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Overzicht van de opgraving met het hele veldteam; van links naar rechts: dhr. J.A. Nipius, dhr.
M.C. Dorst, dhr. A.V.A.J. Bosman en dhr. M. Procter, gezien in noordwestelijke richting met op de
achtergrond de schaatsbaan Sportboulevard (foto: D.B.S. Paalman, 26 november 2020).

Drone-overzicht van de opgraving, gezien in noordoostelijke richting met op de achtergrond het
parkeerterrein van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Overkamppark (foto: C. Griﬃoen, 27
november 2020).
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1 Inleiding
1.1 Onderzoekskader
Tussen 23 november en 1 december 2020 is in het plangebied “Gezondheidspark, WestMiddenzone”, gemeente Dordrecht een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit in het kader
van een herinrichtingsplan waarbij er in het plangebied verschillende appartemententorens
gebouwd zullen gaan worden. Het uitgevoerde onderzoek betreft met name de archeologische
opgraving van een Romeinse vindplaats die in 2010 is aangetroﬀen tijdens een
proefsleuvenonderzoek. Van eerdere onderzoeken op en nabij deze locatie is bekend dat er in
de zuidelijke oeverzone van de in 1421 verdronken rivier de Dubbel bewoningssporen uit de
Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen aanwezig zijn. In opdracht van het Ingenieursbureau
Drechtsteden is door het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht een archeologische
opgraving uitgevoerd. Het doel van het veldwerk was het documenteren van de archeologische
waarden die door de graafwerkzaamheden zouden worden verstoord. Dit document betreft de
rapportage van dit definitieve onderzoek.

1.2 Administratieve gegevens
Aard onderzoek:
Projectcode:
ARCHIS:
Periode:
Datum veldwerk:
Gemeente/wijk:
Straat:

Provincie:
Kaartblad:
RD coördinaten centrum:
Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Uitvoerder:
Medewerkers veld:

Externe specialisten:

Bevoegde overheid:
Autorisatie onderzoek:
Autorisatie rapport:
Status rapport:
Archivering:

Opgraving (protocol 4004, BRL 4000, v 4.1)
DDT 2020-8
Meldingsnummer 4904934100
IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen
23-11-2020 tot 1-12-2020
Dordrecht/Dubbeldam
hoek Amnesty Internationalweg-Karel Lotsyweg en
parkeerplaats Albert Schweitzer ziekenhuis aan de Karel
Lotsyweg
Zuid-Holland
44A
106.208 / 422.863
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
mevr. M. Wijsman (projectregisseur) / dhr. O. Verschoor
(projectmanagement)
Gemeente Dordrecht, Vakteam Erfgoed/Archeologie
dhr. M.C. Dorst (projectleider, senior-KNA-archeoloog,
actorregisternummer 44280884), dhr. A.V.A.J. Bosman
(senior-KNA-archeoloog en specialist Romeinse periode),
dhr. J.A. Nipius (veldmedewerker) en dhr. M. Procter
(metaaldetectie)
dhr. A.V.A.J. Bosman (uitwerking Romeins vondstcomplex,
Military Legacy, senior-KNA-archeoloog en senior
KNA-materiaal specialist, actorregisternummer 71432822),
mevr. K. van Kappel (analyse bodemmicromorfologie,
ArcheoPro), mevr. J. van Dijk (analyse dierlijke bot,
Archeoplan Eco), mevr. L.M. Kootker (Isotopenanalyse, V.U.
Amsterdam), mevr. S.W.L. Palstra (14C-analyse, CIO,
Rijksuniversiteit Groningen), E. Altena (DNA-analyse, LUMC)
Gemeente Dordrecht
dhr. J. Booij (clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit)
mevr. J. Hoevenberg (senior KNA-archeoloog, actorregister
nummer 59356510)
goedgekeurde definitieve versie, d.d. 6-9-2022
Digitaal: Archief Vakteam Erfgoed/archeologie, E-depot
Nederlandse Archeologie http://www.dans.knaw.nl)
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2. Gegevens plan- en onderzoeksgebied
2.1 Plangebied, onderzoeksgebied en huidig grondgebruik
Het plangebied Gezondheidspark West-Middenzone wordt in het westen begrensd door de
rondweg N3, in het noorden door de Overkampweg, in het oosten door de Karel Lotsyweg en
in het zuiden door de Amnesty Internationalweg (afb. 1 en 2).
In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat is uitgevoerd in het zuidelijk deel van het
plangebied. Het plangebied wordt in fases ontwikkeld en het noordelijke deel, waarin een
tweede, te onderzoeken vindplaats ligt, zal naar verwachting pas in 2023 worden ingericht.
Het onderhavige zuidelijke onderzoeksgebied met , vindplaats 1 (afb. 2) betreft het
terrein van het voormalige, gesloopte zwembad Aqua Pulca dat aan de Karel Lotsyweg 21
Het onderzoeksgebied meet circa 21 x 35 m en de centrumcoördinaten zijn X: 106.216,
Y: 422.862. Op deze locatie zal een appartementencomplex gerealiseerd worden. De
ontgravings- /verstoringsdiepte was ten tijde van het onderzoek nog onbekend, maar zal
mogelijk (deels) dieper reiken dan 1,8 m – mv; de diepteligging van een eerder vastgesteld
Romeins vondstniveau.

