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Hoofdstuk 1. Introductie

Sinds een aantal jaren wordt in de Nederlandse archeologie gewerkt volgens 
het ‘Verdrag van Valletta’ dat in 1992 door de Europese lidstaten is onderte-
kend op het eiland Malta. Het belangrijkste uitgangspunt van dit verdrag is het 
behoud van het archeologische bodemarchief en hoewel de uiteindelijke wette-
lijke invoering pas in 2007 werd geregeld, werkten veel instanties en overheden 
al jaren daarvoor conform ‘Malta’. Concreet hield en houdt dit in, dat daar 
waar behoud van archeologie niet kan worden gegarandeerd en er geen andere 
mogelijkheden meer bestaan om het bodemarchief ongestoord en intact te 
bewaren, het archief eerst archeologisch dient te worden onderzocht voordat 
de bouwwerkzaamheden doorgang krijgen. 
Als gevolg van een steeds verder terugtredende overheid in uitvoerende zin 
ontstond een archeologische markt met archeologische opgravingsbedrijven. 
Daarbinnen heeft de afgelopen jaren een forse groei plaatsgevonden, niet 
alleen in het aantal bedrijven maar ook in het aantal opgravingen. De vakwe-
reld zelf heeft normen en richtlijnen ontworpen waaraan de archeologische 
bedrijven zich moeten houden. Daarnaast toetst de rijksoverheid de opgraven-
de bedrijven en instanties en controleert zij het werk dat ze leveren. Zo wordt 
de kwaliteit van opgravingen geborgd. Feit is echter dat de meeste opgravingen 
gefinancierd worden vanuit de zogeheten ‘derde geldstroom’. In de praktijk 
heeft dit tot gevolg dat het resultaat van een individueel onderzoek vrijwel altijd 
alleen maar bestaat uit een standaardrapportage die in de ‘Malta-archeologie’ 
verplicht wordt gesteld. Hoewel een flink aantal van die standaardrapporten de 
onderzoeksgegevens keurig ordent en ontsluit, neemt dat niet weg dat langza-
merhand een ‘stuwmeer aan rapporten’ is ontstaan, zonder wetenschappelijke 
synthese en daarmee zonder voeding voor onze nationale geschiedschrijving. 
Om aan deze ontwikkeling een tegenwicht te bieden is door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een archeologisch 
subsidieprogramma gestart onder de titel “De oogst van Malta”. Centraal in dit 
programma staat het uitvoeren van synthetiserend en verdiepend onderzoek 
aan de hand van de omvangrijke hoeveelheid opgravingsgegevens die in stan-
daardrapporten, archieven en depots zijn te vinden. Daarbij gaat het vooral 
om veldwerkonderzoek dat ná 1992 heeft plaatsgevonden; dus veldwerk dat 
‘in-de-geest-van-Malta’ is uitgevoerd. Onuitgewerkte opgravingsgegevens van 
vóór 1992 mogen wel betrokken worden in “De oogst van Malta”-programma’s, 
maar dienen slechts een gering onderdeel uit te maken van de totaal te beste-
den onderzoekstijd. De bestaande zorgen om de onuitgewerkte opgravingen en 
toevalsvondsten van vóór 1992 worden daarmee dus niet weggenomen.1 

Ook mijn studie valt onder “De oogst van Malta”. Het maakt deel uit van een 
onderzoeksprogramma met de titel Rural communities in the civitas Batavo-
rum and their integration into the Roman empire, dat aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam wordt uitgevoerd. De informatie die ik voor mijn studie heb 
gebruikt, is voor een aanzienlijk deel afkomstig uit standaardrapporten die 
vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn gepubliceerd. 
Een ander - en ook in omvang veel groter - gedeelte is geput uit de veel oudere 
opgravingen uit de zogenaamde pre-Malta fase. Van die opgravingen zijn maar 
weinig gegevens op basisniveau toegankelijk en is de informatie bovendien in 
hoge mate versnipperd en onuitgewerkt. Hoe methodisch daarmee is gewerkt 
en op welke problemen ik daarbij soms ben gestuit bij het ‘opwerken’ van al 
deze informatie tot bruikbare kennis, komt in paragraaf 1.6 aan de orde. Maar 
eerst zullen de algemene thematiek en historische achtergronden (1.1), het 
onderzoeksgebied (1.2), het landschappelijke kader (1.3 en 1.4) en de onder-
zoeksvragen (1.5) aan bod komen. 

1  Enkele jaren geleden is onderzoek 
gedaan naar de achterstanden in de 
uitwerking van archeologisch onder-
zoek in Nederland (Hessing/Mietes 
2003). Uit dit ‘project Odyssee’ volgde 
dat het aantal onuitgewerkte opgravin-
gen dat alsnog een substantiële inzet 
vraagt, ongeveer 400-1000 bedraagt. 
De achterstand is verspreid over heel 
Nederland. Uitschieters betreffen 
onder andere de Romeinse tijd en qua 
complextypen zijn er vooral achterstan-
den in het nederzettingsonderzoek. Zie 
verder www.nwo.nl/odyssee.
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2  Eigenlijk zou hier consequent 
moeten worden gesproken over ‘de 
Romeinse legers’ want het moderne 
concept van het Romeins leger als één 
organisatie bestaat niet. Het leger 
was opgebouwd uit vele verschil-
lende provinciale legers waarbij het 
Latijnse begrip exercitus het dichtst 
in de buurt komt van het hedendaagse 
woord ‘leger’. Cf. James 2002, 38, met 
verwijzingen; zie ook Vegetius, Epit. rei 
milit. III.1-8.

3  Whittaker 1994.

4  Roymans/Heeren 2004.

5  Nicolay 2003; idem 2005; idem 
2007a; zie ook 2007b.

6  Aarts 2000; zie ook Aarts 1994; idem 
2003; idem 2005.

7  Roymans 2004, 67-101; Aarts 2003; 
Roymans/Aarts 2005; Aarts/Roymans 
in prep; zie ook Roymans/Van der 
Sanden 1980.

8  Groot 2007; idem 2008; Vossen, in 
prep.; Groot/Heeren/Kooistra/Vos in 
druk.

9  Lange 1990; Kooistra 1996.

1.1 Algemene thematiek en historische achtergronden 

Hoofdthema van deze studie is de ruimtelijke ontwikkelingen van Romeinse 
nederzettingen op het Bataafse platteland. Doelstelling daarbij is een beeld te 
presenteren hoe de Bataafse rurale gemeenschappen werden geïntegreerd in 
het Romeinse rijk. Naast de analyse van landelijke nederzettingspatronen en de 
daarbinnen optredende bewoningsdynamiek zijn de sociale en culturele ontwik-
kelingen die aan deze dynamiek ten grondslag hebben gelegen onderwerp van 
studie. Uit de ruimtelijke analyse van enkele microregio’s en hun onderlinge 
samenhang aan de hand van de gereconstrueerde wegeninfrastructuur kan tot 
slot een synthese worden geformuleerd over de landelijke bewoning van het 
Kromme-Rijngebied in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze synthese 
kan als uitgangspunt dienen om voor het overige deel van het rivierengebied tot 
verantwoorde generalisaties te komen. 
De onderhavige studie maakt deel uit van een onderzoeksprogramma met de 
titel Rural communities in the civitas Batavorum and their integration into the 
Roman empire, dat op de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt uitgevoerd. 
Dit door NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma omvat naast de bovenge-
noemde thematiek nog andere thema’s die door de onderlinge dwarsverbanden 
een sterke verbintenis met elkaar hebben. Deze thema’s zullen in mijn onder-
zoek niet uitvoerig worden bestudeerd, maar leveren belangrijke bijdragen aan 
de hoofdthematiek van mijn studie. 
Het gaat daarbij allereerst om het thema van de materiële cultuur. De rela-
tie tussen het Romeinse leger2 en de rurale gemeenschappen is daarbij van 
evident belang. Om deze relaties tussen ‘soldaten en boeren’ archeologisch 
grijpbaar te maken dient de materiële cultuur te worden bestudeerd. De rol van 
de (ex-)militairen als belangrijke social agents in het integratieproces van rura-
le gemeenschappen in de Bataafse regio is kenmerkend voor de situatie in het 
Nederlandse rivierengebied en van Roman frontiers in het algemeen,3 en is een 
belangrijk onderzoeksaspect van het programma. Het potentieel van de materi-
ele cultuur dient benut te worden voor de analyse van het romaniseringsproces 
van rurale gemeenschappen.4 Een aansprekend voorbeeld hiervan is de recent 
uitgevoerde studie van Nicolay naar de metalen militaire voorwerpen die in 
landelijke nederzettingen van de civitas Batavorum zijn aangetroffen.5 Door de 
analyse van deze metalen voorwerpen is inzicht verkregen in de verschillende 
vormen van gebruik van dit wapen- en paardentuig en kon aan de hand van een 
levenscyclusmodel de (symbolische) betekenis voor de eigenaar worden ach-
terhaald. Uit het onderzoek van Nicolay volgt dat de militaire uitrustingstukken 
die in rurale sites zijn gevonden, doorgaans het eigendom waren van Bataafse 
veteranen uit het Romeinse leger die na afloop van hun diensttijd terugkeerden 
naar het platteland. 
Een ander voorbeeld van belangwekkend onderzoek dat op basis van een 
analyse van de materiële cultuur de romanisering van “inheemse” groepen 
bestudeert, is de studie van Aarts over de muntcirculatie in (onder andere) het 
Midden-Nederlandse rivierengebied.6 Hieruit volgden interessante analyses 
over onder meer de monetarisering van het Bataafse platteland en het gebruik 
van munten in de relatie tussen militairen en plattelandsbevolking. Andere 
bepalende numismatische studies ten aanzien van de Bataafse civitas betreffen 
het onderzoek van Roymans naar Keltische munten met specifieke aandacht 
voor de identificatie van Bataafse emissies in het hart van het Nederlandse 
rivierengebied en enkele meer recente artikelen van Roymans en Aarts.7 

Een tweede thema omvat de ontwikkelingen binnen de veehouderij en in het 
verlengde daarvan het onderzoek naar de mogelijkheden van akkerbouw en het 
daarmee samenhangende surplus binnen het onderzoeksgebied.8 De laatste 
decennia is een aantal veelzeggende archeobotanische studies uitgevoerd in 
het centrale rivierengebied,9 waarbij over de agrarische producten het een en 
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10  Lauwerier 1988.

11  Groot 2007; idem 2008; Lauwerier 
1999; Lauwerier/Robeerst 2001; Laar-
man 1996a; idem 1996b.

12  Roymans 1996a.

13  Roymans 1995a, 55; idem 1996a.

14  Enkele belangrijke onderzoekers uit 
het laatste kwart van de vorige eeuw 
zijn W.A. van Es (1981; 1982; 1994a; 
1994b) en W.J.H. Willems (1981; 1983; 
1984); zie verder ook Swinkels 2004.

15  Derks 1998; Roymans 1995a; idem 
1996a; idem 2004; Derks/Roymans 
2002; Slofstra 2002; Van Driel-Murray 
2003a; idem 2003b.

16  Tacitus Germ. 29; Hist. IV.12.

17  Tacitus, Germ. 29; Willems 1984, 
197-239; Bloemers 1990, 80; De Weerd 
2006, 15.

18  Van Driel-Murray 2003b met refe-
renties; zie ook Swinkels 2004.

19  Vgl. Roymans 2004, 227 ff.

20  Van Driel-Murray 2003b, 212-215; 
idem 2008; vgl. Roymans 2004, 221 ff. 
Zie verder ook paragraaf 6.2.

ander bekend is geworden. Op archeozoölogisch gebied is echter, afgezien van 
de wat oudere synthese over het oostelijke rivierengebied,10 weinig nieuwe syn-
thetiserende informatie gepubliceerd met betrekking tot de civitas Batavorum. 
Wel heeft Groot onlangs haar bevindingen over de gemeenschap van Tiel-Pas-
sewaaij gepresenteerd en zijn enkele deelstudies uitgevoerd naar bijvoorbeeld 
het gebruik van paarden in de grenszone van het Romeinse rijk, met specifieke 
aandacht voor de vermoedelijke speciale fokprogramma’s voor het Romeinse 
leger - inclusief de aanwijzingen voor een duidelijke schofthoogtetoename bij 
zowel paard als rund -  en de (eventuele) consumptie van paardenvlees.11 Uit 
de publicaties komen wel de verschillen naar voren in de lokale samenstelling 
van de veestapel, maar een systematisch onderzoek naar de eventuele regio-
nale verschillen in de landbouw heeft nog niet plaatsgevonden. Afgezien van de 
economische aspecten heeft er ook onderzoek plaatsgevonden naar de bredere 
culturele en rituele dimensies van de veehouderij.12 Kenmerkend daarbij is de 
grote waarde die voor dit noordwestelijke deel van het Romeinse rijk wordt 
gehecht aan de relatie tussen mens en vee, hetgeen onder andere kan worden 
afgelezen aan de sterke traditie van het woonstalhuis in de Nederrijnse regio, 
en ook aan dat wat Roymans een pastoral ideology noemt en dat veel verder 
gaat dan het strikt economische belang van koeien- of paardenfokken.13 
 
De studie naar de ontwikkelingen op het Bataafse platteland heeft een betrek-
kelijk korte geschiedenis.14 De belangrijkste vernieuwingen in de beeldvorming 
over de Bataafse gemeenschap en hun integratie in het Romeinse Rijk zijn te 
danken aan verschillende studies van Derks, Roymans, Slofstra en Van Driel-
Murray.15 De in deze studies telkens terugkerende thema’s zijn de culturele 
identiteit en etniciteit van de Bataven, de etnogenese van deze groep en hun 
bijzondere relatie met het Romeinse leger. Dankzij verschillende historische en 
epigrafische bronnen weten we dat de Bataven massaal zijn gerekruteerd voor 
het Romeinse leger, meer dan welke gemeenschap dan ook in het Romeinse 
rijk, en dat die levering van manschappen samenhangt met een speciaal 
verdrag dat tussen de Romeinen en Bataven werd gesloten.16 Kort samenge-
vat omvat dit verdrag de bijzondere regeling dat de Bataven geen belasting 
hoefden te betalen maar in plaats daarvan soldaten moesten leveren aan het 
Romeinse leger. Men kan zich daarbij trouwens afvragen of deze overeenkomst 
als voordelig moet worden gezien. Tacitus schrijft immers over de Bataven 
dat zij ‘slechts weggezet voor gebruik in de strijd als betrof het aanvals- en 
verdedigingswapenen, (….) zij voor oorlogen in reserve [worden] gehouden.’ 
Daaruit zou kunnen worden afgelezen dat de Bataven door de Romeinen enkel 
als ‘gebruiksgoederen’ of als ‘breekijzers’ werden gezien.17 Dat deze mate-
rie complex is en discussie oproept, blijkt uit een enkele jaren geleden door 
Van Driel-Murray gepubliceerd artikel.18 Zij betoogt daarin dat de Bataven 
in Romeinse krijgsdienst te vergelijken zijn met de Nepalese Gurkha’s in het 
Britse leger, waarmee ze wil aantonen dat de Bataven niet alleen die trotse 
krijgers zijn zoals dikwijls wordt beweerd, maar dat dit een mythe is, die is 
gecreëerd door de Romeinen en vanuit Romeinse imperialistische motieven is 
geïnitieerd. De Bataven zijn daarbij door de Romeinen als ‘rassoldaten’ neer-
gezet, die zich onderscheiden door hun dapperheid, excellente paardrijkunst 
en trouw aan de keizer. Het gevolg hiervan was dat de Bataven zichzelf ook als 
zodanig presenteerden en hun best deden om deze reputatie hoog te houden, 
wat resulteerde in de constructie van een Bataafse identiteit als een gemeen-
schap van soldaten.19 De door deze Romeinse politiek ontstane ‘slachtofferrol’ 
die Van Driel-Murray de Bataven toebedeelt, en hun kwetsbare positie van 
volledige economische afhankelijkheid van het Romeinse leger, draagt beslist 
een kern van waarheid in zich, maar kan nog wel enigszins verder genuanceerd 
worden zoals ik ook in deze studie duidelijk wil maken.20  
Minder discussie bestaat er over de aanname dat in de pre-Flavische tijd 
ongeveer 5000 Bataafse mannen in het leger hebben gediend, deels in de - 
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door Tacitus genoemde - acht Bataafse cohortes en één ala Batavorum van 
elk ca. 500 man, en deels als roeiers op de Romeinse Rijnvloot én als speciaal 
elitekorps van de Germaanse lijfwacht van de keizer in Rome.21 In de (post-) 
Flavische periode wordt dit aantal zelfs nog wat hoger geschat op 5500 militai-
ren.22 De intensieve benutting van Bataafse rekruten wordt extra benadrukt als 
deze aantallen worden afgezet tegen de totale bevolkingsomvang in de Bataaf-
se civitas. Daarbij worden als uitgangspunten gebruikt een hoeveelheid van 
1250 landelijke nederzettingen met een gemiddelde van drie tot vier huishou-
dens per nederzetting en een gezinssamenstelling van ongeveer acht personen, 
hetgeen neer zou komen op een bevolkingsomvang van ongeveer 30.000 tot 
40.000 mensen.23 Roymans nuanceert deze aantallen enigszins, want hij ver-
onderstelt op basis van de bewoordingen bij Tacitus dat ook de stammen van de 
Cananefates, Marsaci en Frisiavones tot het oorspronkelijke Bataafse rekru-
teringsgebied behoorden.24 Uit de berekeningen valt in ieder geval af te lezen 
dat de militaire dienst elk Bataafs gezin heeft beroerd, of om het positiever uit 
te drukken dat van elk familie minstens één zoon tot het leger heeft kunnen 
toetreden met alle financiële en sociale gevolgen van dien, waaronder (vanaf 
Claudische tijd) het verwerven van Romeins burgerrecht na afloop van de 
diensttijd.25 Een dergelijke omvangrijke rekrutering zal ook nodig zijn geweest 
om het aantal van 5000 tot 5500 manschappen op peil te houden en het is dan 
ook niet toevallig dat we juist van de Bataven meerdere voorbeelden kennen uit 
epigrafische bron van broers die samen in het leger hebben gediend.26

Het valt niet te ontkennen dat het ontstaan van deze ‘militaire identiteit’ en de 
grootschalige rekrutering enorme consequenties heeft gehad voor de lokale 
gemeenschappen en dat vooral op sociaal-cultureel niveau de invloed groot 
moet zijn geweest. Verder valt daarbij ook te denken, zoals Van Driel-Murray 
betoogt, aan de getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen in de 
Bataafse samenleving, waarbij het vrouwelijke deel van de gemeenschap 
een bepalende rol mag worden toegedicht in de dagelijkse gang van zaken.27 
Eveneens heeft de veronderstelde terugkeer van militairen in het oorspron-
kelijke stamgebied implicaties voor de sociaal-culturele ontwikkeling van de 
samenleving. Het is daarbij overigens opmerkelijk dat we in het rivierengebied 
betrekkelijk weinig lijken terug te zien van de effecten van de grootscha-
lige rekrutering in materiële zin, ervan uitgaande dat een militair tijdens 
zijn diensttijd het thuisfront enigszins liet meeprofiteren van de ‘Romeinse’ 
voordelen. In het Nederrijnse gebied wordt – in elk geval op het platteland 
– nauwelijks echte rijkdom geëtaleerd maar misschien is dat ook niet te 
verwachten. Afgaand op de eenvormigheid van de teraardebestellingen waarbij 
echte rijke begravingen, in bijvoorbeeld grafpijlers of andere monumentale 
structuren, vrijwel ontbreken of nog grotendeels onbekend zijn gebleven, lijkt 
er maar weinig hiërarchisch onderscheid te bestaan binnen de meeste lokale 
gemeenschappen,.28 
Toch mag op basis van onder meer historische bronnen worden verondersteld 
dat er wel degelijk van sociale differentiatie sprake was binnen de Bataafse 
samenleving. Zo lezen we bij Tacitus29 dat in de pre-Flavische periode, de 
stamelite, waartoe ook de bekende Julius Civilis, opstandleider in 69/70, en 
zijn broer Julius Paulus30 behoorden, vermoedelijk van koninklijke bloede 
was (stirps regia). Later, na de Bataafse opstand en vooral in de loop van de 
2de eeuw, mag op basis van epigrafische bronnen worden verondersteld dat 
de oude Julische adel was vervangen door een nieuwe elite van ‘militaire 
families’ die vanaf de Flavische tijd het burgerrecht hadden gekregen.31 Deze 
nieuwe generatie van leiders speelde een rol bij de verdere ontwikkeling van de 
Bataafse gemeenschap en de integratie in het Romeinse rijk. 
Dit integratieproces of romanisering van het platteland blijkt in de Neder-
rijnse regio wezenlijk anders te zijn verlopen dan bijvoorbeeld in het Gallische 
achterland.32 De politiek-geografische situering van de Bataafse civitas in 
een grenszone aan de rand van het Romeinse rijk is daarbij van doorslagge-

21  Tacitus, Hist. I.59; IV.16; IV.20; 
IV.22; Alföldy 1968, 46 ff; Bloemers 
1990, 80; Roymans 1996a, 22 (tabel 1); 
Derks 1998, 49-50; Vossen 2003, 418-
420; Nicolay 2007a, 7. Bellen (1981, 
14-15, 39) veronderstelt dat er ook al 
onder Octavianus Bataafse eenheden 
meevochten in de burgeroorlog; zie ook 
Roymans 2004, 55-61. 

22  Alföldy 1968, 13-14, 45-48; Willems 
1984, 229-230; Vossen 2003, 418-420.

23  Willems 1984, 234-237; Vossen 
2003; zie voor een discussie paragraaf 
6.1 en 6.2.

24  Roymans 2004, 207-208, fig. 8.4; 
Tacitus, Hist. IV.56. Zie paragraaf 6.1 
en 6.2.

25  Zie echter de kanttekeningen die 
Pferdehirt (2002, 241 ff) maakt. Zij 
vermeldt dat toeval en geluk in de 1ste 
eeuw een bepalende rol speelden bij de 
toekenning van burgerrecht, zelfs na 
het voltooien van 25 jaar diensttijd!

26  Derks 2004, 38-69. Zie hiervoor 
verder paragraaf 6.2.

27  Van Driel-Murray 2003a, 58-60; 
idem 2008.

28  Zie verder paragraaf 2.3.2 waar 
twee mogelijke grafmonumenten wor-
den behandeld (Werkhoven-Zure Maat 
(site 115) en ’t Goy-Groenedijkje (site 
58). Zie voor hiërarchische verhoudin-
gen ook verschillende paragrafen van 
hoofdstuk 6.

29  Tacitus, Hist. IV.13.

30  Cf. Roymans 2004, 61, noot 184.

31  Derks 2004; Roymans 2004, 257-
258. 

32  Roymans 1995a; idem 1996a; 
Slofstra 2002. Zie Raepsaet-Charlier 
(1999, 278-282) en Roymans (2004, 
195 ff) voor de discussie over de vroege 
introductie van een formeel Romeins 
administratief systeem contra Slofstra 
(2002).
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vende betekenis. Een belangrijke verklarende factor is de stationering van het 
Romeinse leger. Daarbij moet worden opgemerkt dat het leger een specifieke, 
minder elitaire vorm van de Romeinse cultuur vertegenwoordigde en zodoende 
de kennismaking van lokale rurale groepen met ‘Romeinen’ een selectief beeld 
gaf van de Romeinse wereld. Vanzelfsprekend was dit bepalend voor de manier 
waarop culturele veranderingen plaatsvonden.33 
Naast deze praktische implicaties is er een ideologische factor die de samen-
stelling en de ontwikkelingen op het Bataafse platteland kan hebben beïnvloed. 
Gedoeld wordt op de al eerder aangehaalde theorie van Roymans over het 
(traditioneel) sterk pastorale karakter van de agrarische economie.34 Dit hangt 
samen met het belang van de veestapel en de hoge culturele waardering voor 
vee. Tacitus schrijft over het Germaanse vee: ‘Het vee tiert er welig, maar blijft 
over het algemeen onder de gemiddelde maat (...) De Germanen zien graag 
een groot aantal, en vee maakt hun enige en dierbaarste rijkdom uit’.35 Van 
Driel-Murray meent echter dat de verbondenheid tussen mens en dier een veel 
banalere oorzaak heeft gehad, namelijk dat de Bataven sterk afhankelijk waren 
van de mest van de dieren om nog enigszins aan akkerbouw te kunnen doen.36 
Dat zou de achterliggende reden zijn van hun ‘liefde voor dieren’ omdat zonder 
die mest landbouw haast onmogelijk zou zijn. Dat lijkt praktisch gezien mis-
schien nog wel op te kunnen gaan voor de zandgronden in het zuidelijke deel 
van de civitas waar we ook de zogenaamde ‘potstal’, of beter de verdiepte stal, 
aantreffen, een fenomeen dat ongetwijfeld te maken heeft met de wens om 
(meer) mest te verzamelen, maar het geldt volgens mij in veel mindere mate 
voor de vruchtbare klei- en zavelgronden in het rivierengebied.37 
De ene theorie sluit de andere overigens niet uit. Ook in de prehistorische - en 
zelfs hedendaagse - samenleving kan de band tussen mens en dier vanuit meer 
oogpunten worden bekeken. (Rund)vee was economisch essentieel voor het 
levensonderhoud van de boer. Bovendien leverde vee ook trekkracht, mest en 
konden na de slacht van de dieren afgezien van het vlees, ook het merg, de huid 
en zelfs het bot op allerlei wijzen worden geconsumeerd. Maar vee vertegen-
woordigt daarnaast ook een belangrijke sociale en ideologische factor in het 
boerenbestaan. Sociaal-ideologisch speelde het een rol in overdrachtelijke 
zin, als geschenk in de relationele sfeer tussen lokale gemeenschappen, of als 
offer bij de voorouder- of godenverering. Bovendien kan gedacht worden aan 
de status die een grote veestapel – wat vaak ook een grote boerderij betekende 
– met zich meebracht. Verder dient ook in de pre-Romeinse periode de symboli-
sche waarde van de zogenaamde cattle-raids in het vizier te worden gehouden, 
speciaal in het licht van het begrip ‘martialiteit’ waarbij de (jonge) mannen hun 
krijgshaftigheid en moed konden tonen binnen de gemeenschap. Daarnaast 
spelen ook macht en status een rol. In de Romeinse tijd is deze vooral op vee-
teelt gebaseerde bestaanswijze te koppelen aan het thema van ‘martialiteit’ als 
element van de culturele identiteit van de Nederrijnse bevolkingsgroepen.38 
Elk van de bovengenoemde aspecten duidt op het grote belang van vee voor de 
mens en deze hoge culturele waardering wordt benadrukt door het gegeven 
dat mens en dier onder één en hetzelfde dak zijn gehuisvest. Het samenbren-
gen van mens en dier onder één dak is een traditie die in Noordwest-Europa 
overigens teruggaat tot in de Vroege Bronstijd en als continuüm te beschouwen 
is tot in de moderne tijd.39  Ook in de Romeinse periode is en blijft in het Neder-
rijnse gebied het woonstalhuis de belangrijkste huisvorm, in tegenstelling tot 
de zuidelijke lössgronden waar in de loop van de Romeinse tijd op grote schaal 
villa’s verschijnen. De dominantie van het woonstalhuis in de noordelijke grens-
streken heeft ertoe geleid dat tegenwoordig dikwijls wordt gesproken in termen 
van villalandschap en non-villalandschap.40 
De gevolgen van sociaal-culturele en ideologische aspecten zijn zeer uiteenlo-
pend, divers en lijken soms ook in contrast met elkaar te staan. Een voorbeeld 
hiervan is te vinden bij de huisvorm in de Romeinse tijd. Uit het dominante 
voorkomen van woonstalhuizen in het onderzoeksgebied zou kunnen wor-

33  Woolf (1998, 15, met verwijzingen) 
ziet het Romeinse leger als een contact 
culture. Zie ook Hingley 2005, 93-94; 
Mattingly 2006, 166 ff. 

34  Roymans 1995; idem 1996a.

35  Tacitus, Germ. 5. Zie verder Tacitus 
(Germ. 29) over de Germaanse origine 
van de Bataven; en Roymans (2004, 
28-29) in hoeverre het ‘etnische label’ 
Germani van toepassing was op de 
Bataven.  

36  Van Driel-Murray 2003a, 58.

37  Vergelijk Roymans/Gerritsen 2002, 
386-387; zie ook Van Beurden 2002, 
300-301.

38  Cf. Roymans 1993; idem 1995a; 
idem 1996a; Swinkels 2004. Zie verder 
Caesar, BG VI.23; Tacitus, Germ. 13-15.

39  Waterbolk 1975, 383; Roymans 
1995, 49-51; Fokkens 2002, 128 ff.

40  Slofstra 1991, 182; Roymans 
1996a, 61 ff; zie ook Woolf 1998, 142-
168; en verder paragraaf 6.4.
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den afgeleid dat er binnen de continue traditionele boerengemeenschappen 
nauwelijks veranderingen optreden ten opzichte van voorgaande perioden. De 
studie van Derks en Roymans, over de latinisering van het platteland aan de 
hand van de in rurale nederzettingen teruggevonden zegeldoosjes, zou juist 
kunnen wijzen op een zekere geletterdheid van de boerengemeenschappen.41 
Het nuanceert op zijn minst dat beeld van een traditioneel (achter)gebleven 
platteland. 

Binnen de hierboven geschetste problematiek speelt de – tegenwoordig soms 
enigszins beladen - term ‘romanisering’ een niet te onderschatten rol.42 Het 
huidige standpunt bij de meeste archeologen is dat het proces van integratie 
van “inheemse” bevolkingsgroepen in de Romeinse wereld op zeer verschillen-
de wijzen heeft plaatsgevonden en leidde tot een provinciaal-Romeinse cultuur 
waarin eenheid en verscheidenheid de kernbegrippen zijn. Being Roman en 
Becoming Roman zijn daarbij veel gebezigde begrippen naar het invloedrijke 
werk van Woolf, maar ook van Mattingly en Hingley.43  De begrippen impliceren 
de adoptie van een nieuwe Romeinse identiteit maar met behoud van eigen 
lokale waarden en culturele omgangsvormen, zodat lokale gemeenschappen 
op zeer uiteenlopende manieren invulling kunnen geven aan hun ‘Romeins 
worden’. In velerlei opzichten kunnen deze lokale identiteiten afwijken van het 
provinciale of  Romeinse wereldbeeld. De laatstgenoemde ideaalbeelden zijn 
immers sterk geënt op de (stads)elite van de Romeinse samenleving en doen 
geen recht aan het op menig gebied haast onveranderende alledaagse bestaan 
van de bewoners van het platteland. 
Tegen deze achtergronden wil ik in deze studie het specifieke Bataafse roma-
niseringsmodel verder invullen aan de hand van de archeologische studie 
naar rurale gemeenschappen in het Nederlandse rivierengebied. Binnen het 
Nederlandse rivierengebied is een aantal microregio’s te onderscheiden (Oss,44 
De Waalsprong,45 Tiel46 ) waar recentelijk veel onderzoek is gedaan, waardoor 
voldoende data aanwezig zijn om zowel op het niveau van de nederzettingen, 
als op dat van de microregio de plattelandsbevolking te bestuderen. Voor het 
Kromme-Rijngebied geldt dat ook voor de microregio’s rond Wijk bij Duurstede 
en Houten waarop ik me in deze studie zal concentreren. Ik maak daarbij 
gebruik van de resultaten van het grootschalige nederzettingsonderzoek dat de 
afgelopen decennia in het Kromme-Rijngebied is uitgevoerd.

1.2  Het Kromme-Rijngebied en de onderzoekszwaartepunten van 
Wijk bij Duurstede en Houten

Het centraal in Nederland gelegen Kromme-Rijngebied is jarenlang één van 
de onderzoekszwaartepunten geweest van de voormalige Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), nu onderdeel van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Het archeologische onderzoek in het Kromme-
Rijngebied beperkte zich aanvankelijk alleen tot Wijk bij Duurstede waar het 
Vroegmiddeleeuwse Dorestad werd onderzocht, maar na verloop van tijd 
breidde het zich uit tot een project van regionale omvang.47 Daarbij werd niet 
alleen het omliggende gebied van Wijk in het project betrokken, maar is ook 
Houten en omgeving als zwaartepunt aan het onderzoek toegevoegd. Daardoor 
was er sprake van een aanzienlijke schaalvergroting. Bovendien werden de 
onderzoeksvelden uitgebreid en vormden, afgezien van de Merovingische en 
Karolingische periode, ook de Romeinse tijd en prehistorische bewoningsperi-
oden nu het onderwerp van studie. Het project ‘Centraal Rivierengebied’ was 
daarmee een volwaardige tegenhanger van het min of meer parallel opgezette 
ROB-project ‘Eastern River Area’.48

Een beproefd middel daarbij, dat op meer plaatsen in Nederland werd ingezet, 
was de systematische veldverkenning, ook wel aangeduid als archeologische 

41  Derks/Roymans 2002. 

42  De term staat vooral in het Angel-
Saksische discours ter discussie. 
Zie voor uitvoerige discussies over 
romanisering Slofstra 1983; Millett 
1990; Hingley 1996; Woolf 1998; Keay/
Terrenato 2001; Mattingly 2002; Slof-
stra 2002; Woolf 2002; Slofstra 2004; 
Heeren in prep, hoofdstuk 1. 

43  Woolf 1998; Mattingly 1997; idem 
2004; Hingley 2005.

44  Schinkel 1994; Van der Sanden/Van 
der Broeke 1987; Wesselingh 2000; vgl. 
ook Jansen 2007.

45  Van den Broeke 2001; idem 2002; 
idem 2005; idem 2007.

46  Heeren 2006; Heeren, in prep. 

47  Zie voor de ontwikkeling van het 
Kromme-Rijnproject Van Es/Verwers 
1985; Van Dockum 1994a. Voor publi-
caties over Dorestad wordt verwezen 
naar Van Es 1969; idem 1990; Van Es/
Verwers 1980; idem 1995.

48  Bloemers/Hulst/Willems 1980; Wil-
lems 1981, 9-21.
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49  Bijvoorbeeld in het Maas-Demer-
Schelde gebied (Slofstra 1982a; 
idem 1982b) en het Noord-Hollandse 
Assendelft (Brandt/Groenman-Van 
Waateringe/Van der Leeuw 1987). Zie 
ook Groenewoudt (1994, 32) voor de 
terminologie en de verschillen tussen 
veldkartering en veldverkenning.

50  De overige ¾ betreft in de meeste 
gevallen losse vondsten, maar soms 
ook anders gedefinieerde vindplaatsen 
bijvoorbeeld grafvelden. Het gaat niet 
alleen om Romeinse sites maar om ne-
derzettingsterreinen uit verschillende 
perioden die dateren van vóór 1200, 
want dit jaartal vormde de chronolo-
gische bovengrens van het Kromme-
Rijnproject (Van Es/Verwers 1985, 
224). Zie ook Blommesteijn 1986; Van 
Dockum 1994b.

51  Van der Voort/Poelman/Van Es 
1979; Steenbeek 1983a; idem 1994; 
Zimmermann 1992; vgl. Willems 1981, 
70-75.

52  Kooistra 1996, 118.

53  Zie voor kaartoverzichten hoofd-
stuk 2.

54  Wijk bij Duurstede-De Horden: Van 
Es 1994a; idem 1994b; idem 1994c; 
Vos 1994; idem 2002. Wijk bij Duurste-
de-De Geer: Van Es 1994e; Van Dockum 
1996; idem 1997c; idem 1997d; Van 
Doesburg 1998. Zie hoofdstuk 3.

55  Op basis van pollendiagrammen 
(Steenbeek 1990) en enkele potscher-
ven zijn activiteiten uit het Laat-
Neolithicum op ‘De Horden’ niet uit te 
sluiten (Hessing/Steenbeek 1990, 16).

56  De reconstructie van fig. 1.1 
is overigens achterhaald en niet 
geheel overeenkomstig de fasering uit 
hoofdstuk 3, maar geeft nog wel een 
uitstekende indruk van de nederzetting 
‘De Horden’. Zie ook de omslag van dit 
boek.  

57  Verwers 1975; Hessing 1993.

streekbeschrijving of met een Duitse term Archäologische Landesaufname.49 
Van 1976 tot 1984 werd het totale werkgebied afgezocht op de aanwezigheid 
van archeologische vondsten. Daarbij zijn honderden vindplaatsen ontdekt en 
in kaart gebracht, waarvan een kwart nederzettingsterreinen betrof.50 Aange-
zien men meer wilde weten over de omvang van de nederzettingsterreinen en 
ook gedetailleerde informatie over vorm, ontwikkeling, datering en economi-
sche variabelen wenste, was het programma er ook op gericht om de variëteit 
aan nederzettingstypen door middel van opgravingen vast te stellen. Sprekende 
voorbeelden hiervan zijn de opgravingen van de uitbreidingswijk ‘De Horden’ 
in Wijk bij Duurstede van 1977 tot 1987 en die van een in ontwikkeling zijnd 
industriegebied ‘Doornkade’ in de jaren 1980-1982 te Houten. 
Tegelijkertijd werd grootschalig booronderzoek uitgevoerd door de Universiteit 
Wageningen naar fosfaatwaarden in de bodem. Verhoogde fosfaatwaarden 
kunnen de weerslag van menselijke activiteit vormen en wijzen op oude bewo-
ningsgronden.51 Het hele Kromme-Rijngebied werd gekarteerd en zodoende 
kon op basis van de grootte van fosfaatconcentraties de omvang van veel 
nederzettingsterreinen bij benadering worden geschat. Uit het samenstel van 
beide inventarisaties (veldkartering en fosfaatanalyse) kon geconcludeerd wor-
den dat het Kromme-Rijngebied vanaf de Bronstijd onafgebroken bewoond is 
geweest waarbij het demografische hoogtepunt in de Romeinse periode lag. Die 
bewoning vond trouwens uitsluitend plaats op de hogere delen van het land-
schap, op de stroomruggen en de oeverwallen, terwijl de omringende lagere 
delen van het land - de kommen - niet werden bewoond maar wel in gebruik zijn 
geweest als weidegebied.52   
Het spreekt voor zich dat ook in de regio’s rond Wijk bij Duurstede en Houten 
verschillende plekken met een verhoogd gehalte aan fosfaten zijn ontdekt. 
Meestal weerspiegelen die fosfaatplekken de kernen van oude woonterreinen 
en vallen ze samen met de tijdens de veldverkenningen ontdekte vindplaatsen. 
De vindplaatsen liggen over het algemeen op de stroomruggen en vormen vanaf 
de Late IJzertijd en vooral in de Romeinse tijd langgerekte, soms vrijwel aan-
eengesloten linten van bewoning. Naast de fosfaat- en veldkarteringen is zowel 
in Wijk bij Duurstede als Houten grootschalig nederzettingsonderzoek uitge-
voerd waarbij een gezamenlijke oppervlakte van enkele tientallen hectares is 
opgegraven. In het tussen beide microregio’s gelegen gedeelte van het Krom-
me-Rijngebied heeft veel minder archeologisch onderzoek plaatsgevonden en 
beperken de opgravingen zich tot slechts enkele vindplaatsen.53 Desalniettemin 
zijn ook deze onderzoeksresultaten meegenomen bij de nederzettingsanalyse 
van de regio.  

Binnen het studiegebied zijn twee zones intensiever bekeken, namelijk die 
rond Houten en Wijk bij Duurstede (fig. 1.2). De definitie en begrenzing van 
deze twee microregio’s zijn arbitrair en onder meer ingegeven door de con-
centratie van onderzoek in deze gebieden (zie fig. 1.4, 1.5 en  2.12). In Wijk 
bij Duurstede zijn in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw 
opgravingen uitgevoerd op de locaties ‘De Horden’ en ‘De Geer’ (fig. 1.5).54 Op 
de vindplaatsen zijn bewoningssporen aangetroffen die - met onderbrekingen 
- dateren van de Bronstijd tot en met de Late Middeleeuwen.55 Voor het onder-
havig onderzoek is van belang dat op ‘De Horden’ vooral de Late IJzertijd en 
de Vroeg- en Midden-Romeinse tijd goed vertegenwoordigd zijn, terwijl op ‘De 
Geer’ bewoningssporen uit de Midden/Late IJzertijd en Midden/Laat-Romeinse 
periode zijn opgegraven. De nederzettingssporen van ‘De Horden’ bestaan uit 
vijfentwintig boerderijplattegronden en talrijke bijgebouwen die op een bepaald 
moment binnen een gemeenschappelijk, door greppels omsloten areaal zijn 
gelegen (fig. 1.1).56 Op ‘De Geer’ zijn de gebouwplattegronden minder goed 
herkenbaar. Wel is ook hier een omheiningsstructuur ontdekt, zij het dat die 
minder opvallend aanwezig is dan op ‘De Horden’. Op beide vindplaatsen zijn 
overigens ook graven uit de Romeinse periode aangetroffen.57 Recentelijk zijn 
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in en rondom Wijk bij Duurstede nog verscheidene (kleine) onderzoeken uitge-
voerd waarbij echter nauwelijks Romeins vondstmateriaal is geborgen.58

In Houten vond de eerste opgraving al in 1957 plaats (fig. 1.4). In het centrum 
van het dorp aan de Burgemeester Wallerweg werden de restanten gevonden 
van Romeinse steenbouw en bewoningssporen uit de IJzertijd en de Vroege 
Middeleeuwen.59 Eind jaren zeventig van de vorige eeuw kwam men daar weer 
terug voor een kleinschalig onderzoek en werd tevens de eerste proefsleuf 
aangelegd op de in de jaren tachtig onderzochte locatie ‘Tiellandt’.60 Verder 
vond aan het begin van de jaren tachtig onderzoek plaats op het industrieter-
rein ‘Doornkade’, waarbij bewoningssporen uit de Late IJzertijd en Romeinse 
periode zijn aangetroffen.61 Vervolgens is vanaf het midden van jaren tachtig 
op verschillende locaties in Houten gegraven, onder andere op ‘Tiellandt’, 
‘Wulven’ en ‘Molenzoom’.62 Ook toen zijn in alle gevallen grondsporen uit meer-
dere bewoningsperioden aangetroffen. Uit de Romeinse tijd dateren sporen 
van nederzettingen, grafvelden en een vermeend villa-achtig complex waar 
bijzondere muurschilderingen en - meer recentelijk - een unieke grafsteen 
tevoorschijn zijn gekomen.63 De jaren negentig van de vorige eeuw karakteri-
seren zich in Houten door grote uitbreidingen in het kader van de zogenaamde 
VINEX.64 Het archeologische onderzoek daarvan startte in 1994 door middel 
van een aantal verkenningen en proefonderzoeken op de locatie ‘Houten-Zuid/
Loerik’. De resultaten hiervan hebben geleid tot een bewuste waardering en 
selectie van behoudenswaardige vindplaatsen in het gebied.65 Van de terreinen 
die niet konden worden behouden, zijn de gegevens gedocumenteerd door 
middel van opgravingen. Dit zijn de opgravingen die plaatsvonden onder het 
zogenaamde ‘Malta-regime’.66

In het resterende, tussenliggende deel van het Kromme-Rijngebied heeft op 
microregionale schaal aanmerkelijk minder archeologisch onderzoek plaatsge-
vonden. Het gaat meestal om betrekkelijk kleine, geïsoleerde vindplaatsen zoals 
Cothen-De Zemelen, ’t Goy-Tuurdijk, Werkhoven-Klein Sonsbeek, Werkhoven-
Zure Maat en Odijk-Vinkenburgweg.67 Grote uitzondering hierop is het onderzoek 
in het militaire kampdorp van het castellum Fectio (Bunnik-Vechten).
Uit bovenstaande korte samenvattingen van het nederzettingsonderzoek in 
Houten en Wijk bij Duurstede mag duidelijk zijn geworden dat in het Kromme-

58  Sier 2001; Van der Heijden/Dijkstra 
2002; Dijkstra 2004; Sier et al. 2004; 
ook van het zogenaamde ‘veilingterrein’ 
komt vrijwel geen Romeins materiaal 
(pers. meded. J. Dijkstra, ADC). 

59  Bogaers 1957; Van Dockum 1990a.

60  Van Es/Hessing 1985; Van Tent 
1996c.

61  Van Tent 1988.

62  Tiellandt (Van Es/Hessing 1985; 
Van Tent 1996c), Wulven (Van Dockum 
1997b; Van der Roest 1998), en 
Molenzoom (Van Dockum 1997a; idem 
1998a; Van Tent 1996b). Zie verder ook 
Van Dockum/Hessing 1994.

63  Van Dierendonck 1994; Derks/
Van Rooijen 2002; Derks 2003; zie 
paragraaf 4.3.2.

64  Zie voor een recent overzicht Van 
der Velde/Vos 2002.

65  Van Dockum 1994b.

66  Het gaat om de vindplaatsen met 
de toponiemen ‘Terrein 7’ (Hazenberg/
Vos 2000a), ‘Overdam-terrein 8a’ (Vos 
2000a), ‘Schalkwijkseweg-terrein 14’ 
(Krist/De Voogd/Schoneveld 2001), 
‘Hofstad-terrein 16’ (Schurmans 
2005), ‘Binnenweg-terrein 21’ (Vos/
Lanzing 2001), ‘Binnenweg-terrein 
22’ (Van Benthem/Van der Velde 2001) 
en ‘Houtense Wetering-terrein 24’ 
(Hazenberg/Vos 2000b) die allemaal in 
meer of mindere mate zijn onderzocht 
(Van der Velde/Vos 2002; Vos 2000b). In 
hetzelfde VINEX-kader zijn ‘Terrein 9’ 
(Dijkstra 2007; Dijkstra/Van Benthem 
2004) en ‘Hoogdijk-terrein 89’ (Van der 
Velde 2001) opgegraven, maar deze 
vindplaatsen leverden weinig Romeins 
vondstmateriaal op. Zie verder hoofd-
stuk 2 en 4.

67  Cothen (Van Doesburg 2002a; idem 
2003; idem, in prep.), ‘t Goy (Bogaers 
1959; Tuinstra 2003; Tuinstra/De Wit 
2004a; idem 2004b), Werkhoven (pers. 
meded. A. Veenhof, ADC) en Odijk 
(Dijkstra 2000; Lohof 2000; Hessing 
2007; Schurmans/Verhelst 2007). Zie 
hoofdstuk 2 voor kaartmateriaal en ook 
bijlage 1. 

Fig. 1.1. Wijk bij Duurstede-De Horden: reconstructie van het gemeenschappelijk, door grep-
pels omsloten gebied van (een deel van) de 2de-eeuwse nederzetting. Foto Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Rijngebied, naast Nijmegen-De Waalsprong, Oss en Tiel, twee van de meest 
intensief onderzochte microregio’s liggen binnen de Bataafse civitas. Daaraan 
dient direct te worden toegevoegd dat tussen beide microregio’s wezenlijke 
verschillen bestaan voor wat betreft de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 
archeologische data. Dit zal verder in paragraaf 1.6 aan de orde komen. 

1.3	 Geografisch,	geologisch	en	geomorfologisch	kader

Het studiegebied bevindt zich geografisch in het hart van het Midden-Neder-
landse rivierengebied (fig. 1.2). Het wordt aan de noord- en oostzijde begrensd 
door de Kromme Rijn en aan de zuidzijde door de rivier de Lek. De westelijke 
begrenzing loopt in een denkbeeldige rechte lijn langs de oostrand van de stad 
Utrecht naar de Lek en sluit aan op de omvangrijke veengebieden die zich in de 
Romeinse tijd tot aan het Nederlandse kustgebied uitstrekten. Aan de noord-
rand van het studiegebied loopt de rivier de Kromme Rijn, tegenwoordig een 
betrekkelijk onbeduidende stroom maar toentertijd een belangrijke Rijntak 
waarlangs een grote hoeveelheid water stroomafwaarts werd afgevoerd naar 
de kust. De totale oppervlakte van het Kromme-Rijngebied bedraagt ongeveer 
110 km2. 

Geografisch gezien bevinden Wijk bij Duurstede en Houten zich elk aan een 
uiteinde van het Kromme-Rijngebied: Houten aan de noordwestelijke zijde en 
Wijk bij Duurstede in de uiterst zuidoostelijke hoek. Ook over het tussenliggen-
de gebied zijn betrekkelijk veel archeologische gegevens voorhanden, vooral 
omdat daar naast nederzettingsonderzoek veel karteringen zijn uitgevoerd 
die aanvullende informatie verschaffen over de diversiteit aan vindplaatsen 
in beide microregio’s. Verder kent het gebied ten zuiden van het Amsterdam-
Rijnkanaal een aantal vindplaatsen dat, gezien het door amateur-archeologen 
gevonden vondstmateriaal en de resultaten van de eerder genoemde fosfaat-
karteringen uit de vorige eeuw, van groot belang is om het algemene beeld 
van het centrale rivierengebied direct in het achterland van de limes te door-
gronden.68 Daarmee zijn in principe de condities geschapen om uitspraken te 
kunnen doen over het nederzettingspatroon en de ontwikkeling daarvan in het 
gehele Kromme-Rijngebied. Mogelijk zouden deze in generaliserende zin ook 
kunnen gelden voor andere delen van het Bataafse platteland en het directe 
achterland van de limes. 
Om dergelijke uitspraken te kunnen doen, is het van belang om in het onder-
zoek naar de microregio’s de relaties mee te nemen die hebben bestaan tussen 
het platteland en de limes, of anders gezegd tussen de lokale plattelandsbevol-
king en de Romeinse militairen in de castella langs de rijksgrens. Daarom zijn 
in beide microregio’s de meest nabijgelegen militaire kampementen betrokken 
in de microregionale analyse. Voor de microregio Houten is dat het castellum 
Fectio (Bunnik-Vechten) dat op een afstand van slechts enkele kilometers ligt 
van de kern van het hedendaagse Houten.69 In Wijk bij Duurstede is dat het 
grensfort dat in de uiterwaarden van de Nederrijn even ten zuidoosten van Wijk 
wordt verondersteld. De locatie wordt vermoed op basis van baggervondsten. 
De fysieke overblijfselen van het fort, dat waarschijnlijk geïdentificeerd kan 
worden met het van de Tabula Peutingeriana bekende Levefanum, zijn door 
post-Romeinse stroomverleggingen grotendeels verdwenen.70 

Geologisch gezien is het Kromme-Rijngebied een jong landschap dat pas onge-
veer 10.000 jaar geleden is ontstaan op de overgang van de laatste ijstijd naar 
het Holoceen.71 Doordat het warmer werd, veranderde het klimaat en daarmee 
ook het rivierpatroon. De afvoer van water werd steeds gelijkmatiger over het 
jaar verdeeld, in plaats van dat rivieren voor de helft van het jaar bevroren 
waren. Ook veranderde de vegetatie waardoor de oevers min of meer werden 

68  Gedoeld wordt op de vijf vindplaat-
sen op de Honswijkse stroomrug langs 
de Pothuizerweg te Schalkwijk (zie bij-
lage 1: sites 74 tm 78) die gezamenlijk 
een vrijwel aaneengesloten fosfaatplek 
van ruim 1 km beslaan. Naast het 
gebruikelijke (Midden-) Romeinse 
vondstmateriaal is in enkele gevallen 
sprake van bijzondere vondsten van 
onder andere hypocaustum tegels, 
een bronzen beeldje en vermoedelijk 
Italische terra sigillata. Recentelijk is 
ook bij het ‘fort Honswijk’ (site 82) een 
Romeinse nederzetting ontdekt door 
amateur-archeologen van de archeolo-
gische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ uit 
Houten.

69  Polak/Wynia 1991; Hessing/Polak/
Vos/Wynia 1997.

70  Van Es 1984a, 277-281. Zie verder 
paragraaf 2.3.1.

71  Alle hierna beschreven Holocene 
rivierafzettingen worden gerekend tot 
de zogenaamde Formatie van Echteld 
(Mulder 2003); voorheen Betuwefor-
matie genoemd (Zagwijn/Van Staal-
duijnen 1975; Berendsen 1997). Zie 
verder Berendsen 1982 en Berendsen/
Stouthamer 2001 voor een uitvoerige 
beschrijving van het rivierensysteem in 
o.a. het Kromme-Rijngebied.
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vastgelegd en rivieren zich minder snel konden verplaatsen. Het voorheen 
vlechtende patroon van de rivieren in een dikwijls veranderend stelsel van 
geulen veranderde in een meanderend systeem waarbij de rivier één bedding 
volgde en zich slechts langzaam verlegde. Dergelijke verleggingen gebeurden 
over het algemeen doordat buitenbochten erodeerden en in binnenbochten 
sedimentatie plaatsvond. Deze processen worden veroorzaakt door verschil-
len in stroomsnelheid in een rivier: laag in de binnenbochten en hoog in de 
buitenbochten. Een gevolg van het overigens schoksgewijs opschuiven van 
binnenbochten is het ontstaan van zandige plateaus of zogeheten kronkelwaar-
den.72 
Verder kan de meander van een rivier ook verlegd worden door avulsie of 
stroomgordelverlegging doordat het water een geheel nieuwe loop vormt.73 
Aangezien ook dit vaak voorkwam in het rivierengebied, is een ingewikkeld 
stelsel van elkaar overlappende en doorsnijdende rivierlopen ontstaan, waarbij 
oude beddingen zijn dichtgeslibd en achtergebleven restgeulen soms tot op 
de dag van vandaag nog zichtbaar zijn in het landschap. Tussen de rivierlopen 
kunnen zich laaggelegen komgronden met veen bevinden en over de oude bed-
dingen kunnen nieuwe rivierlopen hun sediment hebben afgezet. Dit gebeurde 
jaarlijks door overstromingen in het voorjaar en omdat de rivieren pas op zijn 
vroegst in de 11de eeuw zijn bedijkt, veranderde door die sedimentatie geleide-
lijk aan het landschap.74 Het principe van sedimentatie tijdens overstromingen 
is dat grof materiaal (zand en grind) in de rivierbedding wordt afgezet, terwijl 
het fijnere materiaal zoals zand en zavel direct naast de bedding sedimenteert 
waardoor oeverwallen ontstaan. Het nog fijnere en lichtere materiaal (klei) 
wordt op nog grotere afstand van de rivier afgezet en sedimenteert daar in de 

72  Berendsen 1982.

73  Eén van de achterliggende oorzaken 
van avulsies in het Kromme-Rijngebied 
is de Peelrandbreuk die volgens 
Berendsen (2000, 20) in het verleden 
verticale verschuivingen kan hebben 
veroorzaakt met hoogteverschillen van 
1,2 meter. Dit is van belang omdat het 
hoogteverschil tussen oeverwallen en 
kommen over het algemeen maar 1 
meter heeft bedragen (zie verder ook 
Berendsen/Stouthamer 2001). 

74  Dekker 1973; Berendsen 2000, 18.

Fig. 1.2. Overzicht van het studiegebied.
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75  Stroomruggen zijn gevormd nadat 
de rivier zijn bedding heeft verlaten. Er 
is daarbij door het proces van inklinken 
zogenaamde ‘inversie’ van het land-
schap opgetreden. Na verloop van tijd 
zijn klei- en veenbodems meer inge-
klonken dan de zandige bodems van de 
voormalige rivierbedding, waardoor 
deze laatstgenoemde ‘oprijst’ als een 
hoge rug boven zijn omgeving.

76  Bij deze en alle volgende over-
zichtskaarten in mijn boek is de 
situatie uit de Romeinse tijd zo goed als 
mogelijk weergegeven, dat wil zeggen 
dat in tegenstelling tot de hedendaagse 
omstandigheden de Lek als een be-
scheiden waterstroom en de (Kromme) 
Rijn als de breedste rivier is afgebeeld. 
De loop van de Romeinse Rijn betreft 
een aanname, aangezien de positie van 
de toentertijd actieve geul grotendeels 
onbekend is (pers. meded. M. van 
Dinter, ADC).   

77  5660 BP en 3430 BP (Berendsen 
1982; Berendsen/Stouthamer 2001, 
242). 

78  Van Dinter 2000, 65 ff.

79  Berendsen 2000, 16.

80  Cf. Berendsen 1982, 160.

zogenaamde kommen. Het geheel van rivierbedding, oeverwallen en kron-
kelwaard wordt een stroomgordel genoemd. Als deze stroomgordel nog als 
een hoge rug ten opzichte van zijn omgeving in het landschap herkenbaar is, 
spreekt men van een stroomrug.75 
In het Kromme-Rijngebied zijn verscheidene stroomgordels in de ondergrond 
aanwezig die gezamenlijk het uiterlijk en ontstaan van het rivierenlandschap 
hebben bepaald. Voor de huidige studie zijn vooral drie noordwest-zuidoost 
georiënteerde stroomgordels van belang waarop niet alleen vindplaatsen uit 
de Romeinse tijd zijn aangetroffen, maar waar tevens de actieve rivier mean-
derde en waar wegen en andere infrastructuur kon worden aangelegd. Samen 
vormen deze drie stroomgordels het Utrechtse stroomstelsel (fig. 1.3).76 

De oudste is de Werkhovense stroomgordel die actief was tussen 3710 en 1480 
voor Chr.77  Deze liep vanaf Maurik via Wijk bij Duurstede naar Werkhoven en 
vervolgens via Utrecht via de Oude Rijn naar zee. De stroomgordel heeft een 
breedte gehad van ongeveer 500 tot 1000 meter.78 De toenmalige bedding was 
ca. 100 meter breed en bij laagwater op veel plaatsen doorwaadbaar.79 Deze 
stroomgordel is de oudste, navolgbare loop van de Rijn in het Kromme-Rijnge-
bied en hier zijn ook de oudste vondsten uit Wijk bij Duurstede aangetroffen 
uit het Laat-Neolithicum.80 De ondergrond van de Werkhovense stroomgordel 
bestaat hoofdzakelijk uit zandig materiaal. Op veel plaatsen bevinden zich 
op dit zand fijne kleiafzettingen, die zijn afgezet nadat de rivier zijn loop in 
noordwestelijke richting naar de Houtense stroomgordel verlegd had. De 
Werkhovense stroomrug was in de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen 

Fig.1.3. De stroomgordels binnen het onderzoeksgebied.
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bewoond, hoewel het niet de hoogste rug was in het toenmalige landschap. 
Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van veel Romeinse vindplaatsen te maken 
met de schaarse ruimte voor bewoning in het rivierengebied.
Ten westen van de Werkhovense stroomgordel bevindt zich de eerder genoem-
de Houtense stroomgordel die zich omstreeks 1845 voor Chr. heeft afgesplitst 
van de Werkhovense loop.81 Het exacte splitsingspunt is niet meer te achter-
halen maar bevindt zich waarschijnlijk in de buurt van Wijk bij Duurstede. Van 
daaruit verliep de Houtense stroom naar Houten waar de rivier zich wederom 
splitste in twee takken. De noordelijkste tak liep over Utrecht via de Oude Rijn 
naar de kust, terwijl de zuidelijke tak (de Jutphase stroomgordel) over Jut-
phaas, Montfoort en Woerden weer aansloot bij de Oude Rijn.82 De Houtense 
stroomrug is de breedste (1,5 km) stroomgordel in het Kromme-Rijngebied en 
is tot op de dag van vandaag op een groot aantal plaatsen als een ‘hoge rug’ 
zichtbaar in het landschap. De eindfase van de Houtense stroomgordel - en ook 
die van de Jutphase stroomgordel - ligt rond 610 voor Chr.; in de Vroege/Midden 
IJzertijd dus.83 Op de stroomrug zijn bewoningssporen aangetroffen die op zijn 
vroegst dateren uit de Bronstijd84 maar vooral vanaf de Midden-IJzertijd was 
de bewoning intensief en is de stroomrug dichtbevolkt geraakt. In de Romeinse 
periode raakte de Houtense hoofdstroom geheel buiten gebruik. Hoewel er 
nog veel watervoerende restgeulen binnen de stroomgordel bestonden, moet 
de actieve stroomdraad en de bevaarbare rivier hogerop worden gezocht in 
noordoostelijke richting binnen de stroomgordel van de Kromme Rijn. De Hou-
tense stroomgordel vormde wel de hoogste rug in het landschap en was daarom 
bij uitstek de plek om te wonen en te akkeren. Het hoogtepunt in de populatie 
bestond gedurende de Romeinse tijd, waarna het aantal nederzettingen uit de 
Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen weer afnam. 
De jongste van de drie brede stroomruggen binnen het Kromme-Rijngebied is 
die van de Kromme Rijn zelf. Deze is rond 1050 voor Chr. ontstaan als gevolg 
van een nieuwe rivierverlegging bij Wijk bij Duurstede. Het huidige riviertje de 
Kromme Rijn is het laatste restant van deze toentertijd brede Rijntak, welke 
sinds de afdamming van de rivier in 1122 nog slechts een stroom van geringe 
betekenis is.85 In de Romeinse tijd echter was de rivier fors en de stroomgordel 
waarbinnen de loop meanderde heeft dan ook een breedte van ongeveer 1 km. 
Er zijn niet bijster veel Romeinse vindplaatsen aangetroffen op de toen actieve 
stroomgordel. Dat is om twee redenen wel begrijpelijk. Allereerst is daar zo 
dicht bij de actieve rivier altijd het gevaar voor overstromingen. Ten tweede is 
het denkbaar dat juist deze stroomgordel als militaire grenszone was ingericht, 
waarbij landelijke nederzettingen niet werden geduld of, om het enigszins af 
te zwakken, moesten wijken voor de door het leger gevrijwaarde strook ten 
behoeve van de militaire infrastructuur.86 Het is goed hier op te merken dat 
in de voorgaande redenering een mogelijk probleem schuilgaat. Immers het 
gegeven dat er maar relatief weinig nederzettingsterreinen uit de Romeinse 
tijd op de Kromme Rijn stroomgordel zijn aangetroffen, zou juist verklaard 
kunnen worden uit het feit dat deze stroomgordel zowel in als na de Romeinse 
tijd actief is geweest. De Rijn is dan zelf debet aan de geringe hoeveelheid 
nederzettingsterreinen, doordat die vindplaatsen óf zijn geërodeerd door de 
rivier óf later door sediment zijn afgedekt. Zodoende zijn ze niet ontdekt tijdens 
de eerder beschreven veld- en fosfaatkarteringen. Enige nuancering voor wat 
betreft de vindplaatsendichtheid is dus wel op zijn plaats.87 

Afgezien van de drie hierboven beschreven stroomgordels, is in het onder-
zoeksgebied nog een aantal kleinere stroomgordels van belang die de Romeinse 
nederzettingsgeschiedenis in het Kromme-Rijngebied mede hebben bepaald 
(fig. 1.3). Allereerst wordt aan de noordoostzijde van Houten de Houtense 
stroomrug onderbroken door een oude meander van de Kromme Rijn stroom-
gordel. Deze oude meander heeft de naam Oudwulverbroekse stroomrug 
gekregen en was al aan het begin van onze jaartelling aan het verlanden. 

