in de as van de stroomgordel van de Rijn een 
afsnijding plaatsvond (vergelijk afb. 4). Daarna stroomde er weinig water meer door de 
meandergeul en ging de restgeul verlanden. 
Bewoning binnen een meanderlus kan pas plaatsvinden nadat de meanderlus haar eindpositie 
heeft bereikt en er een geschikte oeverwal is ontstaan. In dit geval is er een geschikte oeverwal 
gevormd in de binnenbocht van de meanderlus. Deze is vanaf de 10e / 11e eeuw voor 
bewoning gebruikt. Dit betekent dat de ouderdom van de meanderlus vóór deze datum moet 
liggen (ante quem datum). Hoeveel tijd er ligt tussen het bereiken van de eindpositie door de 
meanderlus en het begin van bewoning op de oeverwal kan alleen door onderzoek worden 
vastgesteld. Vaak blijkt dat bewoning binnen één à enkele eeuwen na het ontstaan van zo’n 
oeverwal begint. Op basis van een tussentijdse determinatie van de scherven van locatie A zijn 
Verhagen et al. (2017, pag. 463) tot de voorlopige conclusie gekomen dat de meanderlus in de 
9e / 10e eeuw haar eindpositie moet hebben bereikt. Een poging om dit bij de grondboringen 
van 2015 door C14-datering van organisch materiaal uit de restgeul te toetsen, leverde geen 
boormonsters met geschikt materiaal op (mondelinge informatie Jan Verhagen). 
Aan de “overzijde” van de verlande meander is het landschap veel ouder, de rivier heeft hier na 
ca 500 BC geen andere invloed gehad dan d.m.v. dijkdoorbraken, wielen, crevasses of 
kleiafzettingen als gevolg van de overstromingen. In Bergelum, ten oosten van Huis Rijswijk, is 
Romeins en prehistorisch aardewerk gevonden. Ook in het centrum van Groessen, gelegen op 
een rivierduin,  is prehistorisch materiaal aangetroffen (zie afb. 15). Het onderzoeksgebied is 
dus in geomorfologisch opzicht veel jonger dan de omgeving. Direct buiten de restgeul is bij de 
grondboringen van 2015 op een diepte van bijna 4 meter een veenlaag vastgesteld. Een 
monster hiervan werd met behulp van de C14-methode gedateerd op 6680 – 6590 voor Chr. 
Dit veen moet op de grens van de rivierduinen (van Groessen en Bergelum) en een oude fase 
van het Rijnsysteem hebben gegroeid (Verhagen, nog niet gepubliceerd). 
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4.3  Conclusies 
 
Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat er in de nabijheid van Huis Rijswijk vanaf de 10e 
of 11e eeuw sprake was van bewoning, waarschijnlijk een nederzetting in de vorm van een 
aantal boerderijen die een meer dan 500 m lang lint vormden parallel aan de restgeul en op 
een afstand van ca. 100 meter hiervan op de binnenoever. De huidige havezate Rijswijk, met 
muurwerk uit de 15e eeuw, ligt buiten dit lint direct aan de restgeul. Op de kaart van 1735 is er 
alleen sprake van de omgrachte havezate met bijgebouwen. Wanneer het bewoningslint 
verdwijnt, is niet af te leiden uit onze gegevens. 
De naam “Rijswijk” doet vermoeden dat de geschiedenis ter plaatse teruggaat tot de vroege of 
volle middeleeuwen. De archeologische vondsten sluiten hier goed op aan. Het is goed 
mogelijk dat de naam Rijswijk niet alleen aan de havezate was gekoppeld, maar dat de naam 
ook al betrekking had op de lintvormige nederzetting. Of deze plek identiek is aan de in 838 na 
Chr. Vermelde hof (curtis) valt niet te zeggen, maar ook niet uit te sluiten. De hoeveelheid 
vondsten uit de 9e of 10e eeuw is wel beperkt. Het ligt daarom meer voor de hand om de hof te 
koppelen aan havezate de Berenclau of de Hoge Hof (afb. 12) 
De locatie Rijswijk ligt op de linkeroever, in de binnenbocht van een oude Rijnmeander. Uit de 
aanwezigheid en datering van de nederzetting leiden we af dat de meanderlus waarschijnlijk in 
de 8e of 9e  eeuw na Chr. afgesneden werd en daarna verlandde. De kronkelwaardafzettingen 
in deze binnenbocht bestaan uit zandig materiaal en zijn in het landschap te zien als lichte 
verhogingen. Verder komen in het onderzoeksgebied ook overslaggronden voor die 
veroorzaakt zijn door latere dijkdoorbraken. 
 
4.4  Aanbevelingen 
 
Bij het onderzoek is een reeds veronderstelde vindplaats nader in beeld gebracht en 
vastgesteld dat het gaat om een langgerekte nederzetting aan weerszijden van Huis Rijswijk. 
Op basis hiervan doen wij de volgende aanbeveling: 
1. Het verdient aanbeveling om de resultaten van dit onderzoek bij gelegenheid te verwerken in 
een geactualiseerde versie van de gemeentelijke archeologische beleidskaart. 
 
Bij de werkzaamheden ten behoeve van de doortrekking van de A15 zullen relatief diepe 
bodemverstoringen plaatsvinden en daarom is archeologisch onderzoek gepland. Het grootste 
deel van dit onderzoek moet nog komen. Hiervoor doen wij de volgende aanbevelingen: 
2. Het verdient aanbeveling uit te gaan van een volledige opgraving binnen de voormalige 
gracht op het terrein van havezate Huis Rijswijk. 
3. Het verdient aanbeveling om in het verdiepte deel van de A15 bij Huis Rijswijk een profiel te 
documenteren van de restgeul met de stratigrafie van de aflopende oeverlagen en deze waar 
mogelijk te dateren. 
4. Het verdient aanbeveling om in het kader van de A15 ook bij de Helhoek onderzoek te doen 
naar de crevasse en de op de oevers liggende oude woongronden, omdat tot op heden hiervan 
geen datering bekend is. 
5. Het verdient aanbeveling om bij de onderzoeken in het kader van de A15 vrijwilligers de 
gelegenheid te bieden om te participeren in het veldwerk en in geval van negatieve selectie hen 
de mogelijkheid te bieden tot eigen onderzoek. 
 
Omdat Huis Rijswijk door de aanleg van de Betuwespoorlijn en de autosnelweg A15 zijn 
landschappelijke context verliest, is het wenselijk dat deze context voor het brede publiek toch 
nog zoveel mogelijk beleefbaar wordt gemaakt. 
6. Het verdient aanbeveling om b.v. een klompenpad en/of fietspad te realiseren, dat de loop 
van de oude meander volgt vanaf de Jezuïetenwaai in het zuidoosten via Huis Rijswijk naar de 
Vossendel in het zuidwesten, en te voorzien van passende informatieborden, o.a. met de 
landschappelijke en historische context van het gebied rond Huis Rijswijk. 
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5  Samenvatting 
 