81  3795 BP (Berendsen/Stouthamer 
2001, 78, 102).

82  Eigenlijk maakt deze stroomgor-
del onderdeel uit van het Linschoter 
systeem. De actieve stroom van de 
Jutphase stroomrug dateert volgens 
Berendsen/Stouthamer (2001, 210) 
tussen 3795 en 2715 BP (1845 – 765 
voor Chr.). 

83  Berendsen/Wynia (1993) noemen 
nog 2680 BP, terwijl Berendsen/Stout-
hamer (2001, 209, fig. 9.1) 2560 BP 
noteren. 

84  De Jager 2001.

85  Dekker 1980. Al eerder neemt de 
activiteit van de Kromme Rijn af, of 
zoals Berendsen/Stouthamer (2001, 
75) schrijven: ‘As the newly formed 
channels gradually became more 
important, discharge of the Kromme 
Rijn - Oude Rijn decreased. Still, it took 
until 1122 AD until the Kromme Rijn 
finally had silted up to such a degree, 
that the river could be dammed at Wijk 
bij Duurstede.’ 

86  Vgl. Van Es 1982, 153; Sommer 
1988, 598-627; zie ook Willems 1984, 
255.

87  Zie verder hoofdstuk 2.
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Gedurende de Romeinse tijd was de Oudwulverbroekse stroomrug bewoond 
zoals blijkt uit het gegeven dat op deze stroomrug het castellum van Vechten is 
gebouwd.88 
Andere kleinere stroomgordels in het gebied bevinden zich hoofdzakelijk aan 
de zuidzijde van het hedendaagse Amsterdam-Rijnkanaal. Twee van die klei-
nere stroomruggen, de Vuylkoopse en Hoonse stroomrug zijn betrekkelijk smal 
en behoren toe aan een veel ouder riviersysteem van het zogeheten Graafse 
stroomstelsel.89 Desondanks waren beide stroomgordels in de Romeinse tijd 
zichtbaar als relatief hoge ruggen in het laaggelegen komgebied, maar alleen op 
de Vuylkoopse stroomrug zijn vindplaatsen uit de Romeinse tijd aangetroffen.90  
Een aantal andere kleine stroomgordels behoort tot het Linschotense systeem 
en ook dit is een ouder rivierstelsel dan het voor ons gebied meer bepalende 
Utrechtse stroomstelsel. De Honswijkse stroomgordel en de Zouwense stroom-
gordel liggen in elkaars verlengde aan de westzijde van Wijk bij Duurstede even 
ten zuiden van Schalkwijk. Tussen deze twee stroomruggen en de Houtense 
stroomrug bevindt zich een uitgestrekt komgebied waar geen Romeinse vind-
plaatsen van bekend zijn. Op de stroomrug van Honswijk heeft wel Romeinse 
bewoning plaatsgevonden. Van de Zouwense stroomrug is dat niet overtuigend 
aangetoond maar wel aannemelijk, aangezien deze stroomrug de landschap-
pelijk relatief hoog gelegen verbinding heeft gevormd tussen de Houtense en 
Honswijkse stroomrug. Die bewoning op de Honswijkse stroomrug is ergens in 
de 2de eeuw afgebroken door de activiteiten binnen de laatste grote stroomgor-
del in het onderzoeksgebied, de rivier de Lek. Tegenwoordig is men het erover 
eens dat deze stroomgordel ontstond omstreeks het begin van de jaartelling en 
in de loop van de Romeinse tijd alleen maar verder toenam in omvang en inten-
siteit.91 Er wordt verondersteld dat de (Kromme) Rijn en de Lek in de Romeinse 
tijd een tijdlang van vergelijkbare grootte waren, maar dat uiteindelijk de Rijn 
minder belangrijk werd.92 Ergens tussen de Karolingische periode en de 12de 
eeuw heeft de Lek op natuurlijke wijze de afvoer van het meeste water overge-
nomen van de Rijn; een proces dat door de afdamming van de Rijn in 1122 te 
Wijk bij Duurstede nadien alleen maar is versterkt.

1.4  Het microregionale landschap

De hiervoor beschreven geologie en geomorfologie van het landschap bepaalt 
in grote lijnen de landschappelijke situatie van het Kromme-Rijngebied. Op 
microregionaal niveau kan dit beeld uiteraard nog verder worden gedetailleerd. 
Te denken is aan lokale restgeulen die permanent of alleen in natte perioden 
water afvoerden of andere waterlopen in bijvoorbeeld kronkelwaarden of op 
stroomruggen.93 Verder kunnen ecologische gegevens belangrijke aanvullingen 
leveren op ons beeld over hoe het landschap was ingericht. Naast het onder-
zoek naar vegetatiegeschiedenis is een punt van onderzoek of op basis van 
ecologische data het agrarische potentieel en de verdeling tussen akkerbouw 
en veeteelt kan worden berekend en gereconstrueerd.94

De oppervlakte van de onderzochte Houtense microregio bedraagt ongeveer 25 
km2 (fig. 1.4). De geomorfologie binnen deze microregio is bepaald door twee 
stroomruggen, de Houtense en de Jutphase. De splitsing van beide stroomrug-
gen bevindt zich even ten zuidoosten van het huidige dorp Houten ter hoogte 
van het buurtschap Loerik.95 Hier is de breedste zone van stroomruggen in het 
hele Kromme-Rijngebied aanwezig doordat de stroomruggen daar van elkaar 
wijken. Dit verklaart ook waarom het aantal vindplaatsen rond Houten zo groot 
is. Een aantal daarvan, onder andere het complex ‘Molenzoom’, ligt op de Hou-
tense stroomrug die in noordelijke richting afbuigt. Maar de meeste bekende 
vindplaatsen in Houten, zoals ‘Tiellandt’, ‘Burgemeester Wallerweg’, ‘Wulven’ 
en ‘Doornkade’, bevinden zich op de Jutphase stroomrug. 

88  Berendsen 1982, 147, 166; Polak/
Wynia 1991.

89  Berendsen 1982.

90  Kooistra 1996, 41-42. Zie bijlage 1. 
sites 65, 66, 67, 79 en 81.

91  Berendsen 1982, 182-185; idem 
2000 (met verwijzingen); Berendsen/
Stouthamer 2001, 75, 102.

92  Kooistra 1996, 46.

93  Cf. Steenbeek 1983a, 69 ff; idem 
1990.

94  De studie van Lange (1990) over 
Wijk bij Duurstede-De Horden is een 
voorbeeld daarvan, waarbij aan de 
hand van archeobotanisch onderzoek 
niet alleen de beschikbare gronden 
voor akkerbouw en veeteelt konden 
worden aangetoond, maar tegelijker-
tijd ook de ontwikkeling en exploitatie 
daarvan door de tijd heen zichtbaar 
lijkt te worden. Vgl. Groot/Heeren/
Kooistra/Vos in druk; zie ook paragraaf 
6.4 en 6.5.

95  Cf. Steenbeek 1983a.
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Hoewel de Rijn in de Romeinse tijd beide bovengenoemde stroomruggen heeft 
verlaten en de actieve stroom zich binnen de stroomgordel van de Kromme 
Rijn bevond, waren op de Houtense en Jutphase stroomrug nog wel restgeu-
len aanwezig die watervoerend zijn geweest in de Romeinse tijd. Deze geulen 
zullen in de perioden van jaarlijkse overstromingen vanuit de Rijn, als overloop-
geulen hebben gediend van het gebied. Tijdens zulke overstromingen zullen ook 
het achterland en de komgebieden onder water zijn komen te staan. Mogelijk 
viel dit bij Houten wel mee en lagen de nederzettingsterreinen op de Houtense 
stroomrug enigszins beschermd omdat de Werkhovense stroomrug, door de 
relatief hoge ligging in het landschap, als een soort dijk fungeerde tegen water 
vanuit de (Kromme) Rijn. Vanuit de restgeulen echter zal het water tijdens 
overstromingen zijn opgestuwd, met als gevolg dat de nederzettingen alsnog 
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op de hoogste plekken of koppen van de stroomruggen werden aangelegd. Op 
de flanken van de stroomruggen, die ook grote delen van het jaar droog hebben 
gelegen, lagen de landbouwgronden. Door de jaarlijkse afzettingen waren deze 
gronden vruchtbaar, mede vanwege de rijkdom aan kalk van de onderliggende 
oeverafzettingen en de goede waterhuishouding van de ondergrond.96     
Doordat de restgeulen zich regelmatig splitsten en op andere plekken weer bij 
elkaar kwamen, ontstond een grillig beeld van allerlei parallel en door elkaar 
lopende waterlopen op de stroomruggen. De waterlopen waren ongetwijfeld 
van grote invloed op de lokale aanpassingen van de mens aan zijn natuurlijke 
omgeving, zoals blijkt uit de bewoning langs de geulen op de vindplaatsen van 
Houten-Tiellandt en Houten-Binnenweg (Loerik).97 Bij Houten lag dé water-
voerende restgeul van de Houtense stroomrug in de Romeinse tijd ter plekke 
van de hedendaagse Rietsloot of Oosterlaak (fig. 1.4).98 Deze restgeul liep niet 

96  Van Dinter 2000; zie ook Kooistra 
(1996, 357-362) voor Houten-Tiellandt.

97  Respectievelijk Van Es/Hessing 
1985; idem 1990 en Vos/Lanzing 2001. 
Zie verder hoofdstuk 4.

98  In veel restgeulen zijn in de post-
Romeinse periode na verloop van 
tijd afwateringssloten aangelegd die 
nu als hedendaagse ‘restanten’ van 
de dichtgeslibde restgeulen zijn te 
beschouwen.

Fig. 1.5 De microregio Wijk bij Duurstede.
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99  Steenbeek 1983a, 42; zie ook 
Schurmans 2005, 17 ff, fig. 9.

100  In latere instantie is hier een 
afwateringssloot in aangelegd met de 
benaming Krommesloot. Deze sloot is 
echter weer verdwenen bij de aanleg 
van de VINEX-bebouwing ter plaatse 
van Loerik.

101  Steenbeek 1983a, 47, fig. 17; 
Schurmans 2005, 18, fig. 9.

102  Kooistra 1996, 291 ff. Zie verder 
hoofdstuk 4 (fig. 4.13) voor een 
overzicht van de geulen ter plaatse van 
‘Tiellandt’.

103  Voor gedetailleerde overzichten 
van de geomorfologische situatie 
in de microregio Wijk bij Duurstede 
wordt verwezen naar Steenbeek 1990; 
Hessing/Steenbeek 1990; Berendsen/
Stouthamer 2001; Groot/Heeren/Kooi-
stra /Vos in druk.

104  Mogelijk gaat het bij ‘De Geer’ niet 
om het restant van de hoofdgeul van de 
Houtense stroomgordel maar betreft 
het een zogenaamde kronkelwaardgeul 
(Van Es 1994e). Zie verder paragraaf 
3.6.

105  Lange 1990, 135 ff, 149; idem 
1996.

106  Vermeldenswaardig is bijvoor-
beeld een bronzen muntgewicht van 
‘De Horden’ uit de periode 395-402 na 
Chr. (Van der Vin 1990; Van Es 1994d, 
70-71; Van Es/Verwers in prep). Zie ook 
paragraaf 3.6, 5.5. en 6.1.

107  Uit de overeenkomsten met de 
ontvolking op de zandgronden, die niet 
zozeer met vernatting of verdroging te 
maken hebben (Heeren 2005a), mogen 
regio-overstijgende trends worden 
afgelezen die mogelijk een politieke 
oorzaak hebben gehad, bijvoorbeeld 
het wegvallen van handelsnetwerken 
of de terugtrekking van het leger. Zie 
Van Driel-Murray (2003, 213-214) voor 
alternatieve oorzaken.

108  Vos 2002; vgl. Hessing/Steenbeek 
1990, 22, noot 28.

109  Berendsen 1982; Lange 1990, 16-
18, met verwijzingen.

alleen bij Houten maar kan noordoostelijk worden vervolgd in de richting van 
Odijk alwaar de geul naar het westen afboog, onderlangs ging bij Fort Vechten 
ter hoogte van de Rijsbrugger Wetering en nog verder westelijk aansloot op de 
Wayense Dijk.99 Bij Loerik liep nog een andere waterloop die vanaf de drie-
sprong Tiendweg/Beusichemseweg naar het westen verliep en daar aansloot op 
een rij vindplaatsen tussen Houten en Bunnik.100 Ten oosten van Houten splitste 
deze restgeul zich. Deze zijtak kan gekoppeld worden aan restgeulen van de 
Jutphase stroom.101 Ook de waterlopen bij de vindplaats ‘Tiellandt’ maken 
onderdeel uit van deze watervoerende restgeulen van de Jutphase stroomgor-
del gedurende de Romeinse periode.102 

De microregio Wijk bij Duurstede met een oppervlakte van ca. 10 km2, bevindt 
zich net als de Houtense regio op een splitsing van meerdere stroomgordels 
en stroomruggen (fig. 1.5). De Lek en de (Kromme) Rijn zijn de twee actieve 
waterlopen terwijl in de ondergrond ook nog resten van de Werkhovense en 
Houtense stroomrug aanwezig zijn.103 Bovendien is op deze oude stroomrug-
gen nog een aantal restgeulen watervoerend gebleven. Ten zuiden van de 
vindplaats ‘De Horden’ was dat het restant van een geul die behoorde bij de 
Werkhovense stroomrug, terwijl in de directe omgeving van de vindplaats ‘De 
Geer’ een restgeul is aangetroffen die geassocieerd wordt met de Houtense 
stroomrug.104 Landbouwgronden bevonden zich op de hoge delen of de flanken 
van de stroomruggen, terwijl de komgebieden alleen voor beweiding van vee in 
aanmerking zullen zijn gekomen. De exploitatie en ontwikkeling van het agra-
rische gebied zijn in de Wijkse microregio beschreven in de eerder genoemde 
studie van Lange. Uit zijn onderzoek volgde dat granen in de loop van de tijd 
afnamen ten koste van graslandplanten. Deze toename van grasplanten is vol-
gens Lange te beschouwen als een verbeterde zorg voor de veestapel, waaruit 
hij de conclusie meent te mogen trekken dat binnen de economie van de neder-
zetting veeteelt belangrijker wordt ten koste van akkerbouw.105 

Vanaf het begin van de 3de eeuw na Chr., maar vooral in de daaropvolgende 
twee eeuwen, neemt het aantal vindplaatsen in beide microregio’s drastisch 
af. Dat betekent overigens niet dat er geen bewoningscontinuïteit zou kunnen 
hebben bestaan in beide microregio’s want zowel in Wijk als Houten zijn – soms 
bijzondere - Laat-Romeinse en Vroegmiddeleeuwse vondsten en grondsporen 
bekend.106 Voorbeelden hiervan zijn Wijk bij Duurstede-De Geer, Houten-Tiel-
landt en Houten-Binnenweg waar naast vondsten soms ook begravingen zijn 
aangetroffen, daterend vanaf de 4de eeuw tot en met de Karolingische periode. 
Op andere vindplaatsen echter, zoals Wijk bij Duurstede-De Horden, Houten-
Overdam en Houten-Doornkade, stokt de bewoning in de eerste decennia van 
de 3de eeuw. 
De oorzaken voor het verlaten van de Midden-Romeinse nederzettingster-
reinen hebben lang niet altijd alleen een politieke aanleiding.107 Juist ook 
de landschappelijke ontwikkelingen binnen het Kromme-Rijngebied mogen 
als belangrijke beweegreden worden verondersteld. Vermoed wordt dat er 
sprake is van een vernatting van het gebied die in de loop van de Romeinse tijd 
optreedt. Tekenend zijn de huisgreppels rond de boerderijen op ‘De Horden’, die 
naast de al bestaande erf- en nederzettingssloten blijkbaar noodzakelijk waren 
om het stijgende grondwater het hoofd te bieden.108 
Het is verder opmerkelijk dat afgezien van de hierboven genoemde verande-
ringen in de grondwaterspiegel, ook de activiteit van de rivieren toenam aan 
het einde van de Midden-Romeinse periode.109 Zowel vanuit de Kromme Rijn 
als vanuit de Lek zijn met inundatie gepaard gaande kleiafzettingen aange-
toond. Het gevolg was dat veel nederzettingsterreinen, ook die op de Houtense 
stroomrug, overdekt raakten met sediment. Bewoning werd daardoor defi-
nitief afgebroken. In een enkel geval keerde men later nog eens terug op de 
Midden-Romeinse vindplaatsen, zoals enkele bronzen munten geslagen onder 
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Magnentius (350-353), een Vroegmiddeleeuwse zilveren sceatta en obool en 
de vondst van scherven Karolingisch aardewerk en een Karolingisch zwaard op 
het terrein van ‘De Horden’ aantonen.110 Maar in veel gevallen was er van daad-
werkelijk in gebruik zijnde Midden-Romeinse woongrond geen sprake meer en 
hadden de rivieren vrij spel totdat de bedijking in de 12de eeuw aan de jaarlijkse 
overstromingen een einde maakte. 

1.5  Onderzoeksvragen en doelstellingen 

De doelstellingen die in het onderzoek centraal staan, zijn in paragraaf 1.1 al 
even aangestipt. De centrale vraagstelling kan als volgt geformuleerd worden: 
Op welke wijze integreerden de Bataafse plattelandsgemeenschappen in het 
Romeinse rijk en (hoe) kan dat worden afgelezen aan de ruimtelijke ontwik-
kelingen van hun woonplaatsen in het Kromme-Rijngebied, in het bijzonder die 
binnen de microregio’s Wijk bij Duurstede en Houten.111

Om deze vraag te beantwoorden wordt allereerst de rurale bewoning binnen 
het studiegebied en de eventueel daarbinnen optredende bewoningsdynamiek 
zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een aantal 
verspreidingskaarten, waarop zichtbaar wordt gemaakt waar de vindplaatsen 
lagen binnen het toenmalige Romeinse landschap in bepaalde perioden. 
Vervolgens wordt - indien mogelijk - vastgesteld uit welke structurele ele-
menten (in de zin van hoofd- en bijgebouwen en eventuele greppelsystemen) 
een nederzetting doorgaans was opgebouwd, welke functie deze elementen 
hadden, hoe zij zich tot elkaar verhouden en wat hun onderlinge samenhang 
is geweest. Tegelijkertijd wordt bekeken in hoeverre er binnen én ook tus-
sen nederzettingen sprake is van variatie, bijvoorbeeld op grond van omvang, 
functie, plaats in het landschap of lay-out van de nederzettingselementen en 
eventuele off-site patronen. 
Tegelijkertijd worden de ontwikkelingen in de rurale Romeinse huizenbouw 
bestudeerd. Gekeken wordt onder andere naar de incorporatie van Romeinse 
bouwkundige elementen in de traditionele huizenbouw, met bijzondere aan-
dacht voor de opkomst van de porticus en steenbouw in het onderzoeksgebied. 
Uitgezocht dient te worden of hier sprake is van een min of meer continu en 
algemeen proces waarbij één van de bestaande huizen wordt ‘versteend’.112 Het 
is aan de andere kant ook denkbaar dat er ‘nieuwe’ dorpelingen zijn gekomen 
die in verband mogen worden gebracht met veteranen uit het Romeinse leger 
en die ofwel terugkeren naar hun oorspronkelijke geboortegrond ofwel na hun 
dienstperiode een stenen gebouw in de omgeving van hun standplaats hebben 
opgericht.113

De ruimtelijke analyse van de vindplaatsen richt zich dus enerzijds op de ver-
spreiding, anderzijds op de nederzettingsdifferentiatie. Ook wordt onderzocht 
of daarbinnen een zekere samenhang en classificatie kan worden vastgesteld 
en of er een herkenbaar nederzettingspatroon achterhaalbaar is.114 Naast de 
analyse van enkele individuele opgegraven nederzettingen binnen de twee 
voornaamste microregio’s, wordt voor het gehele Kromme-Rijngebied de regi-
onale infrastructuur onderzocht om daarmee zicht te krijgen op de plaatsing, 
dichtheid en variabiliteit van nederzettingen en de communicatie tussen de 
verschillende vindplaatsen en microregio’s. 

Vervolgens zal ik een sociaal-economische en culturele analyse uitvoeren. 
Daarbij komt de vraag aan de orde via welke processen de differentiatie binnen 
het onderzoeksgebied zijn verlopen, welke factoren en mechanismen de bewo-
ningsdynamiek hebben bepaald, hoe eventuele verschillen in bewoning op het 
platteland tot stand zijn gekomen en hoe dergelijke processen moeten worden 
verklaard. Een interessant aspect bij deze analyse is de plaats die het Romeinse 

110  Hessing/Steenbeek 1990, 22-24.

111  Een secundaire en bijkomstige, 
zeer pragmatische doelstelling betreft 
het combineren van alle versnipperde 
informatie over de opgravingen te 
Houten en Wijk bij Duurstede, en deze 
in een synthetiserend boekwerk te 
presenteren met een interpretatie over 
de (belangrijkste) rurale Romeinse ne-
derzettingsterreinen van het Kromme-
Rijngebied.

112  Een voorbeeld hiervan in de 
‘inheemse wereld’ lijkt aanwezig in 
Rijswijk-De Bult (Bloemers 1978).

113  Zie de discussie bij Nicolay 
(2007a, 161 ff) over terugkerende (Ba-
taafse) veteranen. Zie paragraaf 6.4.

114  Vergelijk Slofstra 1991, 177 ff. 
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leger inneemt. Belangrijk is de vraag in hoeverre de speciale, sterk op het leger 
georiënteerde verbintenis tussen de Bataven en de Romeinen is af te lezen uit 
de archeologische dataset. Daarbij speelt vanzelfsprekend de materiële cultuur 
een rol, op basis waarvan kan worden beschreven op welke wijze het integra-
tieproces van de Bataafse rurale gemeenschappen heeft plaatsgevonden. De 
materiële cultuur kan immers iets vertellen over de intensiteit en veelzijdigheid 
van de relaties tussen de lokale rurale bevolking en de Romeinen. In onze regio 
mag worden aangenomen dat die relaties voor een belangrijk gedeelte via het 
Romeinse leger zijn verlopen. Voor de onderbouwing van een zodanig verkla-
ringsmodel komt een aantal vondstgroepen in aanmerking. Bij mijn onderzoek 
zal selectief gekeken worden naar enkele materiaalcategorieën, waarbij elke 
categorie iets kan toevoegen aan het beeld hoe de integratie van de landelijke 
gemeenschappen in de Romeinse wereld heeft vorm gekregen.115

Een ander aspect bij de sociaal-economische en culturele analyse van rurale 
nederzettingen heeft te maken met de bestaansmiddelen en het levensonder-
houd van de plattelandsgemeenschappen. Voor het verkrijgen van informatie 
hierover zijn enkele archeologische bronnen beschikbaar.116 Te denken valt 
allereerst aan het landschap waarbinnen de nederzettingen zich bevinden. 
Hierbij is het reliëf van het onderzoeksgebied een bepalende factor. In het 
onderzoeksgebied kwamen namelijk hoogteverschillen voor van 1 tot 1,5 meter 
en daarmee samen hing de kans op overstromingen, die van invloed was op 
zowel de locatiekeuze van nederzettingen als het gebruik van het landschap. 
Uit de relatie tussen de bodems en het veronderstelde, toenmalige grondge-
bruik volgt idealiter een nadere onderverdeling in potentiële akkerbouw- en 
veeteeltgronden.117 De reconstructie van het microregionale milieu kan verder 
worden vormgegeven met behulp van palynologisch onderzoek. Hieruit kan de 
toenmalige vegetatie worden gereconstrueerd op basis waarvan uitspraken 
mogen worden gedaan over bijvoorbeeld de mate van openheid van het land-
schap en het voorkomen en gebruik van (bouw- en stook)hout in het gebied.118 
Verder kunnen misschien op basis van de structurele elementen binnen een 
nederzetting, zoals hoofd- en bijgebouwen maar ook greppelsystemen, hypo-
thesen worden opgesteld en berekeningen worden gemaakt om te bepalen 
wat de benodigde hoeveelheid voedsel moet zijn geweest, om toereikend te 
zijn voor het zelfvoorzienend levensonderhoud van de lokale gemeenschap-
pen. Hieruit vloeit voort de discussie over overschotten of surplus, dat op een 
(lokale) markt terecht kan zijn gekomen of als ‘verplichting’ voor het Romeinse 
leger is geproduceerd.119 Deze hypothesen kunnen verder worden ingevuld 
met botanische en zoölogische materiaalgegevens. Botanische onderzoeks-
resultaten kunnen namelijk informatie opleveren over de soort akkerbouw en 
ook over het potentieel aan weidegrond voor vee. Bij het zoölogische onder-
zoek ligt de nadruk op veeteelt. Er kunnen uitspraken worden gedaan over de 
mate van het gebruik van huisdieren als last- of trekdier of als fokmateriaal 
voor vleesproductie. 
Eventueel geconstateerde veranderingen en verschuivingen binnen de verde-
ling tussen veeteelt en akkerbouw in de loop van de Romeinse tijd, roepen 
natuurlijk vragen op over het waarom van die veranderingen in levensonder-
houd bij de rurale gemeenschappen. Ongetwijfeld spelen daar niet alleen de 
bovengenoemde economische materiële zaken een rol, maar is ook de eerder 
aangehaalde culturele hoge waardering voor vee van belang.120 Verder kan het 
belastingsysteem van de Romeinse overheid van invloed zijn geweest op de 
ontwikkelingen en veranderingen van het agrarische regime. Voor de Bataafse 
regio wordt verondersteld dat alleen troepenleveranties tot de verplichting 
hoorden, terwijl in andere regio’s de belasting bestond uit (een combinatie van) 
troepen en graan of vee.121 Het valt te verwachten dat deze belastingmaatregel 
per regio na verloop van tijd een zichzelf versterkend effect tot gevolg heeft 
gehad, waarbij bepaalde regio’s zich doelbewust specialiseren en soms ook 
noodgedwongen waren bepaalde producten aan de Romeinen te leveren.122 

115  Zie verder paragraaf 1.6 en 
hoofdstuk 5.

116  Kooistra 1996, 14-22; Groot/Hee-
ren/Kooistra/Vos, in druk; zie paragraaf 
6.5.

117  Daarbij kunnen rekenmodellen 
worden aangewend om de hoeveelheid 
benodigde landbouwgrond vast te stel-
len om niet alleen de lokale bevolking 
van voedsel te voorzien, maar ook de 
militairen in de nabijgelegen castella te 
kunnen onderhouden. Vergelijk Man-
ning 1975; Groenman-Van Waateringe 
1977, 232 ff; idem 1989; Vossen 2003; 
idem, in prep; Heeren/Groot/Kooistra/
Vos, in druk.  

118  Zie Kooistra 1996, 329-343, met 
verwijzingen.

119  Roymans 1996a, 84 ff, fig. 28, met 
verdere verwijzingen.

120  Zie paragraaf 1.1.

121  Tacitus, Germ.29; Roymans 
(1996a, 86, fig. 28) denkt dat in de 
pre-Flavische periode een flexibel 
belastingsysteem bestaat, afgesteld op 
enerzijds de behoeften van het leger 
en anderzijds het potentieel van lokale 
economieën. Vergelijk ook Slofstra 
(1991,174-175) die in het Maas-
Demer-Schelde-gebied de elite, op 
het niveau van de pagus, een leidende 
rol toebedeelt bij het verzamelen van 
belastingen en de aanvulling met rekru-
ten in de auxilia-eenheden.

122  Dat dergelijke leveranties ook wel 
eens problemen opleverden, blijkt uit 
de situatie van de Friezen in de vroege 
1ste eeuw, die gedwongen waren een 
bepaalde maat runderhuiden te leveren 
waaraan ze niet konden voldoen (Taci-
tus, Ann. IV.72). Zie ook Groenman-Van 
Waateringe 1983, 148-149. 
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Essentieel daarbij is in het Bataafse gebied de vraag of de grootschalige rekru-
tering invloed heeft gehad op de mankracht die nodig was om een agrarisch 
surplus te produceren. Daartoe dienen berekeningen te worden gemaakt om 
zowel de demografie als de daaruit afgeleide rekruteringsaantallen te verifië-
ren. Een ander, hiermee nauw verbonden discussiepunt betreft de inrichting 
van de zogenaamde villa- en non-villa landschappen,123 die ook in mijn studie 
nader zal worden belicht. 

De laatste doelstelling van mijn onderzoek is gericht op modelvorming van 
het rurale landschap in de Bataafse civitas. De uitgangspunten voor dit model 
komen voort uit de combinatie van de ruimtelijke, sociaal-economische en 
culturele analyses van de nederzettingen in het Kromme-Rijngebied. De 
samenhang van nederzettingen is bestudeerd en onderling vergeleken. Een 
belangrijke vraag daarbij is of er systematiek valt te ontdekken in de ontwikke-
ling van de nederzettingen en zo ja, of daaruit dan geconcludeerd mag worden 
dat die systematiek kenmerkend is voor (dit deel van) het Bataafse gebied. 
Vervolgens rijst de vraag in hoeverre het nederzettingspatroon van het Krom-
me-Rijngebied representatief is voor een bredere regio? Leveren de analyses 
van de microregio’s in het Kromme-Rijngebied aanknopingspunten op die een 
verantwoorde generalisatie voor de hele Bataafse civitas rechtvaardigen? 
Hopelijk bieden mijn onderzoeksresultaten over het Kromme-Rijngebied een 
aantal waardevolle bouwstenen om zo’n ruraal nederzettingsmodel te ontwer-
pen waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd.   
Om een dergelijke synthese over de landelijke bewoning van het gehele Bataaf-
se gebied te kunnen formuleren, dient bij toekomstig vervolgonderzoek een 
vergelijking met andere microregio’s in het Midden-Nederlandse rivierengebied 
te worden bekeken. Al eerder genoemd zijn de in het rivierengebied gelegen 
regio’s rond Oss,124 Tiel125 en Nijmegen-De Waalsprong.126 Maar ook buiten de 
grenzen van de Bataafse civitas, op een wat grotere afstand van het onder-
zoeksgebied, kennen we microregionaal georiënteerde opgravingsprojecten in 
Midden-Delfland,127 de Harnaschpolder,128 Den Haag,129 en het Maas-Demer-
Scheldegebied130 inclusief de Brabantse Kempen.131 Deze onderzoeksprojecten 
zijn allemaal, in meer of mindere mate, gericht op nederzettingspatronen van 
het Romeinse platteland en kunnen daardoor waardevolle informatie bieden 
over de inrichting en het gebruik van het landelijke gebied in de Romeinse tijd. 
Dat geldt eveneens voor het rurale onderzoek dat direct langs de Rijnlimes is 
uitgevoerd in bijvoorbeeld de Leidsche Rijn,132 Alphen aan den Rijn133 en Valken-
burg (ZH).134

Buiten de grenzen van het Romeinse imperium zijn de studie van Hiddink 
over de Germaanse samenlevingen tussen Rijn en Weser en mogelijk het wat 
oudere onderzoek over de Assendelver Polders in Noord-Holland relevant voor 
wat betreft de daar geconstateerde nederzettingssystemen.135 Ook buiten de 
Nederlandse landsgrenzen zijn veelbetekende (microregionale) onderzoeken 
uitgevoerd zowel binnen als buiten de Romeinse rijksgrenzen, die vermoedelijk 
een bijdrage kunnen leveren aan de modelvorming over het rurale landschap 
binnen het Bataafse gebied.136

Deze studie bestrijkt een tijdvak van ruim 400 jaar, namelijk van het laatste 
gedeelte van de Late IJzertijd tot en met de Laat-Romeinse tijd; de nadruk 
ligt echter op de Vroeg- en Midden-Romeinse periode. De begrenzingen van 
het tijdvak zijn ingegeven door enerzijds het einde van de Gallische Oorlogen 
en het verplaatsen van rechtsrijnse groepen naar onze regio. Hier zou een 
vacuüm zijn ontstaan door Caesars decimering van de Eburonen en dat diende 
weer met betrouwbare stammen te worden opgevuld. Anderzijds vormen de 
Germaanse invallen een ijkpunt, dat het politieke en economische evenwicht 
binnen het Romeinse rijk verstoorde. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat de Rijn 
als verdedigbare grens bezwijkt. Dat wil echter niet zeggen dat de nederzet-

123  Cf. Roymans 1996a; Slofstra 2002.

124  Schinkel 1994; Van der Sanden/
Van der Broeke 1987; Wesselingh 
2000.

125  Heeren 2006; Roymans/Derks/
Heeren 2007.

126  Van den Broeke 2001; idem 2002; 
idem 2005; idem 2007.

127  Van Londen 2001; idem 2006a; 
idem 2006b.

128  Goossens 2006a; idem 2006b.

129  Waasdorp 2003; Siemons/Lanzing, 
in prep.

130  Slofstra 1991, 131-133; Fokkens 
1996; Roymans 1996b; Gerritsen 2001; 
Roymans/Gerritsen 2002; Koot/Berk-
vens 2004; Hiddink 2005a; idem 2005b. 

131  Slofstra 1982b; idem 1987; 
Slofstra/Bazelmans 1985; Slofstra/
Lammers/Aarts 1993. 

132  Graafstal 2002; Vos/Blom 2003.

133  Vos/Blom 2004.

134  De Hingh/Vos 2005 met verwijzin-
gen naar ouder onderzoek.

135  Hiddink 1999; Brandt/Groenman-
Van Waateringe/Van der Leeuw 1987.

136  Zie bijvoorbeeld Gaitzsch 1986; 
idem 1987; Lenz 1999; Bridger 2001; 
Zimmermann 1988; idem 1992 voor 
regio’s op Duits grondgebied en bijvoor-
beeld Mattingly 2006; Taylor 2007 voor 
een overzicht van de Britse eilanden. 
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tingsdynamiek in elke periode even gemakkelijk is te analyseren. Vooral de 
vroegste nederzettingsterreinen uit de Late IJzertijd en die uit de 3de en 4de 
eeuw lijken betrekkelijk schaars. Dat komt onder andere doordat het kenmer-
kende vondstmateriaal uit de Laat-Romeinse tijd in aantal en variatie zeer 
gering is, vergeleken met het de vondsten uit de Midden-Romeinse tijd. Daar-
door zijn de Laat-Romeinse vindplaatsen bij surveys bijvoorbeeld minder goed 
herkend.137 Niet moet worden vergeten dat door de crisis van de 3de eeuw138 een 
vrij algemene teruggang van bewoning plaatsvindt en er dus ook minder neder-
zettingsterreinen in gebruik zijn dan in voorgaande perioden.139 
Ontwikkelingen op de lange termijn zijn hierdoor soms moeilijk te reconstru-
eren, maar pogingen daartoe zijn ondernomen in het hier gepresenteerde 
onderzoek.140 Om die ontwikkelingen vast te kunnen stellen, is het bestudeerde 
tijdvak ingedeeld in vier hoofdfasen (fig. 1.6): het laatste gedeelte van de Late 
IJzertijd (50 - 15 voor Chr.), Vroeg-Romeinse tijd (15 voor Chr.- 70 na Chr.), 
Midden-Romeinse tijd (70-270 na Chr.) en Laat-Romeinse tijd (270-400 na 
Chr.).141 Indien de data het toelaten zijn de nederzettingsstructuren nog verder 
onderverdeeld. Binnen de Vroeg- en Midden-Romeinse fasen kunnen meer 
gedetailleerde subperioden worden gedefinieerd. Voor de Vroeg-Romeinse tijd 
is een scheiding gelegd bij de regering van Claudius. Onder zijn bewind is er 
immers sprake van een definitieve terugtrekking van Romeinse troepen op de 
zuidoever van de Rijn. Hierdoor mag gesproken worden van een pre-Claudische 
(15 voor Chr.- 41 na Chr.) en een Claudisch-Neroonse of pre-Flavische periode 
(41 – 69 na Chr.). De Midden-Romeinse periode is verder onderverdeeld in 
drie subperioden: de Flavische tijd (ca. 70-100 na Chr.), de 2de eeuw met een 
uitloper naar de vroege 3de eeuw (100-225/235 na Chr.) en de crisisjaren van de 
3de eeuw (235-270 na Chr.).142 

1.6		Onderzoeksstrategie,	methode	en	opzet	van	de	studie

De eerste taak binnen mijn studie was om informatie te verzamelen over de 
vindplaatsen in de microregio’s uit het bestudeerde tijdvak. Het ging daarbij om 
gegevens die afkomstig zijn van archeologisch onderzoek, zoals opgravingen, 
veldkarteringen en grondboringen. Verder zijn ook gegevens verzameld zonder 
dat daar een archeologisch onderzoek aan ten grondslag heeft gelegen. Hierbij 
ging het meestal om meldingen van amateur-archeologen of metaaldetectorlo-
pers wier informatie en kennis is opgeslagen in het Archeologische Informatie 
Systeem ARCHIS143 dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. 

137  Gidsartefacten voor de Laat-Ro-
meinse tijd zijn o.a. ruwwandige potten 
met sikkelvormige rand (type Alzey 
27), Argonnen sigillata, munten als de 
AES series en de follis, en drieknop-
pen-, voetboog en kruisboogfibulae. Zie 
verder paragraaf 5.5.

138  Van Es 1981; Kunow 1987.

139  Zie bijvoorbeeld Van Es 1994d; 
Verwers 1998, 127-128; Wesselingh 
2000, 199 ff; Heeren 2005a. 

140  Vooruitlopend op de resultaten 
van de verschillende analyses met 
betrekking tot bijvoorbeeld de versprei-
ding van de nederzettingsterreinen 
kan hier worden vastgesteld dat deze 
zich vanwege de beperkte gegevens 
noodgedwongen alleen konden richten 
op de Midden-Romeinse periode. Zie 
ook paragraaf 1.6 en 6.1.

141  Zie diverse auteurs voor de gebrui-
kelijke periodisering en onderscheid 
in de Nederlandse archeologie: Van Es 
1981; Willems 1981, 24-27; Slofstra 
1991, 133, noot 3; Haalebos 1995; 
idem 1997. 

142  Vgl. Van Es 1981, 40-47; Willems 
1981, 26.

143  Roorda/Wiemer 1992.

144  Onder ‘overige handelingen’ 
worden activiteiten verstaan die niet 
precies op basis van het vondstmateri-
aal zijn te achterhalen. Te denken valt 
aan landbouwactiviteiten zoals akkeren 
en beweiden. Maar ook rituele hande-
lingen zijn vaak niet traceerbaar doch 
kunnen wel hun sporen (en vondsten!) 
hebben nagelaten.

145  Zie verder hoofdstuk 2; vgl. Groe-
newoudt 1994, 19 ff; Willems 1981, 
90, noot 14, met verwijzingen naar 
Zuid-Holland, Overijssel en Texel; Bult 
1983, 67 ff; Vossen, in prep. 

146  Zie Willems (1981, 70-75) voor 
een uitvoerige discussie over ‘oude 
woongronden’ en de archeologische 
relevantie ervan. Verder ook Steenbeek 
1983a; idem 1994. 

Fig. 1.6 Tijdschema. 

Hoofdperioden Sub-perioden

Late IJzertijd (50 voor Chr. - 15 voor Chr.)

Vroeg-Romeinse tijd (15 voor Chr. - 70 na Chr.) 15 voor Chr. - 41 na Chr.

41 - 70 na Chr.

Midden-Romeinse tijd (70 - 270 na Chr.) 70 - 100 na Chr.

100 - 225/235 na Chr.

235 - 270 na Chr.

Laat-Romeinse tijd (270 - 400 na Chr.)
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De informatie is enerzijds gericht op vondstmateriaal dat bijvoorbeeld iets 
kan zeggen over de datering en chronologie van de vindplaatsen. Anderzijds 
verschaffen de gegevens inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de archeo-
logische vondsten. Zowel de vondsten als de ruimtelijke verspreiding ervan zijn 
vervolgens geïnterpreteerd. Hierbij geldt het uitgangspunt dat op de locaties 
waar materiaal is gevonden, menselijke activiteiten hebben plaatsgevon-
den. Deze activiteiten zijn te definiëren als wonen (=nederzetting), begraven 
(=grafveld) of overige handelingen.144 Verder moeten we óók rekening houden 
met vondsten op locaties die het resultaat zijn van indirect menselijk hande-
len, zoals het door een rivier of andere waterloop secundair getransporteerde 
vondstmateriaal dat wordt teruggevonden op oevers of stroomruggen. Het is 
wetenschappelijk niet verantwoord om aan dergelijke zogenaamde ‘strooi-
vondsten’, maar ook aan andere geïsoleerde vondsten verstrekkende conclusies 
te verbinden. Het rangschikken en interpreteren op basis van deze vondsten 
onder de noemer nederzettingsterrein of grafveld, dient dus met terughou-
dendheid te gebeuren. 
Daar zit dan ook precies de moeilijkheid: namelijk hoe herkennen we of er 
bij de vondstlocaties sprake is van geïsoleerde vondsten of van een nederzet-
tingsterrein of grafveld? Om een dergelijke interpretatie te onderbouwen 
dient telkens een terugkoppeling plaats te vinden tussen de geopperde ver-
onderstelling en het gevonden materiaal. Als typerend vondstmateriaal voor 
nederzettingen mogen aardewerk, houtskool, dierlijk bot, weefgewichten 
en spinklosjes, kleine metalen voorwerpen en dakpan worden genoemd. De 
vuistregel is dat vindplaatsen met een relatief groot aantal vondsten als neder-
zettingsterrein zijn te categoriseren, waarbij de ondergrens is bepaald op tien 
vondsten.145 
Afgezien van (de aantallen van) het vondstmateriaal spelen nog meer criteria 
een rol bij de vaststelling of een vindplaats een nederzetting vertegenwoordigt. 
Te denken valt aan de aanwezigheid van een cultuurlaag, oude woongronden of 
fosfaatplekken.146 Ook kan de zogenaamde vindplaatshistorie, het aantal waar-
nemingen door verschillende personen, op verschillende momenten en onder 
verschillende omstandigheden, en de kwaliteit van die bevindingen behulpzaam 
zijn bij de interpretatie door de onderzoeker.147 Tot slot is er nog een belangrijke 
factor die bepaalt of individuele vindplaatsen mogen worden samengevoegd tot 
één archeologische site: de afstand tussen verschillende vindplaatsen. Uit het 
onderzoek van Willems volgde dat gecombineerde vindplaatsen meestal binnen 
100 meter van elkaar liggen en slechts zelden verder dan 200-250 meter.148 Ook 
Bloemers hanteerde deze criteria voor de provincie Zuid-Holland.149 De afstand 
hangt samen met de gemiddelde omvang van een vindplaats, maar het blijft 
moeilijk om harde, eenduidige grenzen te stellen. 

Het eerste uitgangspunt bij mijn studie is de inventarisatie van Vossen die 
recentelijk alle vindplaatsen in de civitas Batavorum heeft gekarteerd.150 
Vossen heeft gebruik gemaakt van ARCHIS waarbij hij de gegevens van inter-
pretaties heeft ontdaan zodat er een zogenaamd interpretatievrij-databestand 
ontstond. Daarna heeft hij nieuwe criteria opgesteld. Die moesten bepalen 
of waarnemingen tot hetzelfde complex mochten worden gerekend en welke 
datering en type aan een vindplaats mochten worden toegekend. Er is dus een 
goede, consistente inventarisatie voorhanden waarvan ik dankbaar gebruik heb 
gemaakt. 
De vindplaatsgegevens bij Vossen zijn echter niet altijd volledig up-to-date. 
Dat is niet zozeer te wijten aan de opzet van zijn studie als wel aan een 
onvolkomen verwerking van soms al jaren geleden aangemelde gegevens in 
de ARCHIS-database.151 Ontbrekende data binnen mijn betrekkelijke kleine 
onderzoeksgebied zijn handmatig toegevoegd.152 Ook zijn de eerder genoemde 
fosfaatkarteringsresultaten153 bij de inventarisatie betrokken. Verder zijn daar 
waar mogelijk en relevant, luchtfoto’s en data van het Actueel Hoogtebestand 

147  Zo kan een gering aantal vondsten 
dat bestaat uit de combinatie van 
bepaalde vondstcategorieën (bijv. 
aardewerk samen met spinklosjes, 
metaalslak en maalsteen) meer bepa-
lend zijn bij de interpretatie van een 
vindplaats, dan een grote hoeveelheid 
geregistreerde vondsten van een en 
dezelfde materiaalcategorie. Vgl. 
Willems 1981, 90 ff. 

148  Willems 1981, 89.

149  Bloemers 1978, 103.

150  Vossen in prep. Ik heb daarom 
afgezien van een nieuwe inventarisatie, 
maar gebruik gemaakt van de gegevens 
van Vossen en die verder aangevuld 
met informatie van amateur-archeo-
logen van de AWN Werkgroep ‘Leen de 
Keijzer’ uit Houten.

151  Alternatieven voor het werk van 
Vossen lijken op het eerste gezicht 
voorhanden in recent gepubliceerde 
verspreidingskaarten van de RAAP 
(Jansen/De Kort 2004; De Kort/Jansen 
2007) en Vestigia (Hessing/Sueur/
Jansen 2006), maar ook deze zijn on-
toereikend omdat ze zich vrijwel alleen 
baseren op interpretaties uit ARCHIS. 
Bovendien beelden ze alleen de nu nog 
aanwezige sites af op kaartmateriaal 
en zijn de opgegraven nederzettings-
terreinen nergens aanwezig. RAAP en 
Vestigia  hebben ook onderzoek uitge-
voerd naar de Romeinse (limes)weg(en) 
in het Kromme-Rijngebied in opdracht 
van de provincie Utrecht (zie ook http://
geocement.esrinl.com/cultuurhistorie/

limes.html). Ook de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed en de gemeente 
Houten hebben, in het kader van 
bijvoorbeeld een gemeentelijke beleids-
kaart, inventarisaties laten uitvoeren. 
Bij al deze onderzoeken is schijnbaar 
nauwelijks gebruik gemaakt van eerder 
uitgevoerde studies en is het volstrekt 
onbegrijpelijk dat vrijwel elke studie – 
op detailniveau - tot andere uitkomsten 
heeft geleid. Vossens studie is mijns 
inziens het meest consistent en was 
bovendien voor mij zonder problemen 
toegankelijk, waarvoor veel dank.

152  Het gaat voornamelijk om de 
gegevens van amateur-archeologen 
van de archeologische werkgroep ‘Leen 
de Keijzer’ uit Houten. Een aanzienlijk 
gedeelte van de door hen gemelde (!) 
vondsten is om onverklaarbare redenen 
nooit in ARCHIS terecht gekomen.

153  Steenbeek 1983a.
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Nederland (AHN)154 van het onderzoeksgebied geanalyseerd. Bij deze inventa-
risatie heb ik geprobeerd de gegevens zodanig te ordenen dat een zo ‘schoon’ 
mogelijk databestand ontstond, waaruit alle overlappende gegevens, zoals het 
gebruik van meer toponiemen voor één vindplaats, zijn verdwenen. 
Er blijven natuurlijk haken en ogen bestaan ten aanzien van de gebruikte 
inventarisatiemethode en de wetenschappelijke potentie ervan.155 Deze hebben 
zowel met ARCHIS te maken als met de manier van karteren.156 Zo is een aantal 
vindplaatsen nog onontdekt door het hedendaagse landgebruik; op geploegde 
akkers zijn vondsten immers beter zichtbaar en karteerbaar dan op grasland. 
Ook is een aantal vindplaatsen geërodeerd door post-Romeinse rivieractiviteit, 
vooral op de stroomrug van de Kromme Rijn. Het totale aantal vindplaatsen 
mag om hiervoor genoemde redenen hoger worden geschat. Dat heeft natuur-
lijk consequenties voor statistische berekeningen ten aanzien van bijvoorbeeld 
de bevolkingsgroei en -omvang.157 Verder geldt dat als een vindplaats eenmaal 
bekend is, er ter plekke meer wordt gezocht - bijvoorbeeld met de metaalde-
tector - dan op onontdekte sites. Bepaalde vondstcategorieën zijn bovendien 
gemakkelijker herkenbaar en dateerbaar dan andere, bijvoorbeeld het oranje-
rode terra sigillata.158 
Een gevolg hiervan is onder meer dat vindplaatsen uit de periode Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse tijd niet ruim vertegenwoordigd zijn in het Kromme-Rijnge-
bied. Aardewerk uit die periode bestaat vaak grotendeels uit handgevormd 
materiaal dat niet erg opvalt tijdens een oppervlaktekartering en bovendien 
ook nog moeilijk exact te dateren is.159 Daardoor is het aannemelijk dat de 
vindplaatsen uit de pre-Flavische periode zijn ondervertegenwoordigd en de 
bevolkingsomvang te laag wordt geschat. 
Om dat beeld bij te stellen zijn gidsartefacten nodig die bewoning in de Late 
IJzertijd/Vroeg-Romeinse tijd zeker stellen en op basis waarvan dat beeld kan 
worden bijgesteld. Dergelijke gidsartefacten zijn echter schaars en niet altijd 
onomstreden.160 Het zijn de triquetrum-munten,161 bepaalde typen fibulae (o.a. 
Nauheim fibulae 162) en vooral de glazen La Tène armbanden die als de kenmer-
kende artefacten van de Late IJzertijd en de overgang naar de Romeinse tijd 
worden beschouwd.163 Voor de Vroeg-Romeinse periode geldt dat bijvoorbeeld 
de Avaucia-munten,164 de Italische Arretijnse terra sigillata dat met de eerste 
Romeinen ons land is binnengekomen en tussen 25 voor Chr. en 25 na Chr. 
gedateerd wordt, en enkele fibula-typen165 zoals de Aucissa-fibulae die voorna-
melijk dateren uit de eerste helft van de 1ste eeuw na Chr. 
Tot slot moet nog vermeld worden dat veel ARCHIS-gegevens uit het Krom-
me-Rijngebied afkomstig zijn van de Archäologische Landesaufname uit 
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Methodisch gezien geeft 
een Landesaufname over het algemeen een vrij oppervlakkig beeld van de 
nederzettingsgeschiedenis en is de zeggingskracht van de informatie relatief 
beperkt.166 Dat geldt ook voor de karteringen in het Kromme-Rijngebied, waar-
bij bovendien nog speelt dat een deel van de informatie niet eens is opgenomen 
in ARCHIS. Eén van de specifieke problemen bij de informatiewaarde is verder 
de vraag in hoeverre deze mede wordt gevormd door zogenaamde post-
depositionele processen.167 Om dit te verifiëren, dient eigenlijk vrijwel altijd 
een archeologische opgraving plaats te vinden om de informatie op de juiste 
waarde te kunnen schatten.

Daarmee zijn we bij het tweede uitgangspunt van mijn onderzoek beland dat 
noodzakelijk was bij het verzamelen van informatie over de vindplaatsen: de 
opgravingsgegevens. Voordat ik overga tot de methodische beschrijving daar-
van, dient eerst te worden gewezen op een belangrijke randvoorwaardelijke 
opmerking die aan de uitvoering van het onderzoek was opgelicht. Voorop stond 
namelijk dat slechts 25 % van de tijd mocht worden besteed aan de uitwerking 
en analyse van zogenaamd ‘oud’ onderzoek; dat wil zeggen onderzoek dat vóór 
1997 is uitgevoerd en daarmee buiten de Malta-archeologie valt.168 Dat levert 

154  Met dank aan Ton van Rooijen 
(provincie Utrecht), Chris Sueur 
(Vestigia), Marieke van Dinter (ADC) 

en Menne Kosian (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed).

155  Vgl. Bult 1983, 67 ff; Willems 
1981,17 ff; Vossen 2003, 426.

156  Binnen ARCHIS bestaat een zeer 
grote diversiteit aan zowel gegevens 
als de beschrijving daarvan. Boven-
dien is de betrouwbaarheid van die 
beschrijving niet constant omdat die 
afhankelijk is van derden – de vinder/
melder- wiens kennis soms moeilijk is 
in te schatten.

157  Cf. Vossen 2003. Zie verder 
hoofdstuk 2 en vooral de paragrafen 
6.1 en 6.2.

158  Veel gekarteerd vondstmateriaal 
is bovendien niet scherper te dateren 
dan afkomstig uit de Romeinse tijd, wat 
problemen geeft bij de periodisering 
en ontwikkeling van vindplaatsen. Vgl. 
ook Bridger (2001, 192 ff) voor delen 
van het Duitse Rijnland, waar ook meer 
dan de helft van de vindplaatsen  - 491 
van de 811 - niet specifieker gedateerd 
kan worden dan Romeins. Zie verder 
hoofdstuk 2 en paragraaf 5.5 en 6.3.

159  Vergelijk Van den Broeke 1987a; 
Van Heeringen 1992; Taayke 2002; zie 
ook Wesselingh (2000, 14-15, 244) 
voor de micoregio Oss.

160  Gidsartefacten uit de Laat-Ro-
meinse periode zijn hiervoor al vermeld 
in paragraaf 1.5, voetnoot 137. Zie 
verder de discussie in paragraaf 5.5.

161  Roymans/Van der Sanden 1980; 
Roymans 2001; idem 2004, 67-101. Zie 
verder paragraaf 5.3.

162  Haalebos 1986; Roymans 2004, 
119-122.

163  Haevernick 1960; Peddemors 
1975; Willems 1981; 195-197; Willems 
1983, 110-112; Roymans/Van Rooijen 
1993; Roymans 1996a, 57; idem 2004, 
16-18; Verniers 2006. Zie voor een 
verdere discussie paragraaf 5.2.

164  Aarts 2000, 175-178; Idem 2003; 
Van den Berg 2002; Aarts/Roymans in 
prep.; zie verder paragraaf 5.3. 

165  Haalebos 1986; Van der Roest 
1988; zie verder paragraaf 5.5.

166  Vgl. Slofstra 1982a, 42.
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voor de analyse en synthese over de microregio’s een methodisch probleem 
op, omdat een zeer groot gedeelte van dat ‘oude’ onderzoek niet is uitgewerkt 
en er slechts over twee nederzettingsterreinen een wetenschappelijke analyse 
is verschenen.169 Alle andere vindplaatsen zijn niet afdoende geanalyseerd en 
geïnterpreteerd en - belangrijker nog - vaak óók niet op basisniveau uitgewerkt 
en ontsloten. Opgravingsgegevens zijn soms zelfs niet meer voorhanden door-
dat ze zijn zoekgeraakt of onleesbaar zijn. Kortom er is wel opgegraven maar 
met de analyse en uitwerking is nauwelijks een begin gemaakt.170 
Toch heb ik geprobeerd deze ‘oude’ opgravingsgegevens zo goed als mogelijk 
te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen van tijd en geld. Het is 
daarbij beslist niet de bedoeling geweest om achteraf een inhaalslag te maken 
waarbij ‘oude’ opgravingen worden opgewerkt naar het niveau van de heden-
daags gebruikelijke standaardrapportage. Dat is ondoenlijk in de beschikbaar 
gestelde tijd en bovendien problematisch vanwege de verschillen in kwaliteit en 
toegankelijkheid van de data.
Methodisch ben ik bij elk van de nederzettingsterreinen begonnen met een 
zogenaamde quick-scan analyse van de grondsporen op structuurniveau. 
Daarbij zijn vanuit de veldtekeningen alle herkenbare structuren van huis-
plattegronden, bijgebouwen, waterputten, grafstructuren en (erf)greppels 
op overzichtstekeningen samengebracht. Deze selectie van grondsporen is 
gebaseerd op de aanname dat op grond hiervan de interne nederzettingsdy-
namiek enigszins herkenbaar is en middellange termijnontwikkelingen zijn te 
achterhalen.171 De structuren zijn vervolgens aan de hand van versnijdingen, 
maar ook op basis van literatuur of bijvoorbeeld opmerkingen in dag- en week-
rapporten, relatief ten opzichte van elkaar gedateerd. Mijn doel was om tot een 
periodisering op nederzettingsniveau te komen, waarna vervolgens de in kaart 
gebrachte ontwikkelingen kunnen worden verklaard. De resultaten van deze 
werkwijze zijn geverifieerd aan de hand van het uit de structuren afkomstige 
vondstmateriaal. Ik heb het daarbij moeten doen met determinaties die door 
anderen waren uitgevoerd en die soms in vondstenlijsten bij de opgravingsdo-
cumentatie waren gearchiveerd.172 
Het resultaat van de eerste taak binnen mijn onderzoek is een inventarisatie 
en selectie binnen de twee microregio’s van alle Romeinse nederzettingster-
reinen, die daar waar mogelijk verder zijn onderverdeeld in verschillende 
bewoningsperioden. Vervolgens zijn van het gebied tussen beide microregio’s 
enkele opmerkelijke vindplaatsen geanalyseerd die van belang zijn voor de 
interpretatie én de variëteit van de nederzettingsvormen en -patronen in zowel 
de beide microregio’s als binnen het Kromme-Rijngebied.173 Mijn studie is wat 
dat betreft een eerste differentiatie en toekomstig, gedetailleerd onderzoek zou 
het hier geschetste beeld ongetwijfeld verder kunnen aanvullen en verbeteren. 
De tweede taak binnen mijn onderzoek betreft de classificatie van de neder-
zettingen in de microregio’s.174 Op basis van de archeologische gegevens 
kunnen verschillende nederzettingscategorieën worden onderscheiden. Om de 
diversiteit in bewoning te bepalen is als eerste een onderverdeling gemaakt in 
militaire en civiele vindplaatsen.175 Daarna zijn binnen deze beide categorieën 
differentiaties gemaakt die voor een verdere indeling zorgen van type sites. 
De militaire bewoning in het Kromme-Rijngebied is nader onder te verdelen in 
castella, militaire vici en overige (kleine) militaire vindplaatsen zoals wachtpos-
ten.176 Belangrijker voor mijn onderzoek zijn de civiele vindplaatsen, waarbij 
de onderscheidende hoofdkenmerken bestaan uit -  in willekeurige volgorde 
geplaatst - : de omvang van de nederzetting177 en het aantal gelijktijdige 
hoofdgebouwen. Secundaire kenmerken die meespelen zijn variatie in gebouw-
structuren, interne complexiteit, voorkomen van steenbouw, landschappelijke 
setting en context. Op grond van deze criteria zijn er drie categorieën rurale 
nederzettingen gedefinieerd aan de hand waarvan de vindplaatsen zijn onder-
verdeeld: 

167  Een ander probleem bij de infor-
matiewaarde is de wisselende kennis 
van de determinant of melder van het 
vondstmateriaal.

168  Zie ook paragraaf 1.1.

169  Houten-Burgemeester Wallerweg 
(Van Dockum 1990a; idem 1990b) en 
Wijk bij Duurstede-De Horden (Vos 
2002). 

170  Uitzonderingen hierop betreffen 
uitsluitend specialistisch onderzoek. 
Voor Houten geldt dat voor de botani-
sche en zoölogische studies van respec-
tievelijk Kooistra (1996) en Laarman 
(1996a) naar Houten-Tiellandt en een 
artikel van Van Es/Hessing (1990) over 
een altaarsteen gewijd aan Hercules 
Magusanus. Over de Wijkse microregio 
is meer gepubliceerd (Van Es 1982; 
idem 1984b; idem 1994a; idem 1994b; 
idem 1994c; idem 1994e) en bestaan er 
ook enkele wetenschappelijke publica-
ties over specialistische onderwerpen, 
zoals amforen (Van der Werff 1987), 
fibulae (Van der Roest 1988) en dierlijk 
botmateriaal (Laarman 1996b). Andere 
literatuur over de nederzettingster-
reinen is vaak summier beschreven in 
de ‘Archeologische Kronieken over de 
provincie Utrecht’ of in korte bijdragen 
aan de jaarverslagen van de ROB.

171  Kuilen en niet-structuur-gebonden 
grondsporen zijn bij deze analyse gro-
tendeels buiten beschouwing gelaten.

172  Daar waar mogelijk zijn studenten 
van de Vrije Universiteit ingezet bij 
zogenaamde uitwerkcolleges. Doel van 
deze colleges was om de studenten het 
proces van uitwerking en rapportage 
van een opgraving bij te brengen. Eén 
van de aspecten daarbij was gericht op 
het in kaart brengen van de materiële 
cultuur afkomstig uit de structuren, 
zodat een datering en periodisering 
op nederzettingsniveau kon worden 
uitgevoerd. Met dank aan J.G. Aarts 
(ACVU) en de studenten van de werk-
colleges 2005/2006/2007 ‘Doornkade’, 
‘Molenzoom’, ‘Tiellandt’, ‘Wulven’ en 
‘De Geer’. 

173  ‘Opmerkelijk’ in de zin van om-
vang, sporen- en/of vondstenspectrum, 
amateurmeldingen, etc. Gedoeld wordt 
bijvoorbeeld op de terreinen Werkho-
ven-De Klaproos, Cothen-De Zemelen, 
Cothen-De Dom, Cothen-Dwarsdijk, 
‘t Goy-Tuurdijk, Schalkwijk-Pothuizer-
weg. Zie verder hoofdstuk 2 en 5.
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174  Vgl. Willems 1984, 286-287; 
Slofstra 1991, 145 ff; Wesselingh 2002, 
16 ff; Vossen 2003.

175  Vgl. Willems 1984; Vossen, in 
prep.

176  Zie paragraaf 2.3. 

177  Dit kan bijvoorbeeld gerelateerd 
zijn aan de verspreiding van vondsten 
of aan de omvang van een fosfaatplek. 
In het laatste geval hoeft de omvang 
van een fosfaatplek geen rechtstreeks 
verband te hebben met de werkelijke 
omvang van de nederzetting. Vgl. Wil-
lems 1981, 89. Zie verder hoofdstuk 2.

178  Hier kan natuurlijk de vraag wor-
den gesteld op welke maximale afstand 
gebouwen van elkaar mogen staan, wil 
er nog sprake zijn van een nucleated 
settlement (cf. Gerritsen 2003, 182). 
Zie Bloemers 1978, appendix 8; Wil-
lems 1981, 89; Wesselingh  2000, 20.

179  Hier zou ook de term secondary 
centre gebruikt kunnen worden (Wil-
lems 1984, 107 ff ). Zie verder Hiddink 
1991 voor de definitie, functie en dis-
cussie over het begrip ‘ruraal centrum’.

180  Bijv. Van Es 1981; Willems 1984, 
272-281; Slofstra 1991, 159 ff; idem 
2002; Roymans 1996a.

181  Slofstra 1991, 163; vgl. Roymans 
1996a; 61 ff. Deze term voldoet niet 
meer, omdat er een ontwikkelingscri-
terium aan ten grondslag ligt dat niet 
langer geldig is. Zie verder uitvoerig 
paragraaf 6.4 en 6.5. 

182  Zie verder de paragrafen 6.3 en 
6.5.

183  Gerritsen 2003, 181 ff.

184  Slofstra 1991, 138-145.

185  Zie verder paragraaf 2.4 en 3.5.

1.  kleine nederzetting: 1 tot 3 los verbonden Einzelhöfe (elk bestaande uit een 
hoofdgebouw met één of meer bijgebouwen) die zo dicht bijeen staan178 
dat ze een nederzetting vormen van gelijktijdige hoofdgebouwen of die bij 
elkaar horen omdat ze bijvoorbeeld met een greppel zijn omheind.

2.  grote nederzetting: 4 of meer gelijktijdige hoofdgebouwen, die al of niet met 
een greppel zijn omheind. 

3. regionaal of ruraal centrum met een minimale omvang van 3 tot 4 ha.179

Het spreekt vanzelf dat de grenzen van deze categorieën een bepaalde mate 
van willekeurigheid in zich dragen. Vooral bij de secundaire criteria gaat het 
vaak om definities die soms moeilijk zijn te preciseren: hoe klein is een kleine 
nederzetting? Hoe stel je de complexiteit vast van een ‘ingewikkelde’ nederzet-
ting? Welke (mate van) variatie in gebouwstructuren is bepalend bij de indeling 
van nederzettingen en wat is eigenlijk de norm? 
Tussen de categorieën bestaan overgangsvormen omdat niet altijd vaststaat tot 
welke categorie vindplaatsen moeten worden gerekend; bijvoorbeeld als het 
gaat om nederzettingen waar stenen gebouwen met een villa-achtige betekenis 
in het geding zijn. Over de definitie van Romeinse steenbouw is in Nederland al 
veel geschreven.180 Dat geldt ook voor de discussie over zogenaamde villa-ach-
tige nederzettingen, eertijds ook wel proto-villa’s genoemd.181 Deze steenbouw 
komt verder aan de orde in de paragraaf 2.3 en hoofdstuk 6. Hier wordt voor 
het moment volstaan met het indelingscriterium van een steenbouw op de 
nederzetting, dat wil zeggen een gebouw waarvan minimaal het fundament uit 
natuursteen is opgetrokken. 
Er is bij de bovenstaande indeling niet bewust aangestuurd op een hiërar-
chie van nederzettingstypen. Wel kunnen criteria worden gedefinieerd die op 
sociaal-economische (afhankelijkheids)relaties tussen nederzettingen dui-
den.182 Het is daarnaast voorstelbaar dat er sprake kan zijn van verschillende 
stadia hoe nederzettingen zich ontwikkelen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de 
plaatsvastheid van nederzettingen, de ontwikkeling van nederzettingskernen 
(settlement nucleation)183 en de verschijning van robuustere huistypen in de 
loop van de Romeinse tijd184 een rol hebben gespeeld. Ook het toepassen van 
nieuwe Romeinse bouwmaterialen en –stijlelementen is een factor van beteke-
nis bij de analyse.  
Bepalend in mijn onderzoeksgebied zijn verder de ruimtelijke ontwikkelin-
gen die konden worden vastgesteld op de meest omvangrijke, archeologisch 
onderzochte nederzetting van het Kromme-Rijngebied, de vindplaats Wijk bij 
Duurstede-De Horden.185 De daar aangetroffen ontwikkelingen kunnen worden 
gebruikt om te onderzoeken of ze ook geldig zijn voor andere nederzettingen in 
het studiegebied. Daarmee wordt nadrukkelijk niet bedoeld dat elke Romeinse 
rurale site zich als ‘De Horden’ heeft ontwikkeld, maar wel dat de daar vast-
gestelde dynamiek representatief zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van 
andere (vergelijkbare) sites in de regio.
Tot slot dient hier nog iets gezegd te worden over de structuur van de tekst. 
Ik heb in mijn boek gekozen om allereerst het regionale kader te schetsen 
(hoofdstuk 2) waarbij naast informatie over de waarnemingen en vindplaat-
sen in het Kromme-Rijngebied, ook de nederzettingsclassificatie, op basis van 
de hierboven gepresenteerde categorieën, en de landschappelijke situatie 
inclusief infrastructuur aan de orde komen. Vervolgens is de meest compleet 
opgegraven nederzetting van het Kromme-Rijngebied, Wijk bij Duurstede ‘De 
Horden’, de zogenaamde key site, beschreven (hoofdstuk 3). Ook een ander, 
opgegraven nederzettingsterrein uit de Wijks microregio, ‘De Geer’, is in hoofd-
stuk 3 beschreven, waarna beide sites ruimtelijk gezien in een breder kader 
zijn geplaatst. Daarna volgt de analyse van de opgegraven nederzettingen in 
de gemeente Houten (hoofdstuk 4). Vervolgens zijn ook de andere, dikwijls niet 
opgegraven Romeinse nederzettingsterreinen uit de Kromme-Rijnregio onder 
de loep genomen aan de hand van aansprekende materiaalcategorieën, die ver-
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volgens worden gepresenteerd op een aantal verspreidingskaarten (hoofdstuk 
5). In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) wordt tot slot een aantal onderwer-
pen bediscussieerd die gezamenlijk als een synthese van mijn studiegebied in 
de Romeinse tijd zijn te beschouwen. Achtereenvolgens wordt de demografie 
en rekruteringsproblematiek van de rurale gemeenschappen behandeld, is het 
nederzettingspatroon besproken en wordt de betekenis en dynamiek die achter 
de ontwikkelingen schuilgaat, op sociaal-economisch en cultureel niveau, 
geanalyseerd. Verder is de relatie tussen het Romeinse leger en de landelijke 
bevolking onderzocht, is gekeken naar een specifieke categorie gebouwen en is 
de sociaal-economische basis van het Kromme-Rijngebied beschreven. Tot slot 
komt de ruimtelijke analyse door de tijd heen aan de orde. Daar is ook bezien 
in hoeverre de geconstateerde ontwikkelingen kenmerkend en specifiek zijn 
voor de Bataafse situatie. Uiteindelijk volgt het antwoord op de vraag hoe en in 
hoeverre het Kromme-Rijngebied geïntegreerd was in de Romeinse wereld, en 
of en zo ja hoe dat dan is af te lezen uit de nederzettingsontwikkelingen op het 
Bataafse platteland. 





27

Hoofdstuk 2. Het regionale kader

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt het regionale kader van het studiegebied. De land-
schappelijke situering en de ruimtelijke afbakening van zowel de regio als 
de beide microregio’s zijn al uitgebreid aan de orde gekomen in het vorige 
hoofdstuk. Ze zullen daarom niet worden herhaald. Ook de historische ont-
wikkelingen, die de opgravingen rond Wijk bij Duurstede in een regionaal 
perspectief plaatsten, zijn eerder beschreven.1 In dit hoofdstuk zullen wel enke-
le aspecten van de wijdere omgeving worden beschreven. Verder komen de 
verschillende soorten vindplaatsen en nederzettingen in het studiegebied aan 
de orde en wordt er ingegaan op de bewoningsverspreiding. Dit gebeurt aan de 
hand van geselecteerde ARCHIS-gegevens die ik via het werk van Vossen tot 
mijn beschikking had.2 Daarnaast zijn fosfaatkaarten, luchtfoto’s, het AHN en 
de gegevens van amateur-archeologen in het onderzoek betrokken. Bepalend 
zijn bovendien de selectiecriteria van Vossen om nederzettingsterreinen te 
definiëren en die te onderscheiden van andere vindplaatsen, waarnemingen 
of vondstmeldingen.3 Het resultaat levert twee kaartbeelden op: één van de 
bekende waarnemingen en één van de nederzettingen uit de Romeinse tijd. 
Deze kaartbeelden kunnen verder worden ingevuld met gegevens over grafvel-
den, het veronderstelde wegenpatroon en landschappelijke elementen zoals 
(rest)geulen en andere waterlopen. Zowel op microregionaal als regionaal 
niveau ontstaat daardoor toch een betrekkelijk gedetailleerd overzicht van het 
gebruik van het landschap en de positie van de daarbinnen gelegen vindplaat-
sen uit de Romeinse periode. 
De verschillende soorten nederzettingsterreinen zijn vervolgens geclas-
sificeerd. Daarbij heb ik allereerst gekeken naar de context en de omvang.4 
Vervolgens zijn waar mogelijk nog andere variabelen beoordeeld zoals het 
voorkomen van perceelgreppels of een enclosure, of indicatoren die duiden op 
steenbouw, zoals de combinatie van een aanzienlijke hoeveelheid natuursteen, 
baksteen en mortel. Het resultaat van deze classificatie is inzichtelijk gemaakt 
op een aantal kaarten en in tabellen. Tot slot is één vindplaats eruit gelicht 
(Wijk bij Duurstede-De Horden), omdat deze zogenaamde keysite een belang-
rijke kapstok blijkt te zijn om de ontwikkeling van nederzettingen in de regio te 
doorgronden en te verklaren.
 
Het studiegebied maakt onderdeel uit van de civitas Batavorum (fig. 2.1). De 
omvang daarvan en de begrenzingen zijn alleen bij benadering bekend. Tacitus 
noemt bijvoorbeeld als oostgrens de splitsing van Rijn en Waal.5 Ook is in diver-
se antieke bronnen sprake van een insula (Batavorum) van waaruit de globale 
begrenzingen van het Bataafse woongebied kunnen worden geïnterpreteerd.6 
Moderne auteurs hielden het soms hoofdzakelijk bij de Betuwe of het ooste-
lijke rivierengebied tussen Rijn en Maas.7 Anderen gebruikten een model met 
Thiessenpolygonen om de grenzen tussen de verschillende civitates in onder 
andere het Nederrijnse gebied te definiëren.8 Enkele bijzondere archeologische 
vondsten die overduidelijk met de Bataven geassocieerd mogen worden, duiden 
in elk geval er op dat de zuidgrens van de civitas zuidelijk van de Maas moet 
hebben gelegen.9 Over de westelijke grens van de Bataafse civitas en de aan-
sluiting op het woongebied van de Cananefaten bestaat meningsverschil tussen 
archeologen. Voor de pre-Flavische periode veronderstelt Roymans dat het 
territorium van de Bataven zich tot aan de Noordzeekust en de Zeeuwse eilan-
den heeft uitgestrekt.10 Daarmee zouden de Cananefaten en ook de kleinere 
stammen van de Frisiavones, Sturii en Marsaci deel uitmaken van de civitas 
Batavorum en zijn ze als ‘client tribes’ van de Bataven te beschouwen.11 Na de 

1  Van Es/Verwers 1985; Van Dockum 
1994; zie ook hoofdstuk 1.

2  Vossen in prep.

3  Zie paragraaf 2.2.

4  Zie voor een nadere uitleg paragraaf 
2.3. en vgl. Willems 1981, 89 ff; idem 
1984, 62 ff; Vossen in prep, paragraaf 
2.2.2. 

5  Tacitus, Ann. II.6.  De exacte split-
sing lag enkele kilometers oostelijker 
dan hedendaags het geval is, ongeveer 
op de huidige grens tussen Nederland 
en Duitsland. 

6  Caesar, BG  IV.10; Dio, LIV.32; 
Tacitus, Ann. II.6; Hist. IV.12; V.23; 
Germ. 29.

7  Bogaers 1960; idem 1967; Rüger 
1968; Van Es (1981) voegt daar nog aan 
toe het Rijk van Nijmegen, het Land 
van Maas en Waal, de strook tussen de 
benedenloop van de Waal en Maas en 
hij veronderstelt ook dat misschien de 
noordrand van Brabant tot de civitas 
behoort. 

8  Bloemers 1980; idem 1983; Willems 
1981; idem 1983. 

9  Gedoeld wordt op de vondsten uit 
de plaatsen Ruimel en Empel waar 
respectievelijk de inscriptie van Flavus, 
de summus magistratus civitatis 
Batavorum (Bogaers 1960, 265-274; 
Rüger 1968, 93-101) en een Bataafs 
heiligdom zijn gevonden (Roymans/
Derks 1994). Zie ook Slofstra 1991, 
168; idem 2002, 28.

10  Roymans 2004, 205-208; zie ook 
Tacitus Hist. IV.12. Er dient hier echter 
vermeld dat de civitasbegrenzing niet 
als een statisch gegeven moet worden 
opgevat.

11  Cf. Roymans (2004, 205 ff) die 
verder ingaat op de consequenties van 
dit brede rekruteringsgebied voor de 
invulling van de Bataafse cohorten. Zie 
ook paragraaf 6.2.
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12  Cf. Bloemers (1978); Vossen (in 
prep). 

13  Een onderbouwing hiervoor mag 
gezocht worden in de verspreiding 
van het la Tène-glas en de triquetrum-
munten die over het algemeen niet 
westelijker dan Utrecht zijn aange-
troffen (zie verder hoofdstuk 5). Zie 
ook Van Es (1994c, 51) die de grens 
legt op de lijn Utrecht-Houten. In een 
recent werk over Forum Hadriani en 
de Cananefaten wordt de grens tus-
sen de Cananefaatse en de Bataafse 
civitates ook niet nader bepaald en is 
het Cananefaatse woongebied in vrij 
algemene bewoordingen beperkt tot 
het ‘westelijke kustgebied tussen Rijn 
en Maas’ (Bazelmans/De Jonge 2006, 
41 ff). Zie ook paragraaf 6.1 en 6.4.

14  Daarmee is beslist niet gezegd dat 
de zone ten noorden van de Rijn onbe-
nut is gelaten, want juist het Romeinse 

Bataafse opstand vonden er enkele fundamentele veranderingen plaats door 
de Romeinse politieke interventie in het gebied en gingen de bovengenoemde 
clientstammen voor de civitas Batavorum verloren. De grens tussen de Cana-
nefaten en de Bataven wordt door sommigen ter hoogte van de lijn Woerden 
– Gorinchem gelegd, op ongeveer de overgang van het Midden-Nederlandse 
rivierengebied naar het Hollandse veengebied.12 Ik vermoed dat die grens wat 
oostelijker heeft gelegen ter hoogte van de stad Utrecht, of anders gezegd op 
de overgang naar de stroomrug van de Oude Rijn, en globaal doorloopt tot aan 
Breda (fi g. 2.1).13 De zuidgrens kan van daaruit over Den Bosch zijn gelopen 
richting Rijn en ten zuiden van Cuijk en Nijmegen over de noordelijke rand van 
de zuidelijke zandgronden. Daarmee resteert voor de civitas alleen een duide-
lijke noordgrens die immers samenvalt met de natuurlijke loop van de Rijn.14

Ook bij mijn studiegebied vormt de Rijn de noordelijke begrenzing. Verder 
sluiten de Lek en de oostelijke rand van de stad Utrecht het studiegebied af 
aan de zuid- en westzijde en is aldus de regio ingekaderd (fi g. 1.2). De totale 
oppervlakte van het Kromme-Rijngebied, inclusief de komgronden, bedraagt 
ongeveer 110 km2. In de regio is geen stedelijk centrum aanwezig. De dichtst-
bijzijnde stad is het Nijmeegse Ulpia Noviomagus, dat hemelsbreed ongeveer 
50 km zuidoostelijk ligt. Wel kennen we uit de regio de bij legerkampen gelegen 
vici van Vechten en Wijk bij Duurstede.15 Belangrijk is de vraag hoe die zich 
verhouden tot andere nederzettingen en welke relaties hebben bestaan met 
het achterland. Hadden de vici een marktfunctie voor de regio of stonden de 
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Fig. 2.1 Overzicht van de civitas Batavorum met omkaderd het Kromme-Rijngebied. 
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leger heeft dit gebied niet alleen als 
veiligheidszone ingesteld maar ook eco-
nomisch gebruikt voor het weiden van 
hun vee (Cf. Willems 1984, 254-255). 

15  Feitelijk zijn alleen enkele sporen 
van de vicus van Bunnik-Vechten 
bekend (Vos 1997), want noch het 
castellum noch de vicus van Wijk 
bij Duurstede zijn opgegraven. Die 
bewoningssporen zijn geërodeerd door 
latere stroomverleggingen van de Lek 
en Rijn (Van Es 1984a). Zie verder 
paragraaf 2.3.  

16  Zie ook paragraaf 2.3.3 en 6.2.

militaire complexen voornamelijk op zichzelf en functioneerden ze autonoom 
ten opzichte van het omringende platteland? Of kan er een verzorgingsfunctie 
vanuit de rurale gemeenschappen voor de militairen worden verondersteld? 

Het is aannemelijk dat de castella en vici van belang zijn voor allerlei ontwik-
kelingen binnen de regio, niet alleen op militair gebied maar ook voor sociale, 
culturele en economische relaties. Een voorbeeld hiervan zijn de demogra-
fische en sociale consequenties die het grote aantal Bataven dat in het leger 
diende, heeft gehad op de lokale gemeenschappen.16 De bestudering van dit 
soort ontwikkelingen leidt uiteindelijk ook tot een analyse van de verschillende 
soorten nederzettingen in de regio, hun onderlinge relaties, en de daaruit vol-
gende (micro-)regionale netwerken.

2.2 Vindplaats- en nederzettingsgegevens

Binnen het Kromme-Rijngebied is een grote hoeveelheid aan archeologische 
gegevens bekend waarvan het merendeel is opgeslagen in ARCHIS. Hoe met 

Fig. 2.2 Overzicht van alle waarnemingen uit de Romeinse tijd in het Kromme-Rijngebied. 
Geomorfologische ondergrond is bewerkt naar Berendsen/Stouthamer 2001.
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deze gegevens is omgegaan in het kader van mijn onderzoek, heb ik beschre-
ven in paragraaf 1.6. Ook de criteria die hebben geleid tot de vaststelling of er 
sprake is van waarnemingen, vondstmeldingen, vindplaatsen of nederzettingen 
(sites) is daar aan de orde gekomen. Ze berusten voor een aanzienlijk deel op 
het werk van Ivo Vossen. Hij definieert de bovenstaande termen als volgt:17 
•	 	Waarneming: het waarnemen van archeologische verschijnselen (vonds-

ten, sporen, cultuurlagen, crop-marks, etc.) door een bepaald persoon (of 
instelling) op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats. 

•	 Vondstmelding: het aanmelden van een waarneming bij ARCHIS.
•	 	Vindplaats: een geografische locatie (dit kan een punt- of vlaklocatie zijn) 

waar één of meer archeologische waarnemingen zijn gedaan.
•	 	Site: één of meer vindplaatsen die (samen) een indicatie vormen voor antro-

pogene activiteiten in het verleden op een bepaalde locatie (binnen een 
bepaalde tijd en ruimte).18 Het gaat hier niet enkel om nederzettingen, maar 
ook bijvoorbeeld grafvelden vallen hieronder.19

In deze paragraaf worden de presentatie en verspreiding van de gegevens 
besproken. Deze spitsen zich hoofdzakelijk toe op de nederzettingen en de 
grafvelden.20 De administratieve kenmerken van deze sites zijn weergegeven in 
bijlage 1.   

Het aantal waarnemingen in het Kromme-Rijngebied uit de Romeinse periode 
loopt in de honderden meldingen (fig. 2.2). Ze zijn door veel verschillende 
personen en instanties gedaan en zijn zeer uiteenlopend van aard. Wat bij een 
eerste kaartanalyse direct opvalt, is de verspreiding van de vindplaatsen. Die 
concentreren zich op de hogere delen van het Kromme-Rijngebied, namelijk op 
de stroomruggen van Werkhoven, Houten, Jutphaas en de Kromme Rijn. Tus-
sen deze stroomruggen bestaan aanzienlijke verschillen in verspreiding, vooral 
in de hoeveelheid en dichtheid van het aantal waarnemingen (fig. 2.3). Deze 
verschillen kunnen verklaard worden door een combinatie van factoren. Enkele 
daarvan zijn de hoogte en ouderdom van de stroomrug, erosie en sedimentatie 
vanuit latere stroomgordels, formatieprocessen en toegankelijkheid, ook voor 
hedendaags onderzoek. Naast deze vier brede stroomruggen is nog een aan-
zienlijk aantal waarnemingen gedaan op de smallere stroomruggen ten westen 
van de Houtense stroomrug en in het laaggelegen natte komgebied (zie fig. 1.2, 
2.4 en 2.6).
Vossen heeft deze waarnemingen geanalyseerd met als doel daaruit nederzet-
tingsterreinen te definiëren. De uitkomst daarvan leverde een vergelijkbaar 
kaartbeeld op als dat van de waarnemingen in het gebied, zij het dat het 
aantal nederzettingsstippen aanzienlijk is gereduceerd ten opzichte van het 
aantal waarnemingen (fig. 2.4). De nederzettingsterreinen bevinden zich op 
de stroomruggen, en vooral de Houtense en Jutphase stroomrug zijn rij-
kelijk bedeeld. Het is de vraag of alle nederzettingen op dit kaartbeeld zijn 
weergegeven. Hoogstwaarschijnlijk is dat niet het geval en weerspiegelt de 
archeologische dataset niet de werkelijke situatie van het aantal nederzettin-
gen in het Kromme-Rijngebied.21 
Verschillende factoren zijn daarbij van belang. Allereerst is een onbekend 
aantal Romeinse sites verdwenen door toedoen van recente en andere post-
Romeinse bebouwing. Vervolgens is door rivieractiviteit en daarmee gepaard 
gaande erosie een onbekend aantal nederzettingsterreinen verdwenen. Des-
ondanks valt het aantal verdwenen sites in het Kromme-Rijngebied wel mee.22 
Dit komt omdat het Kromme-Rijngebied nog betrekkelijk landelijk is gebleven. 
Uitgezonderd Houten, dat in recordtempo is uitgegroeid van een klein dorp 
naar een omvangrijke woonplaats van ruim 40.000 inwoners, heeft er relatief 
weinig verstedelijking plaats gehad in het Kromme-Rijngebied. Verder hebben 
de waterlopen in het gebied relatief weinig geërodeerd, dat wil zeggen van de 
vindplaatsen uit de Romeinse periode. Dit komt doordat de actieve rivier vanaf 
de Romeinse tijd binnen de stroomrug van de Kromme Rijn lag. Dat is enkele 

17  Cf. Vossen in prep, paragraaf 2.2

18  Deze laatste zin is mijn toevoe-
ging. Een nederzetting kan vervolgens 
bestaan uit één of meer erven die 
samenhang vertonen in de ruimte 
(Hingley 1989, 75).

19  Een site wordt ook wel een ‘com-
plex’ genoemd. 

20  Zie verder paragraaf 2.3 waar de 
verschillende typen sites zijn bespro-
ken.

21  Cf. Vossen 2003, 425 ff.

22  Vgl. Vossen 2003, 426 ff; Hessing/
Sueur/Jansen 2006, 17-19.
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honderden meters oostelijk van het gebied dat op dat moment het hoogste was 
gelegen en het meest geschikt was voor bewoning: de Houtense en Jutphase 
stroomruggen. Op deze beide stroomruggen vond intensieve bewoning plaats 
en dat is zichtbaar op de verspreidingskaarten van zowel de waarnemingen als 
de nederzettingen (fig. 2.3A). De Romeinse Rijn heeft hier geen sediment meer 
afgezet. 
Echter ook op de stroomrug van de Kromme Rijn bevinden zich nu nog enkele 
Romeinse sites (fig. 2.3B). Het duidt erop dat ook deze stroomrug blijkbaar op 
sommige plekken toch hoog en droog genoeg was voor bewoning. Hoe dicht 
deze bewoning oorspronkelijk is geweest, weten we niet precies. Het is goed 
denkbaar dat het betrekkelijk lage aantal sites de werkelijkheid weergeeft. 
Ongetwijfeld is een aantal nederzettingsterreinen door Romeinse en post-
Romeinse rivieractiviteit geërodeerd. Maar heel veel zijn dat er niet geweest.23 
De invloed vanuit de Kromme Rijn neemt immers sterk af naarmate de tijd vor-
dert ten voordele van de steeds actiever wordende Lek. Erosie en sedimentatie 23  Cf. Vossen 2003, 428.

Fig. 2.3 Globaal overzicht van waarnemingen en nederzettingsterreinen uit de Romeinse 
tijd in het Kromme-Rijngebied per stroomrug. A. Houtense en Jutphase stroomruggen, B. 
Kromme Rijn stroomrug, C. Werkhovense stroomrug
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vanuit de Kromme Rijn spelen daardoor een bijrol en alleen door post-Romein-
se stroomgordelverleggingen kan nog een aantal sites verloren zijn gegaan.24 
Het lage aantal nederzettingsterreinen op de Kromme-Rijnstroomrug hoeft niet 
alleen verklaard te worden vanuit een landschappelijke oorzaak. In gedachten 
mag ook worden gehouden dat Rome direct langs de feitelijke grens van het 
Rijk een smalle zone vrij heeft gehouden van rurale bewoning en gereserveerd 
heeft voor militair gebruik.25 

Verder speelt nog mee dat sommige sites nog niet ontdekt zijn, ondanks de 
grootschalige karteringen en inventarisaties van bijvoorbeeld Steenbeek, de 
ROB,26 de amateur-archeologen uit het gebied, RAAP en Vossen. Dit komt 
omdat ze niet zichtbaar zijn in de archeologische datasets. Vossen beweert 
terecht dat dit is veroorzaakt door onder andere het hedendaagse landge-
bruik.27 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om nederzettingsterreinen die onder 
graslanden liggen en waarvan vondstmateriaal nog nooit naar boven is geko-
men, omdat het niet door de ploeg werd geraakt. 

24  Zie verder ook paragraaf 1.3 over 
de afnemende invloed van de Kromme 
Rijn door de afdamming in 1122 na Chr. 
ter plaatse van Wijk bij Duurstede.

25  Cf. Willems 1984, 255; Zie ook Von 
Petrikovits (1979, 239-240) en Tacitus 
(Ann. XIII, 54-55) voor het militair 
gebruik van land aan de overzijde van 
de Rijn.

26  Zie bijv. Blommesteijn 1985; idem 
1986.

27  Vossen 2003, 426.

28  Cf. Vossen 2003, 429; Van Es (1989, 
357-359, met verwijzingen) is wat 
voorzichtiger en schrijft dat er voor 
bepaalde delen van het Kromme-Rijn-
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gebied wellicht een zekere representa-
tiviteit voorhanden is. Hoe het ook zij, 
vergeleken met andere regio’s zoals het 
dekzandgebied van Texel bijvoorbeeld, 
is de hoeveelheid bekende nederzet-
tingsterreinen in het Kromme-Rijnge-
bied hoog. Bij Texel maken de bekende 
nederzettingen slechts 10% tot hooguit 
25% van het oorspronkelijke aantal uit.  

29  Het databestand is afgesloten in 
januari 2008. 

30  Voor de militaire grafvelden en 
vici wordt aangenomen dat deze ook 
bij het castellum van Wijk hebben 
bestaan, hoewel er niets van is aan-
getroffen. Zie verder paragraaf 2.3.  
Vossen (2003, 429) komt tot 93 rurale 
Midden-Romeinse sites, terwijl Van 

Tot slot dient hier vermeld dat het aantal sites uit vooral de Late IJzertijd 
en Vroeg-Romeinse periode systematisch te laag is ingeschat. Zoals eerder 
vermeld is in paragraaf 1.6, is dit hoofdzakelijk te wijten aan het moeilijk te 
dateren handgevormde aardewerk, dat het grootste aandeel van het materiaal 
vormt voor nederzettingen uit deze bewoningsperioden. 
Het is kortom duidelijk welke factoren het verspreidingsbeeld hebben beïnvloed 
maar dat maakt het nog niet eenvoudig te stellen hoeveel sites er nu daadwer-
kelijk gemist zijn. Hoewel het Kromme-Rijngebied zeer intensief is onderzocht, 
moeten we volgens Vossen rekening houden met een percentage van 10 tot 20 
procent aan ontbrekende nederzettingen in het huidige databestand.28 In totaal 
heb ik in het onderzoeksgebied 117 sites gedefinieerd.29 Het merendeel daarvan 
bestaat uit rurale nederzettingsterreinen (n=104). Verder kennen we een aantal 
landelijke grafvelden (n=6) maar ook losse begravingen die in nederzettings-
context lagen (n=9). Daarnaast zijn er verschillende militaire installaties zoals 
castella (n=2), een wachttoren (n=1), (vermoedelijke) grafvelden (n=2) en twee 
vici (n=2).30 Indien ik voor de rurale nederzettingen aanneem dat 15 procent 
van het totale aantal is verdwenen of nog onontdekt is gebleven, mag een oor-
spronkelijk aantal van 120 rurale nederzettingen worden verondersteld.31
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Voor het Kromme-Rijngebied is nog een aantal aanvullende methodes voorhan-
den op basis waarvan de aanwezigheid van nederzettingsterreinen en andere 
sites kon worden zeker gesteld: het gebruik van luchtfoto’s, het Actueel Hoog-
tebestand Nederland (AHN) en karteringen van fosfaatplekken. De luchtfoto’s 
beiden weinig soelaas. Hoewel het gehele Kromme-Rijngebied in opdracht van 
de Provincie Utrecht is gefotografeerd, leverde de bestudering ervan nauwe-
lijks nieuwe gegevens op.32 Ook uit de globale bestudering van het AHN konden 
weinig vernieuwende gegevens over nederzettingsterreinen worden afgeleid 
(fig. 2.5). Wel kunnen relaties tussen nederzettingsterreinen, hoge stroomrug-
gen, restgeulen en potentiële landroutes worden herkend.33

De data van de fosfaatkarteringen tenslotte, bieden wel aanknopingspunten. 
De overwegend langgerekte vorm van de fosfaatplekken kan duiden op een 
lintvormige ontwikkeling van bewoning langs restgeulen. Uit de kartering komt 
overduidelijk naar voren dat die fosfaatrijke, zogenaamde ‘oude woongron-
den’ altijd nederzettingsterreinen opleveren en als daar ARCHIS-gegevens bij 

Es (1994c, 62) geen aantallen noemt 
maar het potentieel van 50 ‘grote’ 
sites zoals die van Wijk bij Duurstede 
‘De Horden’ (zie verder paragraaf 2.4 
en 3) in het Kromme-Rijngebied voor 
mogelijk houdt. Mijns inziens is 50 van 
dergelijke ‘grote’ sites een veel te hoog 
aantal; zie verder de paragrafen 2.3.3, 
6.1 en 6.3.

31  Vgl. Vossen 2003 en zie verder 
paragraaf 6.1. Het precieze aantal sites 
blijft natuurlijk moeilijk te bepalen. 
Zeker als de combinatie nederzetting/
grafveld onder de loep wordt gehouden. 
Sommige daarvan zijn als aparte sites 
gerekend (catalogusnummer 29, 33, 
34, 111, 114 en 115; zie bijlage 1). Bij 
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worden gehaald, er vrijwel altijd een positieve match is. Wel dient te worden 
vermeld dat het soms ook gaat om nederzettingsterreinen uit andere perioden 
dan de Romeinse tijd of om terreinen die zowel in de Romeinse tijd als in latere 
perioden in gebruik zijn geweest. Daardoor is niet precies duidelijk in welk 
tijdvak de meeste fosfaten zijn gevormd en ‘nagelaten’ in de bodem. Bovendien 
is het omgekeerde ook niet waar, namelijk dat alle Romeinse nederzettingter-
reinen altijd fosfaatplekken opleverden. Om die redenen moet de correlatie 
tussen Romeinse nederzettingsterreinen en het voorkomen van fosfaatplekken 
met enige terughoudendheid worden bekeken.

2.3	Classificatie	van	de	sites

De hiervoor gepresenteerde sites kunnen verder worden gecategoriseerd en 
getypeerd (tabel 2.1 en fig. 2.6). Zoals reeds in paragraaf 1.6 is vermeld, is 

andere begravingen betreft het losse 
graven in nederzettingscontext (catalo-
gusnummer 3, 4, 7, 31, 32, 58, 67, 90 
en 103). Mogen we ervan uit gaan dat 
elke nederzetting een eigen grafveld 
heeft gehad? Of is het meer aanne-
melijk dat meerdere nederzettingen 
van dezelfde collectieve begraafplaats 
gebruik maken, analoog aan de situatie 
in Tiel (Heeren 2006; idem 2007a; 
Aarts/Heeren 2007).

32  Er zijn geen nieuwe nederzet-
tingsterreinen ontdekt met behulp 
van de luchtfoto’s, maar wel zijn drie 
locaties herkend waar mogelijk graven 
aanwezig waren (zie bijlage 1 de sites 
90, 103 en 114).

Fig. 2.5 Het Actuele Hoogtebestand Nederland van het Kromme-Rijngebied met daarop gepro-
jecteerd de Romeinse sites. 
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allereerst vastgesteld welk type activiteit heeft plaatsgevonden op een site. De 
uitkomst hiervan resulteerde in een eerste scheiding tussen nederzettingen en 
grafvelden. Om de diversiteit in bewoning verder te bepalen, zijn onder meer op 
basis van het archeologische materiaal verschillende categorieën onderschei-
den. 
Analoog aan de criteria die Willems stelt,34 kan zo een verschil worden gemaakt 
tussen militaire en civiele nederzettingen. De militaire bewoning in het Krom-
me-Rijngebied is nader te verdelen in castella, militaire vici en overige (kleine) 
militaire vindplaatsen. De civiele bewoning beperkt zich tot het platteland aan-
gezien steden ontbreken in het onderzoeksgebied. Die plattelandsbewoning laat 
zich verder uitsplitsen op basis van een aantal onderscheidende kenmerken 
zoals omvang, uiterlijke verschijningsvorm, variatie van de gebouwstructuren, 
aantal gelijktijdige hoofdgebouwen en interne complexiteit.35 Op grond hiervan 
zijn drie categorieën rurale nederzettingen gedefinieerd: kleine nederzetting, 
grote nederzetting en ruraal centrum.

In de praktijk is het echter moeilijk om een onderscheid te maken tussen de 
verschillende rurale nederzettingen, vooral als ze niet zijn opgegraven. Daarom 
kan de grootste categorie rurale nederzettingen niet anders gekwalificeerd 
worden dan ‘onbepaald’.36 In de volgende paragrafen worden de verschillende 
sites categorisch gepresenteerd. Er wordt volstaan met enkele algemeenheden 
en ook bijzonderheden van de verschillende categorieën vindplaatsen. Een 
meer uitvoerige beschrijving van sommige individuele sites is terug te vinden in 
de hoofdstukken 3 en 4.

2.3.1 Militaire nederzettingen

In het Kromme-Rijngebied bevinden zich twee forten, allebei aan de uiterste 
randen van het onderzoeksgebied, in Bunnik-Vechten en Wijk bij Duurstede. 
Het zijn kampementen van auxiliarii, daar waar dus hulptroepen waren 
ondergebracht. Van de forten zijn maar heel beperkte delen opgegraven of op 
een andere wijze bekend geworden. Op basis van enkele antieke bronnen kan 
de naamgeving van beide legerplaatsen worden achterhaald. Voor het fort te 
Bunnik-Vechten (site 83) geldt dat we een 85 cm hoge kalkstenen altaar kennen 
dat gewijd is aan de godin Viradecdis en waarop onder meer de plaatsnaam 

33  Dat geldt ook voor een aantal     
lineaire patronen die de restanten van 
een Romeinse weg kunnen represen-
teren. Zie paragraaf 2.3.2 en ook Hes-
sing/Sueur/Jansen 2006, 20-21. 

34  Cf. Willems 1981, 89 ff; idem 1984, 
62 ff; Vossen, in prep.

35  Vgl. Taylor (2007, 18 ff) voor 
Romeinse rurale nederzettingen in 
Engeland.

36  In theorie zouden hier zowel kleine 
als grote nederzettingen tussen  kun-
nen zitten, maar vermoedelijk zijn 
het vooral kleine nederzettingen (zie 
verder de paragrafen 2.3.3 en 6.3).

Tabel 2.1 De classificatie van de Romeinse sites in het onderzoeksgebied.

classificatie	 aantal	 procentueel	
   
MILITAIR   
castella 2 1,7 % 
vici  2 1,7 % 
wachttoren 1 0,9 % 
grafvelden 2 1,7 % 
   
subtotaal	militair	 7	 6	%	
   
RURAAL   
kleine nederzetting 6 5,1 % 
grote nederzetting 15 12,9 % 
nederzetting onbepaald 83 70,9 % 
grafveld 6 5,1 % 
   
subtotaal	ruraal	 110	 94	%	
   
TOTAAL	SITES	 117	 100	%	    
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Fectione staat.37 Voor de benaming van het legerkamp te Wijk bij Duurstede 
(site 35) wordt over het algemeen uitgegaan van  de Tabula Peutingeriana waar 
Levefano staat vermeld. De vroegste datering en functie van beide forten lopen 
nogal uiteen. 
Vechten is aangelegd in de vroege 1ste eeuw na Chr., vermoedelijk tijdens de 
veldtochten van Germanicus rond 16 na Chr.38 Het is mogelijk één van de 
plekken van waaruit een expeditieleger is ingescheept om Germania binnen 
te vallen. Hoewel de exacte plattegrond onbekend is, mag op landschappe-
lijke gronden worden aangenomen dat de eerste fase van het legerkamp niet 
groot genoeg was om één of meer legioenen met bijbehorende hulptroepen te 
herbergen. Vermoedelijk diende het fort als steunpunt en opslagplaats voor 
legervoorraden. Na consolidatie van de Rijn als grensrivier van het Romeinse 
rijk rond het midden van de 1ste eeuw, veranderde de functie van het fort. 
In plaats van steunpunt voor een expeditieleger werd Vechten een garni-

37  De precieze tekst luidt: [DE]AE 
/ [VIR]ADECD[I] / [CIV]ES TVNGRI / 
[ET] NAVTAE / [QV]I FECTIONE / [C]
ONSISTVNT / V(otum) S(olvunt) L(ibens) 
M(erito) (CIL, XIII, 8815). De steen is ge-
vonden bij de bouw van het 19de-eeuwse 
fort dat werd aangelegd in het kader 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie 
Wynia 1997a voor een overzicht).

38  De Weerd (2003a; idem 2003b, 
50-51; ook Bosman/De Weerd 2004) 
pleitte recentelijk voor deze latere 
aanvangsdatum in tegenstelling tot 
eerdere visies waar de jaren 4/5 na 
Chr. als oprichting van het fort werden 
gezien (Bogaers/Rüger 1974; Polak/
Wynia 1991; Tymann 1996; Hessing/
Polak/Vos/Wynia 1997). Het voorkomen 
van minstens 38 Avaucia-munten en 3 
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Fig. 2.6 De genummerde Romeinse sites in het Kromme-Rijngebied geprojecteerd op de 
geomorfologie naar Berendsen/Stouthamer 2001 en met de fosfaatkarteringen van Steenbeek 
1983a. Zie ook bijlage 1.
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zoensplaats. Ook hiervan is de precieze binnenbebouwing niet bekend, maar 
waarschijnlijk huisde er een Cohors quingenaria en mogelijk zelfs een eenheid 
van  1000 man in het kampement. De pre-Flavische eenheden kennen we niet 
van naam. De troepen die na de Bataafse opstand in Vechten werden gestatio-
neerd, zijn gedeeltelijk wel bekend. Na 70 legerde achtereenvolgens de Cohors 
II Brittonum milliaria equitata in het legerkamp en daarna de Cohors I Flavia 
Hispanorum equitata samen met een andere, onbekende eenheid.39 In de latere 
2de eeuw en mogelijk ook de 3de eeuw is het inmiddels stenen castellum bezet 
door een complete ruitereenheid, de Ala I Thracum. Een grafsteen van een 
zekere Valens en diverse graffiti van turmae en Thracische namen zijn hier de 
stille getuigen van.40

Over het castellum rond Wijk bij Duurstede is veel minder bekend. Het fort 
draagt vermoedelijk de naam Levefanum.41 Volgens sommigen moet deze naam 
in verband worden gebracht met ‘Evitano’ van de Anonymus Ravenna.42 De 
sporen van het fort zijn volledig verdwenen door post-Romeinse erosie. Alleen 
de vondsten van overduidelijk Romeinse makelij duiden op een vindplaats 
van militaire herkomst.43 De exacte plek is niet meer vast te stellen en ook de 
omvang van het fort blijft onbekend. De locatie ligt in de uiterwaarden bij Rijs-

triquetrum munten maakt echter nog 
steeds een Augusteïsche aanvangs-
datum eveneens aannemelijk. Zie ook 
Van den Berg 2001; en paragraaf 5.3, 
bijlage 3. 

39  Bogaers/Rüger 1974, 64; Polak 
1997.

40  Polak 1997, 33. Op basis van deze 
graffiti op terra sigillata-scherven uit 
de Gallische productieplaats La Ma-
deleine mag worden aangenomen dat 
deze Ala I Thracum in elk geval tussen 
130 en 160 te Vechten was gelegerd 
(pers. meded. M. Polak, Radboud 
Universiteit Nijmegen).   

41  Bogaers/Rüger 1974, 47. Stolte 
(1963, 88-90) veronderstelde dat er 
Haevae Fanum zou moeten staan op 
de Tabula Peutingeriana of te wel de 
tempel van de Germaanse huwelijksgo-
din Haeva. Van Es (1984a, 281) merkt 
op dat dit niet een erg geschikte naam 
lijkt voor een militaire nederzetting. 
Hij veronderstelt dat er in de omgeving 
wellicht een “inheemse” tempel, van 
regionaal belang, met deze naam heeft 
gelegen waarvan de naam mogelijk 
is overgegaan op het castellum. Zie 
ook Willems (1984, 269, noot 408 met 
verwijzingen) voor de godin Haeva.

42  Anon.Rav. 4, 24; Stolte 1963.

43  Zie Van Es 1984a voor een overzicht 
van een drietal helmen, andere mili-
taria en Romeins importaardewerk en 
baksteenmateriaal (ook fig. 5.8).

Fig. 2.7 Romeinse Vechten met de sites van het castellum (83), de vicus (85) en de grafvelden 
(84). Naar Hessing/Polak/Vos/Wynia 1997, afb.10.
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wijk, even ten zuiden van de Rijn op de splitsing met de Lek of een voorloper 
daarvan (zie fig. 1.4). Gelet op deze niet onbelangrijke positie is het vermoede-
lijk niet één van de kleinste kampementen langs de Rijn geweest. De vindplaats 
is ontdekt tijdens bagger- en zandzuigerwerkzaamheden in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Hierbij is een grote hoeveelheid materiaal gevonden. De 
vroegste datering wordt op basis van Claudisch vondstmateriaal geschat op 
het midden van de 1ste eeuw na Chr.44 Het fort is tot in de 3de eeuw in gebruik 
gebleven en enkele 4de-eeuwse vondsten en munten doen een nog latere datum 
vermoeden. Over de militaire eenheden zijn we slecht geïnformeerd. Op basis 
van een dakpanstempel met het opschrift PRIMACORT veronderstelde Bogaers 
dat de Cohors I Thracum hier legerde tussen 70 en 83 na Chr.45 Andere dak-
panstempels verraden een Numerus Ursariensium en tevens mag op basis van 
enkele stempels van de Classis Germanica (p.f.) een steunpunt voor de Neder-
germaanse vloot worden aangenomen.

Buiten de forten ontstonden langs de uitvalswegen de zogenaamde vici, de 
gecombineerde burgerlijk-militaire nederzettingen waar naast handelaren en 
ambachtslieden, ook vrouwen, kinderen en veteranen van het leger huisden. 
De termen ‘burgerlijk’ en ‘militair’ lijken niet helemaal gelukkig gekozen. Over 
het algemeen kan gesteld worden dat de werkelijk burgerlijke vici een regio-
nale functie hadden in allerlei dienstverlening voor het omringende platteland. 
Dergelijke diensten kunnen naast economische doeleinden ook hebben bestaan 
uit religieuze functies zoals de vestiging van een lokaal heiligdom. Militaire vici 
worden meestal gezien als centra met één enkelvoudig primair doel: dienst-
verlening aan het legerkamp. Dat dergelijke functies door elkaar liepen in de 
limeszone is evident.46 Echte burgerlijke vici kennen we in de Bataafse civitas 
voornamelijk uit het Oostelijke Rivierengebied, zoals Elst, Wijchen, Cuijck en 
ook Kessel-Lith.47 Het is goed denkbaar dat de dienstverlenende activiteiten 
van militaire vici zich verder uitstrekten dan de nabijgelegen legerkampen. Een 
lokale of regionale marktfunctie voor het platteland, waar op- en overslag van 
goederen en uitwisseling in de breedste zin van het woord konden plaatsvinden, 
behoort beslist tot de mogelijkheden. De economische motor blijft echter het 
leger. Zonder hen hebben militaire vici nauwelijks bestaansrecht. Een dergelij-
ke afhankelijkheid is goed zichtbaar bij het vertrek van het leger uit een gebied, 
waarna in vrijwel alle gevallen de semi-militaire, burgerlijke nederzettingen 
ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Over de militaire vici in het Kromme-Rijngebied is maar weinig bekend. 
De opgravingen in de oostelijke vicus van Fectio (site 85) hebben wel veel 
grondsporen opgeleverd doch die laten zich nauwelijks interpreteren. Van de 
veronderstelde westelijke vicus is vrijwel geen informatie voorhanden.48 Alleen 
de begrenzingen van de Vechtense vicus lijken zeker: de westelijke begren-
zing heeft beslist niet verder gelopen dan de spoorlijn Utrecht - Den Bosch en 
de zuidelijke en oostelijke grens worden respectievelijk ingenomen door de 
Marsdijk en de Achterdijk (fig. 2.7). Ook bij Levefanum mag een vicus (site 116) 
worden verondersteld, maar die is geheel onbekend gebleven en verspoeld door 
de latere stroomverleggingen van Rijn en Lek.49 
Tussen beide legerkampen heeft ongetwijfeld een verbinding bestaan. Naast 
de route over water (Rijn) mag een landroute worden aangenomen. Deze is 
afgebeeld op de Tabula Peutingeriana, tenminste als wordt aangenomen dat 
de plaatsnaam Fletione op de Peutingerkaart een verschrijving is van Fectione 
en dus het fort van Vechten voorstelt.50 De afstand tussen Fectio en Levefanum 
bedraagt dan 16 leugae wat overeenkomt met ruim 35 km.51 Dat is rijkelijk veel 
aangezien de afstand hemelsbreed slechts ongeveer 17 km telt. Een oplos-
sing kan gezocht worden in een transcriptiefout van de afstand op de Tabula,52 
hoewel anderen liever Vleuten-De Meern met Fletione willen identificeren.53 
Hoe het ook zij, het is de grootste afstand die we kennen tussen twee castella 
in de Nederrijnse regio. Het roept de vraag op of er niet nog een tussenliggende 

44  Van Es 1984a; Bogaers/Rüger 1974, 
67.

45  Bogaers 1974; Bogaers/Rüger 
1974.

46  Willems 1984, 108 ff; ook Sommer 
1988; zie ook paragraaf 6.2.

47  Willems 1984, 110-111; Roymans 
2004.

48  Van Tent 1996d ; Vos 1997; Van 
Dockum 1998c ; Vos/Ter Brugge 1998.

49  Van Es 1984a, 280. Voor de volle-
digheid is deze site toch opgenomen in 
bijlage 1.

50  De drie antieke bronnen (Tabula 
Peutingeriana, Itinarium Antonini 
en Anonymus Ravenna) blijven een 
onuitputtelijke bron voor een discus-
sie over plaatsnamen, de positie van 
deze plaatsen en de exacte onderlinge 
afstanden. De gevestigde archeologie 
houdt sinds jaar en dag de oorspron-
kelijk door Byvanck en later door 
o.a. Bogaers/Rüger, Van Es en Stuart 
geopperde zienswijzen (met aanpassin-
gen) als meest waarschijnlijk aan. Zie 
verder Bogaers/Rüger 1974; Willems 
1981, 64-66; Van Es 1981; Stuart 1991; 
en voor het meest recente overzicht 
Bechert/Willems 1995.

51  Het gebruik van de leuga (2,22 km) 
op dit deel van de Tabula in plaats van 
de milia passuum is tegenwoordig alge-
meen geaccepteerd (zie Willems 1981, 
66, noot 198 met verwijzingen).

52  Er bestaan meerdere verschrij-
vingen van zowel plaatsnamen als 
afstanden op de Tabula Peutingeriana. 
Bovendien komen afstanden en plaats-
namen, zoals we die menen te (her)
kennen, niet altijd overeen met andere 
klassieke bronnen bijvoorbeeld het 
Itinarium Antonini. Zie Stuart 1986, 
9-13; idem 1991. Er is overigens nog 
een ander oplossing namelijk dat het 
hier geen verschrijving betreft, maar 
dat Fletione en Fectione per vergissing 
zijn verward met elkaar en dat bij één 
van de transcripties Fectione is weg-
gevallen inclusief het tussenliggende 
Traiectum (Utrecht). Het blijft immers 
opvallend dat de werkelijke afstand 
tussen Vleuten en Wijk via de langste 
route over de zuidelijke oeverwal van 
de Rijn de eerder genoemde 35 km 
benadert (cf. Hessing/Sueur/Jansen 
2006, 11). 
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53  Joosten 2003 contra Wynia 1997b. 
Hierbij kan worden opgemerkt dat op de 
Tabula Peutingeriana niet alle plaatsen 
staan vermeld want zo ontbreekt bijvoor-
beeld Utrecht (Traiectum). Van Vechten 
zou het wel vreemd zijn als die plaats-
naam ontbrak, omdat dit castellum na 
het verdwijnen van het Tiende Legioen in 
Nijmegen als belangrijkste fort langs ons 
deel van de limes mag worden gezien. 
Die bijzonder positie mag volgens Polak 
(1997, 66) worden afgeleid uit de door de 
commandant van het Dertigste Legioen 
uit Xanten en die door de gouverneur 
van de provincie Germania inferior 
opgerichte altaarstenen.

54  Hessing/Sueur/Jansen (2006, 25) 
verwerpen terecht de mogelijkheid dat 
ter plekke van Werkhoven-De Klaproos 
(site 103) een militair kampement 
zou hebben gelegen. De redenen dat 
deze site op een licht verhoogde plek 
ligt, op basis van het AHN, ongeveer 
tussen Vechten en Wijk bij Duurstede 
zijn geen overtuigende argumenten 
om een castellum te veronderstellen. 
De verhoogde plek (8 ha) is bovendien 
vele malen groter dan de gemiddelde 
omvang (1 tot 3 ha) van een Nederrijns 
castellum. Waarschijnlijk betreft het 
hier de restanten van een Middeleeuws 
verkavelingsblok. Ook dient vermeld te 
worden dat weliswaar Romeinse impor-
ten zijn gevonden op het terrein, maar 
dat het doorsnee Romeinse vondstma-
teriaal niet significant afwijkt van dat 
van de gemiddelde rurale nederzetting.

55  Dergelijke strategische locaties gel-
den feitelijk voor alle castella langs de 
limes. Zie voor een overzicht Bechert/
Willems 1995.

56  Als echter naar de tegenoverliggen-
de, zuidelijke zijde wordt gekeken, zijn 
er wel infrastructurele argumenten te 
vinden om een tussenliggende militaire 
installatie te veronderstellen. Zie ook 
paragraaf 2.3.3.

57  Zie verder Woolliscroft 1997; idem 
2001; Woolliscroft/Hoffman 2006 die 
bijvoorbeeld in Schotland (Gask Ridge) 
en Duitsland (Wetterau) onderzoek 
heeft gedaan naar militaire communi-
catie door middel van signaalmethoden 
(geluid en/of vuur).

58  Graafstal 2002; idem 2004; vgl. De 
Hingh/Vos 2005 (met verwijzingen) 
voor een wachttoren in Valkenburg 
(ZH); en Baatz (1976) voor wachtto-
rens op het Duitse grondgebied.

59  Kluit 2007. 

locatie als militaire nederzetting geïdentificeerd dient te worden. Hiervoor 
bestaan feitelijk geen aanwijzingen.54 Daarbij moet men bovendien bedenken 
dat beide bekende kampementen op strategische plekken liggen op de split-
sing van (water)wegen,55 terwijl een eventueel tussenliggend fort niet aan een 
splitsing van water- of landroute grenst, maar alleen de Utrechtse Heuvelrug 
tegenover zich vindt.56 
Dat neemt niet weg dat de visuele en gehoorsafstand tussen beide forten groot 
is, en dat de communicatie tussen Fectio en Levefanum op een andere manier 
moet zijn georganiseerd.57 Hiertoe behoorden ongetwijfeld wacht- of signaal-
torens die een communicatieverbinding tussen forten mogelijk maakten. Sinds 
het onderzoek in de Leidsche Rijn mag dit communicatiesysteem ook langs 
het Nederlandse deel van de limes immers worden verondersteld.58 Ook in het 
Kromme-Rijngebied moeten dit soort wachttorens hebben bestaan, maar door 
de geringe trefkans zijn deze sites nog nauwelijks ontdekt. Bij Bunnik mag 
een dergelijke wachttorenlocatie worden aangenomen (site 89), ondanks dat 
de vondstgegevens van deze vindplaats vrij summier zijn overgeleverd.59 We 
mogen ervan uit gaan dat deze kleine militaire installaties, waaronder mansi-
ones, mutationes en stationes kunnen vallen, zich langs of in de buurt van de 
Romeinse wegen hebben bevonden en daar schuilt precies het probleem voor 
het Kromme-Rijngebied: de precieze militaire hoofdroute – de zogenaamde 
limesweg - tussen Vechten en Wijk is niet bekend.60

2.3.2 Wegen en militaire grafvelden 

De positie van de limesweg kan op grond van een aantal vooronderstellingen 
globaal worden bepaald. Zo zal de weg op de linkeroever van de Rijn, binnen 
het Romeinse Rijk dus, hebben gelopen op een relatief hoog, maar in elk geval 
droog gedeelte van het landschap om de landverbinding tussen de forten Leve-
fanum en Fectio te garanderen. In het Kromme-Rijngebied was tot voor kort 
nog geen centimeter van deze route bekend, laat staan opgegraven. Daarin is 
recentelijk verandering gekomen door een onderzoek in 2007 aan de westzijde 
van castellum Fectio ter hoogte van de spoorlijn Vleuten-Geldermalsen (zie ook 
fig. 2.8).61 Ook de inventarisatie naar de limesweg in het Kromme-Rijngebied, 
in opdracht van de provincie Utrecht, heeft nieuwe bevindingen opgeleverd. 
Theoretisch komen er voor de via militaris twee tracés in aanmerking: 1) een 
route die op de oeverwallen van de Kromme Rijn loopt, of 2) een meer zuide-
lijke route over de Werkhovense en Houtense stroomruggen. Voor de eerste 
variant pleit dat dit het meest de situatie nabootst zoals we die ook kennen uit 
de goed onderzochte microregio Leidsche Rijn, dat wil zeggen een landroute 
in de directe omgeving van de actieve stroomdraad van de rivier. Daartegen 
in te brengen is echter dat de Kromme Rijn een nog vrij jonge rivier was in de 
Romeinse tijd en dat de oeverwallen matig waren ontwikkeld hetgeen over-
stromings- en doorbraakgevaar kon betekenen. Bovendien meanderde de Rijn 
nog actief. Een wegtracé op de ‘lage’ onontwikkelde oeverwal mag zodoende 
als relatief onveilig worden gekwalificeerd. De tweede variant over de landin-
waarts gelegen stroomruggen is niet alleen korter, maar benadert ook meer 
de ideale lijn tussen beide castella.62 Het veilige en relatief hoge achterland is 
daarmee ook een aantrekkelijk alternatief. 
Hoe komen we erachter welke route de Romeinen toentertijd hebben gebruikt? 
Dat is niet eenvoudig, temeer daar ook in de prehistorie op de Houtense, Jut-
phase en Werkhovense stroomruggen al wegen liepen. Die zullen ongetwijfeld 
gecontinueerd zijn in de Romeinse periode. Het onderscheid tussen dit soort 
wegen en de via militaris lijkt aan de hand van een aantal primaire en secun-
daire indicatoren te kunnen worden vastgesteld.63 Kenmerken van de militaire 
route zijn: gebieds- of sedimentvreemd wegverhardingsmateriaal (grind en 
bouwafval van bijvoorbeeld dakpanfragmenten),64 een ligging op een eventu-
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ele kunstmatige verhoging van een dijk (agger),65 het voorkomen van lineaire 
grondsporen van opgevulde bermsloten of houten constructies.66 Secundaire 
indicatoren kunnen worden afgeleid uit de huidige en historisch-geografische 
topografie, de gegevens van het AHN, luchtfotografie en de positie van graf-
velden. Laatstgenoemde zullen immers langs wegen hebben gelegen, maar dat 
hoeft natuurlijk niet altijd de limesweg te zijn geweest. Tot slot kunnen op basis 
van de vindplaatsenverspreiding en fosfaatplekken denkbeeldige lijnen worden 
getrokken tussen nederzettingen. Dergelijke lijnen kunnen wegtracés verraden.
Van enkele indicatoren kunnen voorbeelden worden aangehaald. Allereerst is 
op een luchtfoto uit de jaren vijftig het waarschijnlijke tracé van een weg vanaf 
Vechten in westelijke richting herkenbaar (fig. 2.8). Op een andere luchtfoto, 

60  Zie ook paragraaf 4.3.2.

61  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 47, 
vindplaats 14; Koot in prep.

62  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 14.

63  Cf. Hessing/Sueur/Jansen 2006, 13; 
vgl. Bender 1975, 6-13.

64  In het Nederlandse kustgebied komt 
ook schelpgruis als wegverharding voor. 
Vanaf Alphen aan den Rijn stroomop-
waarts bezien, mag schelpmateriaal als 
wegverharding worden uitgesloten gelet 
op de absolute afstand tot zee (zie Ma-
rinelli/De Jager 1999; Graafstal 2002; 
Vos/Blom 2003; idem 2004). 

Fig. 2.8 Luchtfoto uit de jaren vijftig van de 20ste eeuw  met sporen van een wegtracé (streep-
lijn) ten westen van castellum Vechten en ten zuiden van Waterliniefort ‘Het Hemeltje’. 
Bron: Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.