 
Tussen 1980 en 2014 zijn door leden van AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 
waarnemingen en veldverkenningen gedaan, die inzicht hebben gegeven in de bewonings-
geschiedenis van deze locatie. Zo werden in 1980 op het erf van Huis Rijswijk en op een plek 
ca. 500 m ten westen van het huis scherven gevonden die wijzen op bewoning vanaf de volle 
middeleeuwen. Ook in 1994 zijn vondsten verzameld, die bij verbouwing van de schuur van 
Huis Rijswijk tevoorschijn kwamen. Tijdens de aanleg van de Betuwespoorlijn werden ten 
zuiden van Huis Rijswijk waarnemingen gedaan, die weer aanwijzingen opleverden voor 
bewoning vanaf de volle middeleeuwen. In het voorjaar van 2004 maakte een verkenning van 
de omgeploegde akker ten westen van Huis Rijswijk duidelijk dat hier veel archeologisch 
materiaal op de akker te vinden was. Dit was de aanleiding om in het kader van de Basiscursus 
Archeologie meerdere veldverkenningen te organiseren. Deze veldverkenningen vonden plaats 
tussen 2004 en 2014. 
Determinatie van het vondstmateriaal heeft duidelijk gemaakt dat het gaat om vondsten vanaf 
de 11e eeuw, zoals Pingsdorf- Kogelpot- en Paffrathkeramiek. Slechts een beperkt aantal 
scherven kan uit de 10e of eventueel 9e eeuw dateren. Gekoppeld aan de vondstlocaties en de 
geomorfologie kunnen we concluderen dat er in de nabijheid van Huis Rijswijk vanaf de 10e of 
11e eeuw sprake was van bewoning, waarschijnlijk een nederzetting in de vorm van een aantal 
boerderijen die een meer dan 500 m lang lint vormden parallel aan de restgeul en op een 
afstand van ca. 100 meter hiervan op de binnenoever. De huidige havezate Rijswijk, met 
muurwerk uit de 15e eeuw, ligt buiten dit lint direct aan de restgeul. Op de kaart van 1735 is er 
alleen sprake van de omgrachte havezate met bijgebouwen. Wanneer het bewoningslint 
verdwijnt, is niet af te leiden uit onze gegevens. 
 
Uit historische bronnen is bekend dat Groessen een lange historie kent. Al in 838 wordt een hof 
in Groessen vermeld. Het is niet uitgesloten dat daarmee een voorloper van Huis Rijswijk wordt 
bedoeld. Later kon een hof uitgroeien tot een burcht of havezate, waarvan er in de late 
middeleeuwen veel voorkwamen. Ze boden de bevolking in roerige tijden bescherming tegen 
vijandige legers of plunderaars. Ook de term “wijk” in de naam Rijswijk doet vermoeden dat de 
geschiedenis teruggaat tot in de volle middeleeuwen. Omdat de hoeveelheid vondsten uit de 9e 
of 10e eeuw uit het onderzoek beperkt bleek te zijn, ligt het meer voor de hand om de hof te 
koppelen aan havezate de Berenclau of de Hoge Hof te Groessen. 
De locatie Rijswijk ligt op de linkeroever, in de binnenbocht van een oude Rijnmeander. Dit is 
jong landschap in vergelijking met het landschap ten noorden en oosten van de meanderlus. 
Daar liggen immers resten van bewoning uit de prehistorie en Romeinse tijd. Uit de 
aanwezigheid en datering van de nederzetting leiden we af dat de meanderlus waarschijnlijk in 
de 8e of 9e  eeuw na Chr. afgesneden werd en daarna verlandde. De kronkelwaardafzettingen 
in deze binnenbocht bestaan uit zandig materiaal en zijn in het landschap te zien als lichte 
verhogingen. Verder komen in het onderzoeksgebied ook overslaggronden voor die 
veroorzaakt zijn door latere dijkdoorbraken. 
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Bijlage 1 
 
Locatie A, determinatie aardewerk 
 
Groep subgroep wand rand bodem oor div. tot.