0 25050 500 m
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65  Vgl. De Hingh/Vos 2005 voor de 
situatie in Valkenburg (ZH); zie ook 
Graafstal 2002 over verschillende 
wegtypen.

66  Met name in de Leidsche Rijnregio 
is veel informatie voorhanden over 
bermsloten langs de limesweg (pers. 
meded. E.P. Graafstal, gem. Utrecht).

67  Van Es et al. 1992, 42-43; zie ook 
Hessing/Sueur/Jansen 2006, 19 met 
verwijzingen. Deze zogenaamde “wa-
genweg van Utrecht naar Wijk” omvat 
naast de Trechtweg ook de Dwarsdijkse 
Wetering, Hollende Wagenweg en de 
Achterdijk.

68  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 35, 
afb. 8 en 9. Het betreft hier onder 
andere boringen waarin grind kon 
worden aangetoond. Onduidelijk is 
echter waarop Hessing/Sueur/Jansen 
de palissade hebben gebaseerd. In de 
opgegraven grondsporen zijn weliswaar 
enkele palenrijtjes aanwezig, maar 
deze moeten als afrasteringen geïn-
terpreteerd worden en leveren geen 
concrete aanknopingspunten om een 
Romeins wegtracé te onderbouwen.

69  Van Doesburg 2002b.

70  Pers. meded. A. van Rooijen (pro-
vincie Utrecht). Hier moet rekening 
worden gehouden met post-Romeinse 
erosie door de Kromme Rijn van grind 
dat oorspronkelijk noordelijker kan 
hebben gelegen.  

71  Pers. meded. Archeologische werk-
groep ‘Leen de Keijzer’, Houten.

72  De Jager 2001; idem 2002.

73  Archis waarnemingsnummer 
59284.

aan de westzijde van Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31), is eveneens een 
rechtlijnige structuur zichtbaar die vermoedelijk een wegtracé representeert 
(fi g. 2.9). Het is echter niet zeker dat het hier om een Romeinse route gaat. De 
sporen maken vermoedelijk deel uit van de nabijgelegen Trekweg of Trechtweg 
die als historisch bekende route Utrecht met Wijk bij Duurstede verbond.67 
Bovendien lijken er juist gegevens voorhanden, zoals grind en een geopperde 
palissade, die een weg aan de noordoostelijke kant van het opgravingsterrein 
‘De Geer’ veronderstellen (zie fi g. 2.10).68 
        
Ook op andere plaatsen binnen het onderzoeksgebied is grind waargenomen 
(fi g. 2.11). Meestal gaat het om losse meldingen en hebben er geen opgra-
vingen plaatsgevonden. Zelden valt er iets te zeggen over de richting, dikte, 
doorsnede en datering van het aangetroffen grind. De vindplaatsen met grind 
bevinden zich ter hoogte van Werkhoven-Klein Sonsbeek (site 108)69, Cothen-
Caspargauw (site 51),70 Houten-Langeweg (site 25),71 Werkhoven-Zure Maat 
(site 98) ter hoogte van de Hollende Wagenweg, en langs de eerder genoemde 
spoorlijn Vleuten-Geldermalsen op vindplaats 14 ten westen van castellum 
Fectio.72 In de directe omgeving van het fort te Vechten zijn meer waarnemin-
gen gedaan, onder meer een forse hoeveelheid grind tussen het spoor en de 
provinciale weg dat net achter een bunker lag en dat een oriëntatie had die 
bijna haaks op het spoor stond.73 Ook bij Schalkwijk-Goyerbrug (site 70) is een 

Fig. 2.9 Luchtfoto met sporen van een waarschijnlijk Middeleeuws wegtracé ten westen van 
Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31). Bron: Provincie Utrecht en Google-Earth.
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grindbaan gemeld,74 maar hierover is geen aanvullende informatie beschikbaar. 
Omdat deze site op een aftakkende stroomrug ten westen van de Houtense 
stroomrug ligt, ver van de ideale route van het limestracé, kan hier haast geen 
sprake zijn van de via militaris. Hieruit mag wel worden afgeleid dat er blijk-
baar secundaire wegen in het Kromme-Rijngebied voorkomen die met grind 
waren verhard. Tot slot is aan de oostzijde van het opgravingsterrein van Wijk 
bij Duurstede-De Horden (site 32), een aantal aaneengesloten kuilen aange-
troffen die zijn vol geraakt met Romeins nederzettingsafval. De kuilen zijn 
oorspronkelijk aangelegd om het dieper gelegen grind uit de kronkelwaard te 
exploiteren, dat vervolgens vermoedelijk is gebruikt als wegverharding.75  
     
De enige opgraving van een Romeinse weg in het onderzoeksgebied heeft 
plaatsgevonden ten westen van het fort te Vechten langs het spoor nabij de 
kruising van de Rijkswegen 12 en 27.76 Ongetwijfeld mag dit tracédeel met een 
WZW-ONO-oriëntatie in oostelijke richting worden gevolgd tot aan de porta 
principalis sinistra van castellum Fectio. In westelijke richting is de route nog 
onbepaald. Mogelijk sluit de bovengenoemde melding aan op de Langeweg (site 
25) in Houten (zie fig. 2.8).77 Nog verder westelijk kunnen de bevindingen uit de 
Leidsche Rijn misschien aan dit wegtracé worden gekoppeld. Opvallend daarbij 
is dat de laat 2de-eeuwse route aan de zuidzijde Utrecht en Vleuten-De Meern 
passeert. De beide castella ter plekke zijn daardoor niet direct aan de door-
gaande militaire weg gelegen en feitelijk te beschouwen als een soort “kop- of 
eindstations”.78 
Een andere indicator voor de aanwezigheid van wegen betreft de positie van 
grafvelden.79 Ze hoeven niet altijd op het verloop van de via militaris te duiden, 
want de begraafplaatsen kunnen ook langs secundaire, lokale wegen en paden 
hebben gelegen. In het Kromme-Rijngebied zijn over het algemeen maar weinig 
grafvelden ontdekt. Ook van de militaire begraafplaatsen rond de legerkampen 
kennen we alleen die van Vechten (site 84) bij castellum Fectio.80 Opvallend 
daarbij is de positie van de graven op drie verschillende plaatsen rondom het 
legerkamp langs de veronderstelde uitvalswegen (fig. 2.7).81 Hieruit mogen 
indirect ook de begrenzingen van de vicus worden afgelezen.

74  Pers. meded. H. Elsevier Stokmans 
(Vleuten).

75  Cf. Van Es 1994c, 59, afb. 42; Vos 
2002, 51; Hessing/Sueur/Jansen 2006, 
26. Zie Van der Voort/Poelman/Van Es 
(1979, 444-447, en in het bijzonder 
afb. 7) voor het voorkomen van kiezel-
bedden in de directe omgeving van Wijk 
bij Duurstede-De Horden.

76  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 47, 
vindplaats 14; Koot in prep.

77  Het gaat om een wegtracé dat 
afbuigt van de Oudwulverbroekstroom-
rug om via de Hoon stroomrug naar de 
Jutphase stroomrug te lopen. Proble-
matisch is echter dat het opgegraven 
wegtracé minimaal 50 meter noordelijk 
ligt in een boomgaard, ten opzichte van 
het tracé dat op basis van de luchtfoto 
uit de jaren vijftig mag worden aange-
nomen (fig. 2.8). 

78  Pers. meded. E.P. Graafstal (gem. 
Utrecht).

79  Zie paragraaf 2.3.5 voor de rurale 
grafvelden in het Kromme-Rijngebied.

80  Feitelijk gaat het om drie locaties 
rond Vechten, maar deze zijn als één 
site opgenomen in de catalogus. Een 
militaire grafveld nabij castellum Le-
vefanum is, evenals het legerkamp en 
de vicus, niet aangetroffen. Desalniet-
temin mag worden aangenomen dat ze 
hebben bestaan en daarom  zijn ze voor 
de volledigheid alledrie opgenomen in 
bijlage 1 (sites 35, 116, 117).

81  Zie Polak 1997, 72-74; en verder 
ondermeer ARCHIS vondstmeldings-
nummer 243835. 

Fig. 2.10 Overzicht van de Romeinse sites en fosfaatplekken tussen Wijk bij Duurstede en 
Cothen met daarop geprojecteerd het hypothetische traject van een Romeinse weg. Bewerkt 
naar Hessing/Sueur/Jansen 2006, afb. 11. 
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De laatste hier behandelde secundaire indicatoren die op Romeinse wegtracés 
kunnen duiden, zijn de denkbeeldige lijnen die tussen nederzettingen en/of 
fosfaatplekken mogen worden getrokken. Een dergelijk lineair patroon is goed 
zichtbaar in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied tussen Wijk 
bij Duurstede en Cothen. Daar liggen even ten noorden van de hedendaagse 
Trechtweg minstens vier forse fosfaatplekken op een rij die door een denkbeel-
dige lijn met elkaar verbonden kunnen worden (fig. 2.10). Het is aannemelijk 
dat deze lijn een onderliggend wegtracé verraadt.82 Anderzijds mag niet worden 
uitgesloten dat de vorm van de fosfaatplekken/nederzettingen mede bepaald 
kan zijn door restgeulen op de stroomrug, hoewel deze ter plekke feitelijk niet 
op de kaart van Berendsen en Stouthamer aanwezig zijn.83 
Ter afsluiting van deze paragraaf geeft figuur 2.11 ten slotte samenvattend 
weer waar aan de hand van alle hiervoor vermelde gegevens wegen of delen 
daarvan mogen worden aangenomen en gereconstrueerd in het Kromme-
Rijngebied. Het resultaat wijkt enigszins af van het kaartbeeld dat door 
anderen is gepresenteerd.84 De belangrijkste verschillen betreffen allereerst 
de positie van de militaire weg. Ter hoogte van Wijk en Cothen moet die verder 
noordelijk worden gezocht richting de zuidoever van de Kromme Rijn. Ook 
bij de post-Romeinse, zuidwaarts gelegen bochten van de Kromme Rijn (ter 
hoogte van de sites 51 en 108) heeft de via militaris beslist hogerop gelegen 
en liep de route niet ten zuiden van de post-Romeinse bochten maar verder 
noordelijk. Een belangrijke indicator daarvoor is het grind dat werd gevonden 
bij beide hiervoor genoemde sites. Ik denk dat het grind ter hoogte van site 98 
hier ook aangekoppeld mag worden, evenals de locatie van het monumentale 
grafmonument van de ‘Zure Maat’. Ook de militaire wachtpost bij Bunnik op de 
stroomrug van de Kromme Rijn kan op de nabijheid van de weg duiden. De weg 
sluit hier in westelijke richting aan op een grindbaan die ten noorden van de 
militaire vicus van Vechten is waargenomen en hier ligt de weg dus ook noorde-
lijker dan dat sommige auteurs aannemen.85 
Het tweede verschil met eerdere kaartbeelden betreft de wegen die min 
of meer haaks op de limesweg hebben gestaan en de andere wegen in het 
achterland.86 Hun positie is gebaseerd op de denkbeeldige lijnen tussen 
nederzettingen, maar kan vooral ook landschappelijk onderbouwd worden. 
De ‘dwarswegen’ liggen immers op die plekken waar verbindingen bestonden 
tussen de stroomruggen.87 Vanuit dat oogpunt is het Kromme-Rijngebied op 
te splitsen in drie zones: een westelijke zone rond Vechten tot aan Houten 
waar de Houtense en Jutphase stroomrug splitsen; een oostelijke zone tot aan 
de afsplitsing met de Honswijkse stroomrug; en een middenzone rond ’t Goy, 
Loerik en Werkhoven. Veel van deze wegen zijn ongetwijfeld voortzettingen 
van prehistorische  routes die ook gedurende de Romeinse periode intact zijn 
gehouden. Dat daar soms ook grind voorkomt duidt niet alleen op ‘gebieds-
vreemd’ verhardingsmateriaal, maar zegt indirect ook iets over het militaire 
belang dat gemoeid was met goede communicatieverbindingen tussen grensge-
bied en achterland. 

2.3.3 Rurale nederzettingen

De grootste categorie vindplaatsen en belangrijkste voor mijn onderzoek zijn de 
rurale nederzettingen, waarvan er meer dan honderd in het onderzoeksgebied 
kunnen worden vastgesteld. Verreweg de meeste daarvan zijn alleen bekend 
geworden door veldkarteringen en vondstmeldingen in ARCHIS. Slechts een 
beperkt aantal is opgegraven, het merendeel in de microregio Houten (fig. 
2.12). De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de grootschalige uitbreiding 
van Houten met industrieterreinen en woonwijken in het kader van de VINEX. 
Ook binnen de inmiddels bebouwde kom van Wijk bij Duurstede is een kleine 
cluster van opgravingsterreinen te zien. Een derde cluster van onderzochte 

82  Hoewel het exacte tracé onbekend 
blijft, is het opmerkelijk dat Hessing/
Sueur/Jansen (2006, afb. 8 en 11) 
de weg ten zuidwesten en soms zelfs 
dwars door deze fosfaatplekken - en dus 
nederzettingen (!) - positioneren. Vooral 
dat laatstgenoemde is merkwaardig als 
we ervan uit gaan dat het de militaire 
weg betreft. Is het denkbaar dat een 
deel van het Romeinse wegtracé, net 
ten noordoosten van Cothen-De Dom 
(site 43), nog zichtbaar is op het AHN? 
Hessing/Sueur/Jansen (2006) spreken 
zich daarover niet uit en noemen het 
bewuste deel slechts een ‘in onbruik 
geraakte weg’. 

83  Steenbeek (1983a) duidde al op 
de langgerekte fosfaatplekken als 
lintvormige bebouwing langs oude 
waterlopen. De restgeul op ‘De Geer 
‘(site 31), zoals afgebeeld op fig. 3.29, 
is beslist niet Romeins maar dateert 
uit de IJzertijd (pers. meded. J. van 

Doesburg (Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed); ook Van Es/Verwers in 
prep. Deze geul kan dus geen leidraad 
zijn geweest voor de positie van het 
Romeinse wegtracé. Bij andere delen 
in het Kromme-Rijngebied, met name 
rond enkele Houtense vindplaatsen 
(bijv. op de terreinen 8A, 14 en 21), 
spelen watervoerende restgeulen 
overigens wel een belangrijke rol bij de 
locatiekeuze.

84  Vgl. Hessing/Sueur/Jansen 2006. 

85  Zie Hessing/Sueur/Jansen 2006, 
afbeelding 11: het noordelijke deel 
van het tracé dat RAAP voorstelt, is 
meer aannemelijk dan dat Hessing e.c. 
veronderstellen.

86  Zie Bender (1975, 10 ff) over de 
verschillende typen wegen zoals via 
publica, via militaris en via vicinalis 
waaronder ook de via agraria (ak-
kerweg) en de via rustica (landweg) zijn 
gerangschikt. Zie ook paragraaf 4.3.2.

87  De toenmalige bewoners van het 
Kromme-Rijngebied dachten natuurlijk 
niet ‘in stroomruggen’, maar beleefden 
het landschap in termen als hoog- of 
laaggelegen, (on)begaanbaar en (on)
bewoonbaar.
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vindplaatsen bevindt zich bij Vechten rond het castellum in de militaire vicus 
waarvan een randzone door de verbreding van de rijksweg 12 archeologisch is 
onderzocht.

Op het overgrote deel van de sites heeft dus nooit archeologisch onderzoek 
plaats gevonden. Behoudens enkele losse vondsten en de fosfaatkarteringen 
weten we meestal weinig van de terreinen. Dat maakt het moeilijk om de sites 
in te delen volgens de aan het begin van paragraaf 2.3 gestelde categorieën: 
kleine nederzetting, grote nederzetting (eventueel met steenbouw) en ruraal 
centrum. Soms kunnen de indelingscriteria voor deze categorieën, die zijn 
gebaseerd op opgravingen, toch worden toegepast op niet-onderzochte sites. 
Maar de meeste sites moeten als ‘onbepaalde rurale nederzetting’ worden aan-
gemerkt. Er kan pas meer over gezegd worden als er archeologisch onderzoek 
wordt uitgevoerd en dat zal in de meeste gevallen niet snel gebeuren, omdat 
de vindplaatsen vaak op een archeologisch monument of waardevol terrein lig-
gen. Tot die tijd moeten aannames worden gedaan over bijvoorbeeld uiterlijke 

Fig. 2.11 Overzicht van de Romeinse wegen in het Kromme-Rijngebied en hun indicatoren.
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verschijningsvorm en variatie van de gebouwstructuren, aantal gelijktijdige 
hoofdgebouwen, interne complexiteit en context. Desalniettemin kan op indi-
recte wijze nog wel het één en ander worden bepaald. Daaruit mag vervolgens 
de categorie worden afgeleid waarbinnen de site geplaatst dient te worden. Zo 
kan het veelvuldig voorkomen van dakpannen in combinatie met tufsteen en 
mortel duiden op een stenen gebouw op een site. Ik neem overigens aan dat dit 
soort gebouwen niet solitair of binnen kleine sites bestonden, maar eigenlijk 
alleen maar voorkwamen op de grote nederzettingsterreinen.88 
Het mag duidelijk zijn dat deze factoren selectief zijn en ook afhankelijk van de 
hoeveelheid vondsten en de gesteldheid van het terrein. De enige parameter 
waar we met iets grotere zekerheid wat over kunnen vaststellen betreft de 
omvang van een site (zie bijlage 1). De grootte ervan, of beter gezegd die van 
de kern van een nederzetting, kan soms worden bepaald aan de hand van de 
resultaten van een fosfaatkartering.89 Hieruit mag globaal een onderscheid 

Fig. 2.12 De nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd in het Kromme-Rijngebied, waarbij 
de genummerde sites (deels!) zijn opgegraven; zie bijlage 1.
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88  Het gaat hier om absoluut grote 
hoeveelheden aangezien dakpanmate-
riaal op vrijwel elke rurale site in het 
rivierengebied voorkomt. Vgl. bijvoor-
beeld Lammers 1994, 161; Heeren 
2007c, 97-98; zie verder paragraaf 
2.3.4.

89  De problematiek die aan deze 
methode zit, is hiervoor behandeld 
(paragraaf 1.6 en 2.2) en ook door 
o.a. Willems (1981, 70-75) uitvoerig 
besproken. Zie ook Steenbeek 1983a; 
Vossen 2007, 40.
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worden afgelezen tussen de categorieën ‘kleine nederzetting’ en ‘grote neder-
zetting’.90 Ter aanvulling hierop kunnen de gegevens van de Archeologische 
Monumenten Kaart van belang zijn. Die duiden immers de begrenzing aan van 
de zogenaamde AMK-terreinen en zijn op perceelsniveau gerelateerd  aan de 
vondstspreiding van een vindplaats. Daarmee kan het oppervlak van de AMK-
terreinen dus ook iets zeggen over de relatieve omvang van een vindplaats of 
nederzetting. 
Binnen de categorie ‘kleine nederzetting’ is het vervolgens bijzonder moeilijk 
om een nader onderscheid te maken tussen een ‘Einzelhof’ of een nederzetting 
met meerdere gelijktijdige woonhuizen. Eigenlijk zijn dat soort details alleen 
te verifiëren door een opgraving. Afgaande op de opgravingsgegevens van 
de ‘kleine nederzettingen’ Houten-Doornkade (site 5), Houten-Overdam (site 
7) en Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31) kan de omvang variëren van 1 tot 
2,5 ha. Betrekken we vervolgens de omvang op basis van de fosfaatkartering 
van deze sites, dan blijken deze zelfs tussen de 1,5 en 5,5 ha groot te zijn. De 
bandbreedte is dus groot en het is verraderlijk hier verregaande conclusies aan 
te verbinden.91 
Desondanks mag binnen het Kromme-Rijngebied, op basis van de uitgevoerde 
opgravingen én de gegevens van veld- en fosfaatkarteringen, een aantal grote 
van kleine rurale sites worden onderscheiden. De grootste landelijke nederzet-
tingen in het onderzoeksgebied zijn die van Wijk bij Duurstede-De Horden (site 
32), Cothen-De Zemelen (site 40), Cothen-Kapelleweg I/II (site 41), Cothen-De 
Dom (site 43), Cothen-Dwarsdijk (site 47), Cothen-Trechtweg (site 50), Werk-
hoven-Zure Maat (site 98) en waarschijnlijk ook Houten-Schalkwijkseweg (site 
8), Houten-Hofstad (site 9) en Werkhoven-De Klaproos (site 103). Dit is slechts 
bij ‘De Horden’ (site 32) gebaseerd op opgravingsgegevens (zie hoofdstuk 3) 
en bij de andere sites vaak alleen beredeneerd aan de hand van de grootte van 
de fosfaatplekken en de spreiding van vondsten. De fosfaatplekken zijn in de 
meeste gevallen zelfs vele malen groter dan die van ‘De Horden’, maar bij die 
site moet rekening worden gehouden met het feit dat de fosfaatplek slechts 
de minimale begrenzing aangaf omdat het terrein vanaf de Laat-Romeinse tijd 
overslibd is geraakt waardoor fosfaat is verdwenen.92 Dit betekent dat er in het 
Kromme-Rijngebied hypothetisch nog een aantal rurale nederzettingen ligt 
die in potentie minstens even omvangrijk (en belangrijk) zijn als ‘De Horden’.93 
Maar omdat ze niet nader onderzocht zijn, weten we dat niet voor honderd 
procent zeker.  
Een andere variabele, zij het dat deze parameter niet bepalend is voor de 
indeling binnen één van de categorieën, betreft de omgreppeling van een 
nederzetting. Het gaat om de nederzettingen Houten-Doornkade (site 5), 
Houten-Overdam (site 7), Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31), Wijk bij 
Duurstede-De Horden (site 32) en mogelijk ook Houten-Tiellandt (site 3) en 
Houten-Wulven (site 4). Deze enclosures verschillen nogal van omvang en 
afmetingen, maar hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze allemaal zijn 
ontstaan in de loop van de 1ste eeuw en hun hoogtepunt kennen in de 2de eeuw.94  
Tot slot kunnen, zoals hiervoor al even gezegd, ook een aantal steenbouwlo-
caties worden aangemerkt binnen de rurale nederzettingen, zoals blijkt uit de 
stenen funderingen die ter plaatse zijn opgegraven. Daarvan heb ik aangeno-
men dat ze categorisch horen bij de ‘grote nederzettingen’, ondanks dat dit 
nergens als zodanig kan worden zeker gesteld omdat geen enkele steenbouwsi-
te compleet is opgegraven.95 Het gaat daarbij voor het moment om zogenaamde 
villa-achtige complexen.96 

2.3.4 Steenbouw-sites

Er zijn tot nog toe maximaal acht locaties in het Kromme-Rijngebied bekend 
waar in de Romeinse tijd een stenen gebouw heeft gestaan (zie fig. 2.6). Zon-

90  Ondanks dat bij opgegraven sites 
een positieve correlatie bestaat tus-
sen het minimale oppervlak van de 
bewoningskern en de omvang van een 
fosfaatplek, zijn ook kanttekeningen 
te maken. Als voorbeeld gelden hier 
Wijk bij Duurstede-De Geer (site 31) 
en Houten-Doornkade (site 5) met 
relatief grote fosfaatplekken (5,5 ha) 
en betrekkelijk kleine bewoningsker-
nen uit de Romeinse tijd (2 tot 2,5 ha). 
Hier kan post-Romeinse bewoning en 
de neerslag daarvan in fosfaat een rol 
spelen. Verder hebben bodemvormende 
processen invloed op het beeld dat een 
fosfaatplek geeft van de omvang van 
een potentiële nederzetting. Fosfaat 
vormt zich niet overal in dezelfde mate 
en ook processen als diepploegen, 
aftoppen van terreinen, uitspoeling en 
erosie spelen een rol bij de vorming 
ervan fosfaten (zie bijv. Steenbeek 
1983a; idem 1983b; Oonk 2006; vgl. 
Zimmermann 1992).

91  Vgl. Taylor (2007, 28 ff, 102, 111-
113) voor het rurale landschap in En-
geland waar ruwweg een onderscheid 
wordt gemaakt  tussen sites groter of 
kleiner dan 2 ha. De overeenkomst 
met het rurale landschap van het 
Kromme-Rijngebied komen het best 
tot uitdrukking wanneer Taylor (2007, 
21) schrijft: “Sites that were less than 
2ha in size generally constituted single 
farmsteads or clusters of two or three 
farmsteads (small ‘hamlets’, for want 
of a better word) and were considered 
to be dispersed settlements.”   

92  Pers. meded. W.A. van Es (Opende); 
zie verder Van der Voort/Poelman/Van 
Es 1979; zie bijlage 1 voor de omvang 
van de fosfaatplekken. Werkhoven-De 
Klaproos (site 103) heeft geen fosfaten 
opgeleverd tijdens de kartering, maar 
dat is geen uitzondering op de Werk-
hovense stroomrug. Cf. Steenbeek 
1983a, 52-54 die dit wijd aan slechte 
bindingsmogelijkheden van fosfaat aan 
zand, en ontkalking. Het belang van 
site 103 komt op een andere manier 
naar voren uit de hoeveelheid vondsten 
en de omvangrijke verspreiding ervan 
(zie verschillende paragrafen in  hoofd-
stuk 5).

93  Er dient rekening mee te worden 
gehouden dat in theorie één grote ne-
derzetting eigenlijk twee afzonderlijke 
kleine nederzettingen kan represente-
ren. Andersom is dit probleem deels on-
dervangen door een minimale afstand 
van 250 meter tussen nederzettingen 
aan te houden. Zie paragraaf 1.6.
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der hier nu uitvoerig in te gaan op de sociaaleconomische en morfologische 
ontwikkelingen die kunnen leiden tot een steenbouw, kan voorlopig worden 
gesteld dat dit soort locaties als villa-achtige sites zijn te interpreteren en dat 
ze zeldzaam zijn in het Nederlandse rivierengebied.97 Willems karteerde in het 
Oostelijke rivierengebied slechts 31 van dit soort nederzettingen, op een totaal 
van 339 sites.98 Wanneer dat aantal werkelijk representatief is voor de totale 
hoeveelheid steenbouwsites in het Oostelijke rivierengebied, bedraagt het aan-
deel villa-achtige sites binnen het totale aantal rurale nederzettingen slechts 
negen procent. Voor het Kromme-Rijngebied geldt een nog geringer percen-
tage van bijna acht procent, ervan uitgaande dat alle acht de veronderstelde 
locaties daadwerkelijk steenbouw herbergen. Dat laatste is maar de vraag, 
want van de helft van de locaties is niet zeker dat er stenen bouwsels stonden. 
Alvorens op de individuele complexen uit het Kromme-Rijngebied in te gaan, 
zijn eerst enkele algemeenheden over de steenbouwlocaties en hun toekenning 
beschreven. 
Wat eigenlijk nodig is om op een nederzetting steenbouw te verifiëren zijn 
grondsporen. Daartoe moet er noodzakelijkerwijs een opgraving hebben 
plaatsgevonden, waardoor onbetwistbare sporen van steenbouw zijn te defi-
niëren zoals uitbraaksleuven of fundamenten van muurwerk. In uitzonderlijke 
situaties mag eventueel de toenmalige bovengrondse opbouw van tufstenen 
(sokkel van) muurwerk worden verwacht, waarbij de bekapte tufstenen blok-
ken aan elkaar verbonden waren met mortel. Hoger opgaande muurwerk zal 
uit zogenaamd vakwerk hebben bestaan en kan oorspronkelijk bepleisterd zijn 
geweest en binnenshuis met schilderingen zijn versierd.99 Wanneer er sprake 
was van verwarmde vertrekken mag allerlei bakstenen materiaal worden ver-
wacht dat met het hypocaustum-systeem te maken heeft gehad (vloertegels, 
kenmerkende ronde of vierkante tegels die in pilaarvorm de vloer droegen, 
stukken vloerbeton (opus caementicium) en holle wandbuizen (tubuli). Venster-
glas schijnt niet altijd als indicator voor steenbouw te kunnen worden geduid.100 
De dakbedekking zal vooral uit een combinatie van tegulae en imbrices hebben 
bestaan, hoewel leistenen bedekking en houten shingles ook tot de mogelijkhe-
den behoren.101 Bij een enigszins omvangrijk stenen gebouw moet al snel aan 
forse hoeveelheden – gelijkvormig (!)102- materiaal worden gedacht. 
Het bovenstaande in ogenschouw nemende, dient te worden gesteld dat beslist 
niet elke Romeinse vindplaats met wat baksteen en tufsteen als potentiële 
steenbouwlocatie kan worden geduid. Deze vondstgroepen komen namelijk op 
vrijwel elke Romeinse nederzetting voor en zijn geen doorslaggevende indi-
catoren voor een stenen complex.103 Het primaire gebruik van het baksteen 
en natuursteen ligt vrijwel uitsluitend op de militaire vindplaatsen. Hoe het 
bewuste materiaal vervolgens op de rurale sites terecht is gekomen, kan op 
verschillende manieren worden verklaard. Allereerst mag daarbij gedacht 
worden aan onbruikbaar geworden slooppuin, afkomstig van een nabijgelegen 
Romeins legerkamp, dat door de plattelandsbevolking is verzameld en nog 
(secundair) gebruikt kon worden in hun eigen woonomgeving.104 Verder is het 
ook denkbaar dat bouwmateriaal in kleine partijen is aangekocht of geruild en 
zo op de sites terecht is gekomen.105 
Tot slot kan worden gewezen op een zogenaamde pick-up theorie.106 Hierbij 
wordt ervan uit gegaan dat de bewoners van het platteland de verlaten en/
of vervallen stenen gebouwen in de omgeving bezochten en bruikbaar mate-
riaal meenamen naar hun nederzetting. Voor het Kromme-Rijngebied geldt 
dat vooral de twee militaire legerkampen, de vici en de als zeker te duiden 
steenbouwsites op het platteland als potentiële steengroeven kunnen worden 
aangemerkt. Die “steengroeven” komen echter pas op zijn vroegst in de (late) 
3de en de 4de eeuw ter beschikking als verval is opgetreden binnen deze castella 
en de steenbouw op het platteland. Eventuele pick-ups kunnen zodoende op 
zijn vroegst tijdens de Laat-Romeinse tijd op de rurale vindplaatsen terecht 
zijn gekomen. Dit is natuurlijk moeilijk te bewijzen, vooral omdat de meeste 

94  Voor de duidelijkheid is hier 
vermeld dat het dus niet gaat om enclo-
sures uit de Late IJzertijd. Zie verder 
de paragrafen 3.5 en 6.3. 

95  Zie verder paragraaf 6.3.

96  Zie voor een definitieve interpreta-
tie paragraaf 6.4 en 6.5.

97  Zie verder de paragrafen 6.3, 6.4 
en 6.5.

98  Willems 1981, 76-132; idem 1984, 
112-121. Bij het totaal aantal sites zijn 
alleen de ‘settlements’ en ‘settlements?’ 
geteld en niet de canabae, oven-sites, 
de militaire nederzettingen, grafvel-
den en de stad Nijmegen.  Ook uit het 
overige deel van de Germania inferior 
kennen we maar weinig villa-achtige 
nederzettingen. Twee voorbeelden zijn 
te vinden in Hoogeloon (Slofstra 1987; 
idem 1991) en Rijswijk-De Bult (Bloe-
mers 1978). Zie verder paragraaf 6.4.

99  De Romeinse schrijver Vitruvius 
(De Arch. VIII.20) was over vakwerk in 
het geheel niet te spreken en wou dat 
het nooit was uitgevonden omdat het 
brandgevaarlijk was. Verder beschrijft 
hij de kans op het scheuren van 
pleisterwerk en het tijd- of geldgebrek 
dat aan de constructie van vakwerk ten 
grondslag zou liggen.   

100  Zie bijv. Van Lith 2007, 161 voor 
de rurale nederzetting in Tiel-Passe-
waaijse Hogeweg, waar geen steen-
bouw maar wel vijf stukken vensterglas 
zijn aangetroffen. Op basis daarvan is 
het volgens Van Lith aannemelijk dat er 
vensterruiten in enkele houten boerde-
rijen hebben gezeten, maar ik vind dat 
voorlopig nog enigszins twijfelachtig. 
Het zou dan op meer rurale sites (in 
het rivierengebied) gevonden moeten 
worden en is bijvoorbeeld op de uitvoe-
rig onderzochte grote nederzettingen 
van Wijk bij Duurstede-De Horden (Vos 
2002) en Oss-Westerveld (Wesselingh 
2000) geheel afwezig. Theoretisch 
zou (gebroken) glas bijvoorbeeld ook 
kunnen zijn verzameld ten behoeve 
van hergebruik, waarbij geldt dat 
bestaand glas relatief weinig ‘vervuild’ 
is zodat een lagere smelttemperatuur 
kan worden gebruikt. Vgl. ook Martins 
(2005,  96 ff).

101   Willems 1981, 184; vgl. ook Vos 
1997, 38-39, fig. 22; Wesselingh 2000, 
135-136. Zie ook paragraaf 6.4.

102  Cf. Lammers 1994, 164-168.
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sites niet zijn opgegraven. Zodoende hoeft het op de rurale sites aangetroffen 
baksteen en natuursteen niet altijd een indicator te zijn voor Midden-Romeinse 
steenbouw ter plekke. Men dient hiermee rekening te houden, zeker als het 
gaat om baksteen en natuursteen van nederzettingsterreinen waar Laat-
Romeinse en/of Vroegmiddeleeuwse bewoning is vastgesteld.107

Kan er dan, wanneer er geen opgravingen zijn uitgevoerd en grondsporen 
ontbreken, niets over steenbouw worden verondersteld op basis van alleen 
surveygegevens? Ik denk toch van wel en neem aan dat een aanzienlijke 
hoeveelheid baksteenmateriaal met verschillende vormen en functies, gecom-
bineerd met natuursteen (tuf en/of Grauwacke Schiefer), mortel en eventueel 
aangevuld met (beschilderd) pleisterwerk en bijvoorbeeld vensterglas, aanto-
nen dat ergens binnen de nederzetting een stenen gebouw heeft bestaan.108 
Het mag echter duidelijk zijn dat maar zelden al deze bovengenoemde indica-
toren gezamenlijk zijn aangetroffen, vooral ook omdat op de meeste sites geen 
bodemonderzoek heeft plaats gevonden. 
Een paar vindplaatsen zijn hier nader belicht, vooral ook om de verschillen in 
materiaaldepositie en informatiewaarde weer te geven en te laten zien wat voor 
soort afwegingen zijn gemaakt om te bepalen of er wel of geen sprake is van 
steenbouw. Zo kennen we een aantal nederzettingsterreinen waar bijvoorbeeld 
veel bouwmateriaal is aangetroffen, maar die op basis van het ontbreken van 
andere indicatoren mijns inziens niet als steenbouwsites mogen worden aange-
merkt. Voorbeelden hiervan zijn ’t Goy-Oosterlaak I (site 62) waar veel tuf- en 
baksteen is gevonden en ook Bunnik-Rijsbruggerwetering (site 87) zou op grond 
van de omvangrijke hoeveelheid tufsteen in aanmerking kunnen komen. Op beide 
nederzettingen echter werd noch mortel, noch enige andere steenbouwindicator 
aangetroffen, en van site 87 kwam zelfs geen enkel stukje baksteen. Zelfs op het 
opgegraven Houten-Tiellandt (site 3) heeft – afgaande op de grondsporen - geen 
stenen gebouw gestaan. Desondanks viel het de opgravers wel op dat er grote 
hoeveelheden bouwmateriaal (dakpanfragmenten deels met stempel, hypocaust-
tegels, bewerkte stukken tuf- en kalksteen) werden gevonden in vergelijking met 
andere, eerder onderzochte agrarische nederzettingen zoals ‘Doornkade’ (site 5) 
of ‘De Horden’ (site 32).109 Het is natuurlijk niet helemaal uitgesloten dat er ooit 
buiten het opgegraven gebied van ‘Tiellandt’ alsnog een steenbouw wordt gevon-
den, maar hiervoor bestaan nu geen aanwijzingen.110

Op welke nederzettingsterreinen kan er dan wel steenbouw worden aange-
toond op grond van surveygegevens? Ik denk dat om verschillende redenen 
maximaal vier sites in aanmerking komen. Allereerst is dat Houten-Schalkwijk-
seweg (site 8), waar gelet op de melding van Steenbeek een stenen gebouw is 
aangetroffen tijdens zijn uitgevoerde boor- en fosfaatonderzoek.111 Dit hoeft 
natuurlijk geen Romeins stenen gebouw te zijn, maar gelet op de ARCHIS-mel-
dingen van andere Romeinse vondsten is dat niet uitgesloten. Op grond van de 
combinatie van de waarneming van Steenbeek en de omvangrijke fosfaatplek, 
die vermoedelijk duidt op een grote vindplaats, krijgt het terrein op dit moment 
het voordeel van de twijfel ondanks dat andere vondstindicatoren vooralsnog 
niet echt duiden in de richting van een steenbouw.112 
De tweede vindplaats is Houten-Oud Wulfseweg (site 26). Hier mag steenbouw 
worden vermoed op basis van de grote hoeveelheid bouwmateriaal dat werd 
aangetroffen in een restgeul. Naast het baksteen van dakpannen zijn hier ook 
ronde hypocausttegels gevonden die kunnen duiden op een verwarmd gebouw-
deel.113 Verder zijn veel stukjes mortel getraceerd en tufsteen. Pleisterwerk, 
fresco’s en vensterglas ontbraken, maar het geheel wekt toch de indruk alsof er 
een stenen gebouw in de onmiddellijke omgeving heeft bestaan.114 
De derde site waar op basis van surveygegevens een steenbouw mag worden 
verondersteld, bevindt zich in Schalkwijk aan de Pothuizerweg (site 75). In een 
intern rapport dat verscheen naar aanleiding van veldkarteringen van de Rijks-
dienst in de jaren tachtig van de vorige eeuw stond het als volgt omschreven: 

103  Vgl. Willems 1981, 182-186; idem 
1984, 116; Lammers 1994, 166-168; 
Komen 2006, 161; Heeren 2006, 167; 
idem 2007c, 97-98. Zie ook bijv. Brid-
ger 1994, 89 ff. 

104  Cf. Lammers (1994, 168) die 
vloerverharding, stookplaats of 
stiepenfundering als voorbeelden van 
gebruik noemt; vgl. Komen 2006, 162.

105  Heeren 2007c, 97-98; vgl. Willems 
1984, 190.

106  Zie Bosman 1997, 18-19 met 
verwijzingen.

107  Vgl. Willems 1981, 185.

108  Voorzichtigheid blijft geboden 
want de vondsten uit Tiel-Passewaaij 
tonen aan dat alleen de combinatie van 
baksteen en  tufsteen met aangehechte 
mortel niet altijd voldoende is om een 
steenbouw te duiden (Komen 2006, 
157). Vgl. Willems 1984, 184-185, die 
stelt dat er geen enkele site bestaat 
in het Oostelijke rivierengebied waar 
steenbouw is aangetroffen (of is 
verondersteld) zónder het voorkomen 
van tufsteen. Hij schrijft vervolgens dat 
“tuff is thus considered as a first and 
principal indicator for stone buildings”. 
Maar hij onderkent ook het probleem 
van tweedehands gebruik van tufsteen 
in de Laat-Romeinse en Vroegmiddel-
eeuwse perioden. 

109  Van Es/Hessing 1985, 49-51; zie 
paragraaf 4.1.3.

110  Van Es en Hessing nemen overigens 
aan dat de nabijheid van de steenbouw 
in het ‘Oude Dorp’ (site 2) een verklaring 
vormt voor de aanzienlijke aantallen 
bouwmateriaal. Daarmee doelen ze 
op pick-ups van de steenbouwlocatie 
wat heel goed denkbaar is aangezien 
Houten-Tiellandt naast grondsporen 
uit de IJzertijd en Romeinse tijd ook 
Laat-Romeinse en Vroegmiddeleeuwse 
bewoning heeft opgeleverd.

111  Steenbeek 1983a. Zie paragraaf 
4.2.4. 

112  Er zijn slechts vijf dakpanfragmen-
ten bekend van het terrein (ARCHIS 
waarnemingsnummer 402003) en 
geen tufsteen. Krist/De Voogd/Scho-
neveld (2002) beschrijven nergens 
baksteenmateriaal, maar ze melden 
ook niet dat het niet gevonden is tijdens 
het onderzoek. Wel is het zo dat deze 
vindplaats, gelet op de metaalvondsten 
(zie paragraaf 5.3 en 5.4), van enige 
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importantie is in de Late IJzertijd en 
mogelijk ook in de Vroeg-Romeinse 
periode.

113  ARCHIS waarnemingsnummer 
59460. Andere meldingen uit de om-
geving komen eveneens van dezelfde 
locatie, ondanks dat ze het verwar-
rende toponiem ‘Oud-Wulven’ hebben 
gekregen. 

114  Deze site ligt op ruim een kilome-
ter afstand van het ‘Oude Dorp’. Gelet 
op de overeenkomstige samenstelling 
van het vondstmateriaal van Houten-
Tiellandt en Houten-Oud Wulfseweg is 
het echter niet uitgesloten dat op beide 
nederzettingen sprake is geweest van 
pick ups afkomstig van de steenbouw 
uit het ‘Oude Dorp’. 

115  Blommesteijn 1986, 14.

116  Willems 1977. Voor andere ovens 
zie bijvoorbeeld Van Enckevort/Thijssen 
2000, 84; Polak 2005, 244, afb. 116.

117  Langs de Pothuizerweg ligt op een 
vrij smalle stroomrug (Honswijk) een 
vrijwel aaneengesloten serie vindplaat-
sen op geringe afstand van elkaar. On-
tegenzeggelijk bestond contact tussen 
deze nederzettingen, maar er moet hier 
vermeld dat de afstand tussen beide 
bedoelde sites wel groot is, namelijk 
ongeveer 2,5 km, zodat een direct 
verband tussen de steenbouwlocatie 
en de ovenvindplaats op basis daarvan 
niet aantoonbaar is. 

118  Vgl. Heeren 2006, 167. Zie ook 
Polak 2005, 246, afb. 118.

119  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 23.

“ ...naast enkele Romeinse munten, kistbeslag en een deksel van een bronzen 
inktpot zijn op dit terrein veel Romeinse dakpanfragmenten gevonden, alsmede 
hypocausttegels, wijzend op de mogelijke aanwezigheid van een stenen gebouw 
met een hypocaustum binnen deze nederzetting.”115Andere vondsten die jaren 
later zijn gevonden, duiden eveneens op het bijzondere karakter van het ter-
rein. Het gaat naast metaalvondsten (o.a. een balans van een weegschaal en 
een bronzen Bacchuskopje) om mortelbrokken en veel dakpanfragmenten. 

Overigens is dit de plek om te melden dat ruim twee kilometer ten westen van 
deze site zich een bijzonder terrein bevindt waar een kleine pottenbakkersoven 
is aangetroffen. Dit is de enige bekende en opgegraven pottenbakkersoven 
(site 71) in het Kromme-Rijngebied, maar helaas is de documentatie summier 
overgeleverd, afgezien van een aantal foto’s en een veldtekening uit de jaren 
vijftig van Bogaers (fig. 2.13). Morfologisch gezien lijkt de Schalkwijkse oven 
enkele overeenkomsten te hebben met een exemplaar uit Halder.116 Alleen de 
onderbouw van de oven is bewaard gebleven. Deze bestaat uit een stookvloer 
en opgaande wanden die gemaakt zijn van (bak)steen en aardewerkfragmen-
ten (zie fig. 2.13). Het rooster, en de ondersteuning daarvan, waarop het 
aardewerk zal zijn gestapeld, is niet aangetroffen. Men gaat bij dit soort ovens 
ervan uit dat de koepelvormige bovenbouw was gemaakt van gemakkelijk te 
verwijderen materiaal (bijv. leem) en na elke stook werd gedemonteerd om het 
aardewerk uit de oven te halen. Onbekend is of er in Schalkwijk één of meer 
ovens ter plekke waren gebouwd. Ook weten we niet welk aardewerk in de oven 
is gebakken en of er bijvoorbeeld misbaksels of andere ovenproducten zijn 
aangetroffen tijdens het onderzoek. Er kan een relatie bestaan met de steen-
bouwlocatie aan de Pothuizerweg, maar dat is niet zeker.117 Gelet op de geringe 
omvang van de oven is het uitgesloten dat er sprake zou zijn van een tijdelijke 
pannenbakkerij bij een stenen gebouw.118

Ten slotte zou ook op de nederzetting Werkhoven-Zure Maat (site 98) een ste-
nen gebouw kunnen hebben bestaan; althans dat wordt beweerd door sommige 
auteurs.119 Onduidelijk is echter waarop zij deze veronderstelling baseren, want 
vondsten in ARCHIS geven hier geen aanleiding toe. Er is maar één argument te 

Fig. 2.13 Opgraving uit de jaren vijftig van de vorige eeuw van een pottenbakkersoven (site 
71) te Schalkwijk. Foto’s Radboud Universiteit Nijmegen (archief Bogaers). 
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120  Zie paragraaf 2.3.5.

121  Afgezien van het feit dat de exacte 
vondstlocatie van het grafmonument 
onbekend is; zie verder paragraaf 
2.3.5.

122  Van Doesburg 2002a; idem 2003; 
Müller/Van Doesburg 2008 met verwij-
zingen naar het project Actualisering 
Monumentenregister (AMR) waarbij in 
2003 een proefonderzoek ter plaatse is 
uitgevoerd. 

123  De sporen lagen slechts 25-30 cm 
onder maaiveld. Het terrein is naar 
zeggen van de eigenaar geëgali-
seerd waarbij zeker 20 cm grond is 
verwijderd om een nabijgelegen sloot 
te dempen. Daarbij is veel bouwpuin 
verwijderd. Zie Müller/Van Doesburg 
2008. 

bedenken, dat overigens niet door hen wordt genoemd, en dat is gebaseerd op 
een indirecte reden namelijk het voorkomen van een bijzondere natuurstenen 
grafpijler in de directe omgeving.120 Het is aannemelijk dat niet alleen de laat-
ste rustplaats van deze persoon een stenen karakter heeft gehad, maar dat óók 
bij leven op zijn woonplaats een stenen huis was opgetrokken. Mogelijk heeft 
die gestaan op het meest nabijgelegen nederzettingsterrein ‘Zure Maat’, maar 
dat is tot nog toe niet archeologisch aantoonbaar.121 

Naast deze vier locaties die op basis van surveygegevens als steenbouwlocatie 
kunnen worden aangewezen, zijn er ook vier locaties waar ontegenzeggelijk 
Romeinse stenen gebouwen hebben gestaan. Dit zijn de deels opgegraven sites 
Houten-Molenzoom (site 1), Houten-Burgemeester Wallerweg (Oude Dorp) 
(site 2), Cothen-De Zemelen (site 40) en ’t Goy-Tuurdijk (site 53). Over de twee 
Houtense vindplaatsen zal hier niet worden verhaald, omdat hun karakteristie-
ken in hoofdstuk 4 zijn verwoord. De twee andere terreinen zijn hieronder kort 
beschreven. 
De nederzetting Cothen-De Zemelen (site 40) is met proefsleuven onderzocht 
in de jaren 2002, 2003 en 2007.122 Aangetroffen zijn puinconcentraties van 
Romeins bakstenen bouwmateriaal waaronder fragmenten van tubuli, mor-
telresten, rechthoekig bekapte tufstenen en beschilderd pleisterwerk. Verder 
zijn de ondiepe restanten van de fundamenten van muurwerk gevonden.123 
Deze grondsporen waren ca. 50 cm breed en bestonden uit mortel met stuk-
ken bouwpuin en natuursteen zoals leisteen en Grauwacke Schiefer (fig. 2.14). 
Een vergelijkbare funderingswijze is herkend bij de Romeinse steenbouw in het 
‘Oude Dorp’ van Houten (site 2). 
De gecombineerde fundamentsporen vormen een plattegrond van een gebouw 
van 26 bij 9,5 meter (fig. 2.15). Het gebouw is WNW-OZO georiënteerd. Over 
een verdere binnenindeling wordt door de opgravers nauwelijks iets gezegd, 
terwijl een nadere analyse van de grondsporen hier wel aanleiding toe geeft. 
Het lijkt er immers sterk op dat een aantal grondsporen in het interieur tot de 
dragende constructie van het gebouw moet worden gerekend. Niet duidelijk is 
of het hier om paalkuilen of stiepen gaat omdat de sporen niet zijn gecoupeerd, 
maar gelet op de positie van de sporen is een gedeeltelijk twee/driebeukige 

Fig. 2.14 De westelijke hoek van de steenbouw op Cothen-De Zemelen (site 40). 
Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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124  In de uiterste zuidwesthoek is 
men in eerste instantie ‘te diep’ gegaan 
(Müller/Van Doesburg 2008) zodat 
daar een grondspoor verloren kan zijn 
gegaan. Het zou er mijns inziens op 
kunnen duiden dat de ‘paal’sporen in 
het interieur de restanten van ondiep 
gefundeerde stiepen zijn geweest. 

125  Pers. meded. J. van Doesburg/A. 
Müller (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed). Deze opening is niet afge-
beeld op fig. 2.15 aangezien die teke-
ning het resultaat is van het onderzoek 
van 2003. De bedoelde ingang werd pas 
in 2007 ontdekt, maar ik had helaas 
niet de beschikking over de herziene 
plattegrond. Zie daarvoor Müller/Van 
Doesburg 2008.  

126  Zie Heimberg 2002/2003 voor 
een uitgebreid overzicht van Romeinse 
steenbouw (zowel hoofd- als bijgebou-
wen) in het gebied tussen Rijn en Maas; 
vgl. ook Gaitzsch (1986, 413, fig. 14) 
die een aantal gebouwen met steen-, 
kiezel- en houtfunderingen afbeeldt. 

127  Bogaers 1959; Tuinstra 2004; 
Tuinstra/De Wit 2004a; idem 2004b; 
ARCHIS waarnemingsnummers 5992, 
26620, 26630 en 26982.

128  Tuinstra 2004, 19-20; ARCHIS 
waarnemingsnummer 59128.

indeling beslist aannemelijk.124 Bovendien is in de lange zuidwand (op fig. 2.15 
niet zichtbaar) een 1,5 meter brede opening aangetroffen in de uitbraaksleuf 
die als ingang kan worden geïnterpreteerd.125 Deze ingang ligt ter hoogte van de 
overgang van het twee- naar het driebeukige gebouwdeel. In alles weerspiegelt 
deze plattegrond daarmee het gebruikelijke type woonstalhuis, weliswaar niet 
volledig gebouwd van hout en leem maar bestaande uit een stenen sokkel en 
opgetrokken in vakwerk.  
Even ten oosten van het stenen gebouw bevond zich nog een fundamentsleuf 
tegen de noordelijke profielwand. Dit spoor hoort vermoedelijk tot een stenen 
bijgebouw. Misschien is het een aanbouw geweest, maar de precieze construc-
tie van het totale complex is niet uit de configuratie van de grondsporen op te 
maken, ook omdat er meer mogelijkheden bestaan.126 Nog verder oostelijk lag 
een waterput die was opgevuld met bouwpuin. De datering van het complex is 
niet sluitend bij gebrek aan dateerbaar materiaal uit de grondsporen van de 
steenbouw, maar mag analoog aan de Houtense steenbouw in het ‘Oude Dorp’ 
in de tweede helft van de 2de eeuw worden geplaatst. 

Het laatste, nog onbeschreven terrein met steenbouw ligt in ’t Goy aan de 
Tuurdijk (site 53). Het is in de jaren vijftig van de vorige eeuw kleinschalig 
onderzocht door Bogaers en in 2003 nogmaals aan de hand van een proefsleuf 
en een aantal begeleidende proefputten.127 Het resultaat van beide onder-
zoeken was een aanzienlijke hoeveelheid baksteen- en natuursteenmateriaal 
bestaande uit tegulae, imbrices en tufsteen. Bovendien werden bij beide onder-
zoeken fundamenten aangetroffen met een breedte variërend tussen 50 en 80 
cm. Ze bestonden uit gemetselde, onregelmatige blokken Grauwacke Schiefer. 
Tevens heeft Bogaers verschillende stukken beschilderd pleisterwerk gevon-
den. Het grootste fragment had afmetingen van 14 x 12 x 3,5 cm en bestond uit 
een rood beschilderd vlak met een groene omlijsting.128 
Op basis van deze vondsten en de fundamentsleuven mag de aanwezigheid 
van een stenen gebouw worden gereconstrueerd. De precieze omvang en 
oriëntatie van dit gebouw zijn onduidelijk, temeer daar de gegevens van 
Bogaers’ onderzoek nooit zijn gepubliceerd waardoor de positie van zijn 

Fig. 2.15 Overzicht en interpretatie van de steenbouw op Cothen-De Zemelen (site 40) na 
afloop van het onderzoek in 2003. Bewerkt naar ADC-ArcheoProjecten, Amersfoort.
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129  Bogaers schrijft: “(…) is ter 
plaatse een ZO-NW gericht gebouw 
opgetrokken, dat aan de zuidweste-
lijke zijde een 2.90 m breed terras 
heeft gehad.” Opvallend is dat langs 
de noordzijde van het ‘terras’ een 
hoekig grondspoor is opgegraven dat 
aan beide zijden ‘bekleed’ lijkt met 
dakpanfragmenten. Mogelijk is dit 
spoor als een buitenshuis gelegen goot 
te interpreteren, functioneel behorend 
tot een waterleiding of een latrine van 
een gebouw.

130  Het is niet helemaal uitgesloten 
dat deze puinzone niet als een buiten-
gelegen ‘terras’ moet worden geïnter-
preteerd, maar als een binnenshuis 
gelegen vloer.

131  Er ontbreekt ook een stuk funda-
ment in de lange proefsleuf, wanneer 
deze reconstructie voor waar wordt 
aangenomen.

opgravingsputten alleen bij benadering bekend is. Desalniettemin heb ik 
aan de hand van die gegevens en van het proefsleufonderzoek uit 2003 de 
onderstaande reconstructie gemaakt (fi g. 2.16).129 Er zijn drie fundament-
sleuven bekend. Daaruit kunnen zowel een NW-ZO als een dwars daarop 
georiënteerde as binnen het complex worden afgeleid. Indien de ligging van 
de putten van Bogaers goed is gereconstrueerd, bedraagt de afstand tussen 
de NW-ZO georiënteerde muurfundamenten ongeveer veertien meter. Dat 
zou de breedte van een gebouw kunnen vertegenwoordigen, maar een andere 
reconstructie is ook denkbaar. 
Uitgangspunt daarbij is de beschrijving van Bogaers die een puinpakket 
beschreef. Het gaat om een 2,90 meter brede zone die langs het meest noord-
oostelijke fundamentspoor is aangetroffen en bestaat uit een puinconcentratie 
van stukken baksteen, mortel, muurschildering, natuursteen en aardewerk. 
Aan de lange zuidwestelijke zijde is de zone begrensd door natuurstenen die 
exact parallel lagen aan het fundamentspoor. Bogaers omschreef deze puinzo-
ne als een ‘terras’, waarbij hij aan een buiten het gebouw gelegen constructie 
heeft gedacht.130 Indien het voorgaande voor waar wordt aangenomen, kunnen 
de aangetroffen fundamentsleuven niet allemaal tot hetzelfde gebouw hebben 
behoord en moeten de muren aan meerdere gebouwen worden toegeschre-
ven waarvan er één in het zuidwesten en één in het noordoosten kan hebben 
gestaan (fi g. 2.16). 
Van het zuidwestelijke gereconstrueerde bouwwerk is slechts één funda-
mentsleuf bekend zodat de plattegrond onduidelijk blijft. Ook die van het 
noordoostelijke gebouw is ondanks de twee, haaks op elkaar liggende funda-
mentsleuven grotendeels onbekend.131 Echter, afgaande op het buitenshuis 
gelegen ‘terras’ met de rij natuurstenen langs de rand mag een parallel worden 
getrokken met het Houtense stenen gebouw in het ‘Oude Dorp’(site 2). Daar 
bevond zich parallel aan een fundamentsleuf met Grauwacke Schiefer ook op 

Fig. 2.16 Gereconstrueerd overzicht van de steenbouw van ’t Goy-Tuurdijk (site 53).
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132  Zie ook de paragrafen 3.1 en 6.1.

133  Zie verder paragraaf 4.1.2.

134  Mogelijk behoort dit grafveld bij 
de nabijgelegen nederzetting Houten-
Doornkade. Zie ook de paragrafen 
4.1.1 en 4.4.

135  Van het terrein komen ook enkele 
bijzondere prehistorische kokerbijlen 
(Theunissen/Müller/Van Bergeijk 2008)

136  Hessing/Sueur/Jansen 2006, 23.

137  Ondanks onderzoek van de 
Werkgroep Historische kring ‘Tussen 
Rijn en Lek’ is de exacte locatie niet 
te traceren. Mogelijk bevindt die zich 
aan de noordoostzijde van nederzet-
tingsterrein site 98 in de buurt van de 
Watertoren (site 109). Janssen 1843; 
Van Schip 1982; idem 1983; idem 1999; 
Van Rooijen 2007a, 264. In ARCHIS 
zijn de coördinaten 146.649 / 446.164 
als vindplaats vermeld, maar dat is een 
veronderstelling.

138  Hessing 1994a.

139  Janssen 1843; Pleyte 1877-1902; 
Brunsting 1948.

140  Massart 1989.

141  Hier dient vermeld dat onduidelijk 
is waar de pijler oorspronkelijk heeft 
gestaan. Brunsting (1948) suggereerde 
al dat het om spolia zou kunnen gaan. 
Anderen beweren dat er een relatie 
met het nabijgelegen terrein ‘het Kloos-
ter’ heeft bestaan waar naar zeggen 
wel “dikke fundamenten in de grond 
zitten, doch er is nooit een werkelijk 
klooster geweest. Dat zou men immers 
in de bisschoppelijke archieven van 

ongeveer drie meter afstand een minder geprononceerd grondspoor dat als 
porticusfundering is geïnterpreteerd (fig. 4.41). Misschien is dat bij ‘Tuurdijk’ 
ook het geval en is de rij natuurstenen en de tussengelegen puinzone of ‘terras’ 
ook een overdekte porticusconstructie geweest, maar zeker is dat niet. 
  

2.3.5 Rurale grafvelden

Het aantal teruggevonden grafvelden en/of losse begravingen op het platte-
land is absoluut laag te noemen, zeker als het wordt vergeleken met het aantal 
getraceerde rurale nederzettingen. Slechts in vier gevallen gaat het om duide-
lijke rurale grafvelden waar crematiegraven zijn aangetroffen. Twee daarvan 
zijn opgegraven in Wijk bij Duurstede op de locaties ‘De Horden’ (site 33) en 
‘Wijkersloot’ (site 34). Op de sites zijn tezamen meer dan 120 individuen getra-
ceerd.132 Ook het grafveld van Houten-Wulven (site 111) is onderzocht, maar de 
precieze informatie daarover is onduidelijk en niet goed te achterhalen.133 Een 
vierde landelijke begraafplaats (Houten-Jongerius site 29) is alleen bekend uit 
ARCHIS. Daar zijn enkele losse bodemscherven met bijbehorende crematieres-
ten gemeld.134 Het aantal individuen van beide Houtense grafvelden is niet met 
zekerheid vast te stellen. Wel is het vrijwel uitgesloten dat de twee Houtense 
sites (29, 111) direct aan de doorgaande via militaris hebben gelegen. Beide 
vindplaatsen bevinden zich op de Jutphase stroomrug. Deze stroomrug ligt te 
ver “landinwaarts”, bezien vanaf de linkeroever van de (Kromme) Rijn waar de 
militaire weg zal hebben gelopen. Van de twee bovengenoemde Wijkse begraaf-
plaatsen is niet uitgesloten dat ze niet ver van de limesweg hebben gelegen, 
maar het is moeilijk te bewijzen (zie paragraaf 2.3.2).
Dat lijkt iets anders te liggen bij een bijzondere, maar ook enigszins mysterieu-
ze graflocatie in de omgeving van Werkhoven. De vindplaats heeft als toponiem 
‘Zure Maat’(site 115) en bevindt zich even ten zuidwesten van een tegenwoor-
dige opvallende lus of meander van de Kromme Rijn (fig. 2.12). Op de site zijn 
verschillende vondsten gedaan die een nederzetting ter plekke zeker stellen 
(site 98).135 Verder kennen we enkele losse crematieresten136 van het terrein 
waaruit weliswaar graven mogen worden afgeleid, maar waarvan de datering 
niet vaststaat. Ook de relatie met de hierna beschreven bijzondere graflocatie 
lijkt (nog) geen direct verband te hebben aangezien de exacte vondstlocatie 
daarvan onbekend is gebleven.137 

Het gaat bij de bedoelde locatie om de resten van tufsteen en kalkstenen 
blokken die gezamenlijk een indrukwekkend grafmonument moeten hebben 
gevormd (fig. 2.17). Uit de gestapelde blokken valt een omvang van ongeveer 
2 bij 1 meter te reconstrueren en hoewel de oorspronkelijke hoogte niet meer 
is te achterhalen, mag die minstens op 2 meter hoog worden ingeschat.138 De 
fragmenten zijn rond het midden van de 19de eeuw gevonden en door verschil-
lende auteurs beschreven en afgebeeld.139 Aan de gebeeldhouwde frontzijde 
van het monument waren figuren, medaillons en guirlandes weergegeven die 
gezamenlijk een familiescène of eventueel een dodenmaalscène representeren. 
Onder deze voorstelling heeft mogelijk een inscriptie gestaan. 
Het type monument sluit aan bij enkele kolossale grafpijlers uit het Nederger-
maanse gebied waarvan die uit Igel de bekendste representant vormt.140 Het 
is aannemelijk dat een dergelijk monument niet zomaar langs een willekeurig 
landweggetje heeft gestaan, maar dat de grafpijler op een opvallende plek in het 
landschap was geplaatst. Wat dat betreft is de positie goed gekozen op de linker-
oever van de Rijn en ongetwijfeld in de directe omgeving van de via militaris. 
De betekenis van een dergelijk grafmonument in het Kromme-Rijngebied moet 
niet onderschat worden. Dit soort monumenten zijn in de Bataafse civitas 
uiterst zeldzaam en wijken in sterke mate af van de gebruikelijke begravingen 
in het onderzoeksgebied. Alleen al om die reden duidt het monument in de 
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St. Maarten vermeld moeten vinden” 
(Schoemaker 1952, 111). 

142  Cf. Hessing 1994a, 110. Het is af-
komstig van ’t Goy-Groenedijkje/Beusi-
chemseweg I (site 58) en aangetroffen 
tijdens de veldkartering van 1985 (Van 
Tent 1992, 33; idem 1996a, 29).

143  Zie verder paragraaf 4.3.2. Een 
ander stuk zandsteen met beeldhouw-
werk uit Wijk bij Duurstede-De Heul 
dat  secundair was verwerkt in een 
waterbekken uit de Karolingische 
periode, heeft geen deel uitgemaakt 
van een monumentaal grafmonument 
maar was afkomstig van een wijsteen 
die vermoedelijk was opgericht in de 
naaste omgeving van het legerkamp of 
de vicus van Levefanum (Panhuysen 
1978).    

144  Deze graven moeten los worden 
gezien van het nabijgelegen grafveld 
(site 111). Zie verder paragraaf 4.1.2. 

145  Zie verder de hoofdstukken 3 en 4.

richting van een bijzonder persoon of familie, mogelijk een welgestelde per-
soon die tot de top van de elite mag worden gerekend. De residentie van deze 
elite is onbekend en moet misschien niet eens in de naaste omgeving gezocht 
worden.141   
We kennen uit het Kromme-Rijngebied overigens nog een sculptuur van een 
grafmonument (fig. 2.18). Het gaat om een vrij klein fragment van een zand-
stenen mannenkop van hooguit acht centimeter hoog, dat oorspronkelijk deel 
heeft uitgemaakt van een groter, monumentaal grafteken.142 Van een andere 
categorie zijn de kalkstenen grafstenen die niet alleen op de militaire begraaf-
plaatsen zoals bij Vechten, maar ook een enkele keer op het platteland zijn 
aangetroffen. In het Kromme-Rijngebied betreft het een Vroeg-Romeinse steen 
die op de site Houten-Molenzoom is gevonden en die mogelijk ter plekke een 
prominente begraafplaats representeert van een veteraan uit het Romeinse 
leger (fig. 4.43).143

Naast de hierboven genoemde grafvelden en –locaties kennen we ook graven 
die binnen bewoningskernen zijn aangetroffen. Het gaat daarbij soms om 
enkele geïsoleerde begravingen of om een kleine conglomeratie van graf-
structuren binnen nederzettingssites zoals die van Houten-Tiellandt (site 3), 
Houten-Wulven (site 4),144 Houten-Overdam/terrein 8A (site 7), Wijk bij Duur-
stede-De Geer (site 31) en Wijk bij Duurstede-De Horden (site 32).145 Ook op de 
nederzetting Bunnik-Groeneweg (site 88) heeft zowel bewoning als begraving 

Fig. 2.17 Werkhoven-Zure Maat (site 115): delen van een natuurstenen grafmonument. 
Naar Pleyte 1877-1903.
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146  Pers. meded. H. Elsevier-Stok-
mans (Vleuten).

147  Voor de layout van verspreid lig-
gende ‘grafheuvels’ van Odijk-Vinken-
burgweg (site 90) vergelijk bijvoorbeeld 
het grafveld van Schayk (Modderman/
Isings 1960/61).

plaatsgevonden zoals blijkt uit het bovenvermelde mannenkopje (fi g. 2.18). De 
achterliggende data van de melding van ‘Vroeg-Romeinse graven’ op Schak-
wijk-Goyerdijk II (site 67) konden niet worden zeker gesteld en begravingen 
blijven daar voorlopig onduidelijk.146 Verder kunnen op basis van luchtfotografi e 
nog grafstructuren worden aangemerkt. Bij Cothen-Dwarsdijk (site 114) gaat 
het vrij zeker om meerdere randstructuren van grafheuvels   (fi g. 2.19). Andere 
locaties (bijvoorbeeld sites 103 en 90) zijn minder eenduidig te interpreteren. 
Ook is niet zeker of het hier daadwerkelijk grafheuvels betreft (fi g. 2.20)147 en 
of ze eigenlijk wel in de Romeinse tijd gedateerd kunnen worden want geassoci-
eerd vondstmateriaal is nergens voorhanden.

2.4 De keysite voor het landelijke gebied: ‘De Horden’

Uit de voorgaande paragrafen is vast komen te staan dat verspreid over de 
hoge stroomruggen in het Romeinse Kromme-Rijngebied meer dan honderd 
rurale sites hebben bestaan. Toch zijn we over bijvoorbeeld de hoeveelheid 

Fig. 2.18 ’t Goy-Groenedijkje (site 58): zandstenen mannenkopje van een grafmonument. 
Foto Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, Houten.
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148  Zie hoofdstuk 5 voor enkele veel-
betekenende vondstcategorieën en 
paragraaf 6.3 voor de analyse van het 
nederzettingspatroon.

149  Er is slechts een handvol rurale 
nederzettingen die qua omvang en/
of onderzoek vergelijkbaar zijn met 
‘De Horden’. Dit zijn in de Bataafse 
civitas vooral de nederzettingen 
Tiel-Passewaaij (Heeren 2006), Oss-
Westerveld (Schinkel 1994; Wesselingh 
2000), Geldermalsen-Hondsgemet (Van 
Renswoude/Van Kerckhove in prep.) en 
in geringere mate Nijmegen-De Waal-
sprong (Van den Broeke 2001; idem 
2002; idem 2005; idem 2007) daar die 
gegevens (nog) niet uitvoerig gepubli-
ceerd zijn. Op grotere afstand van het 
Nederlandse rivierengebied is er het 
onderzoek van  Hoogeloon (Slofstra 
1982b; idem 1987; idem 1991; Jeneson 
2004), Lieshout (Hiddink 2005a) en 
Nederweert (Hiddink 2005b) en kennen 
we uit het Cananefaatse bestuursdis-
trict nog Rijswijk-De Bult (Bloemers 
1978), Leidschendam-Leeuwenbergh 
(Wiepking 1997) en Den Haag-Wate-
ringseveld (Siemons/Lanzing, in prep.). 
Zie ook de paragrafen 1.5 en 6.4.

150  Van der Voort/Poelman/Van Es 
1979.

gelijktijdige huishoudens per site en de chronologie van die nederzettingen 
maar matig geïnformeerd. Over deze en andere aspecten en ontwikkelingen 
van de nederzettingen kan alleen op basis van verschillende vondstkarteringen 
nog iets meer te weten worden gekomen,148 aangevuld met de opgravingsge-
gevens die in het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden, ook al zijn dat er 
maar bijzonder weinig, vergeleken met het totaal aantal sites (zie fig. 2.12).
De vindplaats ‘De Horden’ in Wijk bij Duurstede is één van de meest uitvoerig 
en compleet onderzochte rurale nederzettingen in Nederland en dus ook van 
het Kromme-Rijngebied.149 Doordat het terrein met ruim een meter klei was 
afgedekt, had de ploeg de vindplaats nooit geraakt en waren mede daardoor 
de grondsporen uitstekend bewaard gebleven.150 Bijzonder daarbij is vooral 
de grote hoeveelheid herkenbare sporen van tientallen gebouwen. Binnen 
die gebouwsporen zijn hoofd- en bijgebouwen herkend waarbij bovendien 
een chronologische en dynamische ontwikkeling aantoonbaar is van de Late 
IJzertijd tot en met de Midden-Romeinse periode. Daarmee is ‘De Horden’ als 
een zogenaamde sleutelvindplaats of keysite te beschouwen voor het studiege-
bied en kan de vraag worden gesteld of de site als representatief voorbeeld kan 
worden genomen voor de rest van de regio. 
Problematisch is het gegeven dat we maar één ‘De Horden’ kennen uit het 
Kromme-Rijngebied. Andere grote nederzettingsterreinen zouden in theorie 
een analoge ontwikkeling als ‘De Horden’ kunnen hebben meegemaakt, maar 
dat is niet zeker. Natuurlijk blijft het van belang om voorzichtig om te gaan 

Fig. 2.19 Cothen-Dwarsdijk (site 114): luchtfoto met net boven het vliegtuigwiel de sporen van 
ronde randstructuren van graven. Opname naar het noorden met op de achtergrond Cothen. 
Bron: Provincie Utrecht.
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151  Cf. Hiddink 1999, 86.

met generaliseringen gebaseerd op waarnemingen op site-niveau. Desondanks 
dient geprobeerd te worden de ontwikkeling van individuele nederzettingen in 
verband te brengen met processen op bovenlokaal niveau.151 Om toch greep te 
krijgen op de ontwikkelingen van die individuele nederzettingen en de achter-
liggende processen, geldt hypothetisch gezien dat ‘De Horden’ kenmerkend en 
representatief zou kunnen zijn voor andere (grote) nederzettingsterreinen in 
het Kromme-Rijngebied, of in bredere zin geformuleerd voor de landelijke zone 
direct grenzend aan de Romeinse militaire limes. Deze veronderstelling is de 
basis voor een belangrijke onderzoeksvraag van waaruit verklaringen kun-
nen worden gezocht voor de ontwikkeling van het landelijk gebied gedurende 
de Romeinse periode. Anders gezegd: de chronologische ontwikkelingen en 
processen van de vindplaats ‘De Horden’ kunnen als kapstok worden gebruikt 
om de dynamiek van andere nederzettingsterreinen in het Kromme-Rijngebied 
te bestuderen. 
Methodisch is hier ook al het één en ander over gezegd in paragraaf 1.6. De 
precieze karakteristieken van ‘De Horden’, (bijvoorbeeld aangaande neder-
zettingsvorm door de tijd heen en andere kenmerken die toepasbaar zouden 
kunnen zijn op nederzettingsterreinen in het Kromme-Rijngebied), worden 
beschreven in het hierna volgende hoofdstuk en specifiek in paragraaf 3.5. 
Een in ruimer verband uitgevoerde vergelijking met ‘De Horden’-achtige sites, 
wordt onder andere in paragraaf 6.3 besproken. 
Hopelijk kan uit de resultaten van deze nederzettingsanalyse in het grensge-
bied tussen de legerkampen van Fectio en Levefanum, een beter begrip worden 
verkregen over dit deel van het Bataafse platteland in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling. Doel ervan is om de dynamiek binnen de nederzettingen en 
de onderliggende processen te doorgronden. Daarmee zou de belangrijkste 
onderzoeksvraag kunnen worden beantwoord, namelijk hoe aan de hand van 
het veranderende nederzettingspatroon de integratie van de Bataafse platte-
landsbevolking in het Romeinse rijk is af te lezen.

Fig. 2.20 Odijk-De Vinkenburgweg (site 90): luchtfoto van een aantal ronde grondsporen die 
mogelijke grafheuvels voorstellen. Opname vanuit het zuidwesten. Bron: Provincie Utrecht.
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Hoofdstuk 3. Wijk bij Duurstede-De Horden en 
De Geer

3.1 Inleiding ‘De Horden’

In het centraal-Nederlandse rivierengebied, op de splitsing van de rivieren de 
Lek en de Kromme Rijn, ligt Wijk bij Duurstede. Deze plaats is historisch vooral 
bekend geworden doordat ter plekke de Vroegmiddeleeuwse nederzetting 
Dorestad lag.1 Daarnaast zijn in Wijk en omgeving veel vindplaatsen bekend 
geworden uit andere bewoningsperioden, onder andere uit de Romeinse tijd. 
Verreweg de belangrijkste vindplaats uit de Romeinse periode betreft het ter-

1  Van Es 1969; idem 1990; Van Es/
Verwers 1980; idem 1995. Fig. 3.1 Topografi e Wijk bij Duurstede.

0 500 1000 m

15
00

00

443750

Wijk bij Duurstede

De Geer

De Horden

castellum

 L

ek

Wijk bij Duurstede

De Geer

De Horden

opgravingsputten

fosfaatplek

castellum

K

romme Rijn



60

2  Bijlage 1: sites 32 en 33. De naam 
‘De Horden’ is gebaseerd op een oude 
veldnaam of toponiem die vervolgens is 
gebruikt in het woningbouwprogramma 
van de gemeente.

3  Zie voor een uitvoerige discussie 
Hessing/Steenbeek 1990. Verder ook 
Berendsen 1982; Berendsen/
Stouthamer 2001, 75-79.

4  Kooistra 1996, 118.

5  Vgl. Vossen (2007, 42) voor de 
microregio Tiel. Als die berekeningen 
van Vossen toegepast worden op ‘De 
Horden’ zou er, gelet op de omvang van 
beide nederzettingen, een vergelijk-
baar aantal hectares aan geschikte ak-
kerbouw- en weidegrond beschikbaar 
moeten zijn geweest; anders gezegd 
ongeveer 33 ha. Vergelijk verder de 
discussie bij Bloemers (1978, 103 ff), 
Groot/Heeren/Kooistra/Vos (in druk) en 
ook de paragrafen 6.3 en 6.5.

6  Van der Voort/Poelman/Van Es 1979.

7  Hier is de meest recente omvang 
genomen zoals opgemeten door Van 
der Voort in 1977 (Zie Van der Voort/
Poelman/Van Es 1979, 456, afb.8), in 
tegenstelling tot Hessing (1994b, 226) 
die uitgaat van 3,5 ha wat overeenkomt 
met de oudere kartering van Van Haaff 
(1972).

8  Van Tent 1988, 36-46; Van Tent 1992, 
23-27; Hessing/Steenbeek 1990; Van 
Es 1994a; idem 1994b; idem 1994c; 
Hessing 1994b.

9  Hessing 1989; idem 1991.

10  Vos 2002.

11  Hessing/Steenbeek 1990, 26-28.

rein ‘De Horden’ dat even ten westen van de dorpskern van Wijk bij Duurstede 
ligt (fig. 3.1).2 Landschappelijk bekeken, bestaat de ondergrond van het gebied 
uit een aantal min of meer parallel lopende, gebogen ruggen opgebouwd uit 
grind, zand en zavelige grond. Even ten zuiden van deze ruggen bevond zich 
een smalle restgeul. Met enige moeite kan hierin het patroon van een kron-
kelwaard worden herkend, anders gezegd, een verlande binnenbocht van het 
Werkhovense riviersysteem.3 De flanken en hoogste delen van deze stroomrug 
(3,25 m NAP of hoger) waren goed geschikt voor bewoning en akkerbouw. De 
Werkhovense stroomrug ligt over het algemeen relatief laag, maar altijd nog 
hoger dan de omliggende komgebieden. Die lage komgronden waren hoofdza-
kelijk in gebruik als weidegrond voor de veeteelt.4 Het blijft echter moeilijk om 
exacte oppervlaktes in hectares aan bouwland en weidegebied vast te stellen.5 

‘De Horden’ is opgegraven tussen 1977 en 1987. Voorafgaand aan de opgra-
vingen was het terrein grotendeels in gebruik als boomgaard en was van de 
archeologie van het gebied eigenlijk maar weinig bekend. Alleen een bodem-
kartering uit de jaren vijftig van de vorige eeuw door de Landbouwuniversiteit 
Wageningen had fosfaatconcentraties opgeleverd, waaruit een mogelijke 
relatie met archeologische resten viel af te lezen.6 Aan het oppervlak werden 
maar nauwelijks scherven gevonden en hoewel uit een enkel proefputje wel 
wat Romeins vondstmateriaal naar boven werd gehaald en ook de fosfaatcon-
centratie een omvang van 2,3 ha. omvatte,7 leek het terrein niet bijzonder 
veelbelovend. Pas toen duidelijk werd dat ook ‘De Horden’ zou worden volge-
bouwd, werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw een proefsleuf gegraven. 
Daaruit kwamen uitstekend geconserveerde grondsporen uit verschillende 
perioden naar boven. Op grond van deze bevindingen werd besloten om het 
terrein op te graven. Tijdens dat onderzoek is een gebied van ongeveer 14 
ha archeologisch onderzocht. Daaruit volgde dat de vindplaats een lange 
bewoningsgeschiedenis heeft gekend.8 Niet alleen zijn er bewoningssporen 
aangetroffen uit de Midden-Bronstijd en de Vroege IJzertijd,9 maar vooral in 
de Late IJzertijd en Romeinse tijd was de vindplaats intensief bewoond. Ook in 
de Vroege Middeleeuwen moet de vindplaats toegankelijk zijn geweest, getuige 
enkele vondsten uit het gebied, maar omdat er geen grondsporen uit deze peri-
ode zijn gedocumenteerd, is hier geen sprake van een echte bewoningsfase.
Uit de Late IJzertijd en de Romeinse periode stammen grondsporen van een 
omvangrijke nederzetting waarbinnen verscheidene huisplaatsen zijn her-
kend (fig. 3.2).10 Deze huisplaatsen bestaan op zichzelf weer uit meerdere, 
elkaar in de tijd opvolgende woonstalhuizen met bijbehorende erven waarop 
nevengebouwen stonden en waterputten waren ingegraven. De meeste neder-
zettingselementen zijn ondergebracht binnen een groot verkavelingsysteem 
van brede greppels. Die greppels brachten structuur aan binnen en buiten het 
nederzettingslandschap en verzorgden tegelijkertijd op een bepaald moment 
de drainage van het nederzettingsterrein. In de kavelsloten die de nederzet-
ting omsloten, maar ook binnen de drainagesloten die om de individuele huizen 
waren gegraven, zijn verschillende fasen te onderscheiden. Ook het omliggende 
gebied, waar akkerbouw en veeteelt plaats hebben gevonden, was verkaveld 
in percelen van variërende omvang. Drainage bleef in het gehele bewonings-
gebied een noodzaak. Dit kwam niet zozeer door overstromingen want in de 
Romeinse tijd was de fluviale activiteit op ‘De Horden’ vrij gering, maar werd 
veroorzaakt door de geleidelijke stijging van het grondwater.11 Het is zeer wel 
mogelijk dat dit stijgende grondwater de uiteindelijke reden was dat de neder-
zetting omstreeks het begin van de 3de eeuw na Chr. werd verlaten. Helemaal 
ontoegankelijk werd het terrein echter niet, getuige enkele losse vondsten uit 
de 4de eeuw en de Merovingische/Karolingische tijd, en de graven op een van de 
nabijgelegen grafvelden. 



61

Fi
g.

 3
.2

 G
es

ch
em

at
is

ee
rd

 s
tr

uc
tu

re
no

ve
rz

ic
ht

 v
an

 d
e 

be
w

on
in

gs
sp

or
en

 u
it

 d
e 

La
te

 IJ
ze

rt
ijd

 e
n 

R
om

ei
ns

e 
pe

ri
od

e 
va

n 
W

ijk
 b

ij 
D

uu
rs

te
de

-D
e 

H
or

de
n.

H1

H4

B1
5

H5

B4
H2

0
B3

H2
3

H1
5H3B1

1

B1
2

B1
3

H1
6

H1
2

B1

S1
5

H2
B5

H2
3

H2
4

H1
9

H7
H1

7

H8

H1
3

H1
4

H7

W
11

H1
0

H1
1

H1
8

H6
H2

1B6

B7
B1

4

B8
B9

B1
0

H9

H2
2

H2
5

B2

0
50

10
0 

m

B3
B4



62

Er zijn immers verscheidene locaties getraceerd waar de gemeenschap haar 
doden heeft begraven. Allereerst is direct ten noorden van de nederzetting een 
klein grafveld bekend waarin ongeveer 80 individuen ter aarde zijn besteld.12 
De crematies zijn op zijn vroegst te dateren vanaf 120/150 na Chr. Het jongst te 
dateren graf stamt vermoedelijk uit de eerste decennia van de 3de eeuw na Chr. 
Verder zijn nog verspreid buiten de nederzetting de crematiegraven gevonden 
van minstens 20 individuen. Maar ook binnen de contouren van de nederzetting 
bevonden zich meerdere ‘losse vondsten’ van menselijk bot in kavel- en huis-
sloten. Tot slot is op amper 200 meter noordoostelijk van ‘De Horden’ op het 
terrein aan de Wijkersloot een conglomeratie van begravingen aangetroffen 
waarbinnen maximaal 34 gecremeerde individuen zijn vastgesteld.13

3.2 Introductie op de gebouwplattegronden14

3.2.1 Typen Haps, Alphen-Ekeren en ‘De Horden’

Tijdens de opgraving zijn de grondsporen van ruim honderd gebouwen terug-
gevonden. Het gaat daarbij zowel om hoofdgebouwen (25), bijgebouwen (15) 
en kleinere opslagstructuren (89) met verschillende oppervlaktes en functies. 
Bij de hoofdgebouwen gaat het in alle gevallen om houten bouwwerken met 
forse palen in het interieur die een vermoedelijk met riet of stro bedekte dak-
constructie hebben gedragen. Van de oorspronkelijke gebouwen rest vaak niet 
meer dan een tweedimensionale plattegrond en de dieper ingegraven restan-
ten van paalkuilen waarin binnen-, buiten- en eventueel wandstijlen waren 
geplaatst. Uit die plattegronden kan worden afgeleid dat alle hoofdgebouwen 
waren opgezet volgens een rechthoekig grondplan. De meeste hoofdgebouwen 
hadden twee tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden.15 Het dak 
werd gedragen door stijlen die zich in het interieur bevonden. Van deze palen 
restte meestal niets meer dan verkleuringen in de grond, maar aan de hand 
daarvan konden de posities van de binnenstijlen worden vastgesteld. Uit het 
onderzoek hiernaar bleek dat veel hoofdgebouwen een tweebeukige boven-
grondse constructie hadden, waarbij de middenstijlen op een rij stonden in de 
lengteas van een gebouw.16 Een dergelijk tweebeukige bouwtraditie heeft zijn 
wortels al in de Bronstijd.17 Vanaf de Midden-IJzertijd en vooral de Late IJzer-
tijd ontstond een geografisch onderscheid in de verspreiding van tweebeukige 
en driebeukige huistypen.18 De grens tussen beide verspreidingsgebieden werd 
gevormd door de grote rivieren in Midden-Nederland. Het driebeukige type 
kwam voornamelijk ten noorden en het tweebeukige type Haps19 ten zuiden van 
de grote rivieren voor.
Ondanks de continuïteit van het gebruik van tweebeukige gebouwen in de 
Romeinse periode zijn er opmerkelijke verschillen met de IJzertijdgebouwen. 
De Haps-huizen (fig. 3.3) hadden een veel lichtere constructie met betrekkelijk 
smalle middenstijlen, terwijl de Romeinse constructies veel zwaarder, robuus-
ter en met forse middenstijlen waren uitgerust. Het dak werd ondersteund 
door drie of meer forse middenstijlen met een gemiddelde diameter van 0,30-
0,40 m. Ook kunnen bij gebouwen uit Vroeg-Romeinse periode de wandstijlen 
in een greppel zijn geplaatst en kunnen buitenstijlen ontbreken. Deze tweebeu-
kige variant wordt gewoonlijk aangeduid als het type Alphen-Ekeren (fig. 3.3).20 
Het is niet helemaal duidelijk waar we de oorsprong van deze Vroeg-Romeinse 
wandgreppelhuizen moeten zoeken.21 Maar duidelijk is wel dat ze vanaf het 
midden van de 1ste eeuw voor Chr. vrij plotseling komen opzetten en tussen 50 
voor Chr. en 50 na Chr. in vrijwel elke nederzetting voorkomen, soms samen 
met de lichter geconstrueerde huizen. 
De vervanging van licht geconstrueerde huizen door robuustere constructies 
had hoogstwaarschijnlijk een langere levensduur tot gevolg.22 Bij sommige 
Alphen-Ekeren huizen ging de tweebeukigheid deels verloren en ontstonden 

12  Pers. meded. W.A.M. Hessing 
(Vestigia). Zie bijlage 1: site 33.

13  Verwers 1975. Bijlage 1: site 34: 
hier Wijkersloot I genoemd.

14  Ik heb deze plattegronden bewerkt 
in het kader van mijn doctoraalexamen 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
(Vos 1994). Later zijn de plattegronden 
alsnog in een rapportage verschenen 
(Vos 2002) welke de basis is geweest 
voor dit hoofdstuk. Daarbinnen zijn ten 
opzichte van destijds enkele bijstellin-
gen en veranderingen toegepast, vooral 
als het gaat om de periodisering en de 
interpretatie van de vindplaats.

15  Indien ingangen moeilijk kunnen 
worden aangetoond, mag de plaats 
van de ingangen worden afgeleid uit 
de aanwezigheid van zogenaamde 
ingangskuilen, zoals in het Noord-
Nederlandse Wijster het geval is (Van 
Es 1967, 52, 119; Huijts 1992, 111; 
Zimmermann 1992, 44, (typ 1c), 142). 
Dergelijke kuilen lagen open tijdens 
het gebruik van de gebouwen en zullen 
met een rooster of plankier bedekt 
zijn geweest. Ze dienden om afval en 
ongedierte buiten te houden. Zie onder 
meer H11 (type Horden 2A).

16  Bij het onderzoek moet wel 
rekening worden gehouden met het 
gegeven dat in een verticaal gegraven 
paalkuil niet altijd een verticale paal 
hoeft hebben gestaan (Harsema 1985, 
214). De precieze reconstructie van de 
gebouwen valt echter buiten dit onder-
zoek; zie daarvoor o.a. Harsema 1982; 
Huijts 1992; Hiddink 2005a; Heeren 
2006, huis 1.

17  Van Es 1989, 349.

18  Van Es 1982, 144; idem 1988; Roy-
mans 1990, 170 ff; Slofstra 1991, 139. 

19  Verwers 1972.

20  Van der Sanden 1977; De Boe/
Lauwers 1980; Van der Sanden 1987a; 
Slofstra 1991.

21  Sommige auteurs veronderstellen 
een verband tussen de komst van de 
Bataven in het rivierengebied en het 
verschijnen van deze gebouwvorm (Van 
Enckevort 2001, 348 met verwijzingen; 
vgl. Willems 1984, 215-216). 
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gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk driebeukige gebouwen. Het rivierengebied is te 
beschouwen als de overgangszone tussen twee- en driebeukige huistypen. Hoe-
wel het gebied deel uitmaakte van de tweebeukige Hauslandschaft, heeft ook 
het driebeukige type invloed uitgeoefend op de in het rivierengebied toegepaste 
bouwwijze. Dit gaat in ieder geval terug tot de late 1ste eeuw voor Chr. waarbij 
er sprake lijkt van een lokale ontwikkeling aangezien de dichtste verspreiding 
van twee/driebeukige huizen in het rivierengebied plaatsvond.23 
Vanaf het eind van de 1ste eeuw na Chr. onderging het type Alphen-Ekeren een 
aantal veranderingen. Er konden technische aanpassingen plaatsvinden 
met betrekking tot de wand- en dakconstructie; bijvoorbeeld, een centraal 
geplaatste middenstijl kon vervangen zijn door twee tegenover elkaar gelegen 
zware wandstijlen.24 Ook werden de huizen over het algemeen langer en vanaf 
het tweede kwart van de 2de eeuw na Chr. verschenen de verdiepte staldelen 
of zogenaamde potstallen.25 Tot het begin van de 3de eeuw na Chr. is het type 
Alphen-Ekeren het dominante huistype in het verspreidingsgebied van de twee-
beukige gebouwen.

De hoofdgebouwen in de nederzetting ‘De Horden’ hebben overeenkomsten 
met het type Alphen-Ekeren maar wijken daar ook weer enigszins van af.26 Ook 
zijn er parallellen met enkele plattegrondtypen uit Oss, bijvoorbeeld de typen 
Oss 7B, 8A, 8B, 8C en 9A.27 
Zowel de volledig tweebeukige als de twee-driebeukige variant komen op ‘De 
Horden’ voor. Naast deze twee bouwwijzen werd een derde variant aangetrof-
fen, die gedeeltelijk twee-, gedeeltelijk éénbeukig was ingedeeld. Het dak van 
het éénbeukige gedeelte werd ondersteund door binnenstijlen die dicht tegen 
of in de wanden van een gebouw waren geplaatst. Dat principe, van het vervan-
gen van één of meer middenstijlen voor een paar zware wandstijlen, vinden we 
na verloop van tijd op vele nederzettingen terug in het rivierengebied en op de 
Zuid-Nederlandse zandgronden.28 
De wanden van de gebouwen bestonden uit palen waartussen twijgen en tak-
ken waren gevlochten. De aldus gemaakte vlechtwerkpanelen werden met 
klei, leem en een mengsel van strohaksel of mest besmeerd zodat een stevige 
wandconstructie ontstond; iets wat wij tegenwoordig ‘vakwerkbouw’ zouden 
noemen. De stevigheid werd verder verbeterd door de gehele wand in te graven 

22  Men veronderstelt dat een huis 
ongeveer één generatie meegaat 
(Gerritsen 2003), d.w.z. 30 à 40 jaar 
heeft bestaan, maar in sommige geval-
len wordt de levensduur op 50 jaar of 
meer geschat (cf. Slofstra 1991, 140, 
noot 20; zie verder ook Schinkel 1994, 
27; Hiddink 1999, 90; Wesselingh 
2000, 22.

23  Van Es 1982; idem 1989; Roymans 
1990, 170 ff; Slofstra 1991, 141; Van 
Enckevort 2001, 346 ff. Zie verder 
bijvoorbeeld de nederzettingen te 
Tiel-Passewaaij (Heeren 2006), Oss-
Westerveld (Van der Sanden 1987a; 
Wesselingh 2000), Oss-Schalkskamp 
(Verwers 1991, 129), Beers-Gassel 
(Verwers 1991, 133), Nieuwegein-Ba-
tau Noord (Ooyevaar 1990); Geldermal-
sen-Hondsgemet (Van Renswoude/Van 
Kerckhove, in prep). 

24  Slofstra 1991, 141.

25  Slofstra/Lammers/Aarts 1993; Ver-
wers 2000, 116; Hiddink 2005a, 119.

26  Ik geef er daarom de voorkeur aan 
om de gebouwen uit Wijk bij Duurstede 
met een eigen typologische benaming 
weer te geven, maar zal wel zoveel mo-
gelijk aansluiten bij bekende parallellen 
en daar waar mogelijk ook telkens aan 
refereren. Vgl. Van Hoof 2007.

27  Schinkel 1994; Wesselingh 2000.

28  Op de Zuid-Nederlandse zandgron-
den vindt deze ontwikkeling later (2de 
eeuw) plaats dan in het rivierengebied 
(ca. 90-100 na Chr.), terwijl op ‘De 
Horden’ de eerste huizen met dit bouw-
principe aan het begin van de Flavische 
periode lijken te bestaan (huis 7; zie 
verderop). 

Fig. 3.3 Huisplattegronden van de typen Haps (naar Verwers 1972, fig. 48) en Alphen-Ekeren 
(naar Van der Sanden 1987a, fig. 6).

0 4 m
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in een ondiepe sleuf, de wandgreppel, waarbij de wand gefundeerd was op een 
onderligger of balk. Zoals hiervoor al gezegd komen de hiernaar genoemde 
wandgreppelhuizen vanaf ongeveer het midden van de 1ste eeuw voor Chr. voor 
binnen de rurale Romeinse huizenbouw.29

Bij alle Wijkse huisvarianten kunnen zogenaamde buitenstijlen voorkomen, die 
aan de buitenzijde een gebouw omsloten en op regelmatige afstand van elkaar 
én van de wand waren geplaatst. Meestal waren deze palen betrekkelijk dicht 
bij de wanden gepositioneerd. Dat wil niet per definitie zeggen dat ze daarmee 
ook een deel van de daklast hebben overgenomen van de wanden. Gebouwen 
met buitenstijlen zijn geen nieuw fenomeen in de Romeinse periode, maar 
bestaan ook al in de IJzertijd zoals blijkt uit de door Verwers gepubliceerde 
plattegronden van het type Haps.30 In de Romeinse tijd lijkt het voorkomen van 
buitenstijlen zich te beperken tot het rivierengebied en de Maaskant, en komen 
ze verder zuidelijk (en noordelijk!) niet tot nauwelijks voor.31 
Naast dit soort buitenstijlen die dicht tegen de wanden stonden, zijn bij sommi-
ge gebouwen op ‘De Horden’ ook buitenstijlen aangetroffen die op een grotere 
afstand van de wanden waren geplaatst. In het meest extreme geval bedroeg de 
afstand 1,50 m langs de lange zijden en 3 m aan de korte kopse zijden van een 
gebouw.32 Bij dergelijke constructies speelt het verdelen van de daklast over de 
buitenstijlen volgens mij geen rol, maar is sprake van een soort overdekte gale-
rij of veranda.33 Er was daardoor genoeg ruimte voor bijvoorbeeld (bijzondere?) 
opslag zoals blijkt uit de vondst van een compleet ingegraven dolium ter plaatse 
van het huis H9. Bij dit soort veranda’s en palenomgangen wordt wel beweerd 
dat er sprake zou zijn van een porticus naar Romeins voorbeeld.34 Maar het is 
de vraag of de bewoners van deze rurale gemeenschappen werkelijk (alleen) 
het doel hadden om dergelijke zuilenomgangen na te bootsen, wat hun refe-
rentiekader is geweest en of het om een werkelijke  transformatie gaat van 
de “inheemse” bouwtraditie. Daarbij kunnen onder Romeinse invloed nieuwe 
bouwtechnische constructiemethoden, stijlen en materialen zijn toegepast die 
zijn geïntegreerd in de bestaande traditionele bouwwijze.35

3.2.2 Functie van de hoofdgebouwen

De huisplattegronden wijzen onmiskenbaar op de functie van boerderijen. De 
karakteristieken daarvan zijn allereerst dat mens en dier onder een en hetzelf-
de dak woonden. Een dergelijke huizenbouwtraditie maakt geografisch gezien 
deel uit van een Hauslandschaft die zich over de Noordwest-Europese laagvlak-
te en het zuidelijke deel van Scandinavië uitspreidt. De traditie gaat terug tot 
de Midden-Bronstijd en continueert feitelijk tot in onze huidige moderne tijd.36 
De rechthoekige plattegronden van de boerderijen vertonen een duidelijke 
tweedeling in het interieur aan weerszijden van de twee ingangen. De plaats 
van de ingangen is bij de meeste huizen goed herkenbaar. Daar waar dat niet 
het geval is, kan de positie worden opgemaakt uit de aanwezigheid van deur-
postpalen, waarbij altijd één deurpost in een lijn staat met een middenstijl. In 
het uiterste geval kan naar analogie van andere, vergelijkbare plattegronden de 
plaats van de ingangen worden bepaald. 
De ingangen bevinden zich vrijwel altijd tegenover elkaar halverwege de lange 
wanden en verdeelden een gebouw functioneel in een woon- en staldeel. Over 
het algemeen wordt aangenomen dat de stal primair diende voor het stallen 
van rundvee, maar ook geiten en paarden kunnen er onderdak hebben gevon-
den. Hoe men de combinatie mens/dier onder één dak in de oudheid heeft 
toegepast, kan goed worden afgelezen uit de uitstekend bewaarde boerderij-
plattegronden uit Noord-Nederlandse terpen, die veel informatie geven over de 
indeling van de prehistorische huizen.37 Stalgedeelten in minder goed over-
geleverde huisplattegronden kunnen aan de hand van een aantal kenmerken 
worden herkend.38 Zo bevindt zich vaak een opening in de korte wand van een 

29  Slofstra 1991, 139. Andere 
wandconstructies kunnen bestaan uit 
paarsgewijs geplaatste wandstijlen 
waartussen vlechtwerkpanelen zijn 
bevestigd; type Oss 5A (Schinkel 1994; 
Wesselingh 2000). Zie verder Van der 
Sanden 1987a, 58; en Hiddink 2005a, 
114-120 voor het overgangstype Oss-
Ussen / Alphen-Ekeren.

30  Verwers 1972, 83. De buitenstijlen 
bij het type Haps staan op ca. 0,50 tot 
0,80 m van de wanden en hebben een 
dakvoetondersteunende functie gehad. 
Bij H10 en H21 van ‘De Horden’ mag 
men op grond van vergelijkbare afstan-
den tussen wanden en buitenstijlen een 
identieke functie veronderstellen, maar 
ik betwijfel dit (zie paragraaf 6.4).

31  Zie ook paragraaf 6.4.

32  Het gaat om de 2de-eeuwse gebou-
wen H9 en H25.

33  Indien de buitenstijlen toch een deel 
van de daklast hebben ondersteund, 
betekent dat bij een dakhoek van 45° en 
een wandhoogte van 1,80 m de buiten-
stijlen slechts enkele decimeters boven 
het toenmalige loopniveau uitstaken. 
Vgl. Verwers/Kooistra 1990, 280; Huijts 
1992, 23; Hiddink 2005a, 285. Het grote 
oppervlak tussen buitenstijlen en wan-
den is in dat geval nauwelijks bruikbaar, 
aangezien men niet overal rechtop kon 
staan. Als het oppervlak tussen wanden 
en buitenstijlen wél gebruikt werd, 
zouden bij een dakhoek van 45° en bui-
tenstijlen van ongeveer 1,50 m lengte 
de wanden een extreme hoogte van 3 m 
bereiken. De nok van het dak zou in dat 
geval ongeveer 7 m boven het loopni-
veau uitsteken. Zie Van Haaff (1987), 
Harsema (1982) en Huijts (1992) voor 
een discussie over reconstructies van 
pre- en protohistorische huizen. Het is 
overigens niet helemaal uitgesloten dat 
zeer hoge huizen met een bovenverdie-
ping en/of hoge zolder hebben bestaan 
in de Romeinse periode. Het is echter 
meer aannemelijk om mijns inziens een 
oplossing voor dit probleem te zoeken in 
een minder steile dakhoek. Zie verder 
paragraaf 6.4. 

34  Zie bijvoorbeeld Van Es/Sarfatij/Wol-
tering 1988, 158; Slofstra 1991, 159 ff; 
Vos 2002, 82-83; Jansen 2007, 101 ff. 

35  Vgl. Woolf 1998, 144 ff. Een goed 
voorbeeld hiervan is de veelvuldige 
toepassing van ijzeren spijkers bij 
deze huizen in tegenstelling tot de 
vroeg-1ste eeuwse boerderijen. Zie ook 
paragraaf 6.4.
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36  Roymans 1995a, 49 ff.

37  Van Giffen 1936; zie ook Knol 2005, 
84; Taayke (2005a) met een verwijzing 
naar de best bewaarde plattegronden 
met allerlei constructieve details uit 
het Duitse Feddersen Wierde (Haarna-
gel 1979).

38  Waterbolk 1975, 386; Schmid/Zim-
mermann 1976, 25.

39  Extra ingang(en) in de lange zijde(n) 
kan (kunnen) ook als stalingang(en) 
hebben gediend, zoals blijkt uit de plat-
tegronden van huis 1, 42, 45 en 46 uit 
Lieshout-Beekseweg (Hiddink 2005a). 

40  Harsema 1985, 223. Bij ‘De Horden’ 
is dit element soms wel aantoonbaar, 
bijv. bij de stal van huis 2, maar is 
het niet een noodzakelijk of doorslag-
gevende factor geweest om woon- en 
stalgedeelte van elkaar te kunnen 
onderscheiden.

41  Zeker als het om verdiepte stalde-
len gaat, bevindt die zich meestal aan 
de oostkant van het gebouw (Slofstra 
1991, 143). Maar dat er ‘blijkbaar geen 
dwingende praktische of rituele rede-
nen bestonden voor een ligging in het 
oosten’ (Hiddink 2005a, 126-127 met 
verwijzingen), bewijzen voorbeelden 
uit het Vrije Germanië waar stallen ook 
aan de westzijde of het midden van een 
boerderij kunnen zijn aangelegd.

42  In West-Nederland komen ook één-
beukige typen voor evenals gebouwen 
met een A-constructie. Zie voor een 
recent overzicht Kodde 2007. 

43  In overeenstemming met Huijts 
(1992) wordt hier verder consequent 
gesproken van één-, twee- of driebeu-
kig i.p.v. “schepig” aangezien die term 
feitelijk alleen betrekking heeft voor de 
indeling van kerkgebouwen.

44  Waterbolk (1975, 386) verwijst 
naar het onderzoek van Ezinge (Van 
Giffen 1936) waar ondermeer werd 
geconstateerd dat de dieren met hun 
kop naar de wand stonden zodat in 
het ‘middenpad’ mest kon worden 
verzameld. Zie ook Zimmermann 1999, 
132-133.

45  Cf. Van Es (1981, 175) die stelt dat 
men al vroeg in de prehistorie streefde 
naar de reductie van het aantal nokstij-
len in het woonhuis.

46  Uitzonderingen hierop zijn de plat-
tegronden van H7, H10, H11 en H22 

stalgedeelte - de staldeur;39 worden soms wanden van veeboxen aangetroffen; 
zijn er soms indicaties voor mest in de verdiepte staldelen of zogenaamde pot-
stallen; staan in stalgedeelten de dakdragende staanders wat dichter bij elkaar, 
in tegenstelling tot die in woongedeelten. Harsema stelt dat men over het 
algemeen voor de bouw van een woonstalhuis graag een licht hellend vlak koos, 
waarbij het stalgedeelte aan de lage zijde werd gesitueerd.40 Daardoor bleef 
het woonhuis relatief schoon en was het bijvoorbeeld gemakkelijker om afval 
en stalmest uit de stal te verwijderen. Indien de oorspronkelijke helling in het 
opgravingsvlak niet meer aanwezig is, kan toch indirect het stalgedeelte wor-
den afgeleid, omdat stalsporen over het algemeen iets beter bewaard kan zijn, 
aangezien de stal oorspronkelijk iets lager was gelegen. Ook is een stal dikwijls 
in de oostelijke helft van een boerderij gelegen, waarbij met de overheersende 
westenwinden in onze contreien, woongedeelten min of meer gevrijwaard 
waren van stank en andere overlast.41 Tot slot kunnen in ideale omstandighe-
den de hoefafdrukken van vee het staldeel markeren.
De woonstalhuizen uit het noorden en westen van Nederland zijn over het 
algemeen van het driebeukige huistype.42 Een zodanige driebeukige constructie 
is voor een stal zeer geschikt, omdat aan weerszijden van het ‘middenschip’43 
het vee gestald kon worden.44 Ook bij enkele hoofdgebouwen van ‘De Horden’ 
komen we driebeukige indelingen tegen en daar zijn dan ook kenmerken van 
een stalgedeelte terug te vinden zoals dicht op elkaar geplaatste binnenstijlen 
en een staldeur in de korte wand (zie H2). Maar ook tweebeukige boerde-
rijdelen kunnen als stal in gebruik zijn geweest (H4). Wat overblijft, moet 
gebruikt zijn als woonruimte. Die woongedeelten vertonen één opvallende 
overeenkomst: het interval tussen de binnenstijlen is hier het grootst, dus hier 
was de meeste bewegingsruimte.45 Het is dan ook niet toevallig dat in vrijwel 
elk hoofdgebouw van ‘De Horden’ een grote ruimte aan te wijzen is.46 Hoewel 
die woonruimte niet bij elke boerderij een even groot oppervlak had, zijn er 
verhoudingsgewijs ten opzichte van de overige ruimtes geen grote onderlinge 
verschillen. In het woongedeelte heeft ongetwijfeld de haardplaats gelegen, 
maar daarvan zijn in geen enkele plattegrond van ‘De Horden’ sporen terug-
gevonden. De woongedeelten kunnen dus niet met absolute zekerheid worden 
aangewezen, omdat de sporen van haardplaatsen ontbreken.47 
Over een andere ruimte kan functioneel nog iets meer worden gezegd aan de 
hand van H2. Het gaat om de vierde travee48 waarbinnen een ovaalvormige, 
verdiept spoor van een kuil is herkend. Op de bodem van de kuil lag een vloertje 
van gevlochten matten. Vermoedelijk heeft deze kuil als een soort kelder 
gediend en mag de totale ruimte binnen het vierde travee geïnterpreteerd 
worden als voorraadkamer/keuken.49 Neemt men dit voor waar aan, dan mag 
worden gesteld dat deze vierde travee niet werkelijk tot de stal heeft behoord. 
Als we ervan uit gaan dat dezelfde ruimte ook bij andere boerderijen als zoda-
nig in gebruik is geweest, valt er voor wat betreft de zogenaamde korte huizen 
een opmerkelijke conclusie te trekken, namelijk dat een aantal korte gebouwen 
blijkbaar alleen bestaan hebben uit een woongedeelte (bijv. H1, H5, H6, H19, 
H20 en H23).50 
Ondanks deze kenmerken en karakteristieken van de hoofdgebouwen kon voor 
een aanzienlijk aantal boerderijen van ‘De Horden’ de precieze functionele 
indeling niet nader worden bepaald. Dat geldt in het bijzonder voor de groep 
van gebouwen die een twee/eenbeukige indeling hebben gehad. 

3.3 Typologische beschrijving van de gebouwplattegronden 

Zoals hiervoor is vermeld, bestaan binnen de hoofdgebouwen van ‘De Hor-
den’ drie varianten die soms overeenkomsten hebben met het tweebeukige 
type Alphen-Ekeren of verschillende typen afkomstig van de opgravingen in 
Oss. De 25 plattegronden zijn ingedeeld in drie basistypen: type De Horden 1 
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omvat de volledig tweebeukige huizen, type De Horden 2 de gecombineerde 
twee/éénbeukige huizen, en in type De Horden 3 zijn de gecombineerde twee/
driebeukige gebouwen ondergebracht. Binnen de drie basistypen is een fijnere 
onderverdeling te maken op grond van twee secundaire kenmerken: het aantal 
midden- of binnenstijlen51 en de aanwezigheid van buitenstijlen (tabel 3.1).

De 25 huisplattegronden van ‘De Horden’ zijn niet evenredig verdeeld over de 
verschillende (sub)typen. Meest voorkomend zijn volledige tweebeukige gebou-
wen van het type De Horden 1, terwijl de overige plattegronden ongeveer gelijk 
verdeeld zijn over de andere twee hoofdtypen (tabel 3.2).  
Als we kijken naar de typochronologie van de huisplattegronden, valt een aan-
tal zaken op (tabel 3.3): 
- Type De Horden 1 komt in alle perioden voor
- Type De Horden 1B en 2B zijn relatief late typen
- Type De Horden 1D is een 1ste-eeuws huistype
- Type De Horden 2 dateert vanaf de Flavische periode  
-  Type De Horden 3 dateert zowel vroeg als laat en vertoont een onderbreking 

in de Flavische periode

Deze gegevens laten geen duidelijke systematiek zien in de chronologie van 
de huistypen zelf. Dat komt doordat er te weinig plattegronden zijn om een 
consistent verloop tussen de verschillende typen te onderbouwen. Wel mogen 
aannames worden gedaan, die mede gebaseerd zijn op de oversnijdingen van 
typen (tabel 3.4). Bij de korte (stalloze) huisplattegronden verdwijnt het type 
De Horden 1A op zijn laatst rond het midden van de 2de eeuw na Chr. en hier-
voor komt in de plaats het type De Horden 1B. Bij de lange gebouwen (met stal) 
is deze opeenvolging minder goed navolgbaar (tabel 3.5), maar het is in ieder 
geval duidelijk dat type de Horden 1D verdwijnt aan het eind van de Flavische 
periode. Daarna zien we lange gebouwen van verschillende typen (1C, 2A en 

waar wel een grote ruimte is aan te wij-
zen, maar waarvan vermoed wordt dat 
die niet als woongedeelte is gebruikt.

47  Steenbeek (1983b) tracht met 
behulp van een fosfaatanalyse de 
haardplaats aan te tonen bij H22. Zie 
voor fosfaatanalysen binnen boerderij-
plattegronden Van de Wetering/
Wansleeben 1987; Zimmerman 1992; 
Steenbeek 1994; Oonk 2006.

48  In de breedterichting zijn de gebou-
wen in traveeën opgedeeld, waarbij de 
telling van west naar oost of van noord 
naar zuid loopt (vgl. Hiddink 2005a, 
285).

49  Van Es 1994a, 32 ; Vos 2002, 40-
41 ; zie verder vooral Haarnagel (1979) 
voor allerlei constructieve details bij 
huizen uit Feddersen Wierde (D).

50  Vgl. Hiddink 1999, 92; Van Es 
1994a, 32.

51  Daarmee is indirect ook een inde-
ling op lengte gemaakt, aangezien 
korte huizen over het algemeen minder 
binnenstijlen hebben dan lange huizen.

52  Uitgezonderd H4 waar langs de 
korte wanden buitenstijlen waren 
geplaatst. 

53  Hoewel Schinkel (1994, 10, fig. 5, 
deel 2) het type Oss 9 ook in de Vroeg-
Romeinse periode plaatst, is feitelijk bij 
Wesselingh (2000) vrijwel geen platte-
grond te vinden met buitenstijlen uit de 
pre-Flavische periode. Hier dient wel 
vermeld te worden dat veel Osse huizen 
feitelijk ongedateerd zijn gebleven. 
De enige overtuigende uitzondering 
hierop betreft het dendrochronologisch 
gedateerde Vroeg-Romeinse huis uit 
Oss-Schalkskamp (Wesselingh 2000, 
172-173). Ook in Tiel-Passewaaij 
(Heeren 2006, 207 ff) dateert een huis 
uit de Vroeg-Romeinse tijd, maar alle 
andere gebouwen met buitenstijlen 
dateren ook daar van later. In Druten 
(Hulst 1978), Nistelrode-Zwarte Molen 
(Jansen 2007, 126, 133 ff), Breda 
(Hoegen 2005, 217 ff),  Houten-Doorn-
kade, Tiellandt, Wulven (hoofdstuk 4) 
dateren plattegronden met buitenstij-
len eveneens op zijn vroegst uit de Fla-
vische periode; zie ook paragraaf 6.4.

54  Zie verder paragraaf 6.4.

Tabel 3.1 Typologie van de huisplattegronden van Wijk bij Duurstede-De Horden.

type	 	

De Horden 1 

   
 
   
   

De Horden 2 

   
   
   
  

De Horden 3 
   
 
   
 
    
  

omschrijving

Tweebeukig  
1A: geen buitenstijlen, maximaal 4 binnenstijlen 
deels in korte wand
1B: buitenstijlen, 3 binnenstijlen waarvan 1 in 
korte wand

1C: buitenstijlen, 3 binnenstijlen, verlengd type 1B
1D: geen buitenstijlen,52 maximaal 6 binnenstijlen

Deels twee-, deels eenbeukig
2A: buitenstijlen, 2 binnenstijlen, andere stijlen 
tegen lange wanden 
2B: geen buitenstijlen, (forse) wandstijlen, 2 bin-
nenstijlen, andere stijlen tegen lange wanden
2C: geen buitenstijlen, 1 binnenstijl, andere stijlen 
tegen lange wanden en in korte wanden

deels twee-, deels driebeukig 
3A: geen buitenstijlen, 2 binnenstijlen, 3 binnen-
stijlparen
3B: buitenstijlen, 3 binnenstijlen waarvan 1 in korte 
wand, 2 binnenstijlparen
3C: geen buitenstijlen, wandstijlen, 2 binnenstijlen, 
2 binnenstijlparen

parallellen	(meestal	niet	precies)

1A: type Alphen-Ekeren

1B: Oss 8C; Druten H11; Tiel H4; 
Oosterhout H1; Nistelrode H55

1C: Oss 8B
1D: variant Oss 5; Tiel H16, H23; 
Druten H10

2A: Oss 7B

2B: -

2C: Oss 7A

3A: variant Oss 9A

3B: Oss 9A; Tiel H10

3C: variant Oss 9A; Tiel H18
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3B) in de nederzetting, maar van een duidelijke typochronologische ontwikke-
ling lijkt geen sprake.  
Opvallend is tot slot de constatering dat buitenstijlen pas op zijn vroegst voor-
komen vanaf de Flavische periode (tabel 3.6). Ook elders dateren Romeinse 
gebouwen met buitenstijlen op het platteland dikwijls op zijn vroegst uit 
het laatste kwart van de 1ste eeuw na Chr.53 Dit betekent dat er voor de plat-
tegronden van ‘De Horden’ geen aanleiding is om een typochronologische 
ontwikkeling van eerdere huistypen met buitenstijlen (zoals het type Haps) 
naar de Romeinse periode te veronderstellen. Daarmee lijkt het inpassen van 
buitenstijlen een fenomeen dat onder invloed van Romeinse architectuur bin-
nen de lokale rurale bouwtraditie is doorgedrongen.54 Dit soort tweebeukige 
boerderijplattegronden met buitenstijlen kent een relatief klein verspreidings-
gebied dat zich beperkt tot het Centraal- en Oost-Nederlandse rivierengebied 
en de Maaskant.55 
 

3.3.1 Hoofdgebouwen

De tweebeukige huizen van het type 1 zijn verder onderverdeeld in vier subty-
pes (fig. 3.4). Onder het type De Horden 1A vallen de huizen H1, H5, H6, H19, 
H20 en H23. De gebouwen hebben een lengte tussen de 10,9 en 13 meter en 
een breedte die varieert van 4,5 tot 6 meter. Twee tegenover elkaar gelegen 
ingangen in de lange wanden verdeelden de gebouwen in twee niet even grote 
ruimtes. In de grootste ruimtes (de woongedeelten) van H1, H6, H19 en H20 
stonden twee middenstijlen, met een interval van gemiddeld vijf meter. Eén van 
de twee stijlen stond op een lijn met de ingangen. In de kleine ruimtes (opslag 
of toch kleine stalling?) van H1, H6, H19 en H20 bevond zich een middenstijl 
tegen of in de korte wand. De andere twee plattegronden (H5, H23) van het 
type 1A zijn onvolledig overgeleverd. Vrijwel alle gebouwen hebben de combi-
natie van een schilddak (westzijde) en een zadeldak (oostzijde) gehad.

55  Er zijn enkele uitzonderingen buiten 
het rivierengebied onder andere in 
Rijswijk-De Bult, Velsen-Noord, Si-
monshaven en Valkenburg-Marktveld. 
Bij al deze vindplaatsen zijn echter 
kanttekeningen te maken. Het gebouw 
5 met buitenstijlen uit Rijswijk–De 
Bult (Bloemers 1978, 189 ff) is door de 
opgraver als tempel geïnterpreteerd; 
van het gebouw in Velsen (Kodde 2007, 
219-227) lijkt het mij aannemelijk dat 
de geopperde ‘buitenstijlen’ feitelijk als 
(dubbele) wandstijlen moeten worden 
geïnterpreteerd; de twee boerderijen 
uit Simonshaven (Kodde 2007, 196-
198, met verwijzingen) zijn geheel 
‘vreemde eenden in de bijt’ aangezien 
het hier om puur tweebeukige platte-
gronden gaat in een verder volledig 
driebeukige Hauslandschaft. Alleen 
in Valkenburg bestaan beslist enkele 
driebeukige boerderijplattegronden 
met buitenstijlen (Van Haaff  1987; De 
Hingh/Vos 2005, 132; Vos in prep.). Zie 
verder paragraaf 6.4.

Tabel 3.2 Overzicht van het aantal huizen per (sub)type in Wijk bij Duurstede-De Horden.

Tabel 3.3 Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden in Wijk bij Duurstede-De Horden. 

type 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C totaal

aantal 6 2 1 7 2 1 2 1 2 1 25

totaal 16 5 4 25

type 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1C 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2A 2A 2B 2C 2C 3A 3B 3B 3C

PERIODE 4: 150-200 H9 H25 H22 H14

PERIODE 3: 100-150 H6 H10 H24 H7 H11 H18 H14 H21

PERIODE 2B: 70-100 H19 H23 H12 H13 H17 H24 H7 H8

PERIODE 2A: 50-70 H23 H3 H12 H13 H16 H17 H2

PERIODE 1: 1-50 H1 H5 H20 H4 H16 H2 H15
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Een goed bewaard gebleven plattegrond is die van H1 (fig. 3.5). In de ooste-
lijke afwateringsgreppel bevond zich een diepe paalkuil waarin vermoedelijk 
een extra middenstijl heeft gestaan, zodat H1 aan de oostzijde een soort 
overstekende dakconstructie heeft gehad. De tegenhanger in de westelijke 
afwateringsgreppel is niet teruggevonden.56

De plattegronden van het type 1A vertonen sporen van: reparaties (H6, H19); 
enkele geïsoleerde ingangen in de lange wand hoewel de tegenoverliggende 
ingang er wel geweest kan zijn (H5, H6, H20, H23); een ingang in de korte 
wand (H23) en gedeeltelijke ontbreken van wandgreppels (H5, H6, H19, H20, 
H23). H23 heeft naast de bovengenoemde ingang in de korte wand, ook een 
uitzonderlijke aanbouw in het westen met een oppervlak van 6 bij 5 meter. 
Mogelijk mag uit de verschillen met andere gebouwen van het type De Horden 
1A worden afgeleid dat H23 niet een hoofdgebouw is geweest, maar eerder als 
stal of bijgebouw heeft gefunctioneerd.57

56  Dit in tegenstelling tot Van Es 
1994a, 31. H1 had daardoor aan de 
westzijde een ‘normale’ schilddakcon-
structie. 

57  Vergelijk de zgn. losse stallen in 
Tiel-Passewaaij (Heeren 2006; Groot/
Heeren/Kooistra/Vos, in druk).

Tabel 3.4 Overzicht van elkaar oversnijdende huisplattegronden uit Wijk bij Duurstede-De 
Horden. Legenda: wit is relatief ouder dan groen in één kolom. 

Tabel 3.5 Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden met stal van Wijk bij Duurstede-De 
Horden.

PERIODE 4: 150-200 1B 1B 2B 2B

H25 H25 H22 H22

PERIODE 3: 100-150 3B 2C 2A 1A 3B

H21 H18 H11 H6 H21

1C 1C

1D H10 H10 1D

PERIODE 2B: 70-100 1A 1D

H24 H24

1A 1A H19 H13

PERIODE 2A: 50-70 1D 1D

H23 H23 H3

PERIODE 1: 1-50 1A

H20 H16

type 1C 1D 1D 1D 1D 1D 1D 1D 2A 2A 2B 3A 3B 3B 3C

PERIODE 4: 150-200 H22 H14

PERIODE 3: 100-150 H10 H24 H7 H11 H14 H21

PERIODE 2B: 70-100 H12 H13 H17H24 H7

PERIODE 2A: 50-70 H3 H12 H13H16H17 H2

PERIODE 1: 1-50 H4 H16 H2 H15
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58  Enkele voorbeelden hiervan zijn 
te vinden in diverse nederzettingen 
uit Oss (Wesselingh 2000), Tiel-Pas-
sewaaij (Heeren 2006, 221-222, huis 
6), Geldermalsen-Hondsgemet (Van 
Renswoude/Van Kerckhove in prep.), 
Lieshout-Beekseweg (Hiddink 2005a, 
121, huis 2) en Breda (Hoegen 2005, 
223, huis 46).

Parallellen van het type 1A zijn te vinden in het Nederlandse rivierengebied en 
op de Zuid-Nederlandse zandgronden.58 De gebouwen van het type 1A vertonen 
overeenkomsten met het Alphen-Ekeren type en Oss type 8C, maar wijken daar 
ook in enige mate weer van af. Zo ontbreken op ‘De Horden’ in alle gevallen bui-
tenstijlen en een extra ingang zoals we die wel kennen bij het type Oss 8C. Ook 
kennen sommige huizen geen forse middenstijlen (H6, H20, H23) en bij één 

Tabel 3.6 Verspreiding in de tijd van de huisplattegronden met buitenstijlen van Wijk bij 
Duurstede-De Horden. 

type 1B 1B 1C 2A 2A 3B 3B

PERIODE 4: 150-200 H9 H25 H14

PERIODE 3: 100-150 H10 H7 H11 H14 H21

PERIODE 2B: 70-100 H7

PERIODE 2A: 50-70

PERIODE 1: 1-50

Fig. 3.4 Huisplattegronden van het type De Horden 1A. 