Hand- onversierd 0 0 0 0 0 0

   gevormd versierd 0 0 0 0 0 0

Romeins 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Merovingisch 0 0 0 0 0 0

Badorf 5 1 0 0 0 6

Pingsdorf 287 15 19 6 13 340

Kogelpot gewoon 241 27 0 0 0 268

Paffrath 365 67 1 0 0 433

(Blauw)grijs 870 174 43 9 1 1097

Steengoed Protosteengoed 152 18 22 8 0 200

(zonder Bijna steengoed 38 3 2 1 1 45

   glaz.) steengoed (oa Siegburg) 366 27 29 19 0 441

st.g. gevlamd 50 14 17 6 0 87

ijzerengobe (Langerw) 69 0 3 1 0 73

Steengoed crême 13 2 2 1 1 19

met gekleurd / getijgerd 96 6 6 5 2 115

zoutglazuur grijs (oa Westerwald) 68 7 10 7 1 93

grijs+kobalt (Westerw) 67 13 6 3 0 89

mineraalwaterkruik 122 0 4 1 1 128

overig 30 1 1 0 1 33

Rood- zonder glazuur 27 9 3 3 12 54

   bakkend loodglazuur (roodbruin) 171 40 8 15 0 234

loodgl.+slibversiering 50 9 1 1 0 61

donkerbr. loodglazuur 71 22 6 7 0 106

groen loodglazuur 5 2 1 2 0 10

Wit- / geel- loodglazuur (geel) 49 11 9 1 3 73

    bakkend l.gl+ijzerspikk.(Hafner) 1 0 0 0 0 1

bruin loodglazuur 1 0 0 0 0 1

groen loodglazuur 25 8 1 0 0 34

slibversiering 9 4 7 1 0 21

Majolica 14 3 1 0 0 180 0 0 0 0

Faience beschilderd (oa Delfts) 10 6 0 0 0 16

wit (oa Delfts) 2 0 0 1 0 3

Industrieel wit 223 61 28 3 260 575

zwart/rood/kleur 9 4 1 0 36 50

Porselein 36 7 5 0 44 92

Pijpaarde fragm.(kop)+hielmerk 3 0 0 0 11 14

(niet Rom) fragm. z. hielmerk 11 0 0 0 16 27

pijpenstelen 26 0 0 0 45 71

Bloempot (geperst) 4 2 2 0 0 8

2 2 0 0 0 4

1 0 0 0 0 1

ondetermineerbaar 0 0 0 0 0 0

Totaal 3589 565 238 101 448 4941  
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Locatie A, determinatie overige vondsten 
 
Groep subgroep wand rand bodem oor div. tot.

Glas roemers/berkenm. 0 0 0 0 0 0

overig drinkglas 3 0 0 0 0 3

flessenglas 48 4 10 0 23 85

vensterglas 0 0 0 0 78 78

inktpotjes 0 0 0 0 0 0

overige 0 0 0 0 17 17

Metaal munten 0 0 0 0 1 1

ijzer 0 0 0 0 50 50

brons of koper 0 0 0 0 2 2

nagel/spijker 0 0 0 0 12 12

overig 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 1 1

Bouw- baksteen 0 0 0 0 399 399

    materiaal dakpannen 0 0 0 0 656 656

vloertegels 0 0 0 0 31 31

wandtegels 0 0 0 0 17 17

huttenleem 0 0 0 0 169 169

mortel/cement 0 0 0 0 52 52

overig 0 0 0 0 302 302

Natuursteen dakleien 0 0 0 0 751 751

tufsteen 0 0 0 0 0 0

tefriet (=basaltlava) 0 0 0 0 15 15

vuursteen 0 0 0 0 10 10

overig 0 0 0 0 452 452

0 0 0 0 14 14

Metaalslak 0 0 0 0 62 62

Botmateriaal bewerkt 0 0 0 0 43 43

onbewerkt 0 0 0 0 489 489

Zaden/pitten 0 0 0 0 10 10

Hout bewerkt 0 0 0 0 0 0

onbewerkt 0 0 0 0 59 59

Houtskool 0 0 0 0 15 15

Leer 0 0 0 0 0 0

Textiel 0 0 0 0 1 1

Schelp 0 0 0 0 10 10

0 0 0 0 14 14

0 0 0 0 0 0

ondetermineerbaar 0 0 0 0 1 1

Totaal 51 4 10 0 3765 3830  
 