H23

H20

H19

H6

H5

0 4 m

H1
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huis (H19) zijn slechts zeer weinig sporen van een wandgreppel aangetroffen.59 
De twee gebouwen (H9, H25) van het type De Horden 1B hadden, inclusief bui-
tenstijlen, een lengte van 21 meter en een breedte van ca. 10 meter (fig. 3.6). 
De huizen hadden buitenstijlen die evenwijdig aan de wanden stonden. Tussen 
de wanden en de buitenstijlen bestond een vrij grote afstand van gemiddeld 
1,50 meter en tussen buitenstijlen en de korte wand ca. 3 meter. In de korte 
wanden van de gebouwen hebben middenstijlen gestaan.60 Daarmee zijn ze 
opvallend veel groter dan die van het type 1A, hoewel de vermoedelijke indeling 
niet wezenlijk lijkt te verschillen. 
De dakconstructie lijkt aan beide zijden uit een zadeldak te bestaan. Het is echter 
de vraag hoe deze constructie precies gerijmd moet worden met de buitenstij-
len om de gebouwen. Vast staat wel dat er geen pannendak heeft bestaan.61 In 
het voorgaande is al vermeld dat vermoedelijk sprake is geweest van een soort 
galerij of omgang. Andere middenstijlen stonden in de grootste ruimtes van de 
gebouwen; één op een lijn met de tegenover elkaar gelegen ingangen, één in 
het interieur (H9) en één in de korte westwand (H25). H9 was verder omgeven 
door meerdere afwaterings greppels, terwijl om H25 geen directe huisgreppels 
zijn aangetoond. Dit huis lag relatief hoog, precies binnen de contouren van een 
kringgreppel uit de Bronstijd.62 De erfgreppels die bij H25 horen liggen aan de 
zuid- en westzijde. De erfbegrenzing van het huis werd gevormd door een recht-
hoekige greppelstructuur waarbinnen zich een ovaalvormige greppel bevond.63 

Verder zijn nog vier opvallende binnenstijlen aangetroffen in het interieur van 
H25. Twee van de vier binnenstijlen bleken schuin in de grond geplaatst. Het 
is natuurlijk niet onmogelijk dat ze een dakondersteunende functie hebben 
gehad, wellicht in een soort A-constructie geplaatst als extra dakstijlen.64 Maar 
mede gezien de vrij licht gefundeerde constructie is de precieze betekenis en 
functie van deze binnenstijlen niet helemaal duidelijk.
Het staat niet vast of deze gebouwen een stalgedeelte hebben gehad. Gelet 
op de omvang van de huizen hoort deze functie tot de mogelijkheden, maar 
uitgaande van de indeling van de huizen (gebaseerd op de positie van de mid-
denstijlen) en vergeleken met andere ‘korte’ stalloze type 1- huizen is het mijns 
inziens aannemelijker dat H9 en H25 alleen een woonfunctie hebben gehad.
Type 1B vertoont veel overeenkomsten met gebouwen uit Druten,65 Tiel,66 Oss-

59  Gelet op de geringe afmetingen 
van deze plattegrond (10,9 x 4,5 m) en 
het gegeven dat de voorloper van H19 
als bijgebouw (B3) is geïnterpreteerd 
(zie verder hieronder), mag enigszins 
getwijfeld worden aan de functie als 
hoofdgebouw van H19. 

60  H9 is gedeeltelijk verstoord aan de 
westzijde door recent gegraven sloten. 
Vermoedelijk is daardoor het spoor van 
een middenstijl in de korte westwand 
verdwenen.

61  Cf. Lammers 1994. Zie verder 
paragraaf 6.4.

62  Van Tent 1988, 44; Van Es 1994c, 
60. Men is geneigd om uit deze opmer-
kelijke situering van een huis op een 
Bronstijdgrafheuvel een bijzondere 
functie af te lezen, maar m.i. is dat niet 
het geval. Men moet immers bedenken 
dat tijdens de laatste bewoningsfase de 
gebouwen extra gedraineerd dienden 
te worden omdat het grondwaterniveau 
steeg (Hessing/Steenbeek 1990, 22). 
De bewoners groeven daartoe afwate-
ringsgreppels, maar de bewoner van 
H25 koos een meer gemakkelijke optie 
en gebruikte een al bestaande hoogte 
op het terrein, namelijk een (afgevlak-
te) grafheuvel. Het lijkt mij onwaar-
schijnlijk dat die nog als funeraire 
structuur is herkend door de Romeinse 
bewoners of als markeringspunt in het 
landschap aanwezig was, gelet op de 
positie van voorgaande huisplattegron-
den en het feit dat er meer dan 1000 
jaar tussenzit. Zie verder Fokkens/
Arnoldussen (2008, 8 ff) over de relatie 
in de prehistorie tussen ‘barrows and 
settlements’. 

63  Uit deze ovaalvormige greppel 
is opmerkelijk veel vroeg 1ste-eeuws 
aardewerk afkomstig, waaronder een 
scherf van Italische terra sigillata. Het 
is mede gelet op dit vroege vondstma-
teriaal niet zeker of de greppel wel aan 
H25 moet worden toegeschreven. 

64  Dergelijke gebouwen met een 
A-constructie zijn kenmerkend voor 
Romeinse huisplattegronden op de 
veengronden van het huidige Zuid-
Holland en Zeeland. Zie verder Modder-
man 1973; Kodde 2007.

Fig. 3.5 Wijk bij Duurstede-De Horden: de uitstekend bewaarde grondsporen van boerderij H1. 
Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Ussen,67 Oosterhout,68 Breda,69 Harnaschpolder70 en Nistelrode.71 Een duidelijk 
verschil met type Oss 8C is dat bij de huizen op ‘De Horden’, naast de twee tegen-
over elkaar gelegen ingangen, een extra toegang in de lange zijde ontbreekt. 
Type De Horden 1C (fig. 3.7) is een verlengd type De Horden 1B en heeft veel 
overeenkomsten met  gebouwen in Druten,72 Tiel,73 Geldermalsen74 en met die 
van het type Oss 8B.75 Er kan slechts één gebouw (H10) onder worden gerang-
schikt. H10 heeft gelet op de positie van de middenstijlen aan beide zijden een 
schilddak gehad. De buitenstijlen stonden op beduidend kleinere afstand van de 
wand dan die van type De Horden 1B. Opvallend bij H10 zijn de reparatiesporen 
van de noordoostelijke wand, waarbij niet alleen de wand maar ook de buiten-
stijlen zijn vervangen. Daaruit mag worden afgelezen dat het huis relatief lang 
in gebruik is geweest.
Aangenomen mag worden dat het hier om de sporen van een boerderij gaat. Er 
kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld welk deel van de boerderij 
als woon- of stalgedeelte was ingedeeld, omdat sporen van een interne indeling 
ontbreken. Vergeleken met de woondelen van de type De Horden 1B-huizen 
moet het zuidwestelijke deel de woning en het noordoostelijke deel de stal zijn 
geweest. Opvallend is dan wel dat bij de opvolger van H10, de functionele inde-

65  Hulst 1978, 140-141.

66  Heeren 2006, 234-236.

67  Van der Sanden 1987a; Schinkel 
1994; Wesselingh 2000.

68  Verwers/Kooistra 1990.

69  Hoegen 2006.

70  Goossens 2006a. Maar het betreft 
hier wel een gebouw dat volgens de 
opgraver een deels drie-, deels éénbeu-
kige indeling heeft gekend.

71  Jansen 2007, 101 ff.

72  Hulst 1978.

73  Heeren 2006, 222-224 (huis 7).

74  Van Renswoude/Van Kerckhove in 
prep.

75  Schinkel 1994; Wesselingh 2000.

0 4 mH25

H9

x

x

Fig. 3.6 Huisplattegronden van het type De Horden 1B.
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76  Schinkel 1994; Wesselingh 2000.

77  Zie Verwers 1998/99, 243; Hiddink 
2005a, 116-120.

78  Vgl. Gerritsen (2003, 77 ff) die 
veronderstelt dat sommige gebouwen 
met een meer dan ‘normale’ lengte en 
die meer dan twee ingangen hebben 
gehad, eigenlijk twee samengestelde 
huishoudens vertegenwoordigen in 
één en hetzelfde gebouw. Een andere 
verklaring kan gevonden worden bij het 
vergelijken met de ‘opschuivende’ plat-
tegronden van het Drentse Noordbarge 
(Harsema 1976; idem 1980) waar het 
huis aan de ene zijde werd uitgebouwd 
en de andere zijde buiten gebruik 
raakte. 

ling van gebouw H11 waarschijnlijk precies andersom was georiënteerd. 
Alle voorgaande huizen van het type De Horden 1 bestaan uit tweebeukige 
wandgreppelhuizen. Ook binnen het type De Horden 1D komt nog één wand-
greppelhuis (H4) voor, maar bij het merendeel van de gebouwen waren de 
wandstijlen niet in een herkenbare wandgreppel geplaatst. Bij H3 en H17 ston-
den de wandstijlen paarsgewijs bij elkaar en was vermoedelijk tussen de stijlen 
een vlechtwerkwand bevestigd. Een dergelijke constructie heeft overeenkom-
sten met huizen van het type Oss 5A,76 maar het is ook aannemelijk dat het een 
overgangstype betreft naar het Alphen-Ekerentype.77 
De gebouwen van type 1D (H3, H4, H12, H13, H16, H17, H24) kunnen afme-
tingen hebben van 26 bij 5,75 meter (fig. 3.8). De tegenover elkaar liggende 
ingangen in de lange wanden verdeelden de gebouwen in twee ongelijke delen. 
In het ene deel stonden twee middenstijlen op een grote afstand van elkaar. 
Dit zijn de woongedeelten en bij H3, H4 en H17 is dat de westelijke helft van 
de gebouwen. In de oostelijke gedeelten van H3, H4 en H17 stonden meer 
dan twee binnenstijlen, die bovendien op geringe afstand van elkaar waren 
geplaatst. Deze huisdelen zijn geïdentificeerd als stallen. H12 was vermoedelijk 
spiegelbeeldig georiënteerd aan H3, H4 en H17. Helemaal zeker is dat echter 
niet, omdat de plattegrond van H12 niet duidelijk bewaard is gebleven. De 
sporen van dit gebouw zouden de restanten van meerdere gebouwen kunnen 
zijn, die op min of meer dezelfde plaats zijn herbouwd. Ook de plattegrond van 
H13 is verre van compleet overgeleverd. Hier is het zelfs de vraag of dit gebouw 
eigenlijk wel onder type 1D geplaatst kan worden.
Ook de plattegrond van H16 is incompleet overgeleverd, maar tussen de 
huisgreppels heeft ongetwijfeld een hoofdgebouw gestaan. De ingangen zijn 
niet met zekerheid vast te stellen, maar waarschijnlijk verraden de tegenover 
elkaar liggende openingen in de greppels drie of misschien vier toegangen. Dat 
is in overeenstemming met de veronderstelde ingangen tot H17, waarbij de vier 
paar, haaks op de lange wanden gegraven greppels duiden op toegangen tot het 
gebouw. Bij H24 mogen eveneens vier ingangen worden vermoed, hoewel hier 
de indruk bestaat dat deze huisplaats sporen bevat van meer dan één gebouw. 
Mogelijk is er sprake van twee bouwfasen, waarbij de eerste fase het zuidwes-
telijke gedeelte van de plattegrond zou kunnen zijn, waarna het gebouw nadien 
in noordoostelijke richting is opgeschoven.78 
De huizen van het type 1D vertoont een aantal opvallende kenmerken zoals: 

H10
0 4 m

Fig. 3.7 Huisplattegrond van het type De Horden 1C.
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deels dubbele wandstijlen (H3, H17); ingangen in de korte wanden (H4) ofwel 
de staldeur; tussenwanden in het interieur (H3, H12) en uitbouwen aan de 
korte zijden (H4, H12, H16?). Veel 1D-gebouwen hadden aan beide kopse kan-
ten een schilddak.79 Bij de korte wanden van H4 (en mogelijk ook H12 en H16) 
is de schilddakconstructie wel zeker maar is niet helemaal duidelijk hoe aan 
de korte zijden van het huis de afdakjes boven de uitbouw of veranda moeten 
worden aangesloten op deze constructie (zie fig. 3.9).80 Parallellen van het 
type De Horden 1D zijn te vinden in het Nederlandse rivierengebied en de Zuid-
Nederlandse zandgronden bijvoorbeeld in Houten-Doornkade,81 Oss,82 Tiel83 en 
Lieshout.84 

79  Voor de gebouwen H13 en H16 is dit 
niet zeker.

80  Zie verder ook paragraaf 6.4.

81  Van Tent 1988, 13-17; Van Dockum/
Hessing 1994, 220, afb. 179, hoofdstuk 
4.1.1. 

82  Schinkel 1994; Wesselingh 2000.

83  Heeren 2006, 239-250 (huis 16, 18 
en 23).

84  Hiddink 2005a, 118-119, fig. 7.5 
en 7.6.

H24

H17H12

H16H4

0 8 m

H13H3
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Fig. 3.8 Huisplattegronden van het type Horden 1D.
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85  Men zou de indeling van het 
éénbeukige gedeelte ook ‘rudimentair 
driebeukig’ kunnen noemen (Van Tent 
1988, 15), omdat de positie van de bin-
nenstijlen geïnterpreteerd kan worden 
als een ver uit elkaar geplaatst binnen-
stijlpaar (zie H7, H8, H18, H22).

86  Het is niet uitgesloten dat H11 
slechts in één lange en in één korte 
wand een ingang heeft gehad, afgaan-
de op de zogenaamde ingangskuilen 
die bij de oostelijke lange zijde en de 
zuidelijke korte zijde zijn aangetroffen. 
Bovendien staat één van de buitenstij-
len langs de westwand precies voor een 
eventuele toegang in de lange zijde. Zie 
voor ingangskuilen ook Van Es 1967, 52 
en Zimmermann 1992, 142.

Onder het type De Horden 2 zijn plattegronden van hoofdgebouwen gerang-
schikt die een gedeeltelijke twee-, gedeeltelijk éénbeukige indeling hebben 
gehad. Twee tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden 
verdeelden de gebouwen in twee ruimtes. In de ene ruimte bevonden zich mid-
denstijlen op de as van het gebouw, terwijl in de andere ruimte de binnenstijlen 
in of tegen de lange wanden waren geplaatst, zodat een vrijwel éénbeukige 
ruimte ontstond.85 Het is niet altijd zeker welke delen als woning en welke als 
stal in gebruik zijn geweest. In vier van de vijf type 2-gebouwen (H7, H8, H18, 
H22) bevonden zich stijlen in de korte wand van het éénbeukige gedeelte. In 
twee gevallen (H18, H22) stonden die stijlen bovendien in de middenas van 
de gebouwen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bovengrondse con-
structie van H18 en H22 nauwelijks verschilde van een volledig tweebeukig 
type 1-gebouw. Alleen in het interieur waren er verschillen tussen type 1- en 
type 2-gebouwen. 
Binnen type 2 zijn drie subtypes onderscheiden, gebaseerd op het aantal 
dakondersteunende stijlen en op de al of niet aanwezige buitenstijlen rondom 
de gebouwen. Alle gebouwen van het type De Horden 2 hebben vlechtwerkwan-
den gehad en zijn te karakteriseren als wandgreppelhuizen.

De twee gebouwen (H7, H11) van het type De Horden 2A hebben een gemid-
delde lengte van 22 meter en een breedte van ongeveer 8 meter (fig. 3.10). 
De vermoedelijk twee tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden 
verdeelden het gebouw in twee bijna even grote ruimtes.86 De ene ruimte had 
een tweebeukige indeling met twee nokdragers: de eerste op één lijn met de 
ingangen, de tweede vlakbij of in de korte wand. De andere ruimte had een 
zogenaamd verzwaard wandgebint, doordat de dakdragers tegen de lange wan-

Fig. 3.9 Wijk bij Duurstede-De Horden: de uitgegraven paalkuilen van huis 4 met zicht op de 
korte zuidwestwand. Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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den en in de korte wand waren geplaatst. Hierdoor ontstond een éénbeukige 
ruimte, die mogelijk in de breedte werd gedeeld door niet-dragende tussenwan-
den. Om de huizen stonden buitenstijlen langs de lange wanden vrij dicht op de 
wand, terwijl die afstand tussen wand en buitenstijlen bij de korte wanden – en 
dan vooral bij de zuidoostelijke wand - beduidend groter was. De huizen hadden 
vermoedelijk zadeldaken met een soort afdakje aan de (zuidoostelijke) kopse 
kant(en) van de gebouwen.87

H11 heeft in het zuidoosten, in het verlengde van de lange zijden van het 
gebouw, een aantal opmerkelijke op wandgreppels gelijkende grondsporen 
opgeleverd, die geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een voorloper of 
uitbreiding van het gebouw.88 Tegen gelijktijdigheid met H11 pleit de positie van 
de buitenstijlen die door de veronderstelde uitbreiding heengaan. Aangezien er 
geen oversnijdingen zijn aangetroffen, is een relatieve datering van de sporen 
ten opzichte van elkaar niet zeker waardoor de exacte interpretatie van de 
sporen onzeker blijft. 
Het is in eerste instantie niet duidelijk welk gebouwdeel als woning en welk als 
stal was ingedeeld. Maar uitgaande van de bekende woondelen van het type 
De Horden 1D komen de tweebeukige huisdelen van H7 en H11 het meest in 
aanmerking als woongedeelten. Dit betekent dat de éénbeukige delen als stal-
ling hebben gediend, hetgeen vergelijkbaar is met enkele huisplattegronden 

87  Vgl. H4 (type Horden 1D); zie 
verder paragraaf 6.4.

88  Vgl. ook hierna de zuidwestelijke 
zijde van H8 (type 2C).

Fig. 3.10 Huisplattegronden van het type De Horden 2A.
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uit bijvoorbeeld Oosterhout.89 Andere, in meer of mindere mate vergelijkbare 
huisplattegronden met het De Horden type 2A kennen we uit Oss,90 Houten-
Doornkade91 en Tiel.92 
Het enige gebouw van het type 2B had een lengte van 22 meter en een breedte 
van 7,50 meter (fig. 3.11). De vermoedelijk tegenover elkaar liggende ingangen 
in de lange wanden verdeelden het huis in twee delen van ongelijke grootte. 
In het noordoostelijke kleine gedeelte stonden twee middenstijlen; één in de 
korte wand en één in het interieur. Dit is waarschijnlijk het woongedeelte 
geweest. In het grote zuidwestelijke stalgedeelte stonden twee middenstijlen 
en een binnenstijl- of staanderpaar. Eén van de middenstijlen was in de korte 
wand geplaatst en de tweede stond op één lijn met de ingangen. De stijlen van 
het staanderpaar waren tegen de lange wanden aan geplaatst, waardoor een 
grote éénbeukige ruimte ontstond. Feitelijk gaat het om paarsgewijs geplaatste 
zware wandstijlen waar een deel van de dakconstructie op rustte. Deze 
relatief jonge ontwikkeling, waarbij ter vervanging van middenstijlen zware 
wandstijlen in de lange wand worden geplaatst, is  wijd verbreid geweest in 
het rivierengebied en kennen we ook van een aantal vindplaatsen op de Zuid-
Nederlandse zandgronden en het Maas-Demer-Schelde gebied.93

Er bevonden zich geen buitenstijlen om H22, zodat de forse wandstijlen ook 
een deel van het (zadel)dak hebben gedragen. Opvallend zijn de restanten van 
leem in het interieur, die mogelijk als vloerrestanten zijn te interpreteren. 
Bij de westelijke ingang stonden een paar extra stijlen buiten de wand die kun-
nen duiden op een soort voorhalletje of op een afwijkende dakconstructie bij 
deze toegang.94 Parallellen van dit type 2B zijn er nauwelijks. Enige overeen-
komsten in positie van de dakdragers en forse wandstijlen vertonen gebouwen 
uit Grobbendonk,95 Hoogeloon96 en Venray.97

De twee gebouwen (H8, H18) van het type De Horden 2C zijn te beschouwen 
als verkorte type 2A-gebouwen zónder buitenstijlen (fig. 3.12). Beide huizen 
hebben een lengte van ongeveer 14 meter en een breedte van 6 meter. De twee 
tegenover elkaar liggende ingangen in de lange wanden verdeelden de huizen 
in twee gelijke delen. In het ene gedeelte bevond zich een middenstijl op één 
lijn met de deurpoststijlen. Dit huisdeel is tweebeukig ingedeeld. Het andere 
gedeelte had een éénbeukige indeling en daar waren de stijlen tegen de lange 
wanden geplaatst. De verschillen tussen beide gebouwen zijn duidelijk zicht-
baar in de korte wanden. Bij H18 stond in het midden van elke korte wand één 

89  Verwers/Kooistra 1990, 265 ff.

90  Schinkel 1994, Wesselingh 2000; 
Oss type 7A  en 7B.

91  Van Tent 1988, 14-17.

92  Heeren 2006, 58-60, (groep 2), 
227-229 (huis 10) hoewel het binnen-
stijlpaar in Tiel-Passewaaij wel dichter 
bijeen staat dan bij de gebouwen van 
‘De Horden’. 

93  Slofstra 1991, 144; Tol 1995, fig. 9; 
Jeneson 2004, 26-27; Hiddink 2005b, 
90 (huis 308); Heeren 2006, 274-276.

94  Ook enkele huizen uit Tiel-Passe-
waaij hebben buiten het huis geplaats-
te stijlen die telkens maar één ingang 
flankeren (Heeren 2006, 58-60). 

95  De Boe 1984, 72.

96  Slofstra 1991, 144 (huis XXI); 
Jeneson 2004, 26-27 (huis 6 en huis 20 
= Hoogeloon type 2A).

97  Van Enckevort 2000, 49.
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Fig. 3.11 Huisplattegrond van het type De Horden 2B.



77

middenstijl, terwijl in H8 in elke korte wand een staanderpaar was geplaatst. 
Beide gebouwen waren wel bekroond met zadeldaken.
Vergelijkbare huizen van dit type zijn te vinden in Tiel, Oss (type 7A), en 
Hoogeloon.98 Niet helemaal vast staat welk gebouwdeel als woonhuis en welk 
deel als stalling heeft gefunctioneerd. Afgaande op de omvang en indeling van 
andere gebouwen op ‘De Horden’ lijken me de (noord)oostelijke huisdelen met 
de binnenstijlparen als stalling te hebben gediend, hoewel het bij deze korte 
huizen de vraag blijft of er überhaupt sprake is geweest van een stalfunctie. 

Er zijn vier hoofdgebouwen van het type 3 aangetroffen tijdens de opgravin-
gen op ‘De Horden’. De gemiddelde lengte van deze huizen bedraagt ongeveer 
25 meter. De huizen bestaan uit twee delen van ongelijke grootte, waarbij 
meestal het kleinere gedeelte tweebeukig is en het grotere deel een driebeu-
kige indeling heeft gehad.99 Er zijn drie subtypes onderscheiden binnen type 3, 
gebaseerd op de aanwezigheid van buitenpalen en op parallellen van andere 
locaties.100 Het verschil bestaat hieruit dat type 3A (H2) geen buitenstijlen heeft 
en dat bovendien de wandstijlen zijn gemaakt van planken (fig. 3.13). Opmer-
kelijk is verder de eerder aangehaalde kuil met gevlochten matten in de vierde 
travee, op de overgang van de ingang naar de stal.101 Ook zijn de meervoudige 
greppels om het huis kenmerkend voor dit type 3A-plattegrond. De ingangen in 
de lange wanden verdeelden het huis in twee ruimtes. Het westelijke gedeelte is 
het tweebeukige woongedeelte, het oostelijke staldeel heeft drie staanderparen. 
In de korte wand van het driebeukige gedeelte bevond zich een opvallend brede 
toegang (2,20 m) tot de stal. Het dak van het huis was van het schilddaktype. Min 

Fig. 3.12 Huisplattegronden van het type De Horden 2C.
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98  Heeren 2006, 220-227 (huis 5, 
9); Wesselingh 2000, 18; Jeneson 
(2004) rekent dit soort huizen, waarbij 
meerdere middenstijlen zijn vervangen 
voor zware wandpalen, tot het type 
Hoogeloon 2B. 

99  Uitzondering hierop is de platte-
grond van H15.

100  De typen De Horden 3A en 3B 
komen grotendeels overeen met het 
type Oss 9A (Schinkel 1994; Wesse-
lingh 2000).

101  Zie paragraaf 3.2.
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of meer vergelijkbare plattegronden zijn onder andere te vinden in Oss-Schalks-
kamp,102 Beers/Gassel,103 Nieuwegein,104 Kesteren105 en Geldermalsen.106 
De twee gebouwen (H14, H21) van het type De Horden 3B zijn in overeenstem-
ming met de huizen van het type Oss 9A (fig. 3.14). De ingangen in de lange 
wanden scheiden de huizen in twee gedeelten. De tweebeukige woonruimtes 
van H14 en H21 zijn vrijwel identiek. Het verschil tussen de gebouwen zit in 
de lengte van de driebeukige stalgedeelten en in het bijzonder in de positie van 
de binnenstijlparen of staanderparen van de huizen. De eerste paren staan-
ders stonden op dezelfde positie in beide gebouwen, namelijk ter hoogte van 
de ingangen, maar bij de daarop volgende binnenstijlparen traden verschillen 
op tussen H14 en H21. H21 is hierdoor vier meter langer dan H14. Bovendien 
waren de stijlen van een individueel staanderpaar van H21 ook verder uit 
elkaar geplaatst dan die van H14.  
De meeste buitenstijlen van de gebouwen van het type 3B stonden op onge-
veer een meter van de wanden. Alleen bij de korte westwand van H14 bedroeg 
deze afstand twee meter. Net buiten de korte westelijke wand van H14 en 
H21 bevond zich een extra middenstijl. Mogelijk gaat het om reparatiestijlen, 
waarna de buitenstijlen op een grotere afstand van de wand geplaatst konden 
worden. Vermoedelijk ontstonden zo geen problemen bij de constructie van 
zadeldaken aan beide zijden van het gebouw. Opmerkelijk is verder de zuid-
ingang van H14. Deze is waarschijnlijk eerst open geweest, maar tijdens een 
verbouwing vermoedelijk dichtgezet, waarbij tevens een aantal buitenstijlen 
aan de zuidzijde zijn vervangen. Tot slot zijn er bij beide huizen geen openingen 
in de korte wand van het driebeukige deel herkend. Een stalingang zoals bij het 
type 3A kan zodoende niet aannemelijk worden gemaakt.

Onder het laatste twee/driebeukige type De Horden 3C is slechts één plat-
tegrond (H15) gerangschikt (fig. 3.15). Dit gebouw is niet direct te plaatsen 
binnen de bestaande typologie van bijvoorbeeld Oss-Ussen. Vastgesteld kan 
worden dat H15 waarschijnlijk een samengesteld twee-driebeukig gebouw is, 
dat enigszins overeenkomt met het type Oss 9. De huizen van het type Oss 9 
hebben echter wandgreppels en buitenstijlen en beide kenmerken ontbreken bij 
H15. De twee tegenover elkaar gelegen ingangen zijn indirect af te leiden uit de 
positie van de huisgreppels. Daardoor wordt zichtbaar dat H15 uit twee onge-
lijke delen heeft bestaan. Het zuidwestelijke gedeelte heeft een tweebeukige 
indeling gehad. De afstand tussen de twee middenstijlen bedraagt daar onge-
veer 5 meter. Ten noordoosten van de ingangen bevond zich een gedeelte dat in 
geen geval tweebeukig is geweest. De vier binnenstijlen doen een driebeukige 

Fig. 3.13 Huisplattegrond van het type De Horden 3A.
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102  Verwers 1991, 129-131; 
Wesselingh 2000, 171 ff.

103  Verwers 1991, 133-136.

104  Ooyevaar 1990, 216.

105  Siemons 2001, 91-93.

106  Van Renswoude/Van Kerckhove 
in prep.
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constructie vermoeden, maar daarover bestaat geen absolute zekerheid. 
Bij de plattegrond van H15 zijn de afsluitende korte wanden niet duidelijk 
overgeleverd. Het is denkbaar dat in het verlengde van de grondsporen van 
het noordelijke huisdeel nog sporen van een ander gebouw liggen of dat H15 
feitelijk langer is geweest. De kwaliteit van de grondsporen laat een uitspraak 
hierover niet toe. Vermoedelijk heeft H15 een schilddak gehad. De beste paral-
lel is een 1ste-eeuws gebouw opgegraven in Tiel.107  

3.3.2 Bijgebouwen

Plattegronden met geringe afmetingen en/of een afwijkende structuur van de 
hoofdgebouwen zijn geïnterpreteerd als bijge bouwen. Van de meer dan honderd 
bijgebouwen is het meestal niet mogelijk om de functie te reconstrueren aan de 
hand van de plattegronden. Men komt vaak niet veel verder dan de constatering 
dat de gebouwen waarschijnlijk voor opslag, stalling, schuur of als werkplaats 
hebben gediend.108 Bovendien is in een aantal gevallen het onderscheid tussen 
hoofd- en bijgebouwen moeilijk aantoonbaar aan de hand van de plattegronden. 

107  Heeren 2006, 241-243 (huis 18).

108  Harsema 1985, 224. Ook op ‘De 
Horden’ is geen enkele onomstotelijke 
aanwijzing gevonden over gebruik en 
functie van de bijgebouwen.

Fig. 3.14 Huisplattegronden van het type De Horden 3B.
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De bijgebouwen zijn typologisch onderverdeeld in spiekers (89), bijgebou-
wen met een wandgreppel (7) en overige bijgebouwen (8).109 De meeste van 
de spiekers waren zeer duidelijk te herkennen.110 Ondanks dat is de kans dat 
er nog meer spiekers in de opgravingsgegevens aanwezig zijn groot; indien 
geen zekerheid bestond over de structuur is deze niet als spieker aangemerkt. 
Verder stond ook niet altijd vast hoeveel palen tot de constructie gerekend 
moesten worden. 
Bij opgravingen zijn de plattegronden van spiekers vanaf de IJzertijd een vrij 
algemeen verschijnsel en men verklaart dit soort plattegronden meestal als 
kleine opslagschuren voor voedselgewassen. De palen hebben een vloertje 
gedragen, waarop de oogst werd opgeslagen. Een verhoogde vloer had het grote 
voordeel dat het opgeslagen product niet onder bodemvochtigheid en ongedierte 
te lijden had. De wanden van de schuurtjes bestonden waarschijnlijk uit vlecht-
werk en leem, en de gebouwtjes werden afgesloten met een puntdak. 
De meeste spiekers stonden in de directe omgeving van de (hoofd)gebouwen. 
Gewoonlijk konden de spiekers niet met zekerheid worden toegewezen aan een 
bepaald hoofdgebouw, maar soms was het mogelijk om huis en spieker aan 
elkaar te verbinden, zoals H1 met S54, en H14 met S87 (zie fig. 3.21 en 3.24).

De typologische indeling van de spiekers (tabel 3.7) is gebaseerd op die van 
Schinkel.111 De structuren met een zeer eenvoudige opzet domineren (type 1). 
Bijna 45% van het totale aantal spiekers bestond uit eenvoudige 4-palen- of 
6-palengebouwen. Daarnaast kwamen de typen 2A en 2B vrij veel voor en 
vormden samen 30% van het totale aantal spiekers. De overige typen waren 
naar verhouding zeldzaam. Een nadeel van een typologische indeling blijkt uit 
de spiekers die onder type 3 zijn geschaard. Ze passen in feite niet bij elkaar en 
eigenlijk zijn alleen S87 en S88 werkelijke horrea van het Romeinse type (fig. 
3.18 en 6.14). De andere spiekers zijn op grond van het criterium ‘palen in een 
greppel’ ondergebracht bij type 3.112 
Het is niet erg waarschijnlijk dat alle spiekers dezelfde functie hadden. We 
kunnen denken aan de opslag van voedselgewassen, hooi, gereedschappen, 
of andere materialen en (oogst)producten. Uitsluitend op grond van de platte-
gronden valt over het soort opslag meestal weinig te zeggen.
Hoewel een breed onderzoek naar de functie van spiekers buiten dit onderzoek 
valt, wordt er toch een bescheiden aanzet gegeven. Het richt zich op verschil-
len in opslagcapaciteit van de typen spiekers, waarbij specifiek wordt gelet op 
de relatie tussen vloerdragende palen en vloeroppervlak.113

109  Vgl. Schinkel 1994; Heeren 2006.

110  Er was hier nauwelijks sprake 
van zogenaamd ‘granary making’ (Van 
Es 1967, 87). Binnen de spiekers zijn 
schuren niét als aparte categorie 
onderscheiden, omdat de definitie 
daarvan voor wat betreft de hoeveel-
heid palen erg willekeurig is. Wel is een 
typologisch onderscheid gemaakt tus-
sen een spieker en een zogenaamd hor-
reum op basis van een eigen dragende 
vermogen van zowel dak als draagvloer. 
Horrea zijn een vrij laat verschijnsel en 
vaak groot van omvang. Ze hebben een 
reeks buitenstijlen die alleen het dak 
hebben gedragen, terwijl de vloer door 
andere stijlen werd gesteund. Horrea 
zijn hoofdzakelijk voor graanopslag in 
gebruik geweest. Ondanks deze defini-
ties dient men te bedenken dat ook het 
onderscheid tussen (kleine) horrea en 
(grote) schuren dikwijls subjectief en 
voor discussie vatbaar is. 

111  Schinkel 1994, 137 ff; zie ook 
Wesselingh 2000, 19, fig. 11c.

112  De figuren 3.16, 3.17 en 3.18 
geven enkele representatieve voorbeel-
den van elk spiekertype. Een overzicht 
van de relevante gegevens van alle 
spiekers is gegeven bij Vos 2002.

113  Zie verder ook Groot/Heeren/
Kooistra/Vos (in druk) en vergelijk bij-
voorbeeld Groenman-Van Waateringe/
Van Beek 1988, 41.
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Fig. 3.15 Huisplattegrond van het type De Horden 3C.
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Problematisch bij het onderzoek naar de functie is dat te meeste spiekers niet 
te dateren zijn. Dit betekent dat het onmogelijk is te bepalen hoeveel spiekers 
en wat voor typen spiekers per periode op een erf hebben bestaan. Ook kon 
niet worden vastgesteld of bepaalde typen verdwijnen ten koste van andere 
typen, laat staan wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. Toch wordt getracht 
om functionele verschillen tussen de typen spiekers vast te stellen aan de hand 
van de plattegronden.

Tabel 3.8 geeft het grondoppervlak en het gemiddelde draagvermogen van de 
vloerdragende palen weer. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat het vloeroppervlak groter is geweest dan het grond-
oppervlak. Tevens ben ik er bij de berekeningen vanuit gegaan dat er geen 
significante dikteverschillen tussen de palen hebben bestaan. 
Uit de tabel kan een aantal interessante conclusies worden getrokken. Bij de 
vergelijking van de maximale grondoppervlakken van de spiekers zien we dat de 
typen spiekers elkaar ‘overlappen’. Op basis daarvan kunnen nog geen functio-
nele verschillen tussen grote en kleine spiekers worden aangetoond, maar uit de 
berekeningen van de gemiddelde grondoppervlakken blijkt dat het gemiddelde 
grondoppervlak van de spiekers groter wordt naarmate de hoeveelheid palen 
toeneemt (6-palenspiekers hebben bijvoorbeeld gemiddeld 50% meer oppervlak 
dan 4-palenspiekers). Dit lijkt op het eerste gezicht logisch, maar het is opmer-
kelijk dat het draagvermogen per vloerdragende paal (lees: de opslagcapaciteit 
of -ruimte) nagenoeg gelijk blijft bij een toenemend aantal palen. Dit zou theore-
tisch kunnen betekenen dat een grotere spieker niet een verandering in aard van 
de opslag weergeeft, maar dat alleen de opslagcapaciteit toeneemt.114

114  De praktijk kan heel anders zijn 
want een spieker hoeft natuurlijk niet 
(altijd) helemaal gevuld te zijn.

Fig. 3.16 Enkele voorbeelden uit ‘De Horden’ van spiekers van het type 1.
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115  Hoewel er slechts vier spiekers 
van het type 3 zijn aangetroffen op ‘De 
Horden’, hebben die volgens mij nau-
welijks invloed op de berekeningen.

116  Vgl. Groenman-Van Waateringe/
Van Beek 1988 voor de constructie van 
horrea.

117  Er is geen rekening gehouden 
met de twee spiekers van respec-
tievelijk type 1D en 2E. Ze hebben 
eveneens een hoge onderwaarde, maar 
het zijn unica die onder ‘diversen’ zijn 
ingedeeld.

Daarbij zou eigenlijk eerst moeten worden gekeken naar het draagvermogen 
van een vloerdragende paal bij verschillende soorten opslag. Wellicht duidt een 
grote variatie in het oppervlak per paal op grote verschillen in de aard van de 
opslag en de opslagcapaciteit van de verschillende spiekersoorten. Als we alle 
uitersten bekijken van het ‘oppervlak per paal’, zien we een enorme variatie: 
tussen 0,3 en 2,7 m². De grootste margeverschillen vinden we bij de 4-palen 
spiekers (type 1A). De verhouding tussen het oppervlak van de constructie 
en het aantal palen wordt hier echter ook beïnvloed door het feit dat zelfs de 
allerkleinste gebouwen uit ten minste vier palen bestaan. Evenzeer is het aanne-
melijk te veronderstellen dat kleine margeverschillen in ‘m² oppervlak per paal’ 
duiden op gelijkheid van vorm en misschien ook gelijkheid van functie. Dit is het 
geval bij type 3, waar de variatie in oppervlak per paal slechts 0,3 m² is en de 
‘uitersten oppervlak per paal’ nagenoeg gelijk zijn.115 Vooral S87 en S88 heb-
ben een opvallende constructie gehad. De palen waren gefundeerd op liggende 
balken of ingegraven in greppels, zodat zeer solide bouwwerken ontstonden.116 
Deze horrea hadden het op één na grootste gemiddeld grondoppervlak. 
Slechts enkele type 2C-spiekers hebben een groter oppervlak gehad. Bij dit 
laatstgenoemde type is nog iets opmerkelijks aan de hand (zie tabel 3.8). 
Hoewel de margeverschillen tussen de uitersten (kolom D) vergelijkbaar zijn 
met overige spiekers, is het gemiddelde oppervlak per paal zeer hoog. Het is 
bovendien opvallend dat de onderwaarde van de ‘uitersten oppervlak per paal’ 
van het type 2C (1,5 m²) vergelijkbaar is met de onderwaarde van de horrea 
(1,8 m²).117 Het is om die redenen denkbaar dat type 2C spiekers de typologi-
sche voorlopers of misschien tijdgenoten waren van de horrea.

Fig. 3.17 Enkele voorbeelden uit ‘De Horden’ van spiekers van het type 2.

0 4 m
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Fig. 3.18 Wijk bij Duurstede-De Horden: enkele uitgegraven voorbeelden van spiekers van 
het type 3 even ten westen en ten noorden van huis 14. Foto Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

Tabel 3.8 Overzicht van het grondoppervlak van spiekers en het draagvermogen van vloer-
dragende palen.

TYPE AANTAL A B C D

1A 19 6,4 2,2 –10,5 1,6 0,6 – 2,6

1B 20 8,3 1,8 –15,4 1,4 0,3 – 2,6

1C 6 14,2 10,0 –18,8 1,6 1,1 – 2,3

1D 1 16 16 1,6 1,6

1 46 11,2 1,8 –18,8 1,6 0,3 – 2,6

2A 15 15,2 6,3 – 22,8 1,7 0,7 – 2,5

2B 12 20,1 8,8 – 32,0 1,7 0,7 – 2,7

2C 8 37,3 22,5 – 63,0 2,1 1,5 – 2,7

2D 3 11,2 6,0 – 18,0 1,3 0,8 – 2,0

2E 1 36 36 2,3 2,3

2 39 23,9 6,0 – 63,0 1,8 0,7 – 2,7

3A 3 32,2 27,0 – 42,0 1,9 1,8 – 2,1

3B 1 36 36 1,8 1,8

3 4 34,1 27,0 - 42,0 1,9 1,8 - 2,1

A gemiddeld grondoppervlak in m²

B uitersten grondoppervlak in m²

C gemiddeld oppervlak per paal in m²

D uitersten oppervlak per paal in m²
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Kortom, op basis van de relatie tussen de vloerdragende palen en het vloerop-
pervlak kunnen mogelijk twee functionele verschillen tussen de typen spiekers 
worden vastgesteld. De spiekers met kleine margeverschillen hebben vermoe-
delijk dezelfde functie gehad. Hiervoor komen alleen de horrea van het type 3A 
in aanmerking, maar gezien de bovenstaande overeenkomsten tussen horrea 
en type 2C veronderstel ik dat ook zij dezelfde functie hebben gehad. Wat die 
exacte functie was, is niet met zekerheid te achterhalen, maar het is denkbaar 
dat deze twee typen als graanpakhuis dienst deden. De andere typen spiekers 
vertonen grote margeverschillen in het oppervlak per paal, wat waarschijnlijk 
duidt op vele uiteenlopende functies. Het gemiddelde oppervlak per paal blijkt 
bij een toename van de hoeveelheid palen nagenoeg gelijk te blijven. Dit bete-

Fig. 3.19 Bijgebouwen van ‘De Horden’ met een wandgreppelconstructie.
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kent dat als we een ontwikkeling veronderstellen naar steeds groter wordende 
spiekers, er geen functieveranderingen plaatsvonden. Een vergroting van het 
oppervlak zou vermoedelijk voornamelijk kunnen duiden op een toename van 
de hoeveelheid opgeslagen materiaal.

Er zijn zeven bijgebouwen opgegraven die allemaal een, soms slechts gedeelte-
lijk bewaarde, wandgreppelconstructie hebben gehad (fig. 3.19). Het gaat om 
de (vermoedelijk) éénbeukige gebouwen B3, B4, B7, B8 en B9, het driebeukige 
gebouw B15 en bijgebouw B6 met een onbekende indeling. Twee éénbeukige 
bijgebouwen met wandgreppel hebben een geringe omvang. B3 heeft afme-
tingen van 10 bij 5,50 meter. In het midden van het gebouw bevindt zich een 
paalkuil van slechts 5 cm diep. Hiervan is niet zeker of het bouwsel een mid-
denstijl heeft bevat en of deze paalkuil wel tot de grondsporen van dit gebouw 

Fig. 3.20 Plattegronden van overige bijgebouwen van ‘De Horden’.
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118  Tijdens latere nederzettingsperio-
den werden op dezelfde plaats andere 
gebouwen opgericht, namelijk H19 en 
H18 (zie verder paragraaf 3.4).

119  Vgl. Schinkel 1994, 251.

120  B9 was veel ruimer opgezet 
dan andere éénbeukige gebouwen. 
De platte grond is echter verstoord, 
doordat op dit gedeelte van het terrein 
grind is gewonnen in de Romeinse tijd 
(14C-monster uit één van de grindkuilen 
geeft een datering van 1785 BP±40 
(GrN-16004). De breedte van 7 meter 
doet vermoeden dat de sporen van 
binnenstijlen verdwenen zijn. Ingan gen 
zijn niet met zekerheid vast te stellen. 
Vgl. huis 101 uit Den Haag-Wateringse-
veld (Siemons/Lanzing, in prep.).

121  Cf. Van Es 1981, 180; De Boe/
Lauwers 1980, 17.

122  Het ontbreken van middenstijlen 
kan niet worden geweten aan post-
depositionele processen, bijvoorbeeld 
door diepploegen, aangezien de 
grondsporen van ‘De Horden’ waren 
afgedekt met plaatselijk een meer dan 
1 meter dik pakket sediment van de 
rivier de Lek. 

123  Er bestaan wel volledig driebeu-
kige plattegronden uit de Bronstijd 
en Vroege IJzertijd op ‘De Horden’ 
(Hessing 1989). Het is theoretisch mis-
schien denkbaar dat slechts een deel 
van een hoofdgebouw is opgegraven, 
namelijk het driebeukige stalgedeelte, 
maar de grondsporen wezen uit dat 
deze plattegrond compleet is opge-
graven. 

124  Vos 2002, 36.

125  Heeren 2006, 64-66, 274-276; 
Oonk 2006. 

mag worden gerekend.118 De ingangen van B3 zijn niet met zekerheid aange-
toond. In de wandgreppels van het gebouwtje waren nog enkele restanten van 
de wandstijlen aanwezig. Van B6 is niet meer bekend dan twee parallelle wand-
greppels van ca. 3,5 m lengte en op een onderlinge afstand van ongeveer 4,75 
meter. Aangezien erop dit deel van de nederzetting zeer intensieve bewoning 
heeft plaatsgevonden in de Romeinse tijd, is van de binnenindeling van B6 niets 
zeker en wordt het gebouw als éénbeukig aangemerkt. 
Voor wat betreft de afmetingen doen de andere bijgebouwen met wandgreppels 
beslist niet onder voor kleine hoofdgebouwen.119 De vermoedelijk éénbeukige 
bouwsels B4 (12 x 6 m), B7 (11,5 x 6 m), B8 (11 x 6,5 m) en B9 (13 x 7 m) passen 
gezien de afmetingen en het grondoppervlak geheel binnen de hoofdgebouwen 
van het type De Horden 1A.120 Alleen duidelijke middenstijlen ontbreken en er 
bevindt zich meestal maar één ingang in het midden van één van de lange wan-
den. Is het denkbaar dat de daken van dit soort éénbeukige gebouwen direct op 
de grond rusten, waardoor de wanden een sterk dragende functie gehad moeten 
hebben en mede daardoor nokdragers ontbreken?121 Anders is het evenzo goed 
voorstelbaar dat de binnenstijlen niet waren ingegraven maar op (bak)stenen 
stiepen stonden geplaatst, waarvan echter geen spoor is teruggevonden.122 
Het driebeukige bijgebouw B15 zou misschien, afgaande op de afmetingen (9,7 
x 5 m), gedefinieerd kunnen worden als een klein hoofdgebouw, zij het niet van 
het type De Horden 1A maar van een uitzonderlijk type. Het gebouw is geheel 
driebeukig ingedeeld wat uniek is voor de Romeinse plattegronden van ‘De 
Horden’.123 Eerder was het gebouw wel ingedeeld bij de hoofdgebouwen.124 Nu 
is echter gekozen om het afwijkende bouwsel bij de bijgebouwen onder te bren-
gen, vooral omdat het typologisch significant verschilt van de hoofdgebouwen, 
het kleinste hoofdgebouw nog altijd een meter langer is dan B15 en gezien de 
mogelijkheid dat dit gebouw als een aparte stal geïnterpreteerd moet worden 
gelet op de driebeukige indeling.
Daarmee komen we bij de functie van de bijgebouwen met wandgreppels 
terecht. Naast de mogelijkheid dat het in enkele gevallen toch om hoofdgebou-
wen gaat, is ook denkbaar dat het hier losse, gescheiden stallen betreft analoog 
aan enkele bijgebouwen in Tiel die als zodanig hebben gefunctioneerd.125 
Daar werd echter een forse hoeveelheid fosfaten in de bodem aangetroffen 
die een functie als stalling aannemelijk maakte, wat voor de bijgebouwen van 
‘De Horden’ niet kan worden aangetoond aangezien geen grondmonsters zijn 
geanalyseerd op fosfaten. 

Onder de resterende bijgebouwen zijn bouwsels ingedeeld waarvan de wand 
niet is ingegraven en ogenschijnlijk alleen bestaat uit een rij palen (fig. 3.20). 
Het gaat om zowel éénbeukige (B1, B14) als tweebeukige plattegronden (B2, 
B11, B12, B13). Van de éénbeukige plattegrond van B1 zijn alleen de lange 
wanden bewaard gebleven. Het kleine gebouwtje meet slechts 5 x 4 meter. 
De plattegrond van B14 is verre van compleet en daardoor niet erg duidelijk. 
Middenstijlen zijn niet aangetoond en het gebouw is om die reden tot de één-
beukige bouwwerken gerekend.
De plattegronden van de tweebeukige bijgebouwen B2, B11, B12 en B13 had-
den ongeveer dezelfde afmetingen (10 x 5 m). Opmerkelijk zijn de dubbele 
wandstijlen die voorkwamen bij B12. De plaats van de ingangen is onduidelijk 
bij deze gebouwen. Bij B2 waren bovendien de afsluitende korte wanden niet 
duidelijk aanwezig. B11 zou afgaande op de afmetingen 11 x 4,75 m) eventu-
eel nog als hoofdgebouw in aanmerking kunnen komen. B2 zou in theorie een 
aanbouw kunnen zijn geweest van hoofdgebouw H12, maar is gezien de geringe 
breedte toch als bijgebouw gedefinieerd.
De laatste twee bijgebouwen (B5, B10) hebben geen parallellen opgeleverd. 
De plattegrond van B5 bestaat uit twee min of meer parallel lopende greppels, 
waartussen zich een concentratie van paalga ten bevindt. Het is niet meer 
mogelijk om uit deze paalgaten een duidelijke plattegrond te reconstrueren, 
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126  Van Es 1994b, 40. Vondsten die 
deze interpretatie kunnen versterken, 
ontbreken echter volledig.

127  Het is goed denkbaar dat het hier 
gewonnen grind gebruikt is voor lokale 
wegverharding van de Romeinse we-
geninfrastructuur. Vgl. Vos/Blom 2004 
waar onderzoek langs de Romeinse 
limesweg in Alphen aan den Rijn heeft 
aangetoond dat grind is gebruikt uit de 
Nederrijnse regio.

128  Cf. Gaitzsch (1986, 402) die bij 
een aantal villa’s in het Duitse Rijnland 
(Hambacher Forst) veronderstelt 
dat evenwijdig aan dit soort wallen 
zich mogelijk heggen bevonden van 
wilde roos, wegedoorn of braam. De 
aanwezigheid daarvan kan meestal 
niet met zekerheid worden vastgesteld, 
maar volgens Gaitzsch moet er bij de 
interpretatie van de nederzettingstruc-
turen echter wel degelijk rekening mee 
worden gehouden.

maar mogelijk betreft het de restanten van een spieker of kleine schuur. B10 
heeft een enigszins bijzondere plattegrond, hoewel het gebouw in eerste 
instantie lijkt op een gewone vierpalen-spieker met een onderlinge afstand 
van twee meter. De vierpalen-spieker was echter omgeven door een 0,50 m 
brede greppel en in elke hoek van de greppel bevond zich een paal kuil. De 
afmetingen tussen deze palen bedroeg ca. 4,50 m waarmee het totale opper-
vlak van dit bijgebouw komt op ruim 20 m2. De functie van dit gebouwtje is niet 
bekend, maar door de opgravers is geopperd dat deze bijzondere plattegrond 
misschien geïnterpreteerd mag worden als een kleine tempel.126 Opvallend is 
verder dat het bouwwerk in de nabije omgeving ligt van een pad of weg dat door 
de nederzetting voert. Tegelijkertijd bevindt het zich op de rand van een even 
noordoostelijk gelegen zone waar veel kuilen met grind zijn gevonden en waar-
van verondersteld wordt dat hier exploitatie van grind heeft plaatsgevonden.127 

3.4 Structuur en ontwikkeling van de nederzetting ‘De Horden’

3.4.1 Datering en periodisering

De nederzetting van ‘De Horden’ heeft een opmerkelijke, georganiseerde 
lay-out. Dat kan worden afgelezen uit de rechthoekige omheiningsgreppels 
waarbinnen zich een sterke ordening van nederzettingselementen aftekent. De 
omheiningsgreppels waren op opgravingsniveau gemiddeld twee tot tweeënhal-
ve meter breed en oorspronkelijk minstens één meter diep met een afgerond 
bodemprofiel. Parallel aan de brede sloten waren smalle greppeltjes gegraven 
en tussen deze smalle greppeltjes en de sloten lag vermoedelijk een aarden 
wal of andersoortige omheining. Concrete aanwijzingen daarvoor zijn er niet 
maar het is aannemelijk dat de grond uit de sloten werd gebruikt om aarden 
wallen op te werpen.128 De wallen en greppels fungeerden als omheining en als 
afscheiding van het bewoningsterrein. 
De sloten zorgden allereerst voor drainage van het bewoonde areaal tot in het 
achterliggende buitengebied. Tegelijkertijd hielden ze het vee binnen of juist 
buiten het nederzettingsterrein. Daarnaast is het aannemelijk dat een aparte 
omheining van een boerderij niet alleen een eigendomsgrens of territorium 
markeerde, maar dat daarachter ook een zekere differentiatie en/of status 
schuilging die niet altijd even goed kenbaar is. Al deze kenmerken van omhei-
ning waren niet strikt van elkaar gescheiden, maar konden als het ware in één 
systeem zijn verenigd. De hierna omschreven opeenvolging van die greppelsy-
stemen vertoont een ontwikkeling die goed gevolgd kan worden. 
Voordat die ontwikkeling is beschreven en de nederzettingselementen in 
verschillende bewoningsfasen zijn ondergebracht, wil ik eerst nog iets over 
de datering en periodisering van de vindplaats vermelden. Die is namelijk niet 
helemaal zonder problemen. Allereerst moet bij de studie naar huisplatte-
gronden voorzichtig worden omgesprongen met het toekennen van daterende 
waarden aan vondsten uit de grondsporen van de gebouwen. Vooral bij 
oversnijden de huisplattegronden en bij grondsporen die niet duidelijk zijn toe 
te wijzen aan één plattegrond, moet rekening worden gehouden met opspit; 
dat wil zeggen dat als meerdere, niet gelijktijdige huisplattegronden op onge-
veer dezelfde plek hebben bestaan, vondstmateriaal van een oudere fase in 
de grondsporen van een jonger gebouw terecht kan zijn gekomen. Ook bij het 
toekennen van een datering voor greppels dient enig voorbehoud te worden 
gemaakt. Als we ervan uitgaan dat een greppel een aantal decennia heeft 
opengelegen, is het voor de drainage noodzakelijk dat de sloot regelmatig wordt 
uitgediept of opgeschoond. Daardoor moet er rekening mee worden gehouden 
dat vondstmateriaal uit de sloten is verdwenen. Het ligt voor de hand dat hierbij 
meer ‘oud’ dan ‘jong’ materiaal is verdwenen. Toch heb ik getracht de neder-
zettingselementen in verschillende periodes te ordenen en de oorspronkelijke 
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129  Hiddink 1999, 90 ff. 

130  Verder zijn ook enkele relevante 
14C-dateringen gebruikt. 

131  Cf. Van Es 1994b, 43-44; Sier/
Mulder/Koot 2001, 30-34; Taayke 2002, 
213.

132  Willems 1981, 178-181.

133  Hulst 1981, 362; Willems 1981, 
180; Heeren 2006, 104; idem 2007d, 
147-154. 

134  Taayke 2002, 213. Een uitzonde-
ring hierop is de categorie van zoutcon-
tainers die volgens Taayke vanaf 150 
tot aan de 4de eeuw dateren.

135  In Tiel is dit voor het eerst goed 
gedocumenteerd en blijkt dat in de 
Flavische periode nog slechts 12 % 
van het materiaal handgevormd was, 
terwijl het in de 2de eeuw volledig is 
verdwenen (Heeren in prep.).

136  Het gaat om ca. 240 munten 
(Aarts 1994; idem 2000, 31-74), 
270 fibulae (Van der Roest 1988; 
idem 1994a) en 120 fragmenten van 
militaria of paardentuig (Van der Roest 
1994b; Nicolay 2003; idem 2007a).

137  Bloemers 1978, 37-45; Schinkel 
1994, 27 (met verwijzingen); Hiddink 
1999, 90; idem 2005a, 127; Wesselingh 
2000, 22; Gerritsen 2003, 39, 104-105.

138  Slofstra 1991, 140.

139  Gerritsen 2003, 104; zie ook 
Slofstra 1991, 147 met verwijzingen; 
Schinkel 1994, 27; Duitse archeologen 
spreken van zogenaamde Platzkon-
stanz in tegenstelling tot de Wander-
siedlungen uit voorgaande perioden.

dynamiek te omschrijven. Het is de enige manier om ontwikkelingen zichtbaar 
te maken, hoewel de oorspronkelijke situatie wordt gereduceerd tot een reeks 
opeenvolgende statische beelden.129 
Voor de datering is aardewerk het uitgesproken vondstmateriaal.130 Op basis 
van de verhouding tussen het handgevormde en gedraaide Ro meinse aar-
dewerk uit de grondsporen kunnen deze relatief ten opzichte van elkaar 
gedateerd worden. Daarbij geldt de hypothese ‘hoe hoger het percentage 
handgevormd, hoe vroeger de datering’. Deze gedachtegang is gebaseerd op 
een steeds verder toenemende hoeveelheid Romeinse importaardewerk die de 
nederzetting bereikt naarmate de tijd verstrijkt.131 Men krijgt steeds frequen-
ter toegang tot Romeinse gebruiksgoederen en prefereert deze ook boven het 
handgevormde materiaal zodat die laatste categorie uiteindelijk nauwelijks nog 
gemaakt en gebruikt zal zijn. 
Algemeen wordt aanvaard dat de toestroom van Romeinse importen zeker in de 
Flavische periode een steeds hogere vlucht heeft genomen. Tegelijkertijd vindt 
in versneld tempo een proces plaats van algehele terugval van lokale hand-
gevormde keramiek in de loop van de Midden-Romeinse tijd, zeker vanaf het 
midden van de 2de eeuw maar mogelijk al eerder rond het einde van de 1ste eeuw 
na Chr.132 In sommige nederzettingen vinden we geen handgevormd materiaal 
meer terug in 2de-eeuwse grondsporen en gaan we ervan uit dat op dat moment 
de importen het handgevormde materiaal geheel hebben verdreven.133 Voor het 
terrein ‘De Horden’ geldt dat niet, hoewel het materiaal wel bijna onzichtbaar 
is geworden in de aardewerkensembles uit de jongste Romeinse bewoningsfa-
se.134 Daarbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het fenomeen 
‘opspit’. Juist bij latere aardewerkensembles speelt dit fenomeen en belang-
rijke rol en is het in die zin theoretisch mogelijk dat ook op ‘De Horden’ feitelijk 
nauwelijks meer handgevormde keramiek voorkwam vanaf de Laat-Flavische 
periode.135  
De uitkomst van de procentuele verhoudingen tussen handgevormd en 
gedraaid aardewerk is niet geheel bepalend voor een absolute datering van de 
nederzettingselementen. Hieraan moet, afgezien van het gegeven van elkaar 
oversnijdende grondsporen, het vaak goed te dateren Romeinse draaischijf-
aardewerk worden toegevoegd. Verder kan ook de oriëntatie van de sporen ten 
opzichte van elkaar, bijvoorbeeld die van huizen in relatie tot omheiningsgrep-
pels, een indirecte aanwijzing zijn voor gelijktijdige datering. 
Naast het aardewerk is ook een forse hoeveelheid gedateerde metalen objec-
ten voorhanden. Op ‘De Horden’ is vanaf het begin van de opgravingen immers 
systematisch gebruik gemaakt van de metaaldetector en daardoor zijn op grote 
schaal metalen voorwerpen gevonden, die bovendien goed geconserveerd 
waren door post-Romeins riviersediment vanuit de Lek. Drie vondstgroepen 
van metaal zijn uitvoerig gepubliceerd en toegankelijk voor mijn onderzoek.136

Hier dient tot slot iets gezegd te worden over de gebruiksduur van de gebouwen 
en het daarmee samengaande veronderstelde aantal gelijktijdige huishoudens. 
Verscheidene auteurs hebben zich hierover in het verleden uitgesproken.137 
De uitkomsten verschillen enigszins maar over het algemeen wordt ervan 
uitgegaan dat de gebruiksduur van een houten boerderij niet veel langer heeft 
bedragen dan 25 tot 35 jaar. Dit is vooral beredeneerd vanuit de duurzaamheid 
van het beschikbare hout en vanuit de gedachte dat elke generatie een nieuw 
huis bouwt. Slofstra echter rekende op een gebruik van 50 jaar uitgaande van 
het aantal huizen bij compleet opgegraven nederzettingen ten opzichte van 
de totale duur van de nederzetting.138 Gerritsen stelt dat er in de Romeinse tijd 
steeds vaker gebouwen niet alleen naast maar ook op dezelfde plaats als hun 
voorloper worden gebouwd.139 Hieruit concludeert hij dat een erf van generatie 
op generatie kan worden overgedragen en dat een huishouden gebruik maakt 
van de plek waar ook de voorouders hun huishouden hielden. De wandgrep-
pelhuizen van het nieuwe type Alphen-Ekeren, dat aan het eind van IJzertijd 
de lichter geconstrueerde Haps-gebouwen vervangt in menig nederzetting, 
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140  Cf. Gerritsen 2003, 102-105.

141  Bijvoorbeeld Van Es 1967, 370-
371; Schinkel 1994, 27. 

142  Vgl. Heeren 2006, 48.

143  Taayke 2002, 208, 215: ‘as the 
percentages of organic temper are 
quite high (35-45%), a date in the Early 
Roman Period is most probable’. Ook 
het voorkomen van aardewerk met 
geometrische patronen duidt op de 1ste 
eeuw na Chr. Taayke stelt dat de eerste 
‘Hordenaren’ sterke banden moeten 
hebben gehad met bewoners van de 
noordwestelijke kuststreek en dat ze, 
in tegenstelling tot het nabijgelegen 
terrein van ‘De Geer’, aardewerk pro-
duceerden met een puur Fries karakter.

144  Cf. Van Es/Hessing 1994 (P1: 50 
voor Chr. - 25 na Chr., P2: 25-70 na 
Chr., P3:70-100 na Chr., P4: 100-225 
na Chr.); Laarman 1996 (volgt Van Es/
Hessing 1994 maar deelt zijn data in 
volgens Early Roman, Middle Roman en 
Roman Period); Taayke 2002 (A: eerste 
helft 1ste eeuw, B: middelste decennia 
van de 1ste eeuw, C: tweede helft 1ste 
eeuw , D: 2de eeuw, E: eind 2de – begin 
3de eeuw); en Vos 2002 (P1: voor-
Claudisch, P2: Claudisch-Neronisch, 
P3: Flavisch, P4: eerste helft 2de eeuw, 
P5: tweede helft 2de eeuw). Ook Groot/
Heeren/Kooistra/Vos, in druk. 

145  Het jaar 70 wordt als overgang 
gehanteerd tussen de Vroeg- en 
Midden-Romeinse periode. Dat brengt 
het voordeel mee dat het aansluit op 
de typochronologie van veel aarde-
werkstudies waarbij vondstcomplexen 
uit de pre-Flavische en Flavische tijd 
worden onderscheiden (cf. Willems 
1981, 25). Bovendien zijn er histori-
sche gebeurtenissen welke de ‘breuk 
rond 70’ die Nederlandse archeologen 
traditioneel hanteren verantwoorden. 
Te denken valt aan de komst van het 
10de legioen, de aanleg van de stad Ulpia 
Noviomagus, en de inrichting van de 
provincie Germania inferior in 83/84 na 
Chr. - en misschien hiermee gelijktijdig 
de formele inrichting van de civitas 
Batavorum (zie verder de discussie 
bij Roymans (2004, 200-209) contra 
Slofstra (2002) over de municipalisering 
van het Bataafse bestuursdistrict vanaf 
Augustus). De gebeurtenissen duiden op 
militaire en administratieve bestuurlijke 
veranderingen in het Bataafse gebied 
van na de opstand, die zijn weerslag 
hebben gekend op het platteland.

146  Van Es 1994a, 28, 32-33.

sluit hier naadloos op aan. Men mag uit deze gegevens beredeneren dat de 
langere levensduur van de aanmerkelijk zwaarder gebouwde Alphen-Ekeren 
huizen samengaat met het verlaten van de lange traditie van ‘bouwen-voor-
één-generatie’. Niet alleen het familiaire erf maar ook het huis zelf werd dan 
overgedragen aan een nieuwe generatie.140

Voor bijgebouwen wordt over het algemeen een minder lange levensduur 
verondersteld.141 Dit zal voortkomen uit het intensieve gebruik van de struc-
turen en de blootstelling aan de weerselementen die een langere levensduur 
van eenvoudige constructies in de weg staan. Meestal worden alleen al daarom 
meerdere spiekers toegekend aan één en hetzelfde hoofdgebouw, hoewel dit op 
basis van vondstmateriaal zelden hard te maken is omdat (daterende) vondsten 
dikwijls ontbreken.
Uit de combinatie van de hiervoor beschreven verschillende dateringsmetho-
den en op basis van de bovenstaande gebruiksduur van boerderijen zijn vier 
bewoningsfasen opgesteld:142 Periode 1: 1–50 na Chr., periode 2: 50-100 na 
Chr., periode 3: 100-150 na Chr., periode 4: 150-200 na Chr. Van Es veronder-
stelde eerder een aanvang van de nederzetting in de Late IJzertijd rond 50 voor 
Chr., maar Taayke heeft met zijn onderzoek naar het handgevormde aardewerk 
aangetoond dat de beginfase om en nabij het begin van onze jaartelling moet 
liggen.143 Mijn faseringen verschillen enigszins van voorgaande periodisering 
die anderen – en ikzelf ook - eerder over ‘De Horden’ hebben geschreven.144 
Die gegevens zijn wel meegewogen in mijn nieuwe indeling, maar aangezien de 
archeologische gelijktijdigheid van structuren en de chronologische resolutie 
nooit precies bepaald kan worden, is besloten de fasering breed en eenvoudig 
te houden. Uitgangspunt daarbij is dat ontwikkelingen per halve eeuw rede-
lijk goed navolgbaar zijn. Dat geldt voor ‘De Horden’, maar ook is rekening 
gehouden met de toepasbaarheid op andere, minder uitgebreid onderzochte 
nederzettingsterreinen in het Kromme-Rijngebied die in latere hoofdstukken 
aan de orde zullen komen. 
Ik denk dat deze inperking van de chronologische wijdte geen nadelen oplevert 
om de dynamiek van nederzettingen in beeld te krijgen. Temeer daar binnen de 
fasering nog subfasen kunnen worden aangebracht, bijvoorbeeld de ontwik-
kelingen in de Flavische periode (ca. 70-100) waarbij de nederzettingsstructuur 
een aantoonbare transformatie ondergaat.145  
Het is ten slotte belangrijk op te merken dat bij de verschillende fasen wordt 
uitgegaan van de grootst mogelijke bezettingsgraad per periode. Dat wil echter 
beslist niet zeggen dat alle weergegeven nederzettingselementen op de figuren 
3.21 tot en met 3.25 altijd tegelijkertijd hebben bestaan. 

3.4.2 Beschrijving van de bewoningsfasen

Tijdens de eerste bewoningsfase was er sprake van twee bewoningszones die 
van elkaar gescheiden waren door een lange kronkelige greppel die dwars op de 
stroomrug was gegraven (fig. 3.21). De minimaal twee meter brede sloot had een 
noordoost/zuidwest oriëntatie en is door alle latere greppelstructuren oversne-
den. De sloot dateert van vóór het midden van de 1ste eeuw na Chr. De gebouwen 
uit periode 1 hadden geen systematische oriëntatie, ze lagen verspreid over het 
hele terrein min of meer gelijk verdeeld aan weerszijden van de lange sloot. Van 
Es ziet in deze structurering de scheiding van twee territoria weerspiegeld. Hij 
gaat ervan uit dat de nederzetting ‘bewoond is geweest door een of enkele gene-
raties van twee in sociaal opzicht gelijkwaardige families, die door de uitoefening 
van een gemengd landbouwbedrijf in hun levensonderhoud voorzagen’.146 
Opmerkelijk in deze periode zijn de afwateringsgreppels die direct om de 
gebouwen waren gegraven. Blijkbaar was de drainage van het terrein niet 
centraal, maar per erf of afzonderlijk huishouden georganiseerd. Verder zijn de 
huizen niet gebouwd op het hoogste gedeelte van de stroomrug maar meer aan 
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147  Waterbolk (1975, 386) beweert 
dat bij een boxbreedte van meer dan 
130 cm van ‘dubbele’ stalling, of te wel 
twee dieren per stalbox, moet worden 
uitgegaan. 

148  Taayke 2002, 208 ff. Een 14C 
analyse van houtskool uit H2 geeft een 
radiokoolstof-datering van 1995 BP ± 
30 (GrN-15991) gekalibreerd op 2 BC-
72 AD (2 sigma).

149  Taayke (2002, 211) stelt dat H16 
lang in gebruik is geweest mede gelet 
op het hoge aantal vondsten. Een 14C-
datering (1990 BP ±60) van houtskool 
uit de ingang van het huis geeft een te 
ruime datering om iets meer zeker te 
zijn over de ouderdom (GrN-15993). 

de rand daarvan. Hieruit mag worden afgelezen dat de hoogste delen van het 
terrein vermoedelijk bestemd waren voor akkerbouwactiviteiten.
Er bestaan lange (H2, H4, H15, H16) en korte (H1, H5, H6, H20) gebouwen tij-
dens deze bewoningsfase. De lange gebouwen hebben een maximale lengte van 
25 m en zijn  ontegenzeggelijk als woonstalhuis in gebruik geweest. De stallen 
hebben een gemiddelde lengte van 13 meter, een oppervlak van maximaal 75 
m2 en bevatten 12-14 stalboxen. Deze afmetingen kunnen op basis van een box-
breedte van 1,50 m vertaald worden in 20 tot 25 runderen per boerderij.147 De 
korte gebouwen behoren allemaal tot het type 1A, meten maximaal 13 meter 
en hebben mogelijk geen eigen stalling gehad. 
De hoofdgebouwen uit periode 1 hebben niet allemaal tegelijkertijd bestaan, 
maar een specifieke datering is niet voor alle gebouwen met zekerheid vast te 
stellen. Dat komt mede doordat de vondsten uit de grondsporen voor 90-100 % 
bestaan uit handgevormde keramiek dat niet gemakkelijk te dateren is. Toch 
heeft het onderzoek naar het handgevormde aardewerk wel uitsluitsel gegeven 
over de onderlinge datering tussen H2, H16 en H4. Het laatstgenoemde hoofd-
gebouw was beduidend ouder dan H2 en was zeker niet meer in gebruik rond 
het midden van de 1ste eeuw.148 Uit H2 en H16 kwam handgevormd aardewerk 
dat iets later gedateerd mag worden dan de allervroegste fase. H2 en H16 ston-
den dus waarschijnlijk nog overeind aan het begin van periode 2.149 Voor H15 
is het denkbaar dat het op de overgang van de eerste naar de tweede periode 
werd gebouwd. 

De met zekerheid aan deze periode toe te schrijven bijgebouwen zijn betrek-
kelijk klein en eenvoudig. Het gaat om vier-, zes- of negenpalen spiekers en om 
een aantal schuren met geringe afmetingen, bijvoorbeeld B1 van ca. 4,5 x 4 m. 
Twee bijgebouwen (B4, B8) hebben vrijwel dezelfde dimensies als kleine hoofd-
gebouwen, maar aangezien de binnenindeling ontbreekt, kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld of het daadwerkelijk om hoofdgebouwen gaat of om grote 
schuren. Daarnaast zijn op de flanken van de nederzetting, dus op dezelfde plek 

Fig. 3.21 Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewonings-
sporen uit periode 1 van 1-50 na Chr. 
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150  Pers. meded. J.G. Aarts (ACVU) 
in tegenstelling tot Aarts 1994. Zie ook 
Aarts/Roymans in druk.

151  Hessing 1993, 22, 36. 

152  Cf. Bloemers 1978, 53 ff; Willems 
1984, 235 ff; Vossen 2003, 429-
435. Voor calculaties over de Late 
Bronstijd- en IJzertijdnederzettingen 
wordt verwezen naar Gerritsen (2003, 
110 met verwijzingen) die vermeldt 
dat de gemiddelde populatiegroep per 
nederzettingsterritorium betrekkelijk 
klein was, variërend van 10 tot hooguit 
30 personen. Zie verder paragraaf 6.1 
en 6.2.

153  Van Es 1984a; zie ook hoofdstuk 
2.3.1. Ik denk dat het Romeinse leger 
op zichzelf geen nieuw fenomeen was 
voor de bewoners van ‘De Horden’, 
aangezien er ook al gedurende de 
eerste bewoningsperiode gerekruteerd 
kan zijn onder de bevolking (zie verder 
paragraaf 6.2). Bovendien bestond het 
castellum te Vechten al enige decennia. 

154  Taayke 2002, 216.

155  Is dat dezelfde groep als de lokale 
elite? Zie verder paragraaf 5.4. en 
hoofdstuk 6. 

156  Zie Taayke 2002 voor een uitvoe-
rige discussie over de “batavisering” 
van het aardewerk. Verder ook Van den 
Broeke 1987b, 111.

157  14C-datering uit de oostelijke sloot 
van de kleine vierkante kavel, GrN-
15999: 1930 BP±60.

158  Het is niet zeker welk gebouw de 
oudste van de twee is. Taayke (2002, 
210) veronderstelt dat de sloten rond 
H13 de oudste fase representeren en 
suggereert daarmee (indirect) dat H13 
vroeger in gebruik is geweest.

als de hoofdgebouwen, een paar zeer forse spiekers opgegraven. De precieze 
datering van deze opslagstructuren kon niet worden vastgesteld, maar op basis 
van de overeenkomstige positie met de boerderijen mag wellicht één spieker (of 
meer?) tot deze vroegste nederzettingsfase worden gerekend. De eerste munten 
komen overigens in deze bewoningsfase de nederzetting binnen en niet onder de 
regering van Caligula zoals eerder wel is vermeld. Dit is onder meer af te leiden 
uit de Avaucia-munten die tot een Augusteïsch geldcircuit behoren.150

In de eerste helft van de 1ste eeuw waren vier waterputten in gebruik, die in 
aantal gelijk waren verdeeld over de twee ‘territoria’. Even ten noordoosten van 
H2 en H4 waren W6 en W9 uitgegraven, terwijl op het oostelijke territorium, 
in de buurt van H5 en direct naast H16, respectievelijk de putten W5 en W15 
functioneerden.
Graven uit deze periode zijn vrijwel onbekend en bestaan uit enkele sporen van 
crematies en uit een paar apart gevonden, incomplete menselijke skeletde-
len; onder andere in de huisgreppels van H2.151 De populatieomvang uit deze 
periode kan dan ook niet op basis van deze gegevens worden vastgesteld. Wel 
mag aan de hand van de ongeveer vier gelijktijdig functionerende huishoudens 
worden geconcludeerd dat de lokale gemeenschap uit ca. 20 tot 32 mensen 
heeft bestaan, uitgaande van een huishouden van 5-8 personen.152 

Tijdens de hierna volgende tweede bewoningsfase (periode 2A) worden de 
bewoners waarschijnlijk voor het eerst van dichtbij geconfronteerd met perma-
nent gestationeerde Romeinse militairen in hun leefomgeving, aangezien mag 
worden verondersteld dat in de uiterwaarden van de Lek/Nederrijn bij Rijswijk 
(Gld.) de resten liggen van een Romeins legerkamp dat de naam Levefanum 
heeft gehad.153 Concreet betekende dit voor de bewoners van ‘De Horden’ dat 
het contact met de noordwestelijke kuststreken min of meer stokte door onder 
meer de inrichting van de limes.154 De inwoners richtten zich meer op het 
zuidwestelijke ‘Romeinse’ gebied en dit is zichtbaar in de materiële cultuur die 
in de nederzettingssporen is teruggevonden. Allereerst vinden we geleidelijk 
aan meer Romeins importen van draaischijfaardewerk die ongetwijfeld via de 
Romeinse militaire infrastructuur de nederzetting hebben bereikt. De con-
tacten met de militaire instanties kunnen via de lokale elite zijn gelopen. Of is 
er misschien sprake van terugkerende veteranen in de nederzetting die hun 
eigendommen meenamen vanuit het leger?155 Verder is in het handgevormde 
vondstmateriaal volgens sommigen een steeds meer herkenbare ‘Bataafse stijl’ 
van het aardewerk zichtbaar.156 
Ook bij de lay-out van de nederzetting zien we iets veranderen (fig. 3.22). Op de 
westelijke helft van het terrein wordt één erf apart afgebakend door greppels. 
Deze greppels omsloten een rechthoekige kavel met daarbinnen nog een klei-
nere vierkante enclosure met zijden van ca. 65 m lengte. De uiterst zuidelijke 
punt van deze kavel sloot aan op de lange kronkelige greppel van periode 1, 
zodat die sloot nog open moet hebben gelegen.
Ongeveer 85% van het aardewerk uit de greppels van de rechthoekige kavel 
bestond uit handgevormd materiaal. De oudste gedraaide randscherven zijn 
van Zuid-Gallische terra sigillata, gedateerd omstreeks de Claudische tijd of 
later. De jongste randscherf is van een gladwandige kruik uit het derde kwart 
van de 1ste eeuw of later. Ook de rest van het Romeinse aardewerk duidt op een 
datering uit de pre-Flavische periode.157

De verdeling in twee territoria hield aan in periode 2. Op het westelijke ter-
ritorium bevond zich een hoofdgebouw met minimaal één bijgebouw binnen de 
kavel (H12 of H13 met B2).158 De gebouwen op het oostelijke territorium lagen 
nog min of meer verspreid over het terrein, maar toch lijkt al sprake van een 
zekere systematiek in de oriëntatie van de gebouwen op het oostelijke ter-
ritorium. H23 heeft bijvoorbeeld vrijwel dezelfde oriëntatie als H12/H13 op de 
kleine kavel. De noordoost/zuidwest-georiënteerde gebouwen H3, B11 en S86 
stonden in een cluster bij elkaar en kunnen als een agrarische eenheid worden 
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159  Zie verder paragraaf 3.4.3 en 3.7 
over afmetingen in Romeinse voeten, 
de gulden snede en andere ‘verkave-
lingsproblematiek’. Vgl. Van Londen 
2006a. 

160  Gaitzsch 1986, 402.

geïnterpreteerd.
H2 en H16 zijn vrij snel in onbruik geraakt, omdat deze huizen ook al bestonden 
in periode 1. H15 zou in de laatste fase van periode 1 kunnen zijn gebouwd en 
is mogelijk tot ver in de tweede helft van de 1ste eeuw in gebruik geweest. 
Ook in periode 2 bestaan er korte en lange gebouwen. Het staloppervlak van 
een gemiddeld lang gebouw daalt iets ten opzichte van de voorgaande periode, 
maar is met 70 m2 nog steeds van aanzienlijke omvang. De watervoorziening 
is in deze periode mogelijk door dezelfde vier waterputten als in de voorgaande 
periode gegarandeerd. Dat wil zeggen: twee putten op het westelijke- en twee 
op het oostelijke territorium.

In de Flavische periode vond de belangrijkste ruimtelijke ontwikkeling plaats 
binnen de nederzetting (periode 2B). De voorheen gescheiden territoria 
worden in één ruimtelijke structuur ondergebracht (fig. 3.23). Deze structuur 
kan gekarakteriseerd worden als een symmetrisch georganiseerde lay-out van 
rechthoekige slootbegrenzingen. Het kleine omgreppelde erf op de westelijke 
helft van de nederzetting, dat ook al in periode 2A bestond, is samengevoegd 
met een nieuw aangelegd, veel groter kavel op het oostelijke territorium. 
De lengte van dit oostelijke vierkant bedroeg ongeveer 175 meter.159 Aan de 
binnenzijde van de nieuwe kavelsloten werden smalle greppeltjes gegraven. 
Tussen de smalle greppeltjes en de sloten lag vermoedelijk een aarden wal 
of andersoortige omheining. De grond uit de sloten werd gebruikt om aarden 
wallen op te werpen. De wallen en omheining fungeerden als afscheiding.160 In 
het midden van de zuidelijke perceelsloot bevond zich een toegang tot het grote 
perceel. Ook is op het oostelijke grote perceel een aantal parallelle greppels 
zichtbaar die met enige onderbrekingen over een afstand van ruim 150 meter 
gevolgd kunnen worden in oostelijke richting tot buiten de begrenzing van de 
enclosure. Waarschijnlijk zijn dit de restanten van een weggetje, en uit de 
positie van die weg kan indirect een tweede toegang tot de grote kavel worden 
afgelezen. Andere ingangen kunnen niet worden vastgesteld, maar ze waren er 

Fig. 3.22 Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewonings-
sporen uit periode 2A van 50-70 na Chr.
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161  Vergelijk de ontwikkeling in 
bijvoorbeeld het Midden-Delfland (Van 
Londen 2006a; idem 2006b).

ongetwijfeld. Ze bestonden vermoedelijk uit openingen in de wallen of omhei-
ning en plankieren over kavelsloten, waardoor bijvoorbeeld de grote en kleine 
kavel met elkaar waren verbonden. Het vondstmateriaal uit de kavelsloten en 
de smalle greppeltjes dateert op zijn vroegst uit het midden van de 1ste eeuw.
Deze nieuwe grote kavel had een iets andere oriëntatie dan het kleine wes-
telijke perceel, maar beide systemen sloten wel op elkaar aan. Binnen de 
omgreppeling van het westelijke territorium stond vermoedelijk slechts één 
hoofdgebouw (H12 of H13), in tegenstelling tot het oostelijke territorium waar 
zich meerdere hoofdgebouwen bevonden (H7, H17, H19, H23, H24). De leng-
teassen van de gebouwen H7, H19 en H24 hadden een NNO/ZZW- oriëntatie, 
gelijk aan één van de assen van de grote kavel. Maar H8 was nog georiënteerd 
op de kleine westelijke kavel, evenals H17 en H23. Bij die twee laatstgenoemde 
gebouwen staat echter niet vast of ze in periode 2B nog bestonden.
De huizen waren niet langer gebouwd op de randen van de stroomrug maar 
werden verplaatst naar het hoogste punt in het midden van de percelen. De 
drainagegreppels die in voorgaande perioden nog rond huizen bestonden, zijn 
geheel verdwenen. Dit is niet alleen een logisch gevolg van het bouwen op een 
hogere en dus drogere plek van de huizen, maar vermoedelijk speelt ook mee 
dat de afwatering van de nederzetting nu op een meer communale manier 
plaatsvond.161 
Sommige van de huizen zijn nog steeds lang, tussen de 20 en 25 meter, en 
tweebeukig ingedeeld van het type 1D (H12, H13(?), H17, H24). Het gemiddel-
de staloppervlak van deze boerderijen daalt nog iets verder t.o.v. voorgaande 
perioden en bedraagt aan het eind van de 1ste eeuw ongeveer 65 m2. Daarnaast 
is een aantal gebouwen van geringe afmetingen (H8, H19, H23) met een lengte 
van minder dan 13 meter. De inrichting van deze korte gebouwen is tweebeukig 
(type 1A) of twee/éénbeukig (type 2C) waarbij de binnenstijlen tegen de lange 
wand zijn geplaatst. Het is voor het eerst dat er huizen van dit type in de neder-
zetting verschijnen. Naast H8 wordt vermoedelijk ook H7 (type 2A) in de loop 
van de Flavische periode gebouwd. 

Fig. 3.23 Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewonings-
sporen uit periode 2B van 70-100 na Chr.
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Bijgebouwen uit deze periode beslaan zowel eenvoudige spiekers, enkele 
meerpalen-spiekers als kleine tweebeukige schuren van 9 bij 5,5 meter (B12, 
B13). Net als in de vorige periode is ook nu een aantal forse bijgebouwen (B7, 
B9) aangetroffen die, voor wat betreft omvang, zeker ook voor korte hoofd-
gebouwen zouden kunnen doorgaan. Wat verder opvalt zijn de wat grotere 
spiekers die georiënteerd liggen op een in de directe omgeving aangetroffen 
boerderijplattegrond (bijv. S70 en S74 bij H7, S84 bij H8). Ze worden in de 
Flavische periode in gebruik genomen.
Uit deze bewoningsfase dateren mogelijk zeven waterputten, waarvan er vier 
op of nabij het kleine westelijke perceel waren uitgegraven (W3, W7, W8, 
W11). Deze putten zouden dus door de bewoners van H12/13 kunnen zijn 
gebruikt. Op het oostelijke territorium werd op basis van vondstmateriaal een 
relatie tussen een huis (H19) en een waterput (W2) vastgesteld. Verder werden 
op de nieuw aangelegde kavel nog twee andere putten (W4, W14) aangelegd, 
allemaal aan de westkant van het grote perceel even ten noordwesten van H23 
en H19. 

Het grafritueel is diffuus en moeilijk grijpbaar. In aantal is de hoeveelheid 
graven vergelijkbaar met dat van voorgaande perioden. Volgens de opgravers 
zijn er redenen om aan te nemen dat een grafveld uit de 1ste eeuw direct ten 
noorden van de nederzetting ligt in een relatief ongestoorde boomgaard. Het 
aantal inwoners van de nederzetting lijkt min of meer gelijk te blijven, tenmin-
ste als het wordt afgelezen aan de hand van het aantal gelijktijdige huizen in 
deze periode dat op maximaal vijf mag worden geschat.

De verkaveling en structurering van het nederzettingsterrein bereikte een 
hoogtepunt in de eerste helft van de 2de eeuw tijdens de derde bewoningsfase 
(fig. 3.24). De westelijke kleine kavel uit periode 2 raakte buiten gebruik en 
er werd een nieuw systeem aangelegd, waarbij de sloten haaks op het grote 

Fig. 3.24 Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewonings-
sporen uit periode 3 van 100-150 na Chr.
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162  H10 is het oudste van de twee 
gebouwen.

163  Zie verder paragraaf 3.7.

164  Dit gebouw H14 heeft vermoe-
delijk zowel in periode 3 als periode 4 
bestaan.

oostelijke vierkant lagen. Hierdoor werd het verschil in oriëntatie tussen beide 
kavels, zoals zichtbaar was in de vorige bewoningsperiode, opgeheven. Alle 
gebouwen waren georiënteerd op één van de twee assen van het verkaveling-
systeem: NNO/ZZW of WNW/OZO.
De nieuwe kleine kavel had zijden van ongeveer 80 tot 90 meter lengte. Bin-
nen deze kavel liggen de sporen van twee huisplattegronden (H10, H11), 
maar het staat vast dat er steeds maar één hoofdgebouw heeft gestaan.162 De 
oriëntatie van beide plattegronden is 90° gedraaid ten opzichte van de voor-
gaande periode. Ook in de omheiningsgreppels van de kleine kavel zijn twee 
fasen te onderscheiden. Dat is te zien bij de westelijke en noordelijke sloten 
van het systeem. De oudste fase was vermoedelijk de meest westelijke van de 
fasen. Na verloop van tijd verschoof het systeem ongeveer tien meter naar het 
noordoosten en begon er een volgende gebruiksfase. Het is niet precies vast te 
stellen wanneer deze veranderingen binnen de westelijke kavel hebben plaats-
gevonden. Het aardewerk uit de sloten geeft geen uitsluitsel over de interne 
fasering binnen de kleine kavel. De percentages handgevormd aardewerk zijn 
vrijwel gelijk en het Romeinse materiaal bestond voornamelijk uit 2de-eeuws 
aardewerk. Opmerkelijk is wel dat er in de sloten van de jongste fase nogal veel 
1ste-eeuws materiaal is teruggevonden, maar dat kan opspit zijn uit de vorige 
bewoningsperiode. 
De grote vierkante oostelijke enclosure bleef vrijwel onveranderd. Alleen aan 
de westzijde werd het uitgebreid met een strook van ongeveer 100 Romeinse 
voet breed.163 Deze uitbreiding met een zogenaamde tussenkavel lag gedeel-
telijk over het areaal van het oude westelijke territorium. Ook werd binnen 
en buiten het oostelijke grote vierkant een aantal nieuwe sloten gegraven, die 
voor verdere drainage van het bewoningsterrein moesten zorgen en verkave-
ling van het achterland. Het aantal huizen binnen het oostelijke perceel kan 
op maximaal vijf worden gesteld. Aan het begin van de 2de eeuw stonden H7 en 
H24 vermoedelijk nog wel overeind. Maar kort daarna zijn twee nieuwe twee/
driebeukige boerderijen (H14, H21) van het type 3B opgericht die één of meer 
lange boerderijen (H17, H24), hebben vervangen. Ondertussen werden ook 
kleinere typen huizen (H6, H18) gebouwd binnen de grote kavel, soms op de 
plek van een voorloper (H18 verving H19). Ook het al in de vroeg-Flavische tijd 
gebouwde H7 heeft vermoedelijk nog bestaan in deze periode. 
Het merendeel van het Romeinse materiaal uit de kavelsloten dateert uit de 
eerste helft van de 2de eeuw. Het systeem heeft afgaande op het vondstmateri-
aal zeker tot het einde van de 2de eeuw gefunctioneerd. Een randscherf van een 
terra sigillata kom, type Dragendorff 37 geeft een terminus post quem voor de 
opvulling van de sloten; gefabriceerd in Trier tussen 190 en 210 na Chr.
Over het aantal bijgebouwen zijn we minder goed geïnformeerd. Ze zijn niet 
nauwkeurig te dateren, maar mogelijk dateert een aantal bouwsels uit peri-
ode 2 eigenlijk uit de eerste helft van de 2de eeuw (B7, B9). Naast de grotere 
opslagstructuren uit de Flavische periode, worden nu ook voor het eerst enkele 
horrea (S79, S87, S88) gebouwd van het type spieker 3B, waarvan horreum 
87 met afmetingen van 6 bij 7 meter een uitstekend voorbeeld is. Hoewel deze 
opslagstructuren voor akkerbouwproducten niet allemaal gelijktijdig zijn, 
liggen ze opvallend genoeg wel steeds in de omgeving van dezelfde boerderij 
(H14) (zie fig. 3.18).164

In de eerste helft van 2de eeuw is de watervoorziening geregeld door maximaal 
negen waterputten. Uit de voorgaande bewoningsfase zouden de putten W2, 
W4, W7, W8, W11 en W14 nog een tijd kunnen hebben gefunctioneerd. Nieuw 
waren W13, die op het oostelijke territorium op het erf van H14 was uitgegra-
ven, en W1 en W12. Deze laatste twee putten lagen eveneens op het oostelijke 
territorium aan de westelijke zijde van het perceel, waarbij W1 ontegenzegge-
lijk geassocieerd is met het erf van huisplaats 21. 
In deze eeuw kwam ook het noordelijk gelegen grafveld in gebruik. Het is 
niet precies bekend vanaf wanneer het centrale grafveld bestond, maar de 
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165  Afgezien van het feit dat de 
meeste graven uit de volgende periode 
stammen, zijn de gegevens van het 
grafveld ongepubliceerd en helaas ook 
ontoegankelijk.

166  Zie ook de beschrijving van type 
De Horden 1B waar het ontbreken van 
huisgreppels rond H25 wordt verklaard 
door de ligging op een ‘kunstmatige’ 
hoogte namelijk die van grafheuvel uit 
de Bronstijd. 

167  Hessing/Steenbeek 1990.

ontwikkeling van kleine, min of meer geïsoleerde clusters van graven – die 
waarschijnlijk elk één gezin of familie vertegenwoordigden – naar een gemeen-
schappelijk begravingsterrein vond vermoedelijk plaats vanaf ca. 120 na Chr. 
De meeste graven dateren echter uit de tweede helft van de 2de eeuw en zullen 
bij de volgende bewoningsfase worden besproken. 
De populatieomvang van de nederzetting kan echter onmogelijk aan de hand 
van de grafveldgegevens worden bepaald.165 Wel mag op basis van het aantal 
gelijktijdige huizen in deze periode worden aangenomen, dat de omvang van 
de gemeenschap minimaal gelijk bleef aan de voorgaande periode, of zelfs iets 
groeide, en dat met hoogstens vijf tot zes gelijktijdige huishoudens maximaal 
50 personen de nederzetting bewoonden.

De overgang van periode 3 naar 4 is geplaatst rond het midden van de 2de eeuw, 
toen op de kleine westelijke kavel H11 werd vervangen door H9 (fig. 3.25). Dit 
laatstgenoemde gebouw was ten opzichte van zijn voorloper 90° gedraaid. In 
het oostelijke deel van de grote kavel had H25 een nagenoeg identieke oriën-
tatie. Op het westelijke deel van het grote perceel raakte ergens in de tweede 
helft van de 2de eeuw H21 buiten gebruik en op min of meer dezelfde plaats 
werd wederom een boerderij gebouwd (H22), met een iets gedraaide oriëntatie. 
Hoelang H14 nog in gebruik is geweest is niet zeker, maar vermoedelijk moet 
ook dit gebouw tot de laatste bewoningsfase van ‘De Horden’ worden gerekend, 
zeker gezien de reparaties die het gebouw heeft ondergaan die duiden op een 
lange levensduur. Hierdoor bestonden in periode 4 uiteindelijk nog maximaal 
drie hoofdgebouwen op het oostelijke territorium: H14, H22 en H25. 
Karakteristiek voor deze periode zijn de huisgreppels, die naast de kavelgrep-
pels de drainage van de gebouwen regelen op nederzettingsniveau. Vooral rond 
de gebouwen H9 en H22 is dit goed zichtbaar, waarbij soms wel drie afwate-
ringsgreppels aan een zijde van een gebouw zijn gegraven.166 Blijkbaar hadden 
de bewoners met aanzienlijke wateroverlast te maken, hetgeen verklaard 
wordt uit een algehele stijging van het grondwaterpeil.167 

Fig. 3.25 Wijk bij Duurstede-De Horden: vereenvoudigd structurenoverzicht van bewonings-
sporen uit periode 4 van 150-200 na Chr.
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168  Van Es 1984b.

169  Aarts 1994, 141.

170  Ook bij de gebouwen H7, H10, 
H11, H14 en H21 wordt vermoed dat de 
buitenstijlen een andere functie hadden 
dan de dakvoet ondersteunen en dat 
vooral de stijlen langs de kopse kanten 
van de gebouwen een soort veranda of 
uitbouw met eigen dak weerspiegelen. 
Zie verder paragraaf 6.4.

Twee van de vier gebouwen van deze bewoningsfase zijn haast identiek (H9, 
H25). De binneninrichting van de gebouwen is tweebeukig, hoewel dat bij H25 
enigszins ongewis blijft door de extra binnenstijlen waarvan de functie niet 
helemaal duidelijk is. Dit gebouw heeft in ieder geval nog enkele opmerke-
lijke zaken opgeleverd, vooral als het gaat om het vondstmateriaal. Naast de 
al eerder genoemde scherf van Italische terra sigillata (opspit?), werden ook 
in de directe omgeving van het gebouw een gaaf bronzen beeldje van Mercu-
rius gevonden (fig. 3.26),168 een fragment van een pijpaarden beeldje en een 
aanzienlijke hoeveelheid Republikeinse denarii waarvan Aarts vermoedt dat 
ze als één groep de nederzetting binnen zijn gekomen en later ‘verstrooid’ zijn 
geraakt.169 Dergelijke vondsten zijn (afgezien van ook een pijpaarden beeldfrag-
ment) niet aangetroffen rond het haast identieke gebouw H9 op de westelijke 
kavel. Een gemeenschappelijk kenmerk bij beide bouwwerken is de aanwezig-
heid van buitenstijlen, die geïnterpreteerd kunnen worden als een soort van 
Romeinse porticus. Dit element is niet geheel nieuw, want het bestond ook in 
voorgaande perioden,170 maar het effect van een veranda is wel zeer duidelijk 
aanwezig bij deze twee gebouwen van het type De Horden 1B. 

Overigens is het de vraag of deze gebouwen werkelijk functioneerden als woon-
stalhuizen. Dat geldt ook voor H22, hoewel dit huis zeker ‘lang’ genoeg is voor 
een stal met een potentieel staloppervlak van bijna 90 m2. Dit huis heeft een 
uniek grondplan met een gecombineerde twee/éénbeukige indeling (type De 
Horden 2B). Het laatste gebouw (H14) uit periode 4 heeft een twee/driebeukige 
indeling en bestond ook al in de voorgaande periode.
Er zijn slechts vier bijgebouwen (S75, S87, S88 en B9) die op basis van het 
vondstmateriaal met voldoende zekerheid aan deze bewoningsfase kunnen 
worden toegeschreven. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat dit alle 
bijgebouwen zijn die hebben bestaan in periode 4. Het is immers denkbaar dat 

Fig. 3.26 Wijk bij Duurstede-De Hor-
den: bronzen beeldje van Mercurius. 
Foto Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.
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171  Pers. meded. W.A.M. Hessing 
(Vestigia).

172  Zie verder paragraaf 3.4.3.

enkele andere opslagstructuren en schuren uit de vorige periode nog gefunctio-
neerd hebben in deze laatste bewoningsfase. 
De vier mogelijke waterputten die in deze bewoningsfase nog kunnen hebben 
bestaan, waren allemaal ook al eerder aan een of meer voorafgaande perioden 
toegeschreven (W1, W7, W12, W13).
Zoals hiervoor al gezegd dateerden de meeste crematiegraven uit het noorde-
lijke grafveld uit deze periode, de tweede helft van de 2de eeuw. Enkele clusters 
van kringgreppels duiden op familiegroepen, waarbij er aanwijzingen zijn voor 
moeder en kind(er)graven vlakbij elkaar. De graven zijn niet bijzonder rijk of 
afwijkend in bijgiftenpatroon.171 Het grafveld blijft mogelijk tot de eerste helft 
van de 3de eeuw in gebruik. Opmerkelijk genoeg lijken de begravingen deels van 
elkaar te zijn gescheiden door een noordoost/zuidwest georiënteerde sloot (fig. 
3.27). Deze sloot past in het omvangrijke perceleringsysteem rond de nederzet-
ting maar heeft vermoedelijk niet gedurende de hele looptijd van het grafveld 
bestaan. Een analyse van het grafveld is zoals gezegd niet voorhanden, maar op 
het oog lijken binnen de graven twee, ongeveer even grote groepen te onder-
scheiden. Is het aannemelijk dat die overeenkomen met twee families, die van 
oudsher (periode 1, 2) op de twee van elkaar gescheiden territoria woonden en 
waar later de grote en kleine vierkante percelen werden aangelegd?172 

Fig. 3.27 Wijk bij Duurstede-De Horden: luchtfoto van enkele opgravingsputten op het graf-
veld gezien vanuit het noordwesten. Zichtbaar zijn enkele randstructuren van graven langs 
de perceelsloot die het grafveld in twee delen scheidt. Foto Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.    
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173  Verwers 1975.

174  Zie ook paragraaf 3.7.

175  Zie daarvoor bijvoorbeeld 
Roymans/Fokkens 1991; Van Enckevort 
1991b; idem 2001; Schinkel 1994; 
Roymans/Gerritsen 2002; Gerritsen 
2003. In Duitse literatuur wordt nogal 
eens gesproken van de term Wander-
siedlungen (bijv. Schmid 1982, 87-88) 
hetgeen impliceert dat de nederzettin-
gen zwierven, terwijl feitelijk alleen de 
erven zwerven binnen het nederzet-
tingsterritorium. Onlangs is het model 
aangevochten in die zin dat niet elke 
generatie een nieuw schoon erf zoekt, 
maar dat men ook in prehistorie 
langere perioden op dezelfde locatie 
verblijft (Fokkens/Arnoldussen 2008).    

176  Gerritsen 2003, 183-184; zie 
ook Jansen/Fokkens 2002, 328 met 
verwijzingen; vgl. echter Fokkens/
Arnoldussen (2008) voor betrekkelijke 
plaatsvastheid in de Bronstijd.

177  Willems (1984, 123) spreekt van 
isolated small settlements en dispersed 
settlements; zie ook Gerritsen 2003, 
109 ff.  

Verder wordt er opvallend genoeg ook nog buiten het grafveld begraven, zoals 
blijkt uit een crematie daterend uit 180-220 na Chr., die werd aangetroffen 
binnen de sporen van de veel oudere boerderijplattegrond H2. Vermoedelijk 
representeert deze crematie het laatste graf op ‘De Horden’. Het grafveld even 
buiten ‘De Horden’ in de omgeving van de ‘Wijkersloot’ (site 34),173 eindigt zelfs 
nog later – eind 3de of begin 4de eeuw - als de bewoning op ‘De Horden’ al een 
tijdlang is opgehouden te bestaan.174

Tijdens periode 4 neemt de bewoning van de nederzetting af en daalt dus het 
inwoneraantal. Deze constatering kan alleen worden afgelezen uit het aantal 
huizen in de nederzetting aangezien grafveldgegevens ontoegankelijk zijn. 
Slechts maximaal vier gebouwen hebben gelijktijdig bestaan wat bij een gemid-
deld huishouden van 5 tot 8 personen neerkomt op een groep van om en nabij 
de 25 mensen.

3.4.3 Genese van de nederzettingsvorm

Op het kaartmateriaal van paragraaf 3.4.2 zijn de ruimtelijke veranderingen 
die de nederzetting ondergaat, inzichtelijk gemaakt. In de vroegste periode 
is sprake van een enigszins diffuse ordening van gebouwen aan de rand van 
de stroomrug, terwijl de twee laatste perioden van de nederzetting een meer 
systematische en geordende indruk van hoofd- en bijgebouwen achterlaten. In 
de tussenliggende fasen ‘clusteren’ de huizen steeds meer, verschuiven ze naar 
het hoogste punt van de omgeving, worden oriëntaties van gebouwen op elkaar 
aangepast en komt er een duidelijke lijn in de structuur van de nederzetting. 
Zeer bepalend bij deze veranderende ruimtelijke organisatie is het samen-
stel van omheiningsgreppels. Ze zijn allereerst functioneel en zorgen voor de 
drainage van de woonplaats. Tegelijkertijd kunnen ze ook de aanvoer van water 
regelen, bijvoorbeeld voor landbouwactiviteiten of het drenken van vee. Daar-
naast bakenen ze ook erven af, waarmee de daarbinnen geplaatste gebouwen 
zich onderscheiden van niet omheinde erven in de nederzetting, zoals zichtbaar 
in periode 2A. 
Hoe moeten we deze ontwikkeling van de nederzetting begrijpen? Wat zijn de 
kenmerken van de nederzettingsstructuur en hoe kunnen de overeenkomsten 
en verschillen tussen verschillende bewoningsfasen vanuit een sociaalecono-
misch, cultureel of politiek perspectief worden verklaard?
Algemeen is aanvaard dat in de (late) prehistorie het gangbare nederzettings-
model van de ‘zwervende erven’ geldt.175  Kort samengevat gaat het hierbij om 
een systeem waarbij de lokale gemeenschap gebruik maakt van steeds wis-
selende locaties in het landschap om hun erven en huizen, nadat ze werden 
opgegeven, weer op te bouwen. De erven “zwierven” als het ware door een 
klein gebied waarbij de gronden afwisselend voor landbouw- en bewonings-
doeleinden werden gebruikt. Deze ontwikkeling gaat in elk geval door tot het 
midden van de IJzertijd waarbij de erven zich telkens over enige afstand binnen 
het nederzettingsterritorium verplaatsten. 
Op de overgang van de Late IJzertijd naar de Romeinse periode worden 
boerderijerven over het algemeen steeds meer plaatsgebonden en treedt er 
gaandeweg meer clustering van bewoning op. Deze genese van nucleation and 
enclosure heeft weinig te maken met de komst van Romeinen, maar heeft haar 
oorsprong, zoals Gerritsen terecht benadrukt, in de 1ste eeuw voor Chr. wan-
neer voor het eerst geclusterde nederzettingen van twee tot misschien vier 
boerenbedrijven verschijnen.176 Een fenomeen dat hiermee samenhangt, is de 
opkomst van de meer robuuste en stevige woonstalhuizen van het type Alphen-
Ekeren. Hoewel een patroon van verspreid gelegen kleine nederzettingen wel 
bleef bestaan,177 ontwikkelde zich zoals gezegd op een aantal plaatsen clusters 
van bewoning. De (soms grotere) nederzettingen kenmerkten zich door een 
vaste locatie, een grote mate van ordening en de aanwezigheid van greppels 
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178  In Duitsland noemt men dit 
Platzkonstanz  (Schmid 1982). Zie ook 
Van Enckevort 1991b; Gerritsen 2003, 
186 ff.

179  Cf. Gerritsen 2003, 188-189. Vgl. 
echter Fokkens/Arnoldussen 2008, 9-12. 

180  Cf. Schinkel 1994, 276.

181  Van Es 1994a, 33-35.

182  Hoewel het ‘gevaarlijk’ is om hier 
etnische labels aan te verbinden zijn 
er toch drie ‘stammen’ die in dit kader 
genoemd kunnen worden: Eburonen, 
Bataven en Friezen. De eerste groep is 
bekend van Caesar (BG V.24-53; VI.34; 
VI.43) die naar eigen zeggen de stam 
zou hebben weggevaagd. Hoewel hun 
woongebied niet nader is omschre-
ven, en dus niet zeker is dat ze in het 
Kromme-Rijngebied woonden, mag op 
basis van vondsten hun invloedssfeer 
tot onze regio hebben gereikt (zie para-
graaf 5.2 en 5.3). Van de tweede groep, 
de Bataven, wordt aangenomen dat ze 
zich in de laatste helft van de 1ste eeuw 
voor Chr. hebben mogen vestigen in het 
Nederrijnse gebied (zie bijvoorbeeld Wil-
lems 1984, 206-208; Van Es 1994a, 24; 
Roymans 2004, 23-29 ). Niet duidelijk is 
of dat ook specifiek voor het Kromme-
Rijngebied geldt, maar op basis van met 
Bataven geassocieerde vondsten mag 
dat wel worden verondersteld (zie ook 
paragraaf 5.3). Van de laatste groep, 
de Friezen, wordt algemeen erkend dat 
ze in de noord(west)elijke kuststreken 
woonden. Fries streepband-aardewerk 
is echter op veel meer plekken navolg-
baar onder andere in het Kromme-Rijn-
gebied (Taayke 2002; Van Es 2005; Van 
Es/Verwers in prep.). Er zijn dus in ieder 
geval contacten met het noorden via de 
Rijn en de Vecht. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat in het Kromme-Rijngebied 
ook Friezen woonden (of dat ze zich 
misschien zo noemden: pers. meded. 
E. Taayke (Groningen). Wel kunnen 
via huwelijksrelaties en wellicht ook 
door migraties Friese elementen zijn 
doorgedrongen in het rivierengebied. Bij 
het ‘afsluiten’ van de limes rond het mid-
den van de 1ste eeuw na Chr. zien we de 
Friese invloed in het handgevormde aar-
dewerk overigens definitief verdwijnen 
(Taayke 2002; vgl. ook Taayke 2005a; 
Van Es/Verwers in prep.). 

183  Vergelijk Taayke 2005a, 156.

en omheiningen.178 Dit leidde uiteindelijk tot een dichtere bebouwing van 
plaatsvaste nederzettingen met daarbinnen plaatsvaste erven in de Romeinse 
periode.
Ook op ‘De Horden’ is de hierboven geschetste ontwikkeling aantoonbaar. 
Tijdens periode 1 lagen de gebouwen ver uit elkaar en is er van enige systema-
tische ordening nog geen sprake (fig. 3.21). Het lijkt erop alsof de erven van 
de bewoners op zichzelf staan en dat men de huishoudens binnen een gemeen-
schap voornamelijk als zelfregulerend mag beschouwen. Zo is de afwatering 
van het erf bijvoorbeeld per huis geregeld. Men woont weliswaar gezamenlijk 
op dezelfde flank van een hoge rug in het landschap, hetzelfde nederzettings-
terrein dus, maar uit de archeologische data kan maar weinig samenhang 
worden ontdekt. Een uitzondering hierop is de lange noordoost-zuidwest geori-
enteerde greppel die de bewoning scheidt in twee delen en geïnterpreteerd 
mag worden als de markering van eigendom of een gebiedsgrens. De greppel 
geldt dan als scheidslijn tussen twee territoria van elk een familie. 
Toch is er zeker iets veranderd vergeleken met de voorgaande Bronstijd en 
Vroege IJzertijd. Het contrast tussen een dispersed settlement uit deze pre-
historische perioden en de fysieke verschijning van meerdere, bij elkaar 
gegroepeerde hoofd- en bijgebouwen, maakte ontegenzeggelijk een andere 
indruk dan een plek waar slechts één huishouden was gesitueerd in het land-
schap.179 Misschien zijn land- en ruimtegebruik niet zo veel veranderd, maar 
dat zal gedurende de Romeinse tijd beslist nog gebeuren. De huizen - en 
daarmee dus de nederzettingen – zijn vanaf nu meer gefixeerde elementen in 
het landschap en zwerven in veel geringere mate door, ook nog, een kleiner ter-
ritorium. 
We weten helaas niet exact hoeveel en welke gebouwen gelijktijdig bestonden 
in de eerste bewoningsfase op ‘De Horden’. Zoals hiervoor gezegd, is het aan-
nemelijk dat de erven op één of andere manier nog wel zwerven. Dat is ook af 
te lezen uit het feit dat geen enkele huisplattegrond uit deze fase is oversneden 
door een andere plattegrond. Daaruit mag worden geconcludeerd dat de tra-
ditie van bouwen op een schoon erf geldt.180 Het is denkbaar dat we te maken 
met een lokale gemeenschap van twee of meer families die elk binnen hun 
eigen territorium een bedrijf voerden en ook op hun eigen erven hun dierbaren 
begroeven.181 Familiaire verhoudingen zijn natuurlijk moeilijk af te lezen uit de 
archeologische gegevens, maar een zekere verwantschap tussen de bewoners 
kan verondersteld worden. Of is er juist sprake van twee groepen, met elk hun 
eigen culturele achtergrond, die zich aan weerszijden van een brede sloot ves-
tigen? Indien die gedachtegang voor waar wordt aangenomen, is het vervolgens 
verleidelijk – maar in hoge mate hypothetisch - om hierin een samenstel van 
“oorspronkelijke” IJzertijdbewoners uit het rivierengebied en nieuwkomers te 
willen zien.182

Hoe het ook zij, tijdens de volgende bewoningsfase rond het midden van de 1ste 
eeuw zijn de huizen verplaatst naar de hogere delen van het terrein. Bovendien 
was op de westelijke helft van de nederzetting één van de erven door middel 
van een rechthoekige greppels omheind. Welke betekenis moeten we hierach-
ter zoeken? Waarschijnlijk mag er een zekere mate van sociale differentiatie 
en ongelijkheid uit worden afgelezen. Misschien heeft de komst van de Romei-
nen het machtsevenwicht in deze omgeving verstoord, als daar tenminste 
ooit sprake van is geweest.183 Binnen het omheinde erf kan de lokale leidende 
familie hebben gewoond, en de enclosure benadrukt de bijzondere status van 
deze familie ten opzichte van de andere bewoners in de nederzetting. 
De oostelijke helft van de nederzetting bleef in deze bewoningsfase vrij van 
omheiningsgreppels. Wel ontstond er een clustering van gebouwen waarin ook 
systematiek en oriëntatie kan worden herkend. Dit is zichtbaar bij enkele gelijk 
georiënteerde gebouwen (H3, B11, S18, S39, S61, S86) die als één bedrijfseen-
heid mag worden gezien (fig. 3.22). 
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184  Dit sluit natuurlijk niet uit dat 
daarvoor ook al ‘gemeenschapszin en 
saamhorigheid’ heeft bestaan, maar 
dat is moeilijker af te lezen uit de ruim-
telijke organisatie van de nederzetting 
en alleen indirect af te leiden uit het 
feit dat ‘de huizen bij elkaar stonden in 
dezelfde nederzetting’.

185  Zie verder de hoofdstukken 6.3 
en 6.5.

186  Gerritsen 2003, 188.

187  Gerritsen 2003, 189. Dat geldt 
vast ook voor het gemeenschappelijk 
gebruik van grond.

188  Zie bijvoorbeeld voor het rivie-
rengebied Tiel-Passewaaij (Heeren 
2006), Geldermalsen-Hondsgemet (Van 
Renswoude/Van Kerckhove in prep.), 
verschillende vindplaatsen in Houten 
en Wijk bij Duurstede-De Geer (zie  
hoofdstuk 3.6 en 4) en Nijmegen-De 
Waalsprong (Van den Broeke 2002; 
idem 2005; idem 2007). Vergelijk ook 
enkele vindplaatsen in Zuid-Holland 
waaronder de Harnaschpolder (Goos-
sens 2006a; idem 2006b), Rijswijk-De 
Bult (Bloemers 1978), Midden-Delfland 
(Van Londen 2006a) en de Haagse 
regio (Siemons/Lanzing in prep.). Ook 
ten zuiden van Rotterdam bevindt zich 
een gebied waar een totaal nederzet-
tingslandschap, bestaande uit diverse 
nederzettingen en met grootschalige 
verkavelingen, is opgegraven maar nog 
niet gepubliceerd (pers.meded. J. de 
Bruin (RU Leiden). 

189  Zie verderop en ook de paragrafen 
6.3 en 6.5 en 6.6.

 In de Flavische periode vond een heel belangrijke ruimtelijke ontwikkeling 
plaats (fig. 3.23). De nederzettingselementen worden dan in één ruimte-
lijke structuur ondergebracht, die gekarakteriseerd kan worden als een 
georganiseerde lay-out met rechthoekige slootbegrenzingen. Daaruit mag 
gemeenschapszin en saamhorigheid binnen de nederzetting worden afgele-
zen.184 Dit stijgt boven het systeem uit van vorige bewoningsfasen waarbij 
bijvoorbeeld de afwatering per huis was geregeld. Het is aannemelijk dat 
achter deze ruimtelijke ontwikkeling ook sociale veranderingen schuilgaan die 
niet precies zijn te volgen. Maar we kunnen wel een poging wagen. Wat binnen 
de omgreppelde, ruimtelijke structuur namelijk opvalt is het feit dat de kavels 
niet gelijk georiënteerd liggen. Opmerkelijk genoeg past de nieuw omsloten 
grote oostelijke kavel zich niet aan op de bestaande kleine westkavel. Dat kan 
uitgelegd worden als een gebrek aan invloed van de westelijke familie op de 
ontwikkelingen van de nederzetting. Aan de andere kant moet ook gezegd wor-
den dat de uitleg van het nieuwe, grote perceel de “oude situatie” respecteert 
en de omgreppelde huisplaats op het westelijke deel van de nederzetting intact 
wordt gelaten. De vraag is natuurlijk, wie doen dat? Wie leggen die nieuwe slo-
ten aan? Hoe liggen de verhoudingen tussen de bewoners van de “oude” kavel 
en die van het nieuwe omsloten erf? Is er sprake van een nieuwe instroom (een 
nieuwe familie?) op de nederzetting of is het denkbaar dat de terugkeer van een 
invloedrijk lid van de oostelijke familie (een veteraan uit het leger bijvoorbeeld) 
voor een omslag van de verhoudingen zorgt binnen de nederzetting? Het ant-
woord op deze vragen zullen we nooit helemaal precies te weten komen, maar 
ik denk dat de ruimtelijke, archeologisch herkenbare veranderingen mogelijk 
dit soort sociale veranderingen weerspiegelen.185  
Zoals eerder hierboven geschreven, zal het aangezicht van een enkel erf uit 
de vroege prehistorie en een cluster van meerdere huiserven aan het eind van 
de IJzertijd en de Romeinse periode contrastvol zijn geweest. Dit kan nog zijn 
versterkt door de begrenzingen van de nederzetting vorm te geven in ruim-
telijke zin, waardoor er een duidelijk onderscheid ontstaat tussen ‘binnen’ en 
‘buiten’ de nederzetting, of anders gezegd een onderscheid tussen de leden van 
de lokale gemeenschap en de outsiders.186 Gerritsen betoogt dat door de plaats-
vastheid van de nederzetting en de meer robuustere huistypen de perceptie 
van de lokale gemeenschap ten aanzien van huis en nederzetting veranderde. 
Een huis ging langer mee dan één generatie en kon dus direct geërfd worden 
van de voorouders. Indien het gebouw nadien in verval raakte, werd een nieuw 
huis gebouwd op vrijwel dezelfde plaats als het eerdere gebouw en bleef de 
‘bouwlocatie’ zogezegd binnen de familie. Daarnaast was de nederzetting ter 
plekke gesticht door voorouders en eerdere generaties. Het geheel heeft op de 
lange termijn invloed op de organisatie en het gebruik van ruimte in het land-
schap, niet alleen die van binnen de nederzetting maar ook op het omliggende 
landschap en op de verspreiding van activiteiten in dat landschap.187 
De eindfase van die nederzettingsverkavelingen vindt plaats omstreeks het 
begin van de 2de eeuw na Chr. Dan wordt de kleine kavel voor wat betreft het 
assenstelsel en oriëntatie aangepast op het grote omgreppelde perceel dat in 
de Flavische periode was ontstaan (fig. 3.24). Bovendien graaft men meerdere 
sloten die vanuit de nederzetting gezien het omringende voor- en achterland 
ingaan. Ze lijken niet alleen te zorgen voor een stelselmatige verkaveling 
van het buitengebied maar duiden tegelijkertijd op een zekere complexiteit 
van bijvoorbeeld de zorg voor waterhuishouding in het gebied. Een dergelijk 
evoluerend principe van waterregulering op erfniveau (per huis in periode 1), 
nederzettingsniveau (periode 2A, 2B) en microregionale basis (periode 3, 4) 
lijkt vaker voor te komen bij landelijke nederzettingen uit de Romeinse tijd.188 
Het kan te maken hebben met intensivering van de landbouw waarbij ontwate-
ring van het gebied een issue is. Naast dit ‘watermanagement’ speelt misschien 
nog een ander belang: de indeling en vaststelling van landeigendom en de daar-
aan gerelateerde belasting.189   
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190  Dat geldt bijvoorbeeld voor Druten 
(Hulst 1978), Medel (Heeren 2005b) 
en Kesteren-De Woerd (Sier/Mulder/
Koot 2001). 

191  In het veengebied spelen duikers 
en dammen vooral ook een rol zoals in 
Valkenburg ZH (De Hingh/Vos 2005), 
Vlaardingen (De Ridder 1999), 
Schiedam (Van Londen 1996) en Den 
Haag (Siemons/Lanzing in prep.). Zie 
ook Goossens (2006a; 2006b) voor de 
Harnaschpolder en Van Londen (2006a; 
idem 2006b) voor Midden-Delfland.

192  Bijvoorbeeld Riethoven-Heesmor-
tel (Slofstra/Lammers/Aarts 1993); 
Hoogeloon (Slofstra 1982b; idem 1987; 
Jeneson 2005); Oss-Schalkskamp 
(Wesselingh 2000; Fokkens 1992), 
Neerharen-Rekem (De Boe 1985) en 
Weert (Roymans 1995b). 

193  Daar waar wel greppels zijn 
herkend die vanuit de nederzetting 
‘vertrekken’, betreft het vaak een dub-
bele sloot die als bermsloten van een 
weggetje of pad geïnterpreteerd mogen 
worden (Oss-Westerveld). 

194  Roymans 1990, 169-215; Ger-
ritsen 2003, 184. De vraag is echter; 
gaat het om hetzelfde proces? 1) de 
enclosures die al in de Late IJzertijd 
beginnen en 2) de stelselmatige 
verkavelingen die over het algemeen 
vanaf de Flavische tijd zijn terug te 
vinden op het Romeinse platteland 
vooral in het rivieren- en veengebied. 
Beide fenomenen kunnen door en in 
elkaar (over)lopen, zodat ze uiterlijk 
soms op elkaar lijken en het moeilijk is 
ze te ontrafelen. Zie ook de paragrafen 
3.5 en 6.3.

195  Gaitzsch 1986; idem 1987.

196  Gaitzsch 1986, 403; idem 1987, 
56-57.

197  Zie verder de paragrafen 3.7, 6.3 
en 6.5.

198  Van Londen 2001; idem 2006a; 
idem 2006b.

199  Zie ook paragraaf 3.7.

200  Dat slechts één van de bewonings-
fasen wel in Van Londen’s systeem past 
en alle overige fasen niet, ondergraaft 
de methode en verzwakt de argumenta-
tie voor het gebruik van de gulden snede 

Voor een betrekkelijk groot aantal nederzettingen kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld of daar ook dit soort greppels zijn gegraven. Vaak is de 
nederzetting niet volledig opgegraven, of is er niet gezocht naar deze sloten 
omdat men zich (noodgedwongen) concentreerde op de kern van de nederzet-
ting en niet op off-site patronen.190 Veel van de thans bekende vindplaatsen 
liggen in het Nederlandse rivierengebied of in het zuidelijk daarvan gelegen 
veengebied. Dat is niet geheel toevallig, want in die gebieden speelt ontwate-
ring van het bewoonde gebied en de beheersing daarvan een prominente rol.191 
Overigens worden op de zandgronden ook dikwijls omgreppelde nederzet-
tingen192 aangetroffen, maar zelden gaan er vanuit de kern van de vindplaats 
allerlei greppels het voor- en achterland in.193 Ook uit de voorgaande IJzertijd 
kennen we, zoals hiervoor al gezegd, omgreppelde sites of enclosures waar-
mee is aangetoond dat het fenomeen niet nieuw is of werd uitgevonden in de 
Romeinse periode of persé geïnitieerd is door de Romeinse aanwezigheid.194 
Verder kennen we uit het buitenland nog een opmerkelijke parallel, zij het 
dat de context enigszins verschilt met die van ‘De Horden’. De lay-out van het 
2de-eeuwse ‘De Horden’ is namelijk uitstekend vergelijkbaar met een aantal 
villa-complexen uit de buurt van Keulen in de Hambacher Forst.195 De stelsel-
matige afbakening van deze Rijnlandse villaterreinen vond plaats in de tweede 
helft van de 1ste eeuw na Chr. Gaitzsch vermoedt dat die afbakening te maken 
heeft gehad met een systematische indeling van het omliggende landelijk 
gebied. Dat wordt vervolgens weer in verband gebracht met militairen,196 en 
hoewel Gaitzsch hier niet specifiek iets over zegt, kan ik me voorstellen dat 
veteranen van het Romeinse leger hier een rol hebben gespeeld (kolonisatie). 
De verkavelingen op ‘De Horden’ vonden eveneens plaats vanaf de tweede 
helft van de 1ste eeuw. Hoewel ze een andere oorsprong hebben dan die van de 
Rijnlandse villa’s  zou ook hier de ‘hand van het leger’ kunnen worden vermoed. 
Maar is dit voor ‘De Horden’ wel voldoende aantoonbaar? Kan er systematiek 
worden achterhaald en mag daarmee een werkelijke relatie worden gelegd met 
het Romeinse leger en de indeling van het landelijke gebied? Of heeft de lokale 
gemeenschap zelf het vanouds territoriaal verdeelde landschap steeds verder 
ingericht en zijn zo strak geordende gebiedsgrenzen ontstaan?197 
Wellicht levert een blik buiten het Kromme-Rijngebied aanknopingspunten. Bij 
een andere microregio binnen de Romeinse grenzen van het huidige Nederland, 
het Midden-Delfland, gaat men immers nog verder.198 Van Londen veronderstelt 
niet alleen dat er een regionaal systeem van landindeling schuilgaat achter de 
greppelstructuren, maar ook dat daar het systeem van de gulden snede aan ten 
grondslag ligt. Hoewel sommige aspecten van het model zeker de moeite waard 
zijn om verder te onderzoeken,199 is het op sommige punten ook vergezocht en 
mijns inziens niet voldoende onderbouwd. Zo is het opvallend dat Van Londen 
bij de beschouwing van haar model vrijwel geen enkele rurale vindplaats uit het 
rivierengebied onder de loep neemt, maar zich voornamelijk concentreert op 
twee, vrij marginale microregio’s in het veengebied te weten Midden-Delfland 
en Assendelft. Bovendien vindt ze maar bij een zeer beperkt aantal vind-
plaatsen, altijd met een vanuit de Romeinse overheid geïnitieerde oorsprong 
- castella en tempelcomplexen - aanwijzingen terug voor haar model. Opmer-
kelijk daarbij is overigens dat steden als Xanten, Tongeren en Forum Hadriani 
niet aan haar criteria voldoen. Dat geldt opvallend genoeg ook voor de meest 
compleet onderzochte en uitvoerig gepubliceerde vindplaats Rijswijk-De Bult in 
haar onderzoeksgebied, uitgezonderd dan één bewoningsfase.200 
Daarnaast meent ze een verklaring voor deze maatvoering te hebben gevonden 
in veranderende eigendomsverhoudingen die vanuit de stad Forum Hadriani 
zijn opgezet.201 Dat daarachter een grond- en opbrengstbelastingen moet 
worden gezocht, is goed mogelijk maar wordt niet verder uitgewerkt. Onvoor-
stelbaar is echter dat alleen de marginale sites met Einzelhöfe, die Van Londen 
uitwerkt, wél in dit systeem zouden passen, terwijl de Rijswijkse vindplaats ‘De 
Bult’, waarvan verondersteld mag worden dat die op basis van de rechtlijnige 
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in een landelijke Romeinse context. 
Van Londen schrijft (2006a, 217): “If it 
is true that later phases of settlement 
enclosures and possible field systems in 
the Gantel area do not fall into this pat-
tern, it should certainly be looked into 
further. The lack of it may point to a dif-
ferent regime for spatial planning that 
may perhaps be more locally organized.”

201  Van Londen 2006a, 220-221. 
Het is de vraag hoe individueel 
landeigendom en pacht in de rurale 
gemeenschappen eigenlijk werkt, maar 
waarschijnlijk doelt Van Londen meer 
op collectief bezit van de gehele lokale 
gemeenschap van waaruit claims op 
land werden gedaan. Forum Hadriani 
voldoet zoals eerder gezegd niet aan 
Van Londen’s criteria.

202  Van Londen (2006a, 221) schrijft: 
“A system for land division resulting 
in a field system of ditches would 
facilitate drainage of good quality soils 
as well as units for land registration 
and taxes. This practice fits the normal 
strategies for the colonies.” Een 
prachtig voorbeeld van het kadastrale 
systeem van centuratio kennen we uit 
het Zuid-Franse Orange (Colonia Julia 
Firma Secundanorum Arausio) aan de 
hand van  marmeren gegraveerde pla-
ten waarop verschillende (Flavische) 
kadastrale ‘grids’ zijn weergegeven 
(Bel/Benoit 1986). Zie ook Edelman/
Eeuwens 1959; Woolf 1998, 144-145. 
Voor het gebruik van centuriatio bij 
municipia zie Bonnie 2008, 22 met 
verwijzingen. 

203  Deze systematiek is verder onder-
zocht in paragraaf 3.7.

204  Zie hiervoor uitvoerig paragraaf 
6.5.

structuren het beste in dat regime zou passen, dat nu juist niét doet. Bovendien 
gaat dit als boven beschreven kadasterprincipe, van blokverkavelingen gekop-
peld aan het toewijzen van eigendom en het innen van belastingen, vooral op 
voor Romeinse coloniae, waartoe municipium Forum Hadriani dus niet kan 
worden gerekend.202 

Terugkerend naar ‘De Horden’ moet de vraag worden gesteld wat de vierkante 
en rechthoekige omgreppelingen van de vindplaats kunnen betekenen. Onte-
genzeggelijk hebben we te maken met een veldsysteem waarin regelmaat en 
structuur is te vinden.203 Daaruit kan de veranderende organisatiegraad binnen 
én buiten de nederzetting worden afgeleid, inclusief het gebruik van en de acti-
viteiten in het omliggende landschap. De verklaringen dragen elementen in zich 
van zowel waterstaatkundige en sociaaleconomische aard en hebben wellicht 
ook nog culturele en politieke componenten. Voor wat betreft het water-
staatkundige duidt de vroegste aanleg van sloten in de pre-Flavische periode 
wellicht op een omslag van een lokaal, erfgebonden waterbeheersysteem naar 
een vorm van watermanagement op nederzettingsniveau. De organisatie die 
hierachter schuilgaat, duidt op toenemende collectiviteitzin en zegt iets over 
de sociale veranderingen die plaatsvonden binnen de gemeenschap. Verder kan 
de vroegste erfbegrenzing op het westelijke territorium sociaal worden geïnter-
preteerd als uiting van een zekere status van de bewoners. Hier woonde dan de 
invloedrijkste familie die de ‘macht’ wellicht ontleende aan contacten met de 
Romeinen; het Romeinse leger dus. Het is immers goed denkbaar dat door de 
komst van de Romeinen het machtsevenwicht in de gemeenschap veranderde. 
Economisch gezien kunnen veranderingen in de landbouw, bijvoorbeeld intensi-
ficatie, een grote rol spelen.204

Cultureel bekeken is het voorstelbaar dat de verschillen en ontwikkelingen 
iets te maken hebben met het Romeinse leger, dat vanaf het midden van de 
1ste eeuw in de directe nabijheid verblijft. De omslag zet mogelijk al vanaf het 
midden van de 1ste eeuw in, maar voltrekt zich vooral in de Flavische tijd en 
kent zijn hoogtepunt in de loop van de 2de eeuw. Het is verleidelijk om deze 
momenten op een hoger, politiek niveau te verbinden aan historisch afgeleide 
gebeurtenissen en zo ook een sociaal-politieke oorzaak aan de ruimtelijke 
veranderingen te geven. Daarvoor in aanmerking komen minstens twee gele-
genheden: 1) de formele inrichting van de Romeinse rijksgrens omstreeks 47 
na Chr. als Corbulo wordt verordonneerd zich terug te trekken op de zuidoever 
van de Rijn, 2) de inrichting van de provincie Germania inferior in de jaren 
tachtig van de 1ste eeuw na Chr. 
De werkelijkheid is vast en zeker gecompliceerder dan hier beschreven, zeker 
als daar de behoeften van het Romeinse leger bij worden betrokken in termen 
van akkerbouw- en veeteeltproducten en zaken als specialisatie en surplus. Die 
legerbehoeften zullen grote gevolgen hebben gehad voor de rurale gemeen-
schappen in het rivierengebied en hun weerslag hebben gehad op de inrichting, 
exploitatie en wellicht eigendom van ‘land en nederzetting’. De resultaten van 
deze processen zijn - zo denk ik - zichtbaar op ‘De Horden’ en af te lezen in de 
ruimtelijke veranderingen en de lay-out van de nederzetting. Het eindstadium 
is te karakteriseren als één gezamenlijk opererende bedrijfseenheid of land-
goed. 
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205  Zie ook paragraaf 2.4. Als typesite 
kan hier de definitie worden gehan-
teerd van Bosman (1997, 313): “een 
(gepubliceerde) vindplaats waarvan 
de (combinaties van) sporen en/of 
vondsten daarin kenmerkend worden 
geacht voor nederzettingen met een 
min of meer specifiek vast te stellen 
functie in een bepaalde periode en/
of gebied.” Verder zou moeten worden 
onderzocht of er buiten het Kromme-
Rijngebied nederzettingen aanwezig 
zijn die het model kunnen onderbou-
wen of verwerpen, hoewel daarbij altijd 
rekening dient te worden gehouden 
met regiospecifieke ontwikkelingen.

206  Het gaat hoofdzakelijk om vondst-
materiaal van aardewerk en metaal. 
Zie verder paragraaf 5.5.

207  Vgl. Schinkel 1994, 275, fig. 165.

3.5 Ontwikkelingsmodel ‘De Horden’

De hiervoor beschreven ruimtelijke karakteristieken van de nederzetting 
‘De Horden’ kunnen in een ontwikkelingsmodel worden geplaatst. Doel en 
achterliggende gedachte daarvan zijn dat de uit ‘De Horden’ afgeleide chrono-
logische voortgang een blauwdruk kan leveren voor andere, minder uitvoerig 
onderzochte sites. Ik ga ervan uit dat de opeenvolgende ruimtelijke stadia 
die op ‘De Horden’ zijn geïnterpreteerd, typerend zijn voor de chronologische 
nederzettingsgenese in een bredere regio en dat de daarachter schuilgaande 
sociaaleconomische en culturele processen als algemeen kenmerkend mogen 
worden verondersteld voor de nederzettingen in mijn studiegebied. Daarmee 
zou ‘De Horden’ niet alleen sleutelvindplaats zijn, dat wil zeggen een vindplaats 
om de ruimtelijke ontwikkelingen te definiëren en te begrijpen, maar kan de 
vindplaats ook model staan om als typesite te dienen voor een bepaald type 
nederzetting in het landelijke gebied.205 
De belangrijke vervolgvragen, welke sociaal-economische, politieke en cul-
turele processen hieraan ten grondslag liggen, worden in hoofdstuk 6 verder 
behandeld. Hier zijn eerst aan de hand van de periodespecifieke karakteristie-
ken van ‘De Horden’ een vijftal ontwikkelingsstadia gepresenteerd. 
Twee belangrijke kanttekeningen dienen gemaakt te worden. Allereerst is 
‘De Horden’ een relatief grote nederzetting met een gemiddelde omvang die 
uitstijgt boven het gemiddelde van andere rurale nederzettingen (zie ook 
hoofdstuk 2). Door die grote omvang en het complete opgegraven areaal is een 
aanzienlijke hoeveelheid huizen bekend, zodat de chronologie en dynamiek 
van de nederzetting goed zijn te achterhalen. Daarbij hoort echter ook een 
keerzijde, namelijk dat ook moet worden geconstateerd dat het niet zeker is 
of de vastgestelde genese per definitie ook geldend is voor de kleine nederzet-
tingen. De tweede kanttekening betreft de ontwikkeling in de 3de eeuw en de 
Laat-Romeinse periode. Bewoning uit die tijd is niet op ‘De Horden’ aangetrof-
fen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de vernatting van de locatie waardoor 
het ongeschikt werd voor bewoning. In de nabije omgeving, en ook op andere 
plekken in het Kromme-Rijngebied, komt Laat-Romeinse bewoning wel degelijk 
voor. Huisplattegronden en (compleet) opgegraven nederzettingen zijn daarbij 
echter niet herkend.206 Het blijft daardoor moeilijk om deze bewoningsfase te 
visualiseren in het ontwikkelingsmodel. 

Voorlopig wordt – mede bij gebrek aan alternatieven - het ontwikkelingsmodel 
‘De Horden’ gehanteerd om ruimtelijke processen op rurale sites te duiden. Het 
model is ingedeeld in vijf fasen.
Fase A: De vroegste fase van het model dateert uit de eerste helft van de 1ste 
eeuw na Chr. en kenmerkt zich door verspreide boerderijen met bijbehorende 
nevengebouwen (fig. 3.28 A). Landschappelijk gezien bevinden de gebouwen 
zich dikwijls niet op de hoogste delen van het gebied, maar liggen ze meer aan 
de rand of op de flanken van een bewoningsterrein. Greppels komen vaak voor 
in deze periode en zijn gegraven om individuele huizen of erven. De oriëntatie 
van hoofdgebouwen heeft niet echt een specifieke voorkeur en zowel O-W als 
NO-ZW georiënteerde middenassen komen veel voor.207 
Fase B en C: Vanaf de Claudische en Neroonse tijd kan er een enclosure zijn 
aangelegd, waarbij één of meerdere gebouwen binnen een omgreppeling liggen 
(fig. 3.28 B). Het lijkt de eerste stap naar een meer systematische lay-out, die 
zijn vervolg kent in de Flavische tijd (fig. 3.28 C). Tijdens die periode worden 
de middenassen van de huizen en de lengterichting van de greppels op elkaar 
afgestemd. Om de parallel of juist haaks op elkaar opgerichte gebouwen ver-
schijnen voor het eerst buitenstijlen. Gebouwen liggen bovendien niet meer 
op de flanken van het terrein, maar op de hoge delen binnen het landschap. 
De gebouwen liggen gemeenschappelijk binnen hetzelfde areaal dat kan zijn 
afgebakend met sloten. 
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208  Heeren 2006, 85-87. 

209  Zie paragraaf 6.5.

210  De uitwerking van ‘De Geer’ is 
onvoltooid en ook digitale gegevens 
zijn schaars voorhanden. Zie voor 
een voorlopig algemeen overzicht Van 
Es 1994e; Van Es/Verwers 2000; Van 
Es/Verwers in prep. Verder ook voor 
tussentijdse verslagen Van Es/Lutter/
Van Dockum 1990; Van Es et al. 1991; 
idem 1992; idem 1993; idem 1995; 
Van Dockum 1996; idem 1997c; idem 
1997d; Van Doesburg 1998. Ook heb-
ben studenten van de VU in het kader 
van een werkcollege gegeven door J.G. 
Aarts, in 2006 en 2007 werkstukken 
gemaakt over Romeinse bewoningsspo-
ren van ‘De Geer’. 

211  Van Es et al. 1992, 42-43; zie 
verder ook paragraaf 2.3.2.

Fase D: Hierna volgt een fase die vermoedelijk aan het eind van de 1ste eeuw is 
aangevangen, maar die in ieder geval de gehele 2de eeuw (en later) beslaat (fi g. 
3.28 D). Kenmerkend zijn de verder gaande complexiteit en systematische lay-
out van de nederzettingsstructuur en vooral de verkaveling van het omliggende 
land. Laatstgenoemde tendens is duidelijk herkenbaar door een veelvoud aan 
sloten die in het verlengde van de enclosures het voor- en achterland inlopen. 
Deze stelselmatige verkavelingen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van 
het Romeinse cultuurlandschap in het Midden-Nederlandse rivierengebied. 
Fase E: Tijdens de laatste, hier afgebeelde ontwikkelingsfase zien we op ‘De 
Horden’ weer individuele huisgreppels die de afwatering van een erf rege-
len (fi g. 3.28 E). Dit heeft met de algehele vernatting van het rivierengebied 
te maken, maar kan ook zeer plaatsgebonden zijn. Het hoeft dus niet als 
algemeen kenmerk te worden beschouwd hoewel bijvoorbeeld ook in Tiel 
aanwijzingen zijn voor individuele huis- en erfafwatering gedurende deze 
bewoningsfase.208 Bij ‘De Horden’ is het verschil met voorgaande huisomgrep-
pelingen uit de vroegste ontwikkelingsfase, dat de huisgreppels uit de laatste 
ontwikkelingsfase zijn aangesloten op de greppels van de nederzettingsom-
heining. Op die manier, vanuit waterstaatkundig opzicht bekeken, staan ze in 
verbinding met de andere sloten en zijn ze opgenomen in een groter gemeen-
schappelijk afwateringssysteem.
Van elke, hierboven beschreven ruimtelijke ontwikkelingsfase kunnen de karak-
teristieken ook op andere sites worden onderzocht. Het kan een houvast vormen 
om meer greep te krijgen op de ontwikkeling van die sites waarvan minder 
bekend is dan van ‘De Horden’. Het betekent natuurlijk niet dat dezelfde soort 
ruimtelijke processen als op ‘De Horden’ ook altijd zullen worden gevonden bij 
andere sites. Vindplaatsen kunnen verschillen, niet alleen in omvang en datering 
maar ook in hun individuele genese. Maar indien er wél vergelijkbare ruimte-
lijke karakteristieken worden aangetroffen en/of herkend, kan dat aanleiding 
geven om overeenkomstige chronologische en ruimtelijke ontwikkelingen te 
veronderstellen die misschien op basis van de opgravingsgegevens niet zijn te 
achterhalen. Onderzocht dient te worden of dergelijke ontwikkelingen dan vanuit 
een bovenlokale, sociaal-economische invalshoek verklaard kunnen worden.209  

3.6 Wijk bij Duurstede – De Geer

Een tweede, ruimschoots onderzocht Wijks nederzettingsterrein uit (onder 
andere) de Romeinse tijd heeft als toponiem ‘De Geer’ (site 31) en ligt aan 
de noordwestelijke rand van Wijk bij Duurstede op ongeveer 800 meter van 
‘De Horden’.210 Kenmerkend is de grote en langgerekte fosfaatplek met een 
omvang van ruim 5,5 ha. Op basis daarvan mag de minimale omvang van de 
site worden vastgesteld. De westelijke begrenzing van het opgravingsterrein 
is de Trekweg, een oude doorgaande route waar zeker vanaf de Middeleeuwen 
het tracé liep van Wijk bij Duurstede naar Utrecht.211 Het nederzettingsterrein 
is gesitueerd op de rand van de Houtense stroomrug en ligt in tegenstelling 
tot ‘De Horden’ betrekkelijk hoog in het landschap. Door die relatieve hoogte 

Fig 3.28 Geschematiseerd ontwikkelingsmodel ‘De Horden’ 
A. 1-50 na Chr., B. 40-70 na Chr., C. 70-100 na Chr., D. 100-150 na Chr., E. 150-200 na Chr.

A B C D E
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212  Van Es/Lutter/Van Dockum 1990; 
Van Es et al. 1991, 51; Van Es et al. 
1992, 46; Van Dockum 1996, 77. Zie 
ook paragraaf 5.5.

213  Vgl. Van Doesburg (1998, 140) 
die enkele Laat-Romeinse gebouwen 
verondersteld, maar dat alleen baseert 
op Laat-Romeinse vondsten die ‘in de 
omgeving’ zijn gevonden.

is echter veel van de Romeinse bewoning verdwenen, niet in de laatste plaats 
omdat er nog intensieve bewoning heeft plaatsgevonden in de Vroege en Late 
Middeleeuwen en sindsdien landbouwwerkzaamheden de hoogte grotendeels 
hebben geëgaliseerd. Het bewoningsterrein bevond zich oorspronkelijk op een 
NW-ZO verlopende rug ten westen van een oude Rijntak die is verland in de 
Midden-IJzertijd (zie fi g. 3.29). Deze bedding heeft zich vervolgens verlegd in 
noordoostelijke richting. De precieze landschappelijke dynamiek en ontwikke-
ling ter hoogte van ‘De Geer’ is echter nog niet in detail onderzocht. Wel weten 
we dat in de Vroege Middeleeuwen de Rijn ca. 500 meter meer noordoostelijk 
lag. 
De eerste opgravingen vonden plaats in 1969 en 1972 toen op het zuidelijke 
deel een rondweg werd aangelegd, de latere Romeinenbaan. Nadien is vanaf 
het eind van de jaren tachtig en in de jaren negentig van de vorige eeuw ten 
noordwesten van de Romeinenbaan een aaneengesloten gebied van ruim 9 ha 
onderzocht. Daarvan wordt ongeveer 3 ha in beslag genomen door Romeinse 
grondsporen die veelal geclusterd bijeen lagen in ongeveer het midden van 
het opgegraven gebied. De sporen dateren hoofdzakelijk uit de 2de en 3de eeuw. 
Daarnaast komen ook Laat-Romeinse vondsten van ‘De Geer’ en kennen we 
enkele begravingen (inhumaties), die slechts 20 cm onder het hedendaagse 
maaiveld lagen. Een aantal daarvan is weliswaar met behulp van 14C gedateerd 
in de 6de en 7de eeuw, maar het is niet uitgesloten dat het grafveld teruggaat 
tot in de Laat-Romeinse tijd gelet op de met de graven geassocieerde vonds-
ten.212 Duidelijke bewoningssporen uit de Laat-Romeinse tijd zijn echter niet 
herkend.213 Dat geldt niet voor de voorgaande bewoningsperioden waarvan de 
teruggevonden structuren hieronder zijn besproken.
Het belangrijkste fenomeen van de Romeinse nederzetting betreft een recht-
hoekig greppelsysteem dat haaks op de bovengenoemde Rijnbedding was 
aangelegd (fi g. 3.29). Deze enclosure dateert uit de 2de eeuw en is op basis van 
de vondsten in de 3de eeuw nog steeds in gebruik. De kern van het opgegraven 

Fig. 3.29 Overzicht van de Romeinse bewoningssporen op Wijk bij Duurstede-De Geer.
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complex bestaat uit een U-vormig slotenpatroon dat met een opening aan de 
noordoostzijde gericht was op de verlande rivierbedding. De U-vorm heeft 
zijden van ongeveer 120 bij 120 meter. Hoogstwaarschijnlijk is de totale enclo-
sure groter geweest, want de noordoostelijke begrenzing is niet met zekerheid 
vastgesteld. Dat is ook zichtbaar aan de greppels die, haaks op de oude bed-
ding, in noordoostelijke richting lijken te verdwijnen in de beddingzone, maar 
waarvan het feitelijke einde ons niet bekend zijn. De meest zuidelijke sloot 
van de enclosure heeft nog minstens 50 meter doorgelopen in zuidoostelijke 
richting. Parallel hieraan, op het middendeel van het terrein, bevond zich nog 
een sloot die over een afstand van meer dan 80 meter kan worden gevolgd. Die 
sloot liep parallel aan de restbedding en waarschijnlijk heeft zich daarlangs een 
weg bevonden geflankeerd door deze sloot.
Binnen het slotencomplex is een verdere onderverdeling zichtbaar in kleine 
rechthoekige kavels van verschillende afmetingen en omvang. De afstand 
tussen de meest zuidelijke sloot van de U-vormige omgreppeling en de kleine 
rechthoekige akkerpercelen bedraagt ruim 30 meter. De meest noordwestelijke 
en zuidoostelijke kavels vallen op door een langgerekte vorm en de aanwe-
zigheid van spitbanen.214 Vermoedelijk waren deze rechthoekige kavels als 
akker- of tuinbouwgrond in gebruik.215 

Er zijn opmerkelijk weinig sporen binnen de U-vormige enclosure aangetrof-
fen. De oorzaak hiervan ligt ongetwijfeld bij de aftopping en egalisatie van het 
onderzoeksterrein, want binnen de enclosure bevonden zich de hoogste delen 
van de rug. Toch zijn enkele huisplaatsen herkend hoewel de huisplattegron-
den slecht zijn overgeleverd. De in totaal zes herkende plattegronden dateren 
uit verschillende bewoningsperioden, variërend van de Late IJzertijd tot en 
met de 3de eeuw na Chr. Ze kenmerken zich als kleine woonstalhuizen van het 
tweebeukige gebouwtype. Meest voorkomend is die van het type De Horden 
1A. De meeste gebouwen zijn niet bijzonder lang met een gemiddelde van ca. 
12 meter. Het grootste gebouw ligt ongeveer in het midden van het U-vormige 
complex en heeft afmetingen van 7,5 bij 22 meter. Het is een tweebeukige 
boerderij van het type De Horden 1D, maar een functioneel onderscheid tussen 
woon- en staldeel is niet te duiden. Vermoedelijk dateert dit bouwwerk uit het 
einde van de 2de eeuw, maar ook dat staat niet helemaal vast omdat er maar 
weinig dateerbaar vondstmateriaal met zekerheid kan worden toegeschreven 
aan de structuur. 
Hetzelfde geldt overigens voor de andere gebouwen, waardoor een chronologi-
sche opeenvolging niet is te achterhalen. Eveneens is niet aantoonbaar of alle 
herkende gebouwplattegronden uit dezelfde fase stammen als de U-vormige 
omgreppeling. Maar gelet op de oriëntatie-assen van de huizen en de omgreppe-
ling is dat waarschijnlijk niet het geval geweest. Daar komt nog bij dat één van 
de plattegronden, het meest westelijke éénbeukige gebouw, is versneden door 
een greppel van het U-vormige slotenstelsel.216 Twee plattegronden bevinden zich 
buiten de U-vormige omgreppeling, maar kunnen op basis van hun ligging ten 
opzichte van de andere sloten wel tot de Romeinse periode worden gerekend.
Naast bewoningssporen zijn ook sporen van (vermoedelijk crematie)graven 
gevonden. Het gaat om minimaal drie cirkelvormige randstructuren die een 
grafmonument hebben afgebakend (fig. 3.29). Ze hadden een doorsnede van 
ongeveer 4 meter en zijn net als de overige grondsporen grotendeels ver-
ploegd. Dergelijke grafheuvels herbergen meestal crematiegraven, maar de 
twee grafmonumenten die net ten oosten van het U-vormige greppelsysteem 
lagen, leverden geen verbrand botmateriaal of met begravingen geassocieerde 
vondsten op. Binnen de contour van het derde grafmonument is mogelijk wel 
een graf bewaard gebleven, hoewel ook hier de eigenlijke crematie niet is aan-
getroffen.217 De datering valt op zijn vroegst in de tweede helft van de 2de eeuw, 
maar vermoedelijk in de 3de eeuw.218 Of dat ook geldt voor de andere grafmonu-
menten is door het ontbreken van vondstmateriaal onzeker.219 

214  Vgl. Van Doesburg (1998, 138), 
die veronderstelt dat deze halve meter 
brede greppels met grondverbeterings-
activiteiten te maken hebben. Zie Van 
Es et al. 1993, 43. Een min of meer 
vergelijkbaar fenomeen is overigens 
teruggevonden in het zuidoostelijke 
gedeelte van het terrein Houten-Doorn-
kade, maar daar dateerden de greppels 
beslist niet uit de Romeinse periode.

215  Van Dockum 1997c, 103; vgl. Van 
Es/Verwers 2000, 38-39.

216  Dit gebouw ligt over de eerder 
genoemde spitbanen en zou dus ook uit 
de post-Romeinse periode (of post-U-
vormige complex) kunnen dateren. Er 
zijn geen dateerbare vondsten bekend 
uit de gebouwsporen.

217  In een ondiepe kuil bevonden 
zich een vrijwel complete kook- of 
voorraadpot van het type Holwerda 142 
(blauwgrijze ‘Low Lands Ware’) met 
nabijgelegen fragmenten van een ruw-
wandig bord van het type Niederbieber 
112. De voorraadpot heeft mogelijk als 
urn gediend en het bord als afsluitende 
deksel.

218  Pers. meded. E. van der Linden 
(Hazenberg Archeologie).

219  Van Es/Verwers (in prep.) plaatsen 
een aantal graven in de Late IJzertijd/
Vroeg-Romeinse periode.
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220  De Oostgallische scherf van terra 
sigillata (type Dragendorff 37) dateert 
uit het begin van de 3de eeuw, maar is 
niet meer te achterhalen. Daardoor 
is het onduidelijk is of het om de 
complete inscriptie gaat of dat die is 
afgebroken. Indien het voorste deel 
van de inscriptie is verdwenen en daar 
nog een naam heeft gestaan, mag de 
graffito geïnterpreteerd worden als 
“onbekende soldaat uit de centurie van 
Lorus”, maar deze lezing is niet zeker. 

221  Zie verder paragraaf 5.5 en 
bijlage 6.

222  Het totaal aantal munten bedraagt 
284 exemplaren. Dit ongepubliceerd 
materiaal is verkregen via J.G. Aarts 
(ACVU). 

223  Pers. meded. A. Veenhof en M. 
Floor (Houten)

Het lijkt overigens er op dat in de omgeving van dit derde grafmonument nog 
enkele andere delen van kringgreppels zijn aangesneden, maar de sporen 
hiervan zijn matig bewaard gebleven. De conglomeratie van kringgreppels 
bevond zich binnen een slotencomplex met een enigszins onregelmatige, half-
ronde omgreppeling. Deze greppel lag op zichzelf weer gecentreerd binnen de 
U-vormige enclosure en omsloot een areaal van ongeveer 40 bij 50 meter. Het 
is niet duidelijk hoe deze kleinere omgreppeling geïnterpreteerd moet worden. 
Misschien heeft het iets te maken met de aangetroffen grafstructu(u)r(en) en 
mag het als afbakening van een klein, gecentreerd grafveld worden beschouwd. 
Aan de andere kant is het ook denkbaar dat het een omheining is geweest van 
een erf waarop één of meer gebouwen hebben gestaan. Daarvan is echter niets 
teruggevonden, maar dat is niet uitzonderlijk en geldt voor het hele bewo-
ningsterrein van ‘De Geer’. De datering van de greppels lijkt op grond van het 
aardewerk in de 2de eeuw te vallen. 
Bij het vondstmateriaal van ‘De Geer’ valt vooral het later gedateerde vondst-
materiaal op, zeker als het wordt vergeleken met ‘De Horden’. Zo zijn er 
talrijke wrijfschalen van terra sigillata uit het laatste kwart van de 2de eeuw 
en latere perioden (type Dragendorff 43/45, Chenet 328). Op een enkel exem-
plaar van terra sigillata zijn graffiti aangebracht. Meestal zijn die inscripties 
onleesbaar, hoewel één keer de letters /<LORI zijn herkend.220 Dit gebruik is 
met het Romeinse leger te associëren en duidt (in)direct op de aanwezigheid 
van militairen of militaire contacten. Hetzelfde mag worden gezegd van de 
bakstenen met stempels waarvan in ieder geval één exemplaar is aangetrof-
fen (EXGERINF). Het met schelpgruis gemagerde handgevormde aardewerk en 
ruwwandige baksels uit de Eifel (typen Alzei) dateert vanaf de 3de en 4de eeuw 
na Chr.221 Uit dezelfde periode zijn veel munten gevonden, waaronder bijvoor-
beeld Antoniniani (n=33), folles (n=81) en Aes I tot en met IV (n=87).222 Tot slot 
benadrukken de fibulae en de militaria van ‘De Geer’ deze latere bewoningspe-
riode (zie bijlage 4). Dat neemt niet weg dat er ook vroeg materiaal is gevonden 
op ‘De Geer’. Hoewel het betrekkelijk schaars is, mogen enkele metaalvonds-
ten, waaronder (ijzeren) fibulae en een wandscherf van Italische sigillata 
worden genoemd (zie bijlage 5). Ook materiaal uit de Midden-Romeinse 
periode, en dan voornamelijk uit de 2de eeuw, is in betrekkelijk grote aantallen 
aanwezig. Opvallend zijn de bronzen fragmenten van een zeef, een bronzen 
beeldje van Mars223, een bronzen dobbelsteen, een schrijfstift (stilus) en een 
drietal zegelringen. 
Dat brengt ons op de chronologische ontwikkeling van de nederzetting. Op 
grond van het vondstmateriaal mag worden aangenomen dat er continuïteit 
bestaat vanaf de Midden-IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen, met een 
bewoningspiek in de Midden-Romeinse tijd en vooral de 4de eeuw. Dat is echter 
maar gedeeltelijk herkenbaar in de bewoningsstructuren, zoals de enclosure 
die mogelijk tot in de 3de eeuw in gebruik is geweest. Geheel zeker zijn de date-
ringen dus niet en een cesuur in de bewoningsgeschiedenis tussen ruwweg 250 
en 350 na Chr. blijft tot de mogelijkheden behoren. 
Daarnaast zijn er ook chronologische problemen. Uitgaande van de directe en 
indirecte dateringen van de graven, de U-vormige enclosure en de daarbin-
nen gelegen greppelstructuur lijkt het alsof deze structuren allemaal uit (in 
ieder geval) de 2de eeuw dateren. Dat is moeilijk met elkaar te rijmen. Met de 
huidige stand van kennis en uitwerking van het onderzoek is een dieper gaande 
analyse helaas onmogelijk. Het ontwikkelingsmodel van ‘De Horden’ biedt hier 
wellicht de helpende hand. Vermoed wordt dat de U-vormige enclosure het 
jongste fenomeen is (fig. 3.28 C en D) en dat het kleinere, centraal gelegen 
complex een eerdere bewoningsfase vertegenwoordigt van een erfomheining 
(fig. 3.28 B). De verspreid gelegen grafstructuren kunnen uit een nog vroegere 
fase stammen, misschien uit de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse periode. Maar 
bovenstaande veronderstellingen zijn hypothetisch en op dit moment (nog) niet 
deugdelijk te  beargumenteren aan de hand van vondstmateriaal. 
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3.7 Landinrichtingssystematiek bij ‘De Horden’ en ‘De Geer’

De twee uitvoerig onderzochte Wijkse nederzettingen van ‘De Horden’ en ‘De 
Geer’, en de geringe onderlinge afstand tussen deze sites hebben eerder aan-
leiding gegeven om een nauwe relatie tussen beiden te veronderstellen.224 Een 
belangrijk argument hierbij is de bewoningsgeschiedenis van de terreinen, 
waarbij bewoningshiaten op de ene plek lijken te kunnen worden opgevuld door 
bewoning op de andere site.225 In deze paragraaf zijn andere relaties tussen beide 
sites onderzocht, onder meer gericht op het verschil in omvang van de nederzet-
tingen en het aantal gelijktijdige boerderijen ter plekke.226 De centrale vraag 
die gesteld kan worden luidt: hoe moet de verhouding tussen deze (en andere 
nabijgelegen) nederzettingen worden gedefinieerd? Het is denkbaar dat er een 
afhankelijkheidsrelatie tussen ‘De Horden’ en ‘De Geer’ heeft bestaan. Daarbij 
dringt zich de gedachten op dat de bewoners van de grootste site (d.i. ‘De Horden’) 
delen van de microregio controleerden en misschien ook de kleinere nederzet-
tingen als zogenaamde satellietnederzettingen exploiteerden.227 Vergelijkbare 
ideeën bestaan er over nederzettingen in de microregio Oss, waar ook afhankelijk-
heidsrelaties worden vermoed tussen kleine nederzettingen (Schalkskamp, Vijver, 
Zomerhof, Zaltbommelseweg) en een grote nederzetting (Westerveld).228 Boven-
dien zijn daar collectieve grafvelden verondersteld waar de bewoners van meer 
dan één nederzetting hun doden hebben bijgezet.229 Ook zijn in de microregio Oss 
op sommige plaatsen letterlijke connecties vastgesteld door middel van greppels 
die nederzettingsterreinen met elkaar hebben verbonden.230 In die tussenliggende 
zones zijn uitgebreide greppelsystemen aangetroffen en dat gebied lijkt hoofdza-
kelijk in gebruik te zijn geweest als akkerland.231 
Voor de microregio rond Wijk bij Duurstede geldt dat naast ‘De Horden’ en ‘De 
Geer’ nog minimaal vijf andere rurale sites dateren uit de Romeinse periode. 
Het gaat om de ‘Lage Maat I en II’, ‘De Engk’ en ‘Wijkersloot I en II’ (zie verder 
bijlage 1 en ook fig. 2.6). Ze liggen op wisselende afstand van elkaar en kunnen 
niet altijd in direct verband worden gebracht met ‘De Horden’ en ‘De Geer’. Dat 
geldt misschien wel voor het opgegraven terrein aan de Wijkersloot (site 34) 
dat op slechts enkele honderden meters van beide vindplaatsen ligt.232 Op deze 
site zijn overigens geen bewoningsporen aangetroffen maar de teruggevonden 
greppels duiden op een functie als akkercomplex.233 Later is ‘Wijkersloot I’ ook 
in gebruik genomen als grafveld waarvan tientallen crematiegraven de stille 
getuigen zijn. Een tweede begraafplaats is aangetroffen direct ten noorden van 
‘De Horden’ (site 33). 
Samengevat zijn in een straal van ongeveer 800 meter twee nederzettings-
terreinen (site 31, 32) en twee grafvelden (site 33, 34) bekend. Hoewel deze 
sites niet allemaal een gelijktijdige datering hadden, bestond er ongetwijfeld 
contact en samenhang. Een belangrijk argument daarvoor is niet alleen de 
geringe afstand tussen de sites, maar vooral ook het feit dat sommige verkave-
lingsgreppels vrijwel dezelfde oriëntatie lijken te hebben, waaruit mag worden 
geconcludeerd dat de sites in hetzelfde systeem waren aangelegd (fig. 3.30). 
Dit nederzettingsoverstijgende stelsel kan als de rurale inrichting van het cul-
tuurlandschap worden geduid, waarbij én de nederzettingen én het omringende 
landelijke gebied als geheel zijn betrokken. 

Het is verleidelijk om achter deze verkavelingen een zekere systematiek te 
veronderstellen en te zoeken naar patronen van landinrichting. Een gedetail-
leerd onderzoek hiernaar, als het gaat om een Romeins kadastersysteem 
bijvoorbeeld, is niet uitgevoerd maar enkele aanzetten zijn hier wel gegeven. Ik 
heb drie mogelijkheden globaal onderzocht om die systematiek te achterhalen. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 1) vaste of ‘mooie’ hele maatverhoudin-
gen in Romeinse voeten, 2)  blokverkavelingen volgens het Romeinse kadaster 
in de vorm van de actus, en tot slot 3) de mogelijkheid dat de ‘gulden snede’ in 
vaste maatverhoudingen is gebruikt. 

224  Van Es et al. 1992; Van Es 1994e; 
Van Es/Verwers 2000.

225  De landschappelijke situatie, en de 
veranderingen daarbinnen, spelen een 
belangrijke rol. Voor de Late IJzertijd 
tot en met de Romeinse periode is dat 
minder relevant aangezien toen beide 
nederzettingsterreinen bewoond wa-
ren. In de Bronstijd wordt op beide si-
tes gewoond, hoewel de Late Bronstijd 
een onderbreking vormt. Uit de Vroege 
IJzertijd kennen we alleen grondspo-
ren van ‘De Horden’ die bestaan uit 
een omsloten akkercomplex met twee 
boerderijen en een klein urnenveld 
(Hessing 1989; idem 1991).  De periode 
daarna wordt ‘De Horden’ verlaten door 
verslechterende bodemomstandighe-
den, maar vinden we wel Midden-IJzer-
tijdbewoning op ‘De Geer’. Mogelijk 
zijn dit de families van ‘De Horden’ die 
het terrein ‘De Geer’ beter geschikt 
achtten voor hun behuizing en levens-
onderhoud. In de Late IJzertijd en de 
Vroege en Midden-Romeinse periode 
zijn beide nederzettingen bewoond. Dat 
verandert weer omstreeks de 3de eeuw 
als de occupatie op ‘De Horden’ stopt 
ten gevolge van het natter worden van 
het terrein, maar men ‘De Geer’ blijft 
gebruiken tot en met de Vroege Mid-
deleeuwen. Hoewel bewoningssporen 
uit deze perioden ontbreken op ‘De 
Horden’, wordt het gebied blijkbaar nog 
regelmatig bezocht, getuigen enkele 
begravingen uit de vroege 3de eeuw en 
de Laat-Romeinse losse vondsten van 
fibulae, militaire gordelgarnituur en 
een bijzonder Byzantijns muntgewicht 
(Van der Vin 1990; Van Es 1991; Van Es/
Verwers 2000, 31).

226  Ook een onderzoek naar over-
eenkomsten en verschillen van de 
materiële cultuur op microregionaal 
niveau kan een interessante vergelij-
king opleveren, ware het niet dat het 
materiaal van ‘De Geer’ niet ver genoeg 
is uitgewerkt om een dergelijke analyse 
uit te voeren. Vgl. de microregio Tiel 
bijvoorbeeld waar Heeren (2007a; 
idem, in prep.) ook een nauw verband 
tussen de sites ‘Passewaaijse Hogeweg’ 
en ‘Oude Tielseweg’ aanneemt. 

227  Vgl. Van Es et al. 1992, 45; idem 
1994b, 45-46; idem 1994e, 232. 

228  Zie voor een overzicht Wesselingh 
2000, 180-182, 195 ff en ook Jansen/
Fokkens 2002, 328-334. Verder voor 
afhankelijkheidsrelaties ook Van Encke-
vort 2001, 372 ff; Vossen 2003, 425. 
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Fig. 3.30 Gereconstrueerde oriëntaties van greppelsystemen tussen Wijk bij Duurstede ‘De 
Geer’, ‘De Horden’ en ‘Wijkersloot I’ in de 2de eeuw na Chr. 
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229  Vgl. het collectieve grafveld in Tiel 
(Aarts/Heeren 2007; Heeren 2007a).

230  Gerritsen 2003, 186, noot 260; 
Enigszins curieus blijft wel de vroege 
datering van deze greppelconnectie, 
aangezien het hier zou gaan om een 
vroeg-1ste–eeuws fenomeen. ‘Schalks-
kamp’ dateert immers tot 50 na Chr., 
terwijl de eerste enclosure van ‘Wester-
veld’ uit de eerste decennia van de 1ste 
eeuw zou dateren (Wesselingh 2000, 
181, 195 ff).

231  Jansen/Fokkens 2002, 334.

232  Verwers 1975; vgl. ook Van Es/
Verwers 2000, 38. Van Es/Verwers (in 
prep.) vermoedden dat deze site de 
opvolger kan zijn van ‘De Horden’  en 
mogelijk een tijdgenoot is van ‘De Geer’.  

233  Destijds werd gedacht dat de 
site deel uitmaakte van de vicus van 
Levefanum  (Verwers 1975, 124), maar 
tegenwoordig veronderstellen Van Es/
Verwers (in prep.) dat de bijbehorende 
nederzetting mogelijk bij de Steen-
straat heeft gelegen.

234 Als de afmetingen worden omgezet 
naar pedes drusiani  komen er minder 
mooie “hele” maten uit de berekenin-
gen, zodat ik vermoed dat als er iets 
gebruikt is, het de pes monetalis is 
geweest. Ook op andere rurale sites 
zijn Romeinse voetmaten herkend zoals 
die van Oss (pers. meded. R. Jansen, 
RU Leiden), Nistelrode (Jansen 2007, 
131 ff) en bijvoorbeeld Venray (Van 
Enckevort 2000, 47-59). Daar werden 
voor boerderijplattegronden zowel de 
pes monetalis als de pes drusianus 
gebruikt. In Valkenburg (ZH) daar-
entegen lijkt alleen de pes drusianus 
maatgevend te zijn geweest bij de bouw 
van een boerderij (Van Haaff 1987). Zie 
verder bijvoorbeeld Millett (1982) en 
Bridger (1984) voor discussie over het 
gebruik van beide voeten en verwijzin-
gen naar de antieke schrijver Hyginus. 
Overigens heb ik met de volgende 
maten  gerekend: pes monetalis (0,296 
m) en pes Drusianus (0,333 m).

235  Geschematiseerd, want er zijn te 
veel oncontroleerbare variabelen die 
de opmeting kunnen hebben beïnvloed, 
zoals de opmeting in het veld, het 
digitaliseren van de grondsporen, het 
schematiseren van de greppels en 
de uiteindelijke meting van waaruit 
gerekend is met Romeinse voet. 
Om die reden is een correctiefactor 
van maximaal twee Romeinse voet 
aangehouden en zijn de getallen in 

Voor wat betreft de Romeinse voetmaten en de Wijkse nederzettingsterreinen 
kan worden opgemerkt dat bij het omrekenen van de afstanden van opgegraven 
greppeldelen, soms mooie afgeronde maatvoeringen ontstaan van bijvoorbeeld 
50, 100, 500 en 600 pedes monetales (hierna pm genoemd).234 Geschemati-
seerd ziet dat er als volgt uit (fig. 3.31):235 
Op ‘De Horden’ heeft het grote nagenoeg vierkante perceel in eerste aanleg (zie 
fig. 3.23) zijden van 580 bij 600 pm. Nadien is er aan de westzijde een kavel van 
exact 100 bij 600 pm omsloten (zie fig. 3.24) zodat het grote oostelijke perceel 
uiteindelijk een rechthoek besloeg met zijden van 680 bij 600 pm. Binnen dit 
grote kavel zijn nog twee sloten gegraven aan de zuid- en noordzijde richting het 
binnenterrein. De afmetingen van deze sloten naar de hoeken van de kavel waren 
niet van gelijke lengte. Opvallend is verder dat de afstanden tussen de hoeken en 
de sloten aan de zuidzijde (260 en 320 pm) zich verhouden als 4 : 5, maar het is 
de vraag of daaraan veel waarde moet worden gehecht. Aan de noordzijde van 
het grote rechthoekige perceel, richting het grafveld, liepen in elk geval twee 
greppels in noordelijke richting naar het buitengebied. De interval tussen deze 
greppels, in relatie tot de totale lengte van de noordelijke kavelsloot, leverden 
mooie hele (afgeronde) getallen op van 500 en 180 pm. De analyse van de maat-
voering van de kleinere westelijke kavel blijkt minder op te leveren, aangezien de 
variatie in lengte van de greppels groot is. Dat komt vooral doordat het omsloten 
perceel niet vierkant is maar trapeziumvormig, zodat nergens afgeronde maten 
zijn aangetroffen. 
Dat is anders op ‘De Geer’, waar wel enkele prachtige afgeronde maten zijn 
gevonden van 50 en 100 Romeinse voet, uitgaande van pedes monetales. Het 
probleem daar is echter dat het nederzettingsterrein niet aan alle zijden is 
afgesloten waardoor de precieze omvang van de enclosure onbekend is geble-
ven.236 Samengevat kan dus gesteld worden dat noch op ‘De Horden’ noch op 
‘De Geer’, een duidelijke, systematische regelmaat is te ontdekken. Deson-
danks blijft het opmerkelijk dat er een aantal “hele” Romeinse voetmaten en 
verhoudingen voorkomen.  

De tweede benadering betreft de projectie van een blokverkaveling over beide 
nederzettingsterreinen (fig. 3.32). De aanleiding daarvoor is de gedachte dat de 
oorsprong van de verkavelingen gezocht moet worden in landindeling, waarbij 
gebruik werd gemaakt van vaststaande Romeinse maateenheden. Uitgangs-
punt bij die kadastrale metingen zou de actus kunnen zijn, een maateenheid 
die gebruikt werd om agrarische eenheden in uit te drukken (en belasting over 
te heffen naar oppervlak) en die overeenkwam met 120 Romeinse voet.237 Het 
basisvierkant van waaruit gerekend werd bestond uit zijden van 20 actus (ca. 
710 m), waardoor het een oppervlak had van ongeveer 50 ha. Het uitzetten van 
dit soort systemen gebeurde door landmeters of agrimensores in opdracht van 
de Romeinse overheid. Het gold niet alleen voor ‘nieuw te ontginnen land’ en 
kon gepaard gaan met landonteigeningen en nieuwe verdeling van grond ten 
behoeve van de agrarische productie. De administratie en het economische 
systeem die hiermee gemoeid waren, zijn complex en ondermeer gericht op het 
heffen en innen van belastingen en de (re)distributie van die opbrengsten.238 
Als we kijken naar de Wijkse microregio en grofweg de afmetingen van de 
(vierkante meter oppervlak) actus toepassen, kan worden gesteld dat aan de 
basis van het grote vierkant van ‘De Horden’ een omvang van 5 actus ligt (600 
bij 600 pm). Men zou nog verder kunnen gaan door ook het kleine vierkant in 
deze blokverkaveling te betrekken aangezien dit kleine kavel van ‘De Horden’ 
zich lijkt te verhouden als 1:4 ten opzichte van de grote kavel. Dat zou dan ook 
kunnen gelden voor de vierkante omgreppeling van ‘De Geer’, die vergelijkbare 
afmetingen heeft als de kleine kavel op ‘De Horden’(ca. 300 bij 300 pm). 
Het hieruit volgende plaatje ziet er nogal indrukwekkend uit (fig. 3.32). Echter, 
hier dient vermeld te worden dat het om globale berekeningen gaat, want 
de werkelijke (afgeronde!) afmetingen van bijvoorbeeld het grote vierkant 
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Fig. 3.31 De gereconstrueerde, verlengde greppels uit Wijk bij Duurstede ‘De Geer’, ‘De Horden’ en ‘Wijkersloot I’ met daarin geplaatst 
de afmetingen van werkelijk opgegraven greppeldelen in afgeronde pedes monetales.
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fig. 3.31 afgerond. Ten tweede zijn de 
greppels en de daaruit getrokken lijnen 
niet helemaal kaarsrecht maar geren 
ze enigszins. Daardoor bestaan geen 
perfecte vierkanten en rechthoeken 
maar blijven er altijd kenmerken van 
een trapeziumvorm aanwezig.  

236  Voor ‘Wijkersloot’ zijn geen pedes 
monetales berekend, omdat daar alleen 
maar kleine akkerpercelen van ca. 
15 bij 20 meter zijn gevonden zonder 
dat een verkaveling van het daarom-
heen gebied aantoonbaar is. Als de 
richtingen van de perceelsloten om de 
kleine akkers worden verlengd, blijkt 
dat ze bovendien een andere oriëntatie 
hebben gehad als die van ‘De Geer’ en 
‘De Horden’ (zie fig. 3.31). 

237  Gebruikte Romeinse oppervlakte-
maten zijn: actus (=35,5 m = 120 pm), 
vierkante meter actus (35,5 x 35,5 = 
0,126 ha), decara (= 2 x lengte van 
een actus: 71 m = 240 pm), iugerum 
(= 2 vierkante meter actus: 0,252 ha), 
heridium (= 2 iugeria: 0,504 ha ) en 
centuria (= 100 heridia= 50,4 ha).

238  Zie verder bijvoorbeeld Mat-
tingly (2007 met verwijzingen) voor 
een uitstekend overzicht hoe de vele 
verschillende economische netwerken 
in het Romeinse rijk werkten, inclusief 
die van het Romeinse leger door middel 
van annona, contracten maar ook door 
het vrije marktmechanisme. Zie ook 
Bonnie 2008.

239  In werkelijke meters gaat het om 
afmetingen van 173 bij 179 meter, ter-
wijl er eigenlijk sprake zou moeten zijn 
van een blok van 177,5 x 177,5 meter.

240  Dat geldt overigens in het geheel 
voor ‘Wijkersloot’ (site 34).

241  Van Londen ziet in het Midden-
Delfland een vaste verhouding tussen 
percelen met als functie opslag (6 
actus), velden (8 actus) en bewoning 
(6 actus). In het Kromme-Rijngebied 
zijn dergelijke verhoudingen niet 
aantoonbaar, niet in de laatste plaats 
doordat greppels tussen sites vrijwel 
nergens bewezen kunnen worden. Een 
uitzondering hierop wordt vermoedelijk 
gevormd tussen de sites in de driehoek 
Houten-Binnenweg, Houten-Overdam 
en Houten-Rietsloot, maar daar kun-
nen vergelijkbare verhoudingen als 
voor Midden-Delfland zijn gepresen-
teerd, niet worden geverifieerd.

242  Van Londen 2001; idem 2006a; 
idem 2006b; Goossens 2006b.

bedragen immers 580 x 600 pm.239 Ook de kleine vierkanten van ‘De Horden’ 
en ‘De Geer’ liggen net niet helemaal goed binnen dit systeem240 en op een 
hoger schaalniveau bijvoorbeeld past een groot aantal opgegraven greppels 
niet in het geprojecteerde grid.241 Bovendien zouden beide kleine vierkanten 
een omvang van 1,25 actus hebben gehad en dat is een maat die we zelden 
tegenkomen bij Romeinse oppervlaktematen. Andere, wel dikwijls gebruikte 
oppervlaktematen, zoals iugerum en heridium, zijn trouwens niet herkenbaar 
in dit grid.

Resteert nog de gulden snede-verhouding, waarvan sommigen aannemen dat 
die een rol heeft gespeeld in het rurale landschap van bijvoorbeeld de Zuid-
Hollandse microregio’s van Midden-Delfland en de Harnaschpolder.242 Daarvan 
kan onderzocht worden of die maatverhoudingen ook bepalend zijn geweest bij 
de uitleg van veldsystemen in andere regio’s op het Romeinse platteland. Zoals 
ik eerder heb vermeld, vind ik de bewijzen voor de gulden snede twijfelachtig 
en spreken uitgangspunten elkaar nogal eens tegen.243 Echter, om deze syste-
matiek ook op andere plaatsen vast te kunnen stellen, moet een onbevangen en 
onbevooroordeelde poging worden ondernomen. Het Kromme-Rijngebied leent 
zich daarvoor in principe uitstekend, met name de nederzetting ‘De Horden’, 
aangezien die site volledig is opgegraven en er veel aanzetten zijn gevonden die 
duiden op een verkaveling van het gebied rondom de nederzetting. 
Methodisch gezien heb ik de mogelijkheid van gulden snede-verhouding als 
volgt onderzocht. Het uitgangspunt was het grote oostelijke vierkant van ‘De 
Horden’. Vanuit één van de hoeken is een schuine loodlijn getrokken naar het 
midden van een aangrenzende zijde van het vierkant. Op de plek van dat punt 
is het middelpunt gedefinieerd voor een cirkel, waarbij de loodlijn dient als de 
straal van de cirkel. Vervolgens is het vierkant uitgebreid met een rechthoek 
waarvan één zijde is te trekken tot aan de rand van de cirkel en de rest van die 
rechthoek op parallelle gronden kan worden aangevuld. De verhoudingen van 
deze rechthoek verhouden zich als de gulden snede. Definitie daarvan is dat 
een lijnstuk in twee ongelijke delen is opgedeeld op dusdanige wijze dat het 
kleine lijnstuk zich tot het grote lijnstuk verhoudt als het grote lijnstuk tot de 
totale lengte van de lijn. Vanuit de eerder genoemde rechthoek kunnen vervol-
gens nieuwe rechthoeken worden gemaakt die in verhouding staan tot elkaar 
en die zowel groter als kleiner kunnen zijn. 

Voor ‘De Horden’ heb ik zoals gezegd als startpunt de vierkante grote kavel 
genomen. Aangezien de kavel niet exact vierkant was, liggen de lijnen niet 
precies over de aangelegde greppels (zie rode lijnen in figuur 3.33). Het zou 
natuurlijk mooi zijn als ook de kleine westelijke kavel in deze gulden snede-
figuur past en ook verschillende sloten die vanuit de nederzettingskern het 
buitengebied verkavelen. Met enige goede wil kunnen beide kavels nog wel 
passen in een gulden snede verhouding, ondanks dat enkele cruciale sloten niet 
overeenkomen met de wiskundige figuur voor wat betreft de juiste maatvoe-
ring. Echter, als de rechthoek vervolgens vergroot wordt (zie blauwe lijnen), 
blijkt ontegenzeggelijk geen enkel verband te bestaan met het wiskundige 
figuur en de positie van de opgegraven sloten.
Ook als men alleen de grote kavel als uitgangspunt neemt en de figuur verlengt 
in noordelijke richting naar het grafveld (zie fig. 3.34, lichtblauwe lijnen), moet 
gezegd worden dat kavel en grafveld nog met enige armslag te rijmen zijn met 
de gulden snede verhoudingen. Echter ook hier geldt als men vanuit de eerste 
rechthoek de maatvoering vergroot (zie groene lijnen en rode lijnen), dat veel 
opgegraven sloten niet overeenkomen met de lijnen van de wiskundige figuur. 
Om deze redenen moet mijns inziens de gulden snede als leidinggevend prin-
cipe voor de landindeling op ‘De Horden’ worden verworpen. 
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Fig. 3.32 Een kadastraal grid over Romeins Wijk bij Duurstede met afmetingen van 600 bij 600 en 300 bij 300 Romeinse voeten (pedes 
monetales), globaal gebaseerd op het grote en kleine vierkant van ‘De Horden’ en het kleine vierkant van ‘De Geer’.
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243  Zie ook paragraaf 3.4.3.

244  Zie verder ook paragraaf 6.3 en 
6.5. Vgl. Van Londen (2001, 180-181; 
idem 2006b, 139) die de aanleg van de 
slotenstelsels in het Midden-Delfland 
toeschrijft aan het Romeinse leger. Zij 
ziet watermanagement als de belang-
rijkste aanleiding en de gulden snede 
als het instrument. 

245  Voor de hierachter gelegen 
sociaal-economische implicaties wordt 
verwezen naar paragraaf 6.5.

246  Van Londen (2006a, 220) gebruikt 
voor het gebied Midden-Delfland wel de 
term ‘ontginning’ met in het achter-
hoofd de relatie met de stad Forum 
Hadriani. Ik twijfel of dit de juiste term 
is, maar het geldt in elk geval niet voor 
het Kromme-Rijngebied. Daar wordt 
in de pre-Romeinse tijd ook gewoond 
en er zijn geen aanwijzingen in de 
archeologische data om grootschalige 
heruitgave van land of veranderend 
landeigendom te veronderstellen. Zie 
ook paragraaf 3.4.3. en 6.5. Vgl. Woolf 
1998, 144-149; Mattingly 2006, 360-
361; Bonnie 2008 voor de Belgische 
Haspengouw. 

Conclusie: er zijn beslist enkele aanwijzingen herkenbaar in de Wijkse micro-
regio met betrekking tot systematische lay-out, oriëntatie, gebruik van 
maatverhoudingen in Romeinse voeten en onderlinge oppervlakteverhoudingen 
van percelen. Daaruit mag worden afgeleid dat een veldsysteem is gebruikt 
dat wellicht vanuit een hoger plan, op bovenlokaal niveau dus, werd geregis-
seerd of geïnitieerd. De uitgangspunten hiervoor kunnen niet met zekerheid 
worden achterhaald. Het gebruik van Romeinse voeten lijkt aannemelijk, maar 
de precieze berekeningen aan de hand van die voeten kloppen net niet. Ook het 
gebruik van de actus is aannemelijk. De percelen van ‘De Horden’ passen min 
of meer in deze maatvoering, maar als er zeer precies wordt gekeken, komen 
de exact maten en blokverkaveling niet overeen met de actus. De gulden snede 
is niet aantoonbaar toegepast.

Hoe moet dit nu verder verklaard worden? Het lijkt mij aannemelijk dat de 
Romeinse overheid (civitas of provincie) op één of andere manier de hand 
heeft gehad in de landinrichting door middel van veldsystemen in percelen en 
kavels.244 Ik kan me voorstellen dat de aanleiding hiertoe iets te maken heeft 
gehad met het in cultuur brengen van het agrarische gebied, de inschatting 
over het potentieel dat de regio kon bieden, en de controle op dit alles. Het kan 
wat dat betreft haast geen toeval zijn dat deze systematische indeling van land 
in de regio is begonnen in de Flavische periode. Dit is tegelijkertijd het moment 
dat de provincie Germania inferior onder Domitianus vorm krijgt en formeel 
wordt ingericht, ook aangaande belasting en grondopbrengsten.245 
Ik denk echter niet dat daarmee ook sprake is van het principe van centuriatio, 
niet in de laatste plaats omdat het Kromme-Rijngebied niet als nieuw te ‘ont-
ginnen kolonisatiegebied’ wordt uitgegeven voor legioensveteranen.246 Welke 
factoren spelen dan wel een rol? Ik meen allereerst dat het landschap een niet 
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Fig. 3.33 De exacte gulden snede verhoudingen toegepast op de 2de-eeuwse greppelsystemen 
van Wijk bij Duurstede-De Horden met als uitgangspunt de beide opgegraven kavels.
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te onderschatten en zeer bepalende factor voor de inrichting van het gebied is 
geweest. Niet alleen in termen van vernatting en de daaraan gekoppelde nood-
zaak om het gebied systematisch af te wateren, hoewel dat aan het einde van 
de 2de eeuw zeker belangrijker werd, maar ook in de zin dat de ordening van slo-
ten en de richting van greppels een landschappelijke adaptatie is die voortkomt 
uit de geomorfologie van de (micro)regio. 
Ten tweede is het aannemelijk te veronderstellen dat sociaal-economische 
factoren, die te maken hebben met de landbouw, een veranderend cultuurland-
schap hebben bewerkstelligd waarbij de slotenpatronen en verkavelingen een 
ander, intensiever grondgebruik weerspiegelen.
Ten derde kan ik me voorstellen dat het de Romeinen veel aan gelegen was om 
administratief vast te stellen (per persoon of gemeenschap) hoeveel grond een 
ieder had en wat die opbracht of op kon brengen in termen van surplus. Daarbij 
kan gedacht worden aan een samenstel van akkerbouw en veeteelt. Een der-
gelijke census behoort ongetwijfeld tot het instrumentarium van het Romeinse 
civitasbestuur en kan zijn gecontroleerd door nabijgelegen legercommandan-
ten die voor (een deel van) hun lokale voedselvoorziening gebruik maakten van 
de lokale en regionale mogelijkheden.   
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Fig. 3.34 De exacte gulden snede verhoudingen toegepast op de 2de-eeuwse greppelsystemen 
van Wijk bij Duurstede-De Horden met als uitgangspunt alleen de grote kavel.