Afb. 1. De ligging van het plangebied in Dordrecht (roze) met daarin de locatie van het zuidelijke onderzoeksgebied /vindplaats 1 in rood aangegeven (Dorst 2022, gemeentelijk geo-informatiesysteem
Drechtmaps, vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht).
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Afb. 2. De ligging van het zuidelijke onderzoeksgebied in detail met daarop ook de locatie van de
proefsleuf uit 2010 (VP1) waarin de vindplaats is aangetroﬀen (Dorst 2022, vakteam erfgoed, gemeente
Dordrecht).

2.2 Geplande werkzaamheden
In het plangebied worden vanaf 2022 herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. De locatie
wordt opnieuw ingericht met verschillende hoogbouw (appartementen)complexen, winkels
en een ondergrondse parkeergarage. Op de locatie van het zuidelijke onderzoeksgebied zal
hoogbouw worden gerealiseerd (afb. 3 en 4).
Voor de locatie was ten tijde van dit onderzoek nog niet bekend wat de uiteindelijke
verstoringsdiepe zou zijn. Echter, naar verwachting zou er wel sprake zijn van graafen heiwerkzaamheden die dieper reiken het niveau waarop bij het vooronderzoek
behoudenswaardige, archeologische waarden zijn aangetroﬀen.
Voor de locatie is door het bevoegd gezag besloten tot het laten uitvoeren van een
definitieve opgraving bij toekomstige werkzaamheden. Dit is vastgelegd in het vigerende
bestemmingsplan “Gezondheidspark West-Middenzone”, dat is geconsolideerd op 10 december
2021.

10

Afb. 3. De locatie van het zuidelijke onderzoeksgebied (nabij VP1 in paars) weergegeven op de
verbeelding van bestemmingsplan Gezondheidspark West-Middenzone (2020, bewerkt door Dorst 2022).

Afb. 4. Boven: Het voorlopige inrichtingsplan (Rijnboutt architecten, concept VO, d.d. februari 2021, met
locatie onderzoeksgebied in paars). Onder: Sfeerimpressie gezien in vogelvlucht van noord naar zuid met
in rood de ligging van het onderzoeksgebied (Ballast-Nedam, juni 2020).1

1

https://www.ballast-nedam.nl/nieuws/2020/06/09/ballast-nedam-development-ontwikkelt-middenzone-gezondheidsparkdordrecht/
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3. Resultaten vooronderzoek;
proefsleuven
3.1. Geologie, landschappelijke ontwikkeling en pre-middeleeuwse
bewoning
Vindplaats 1/zuidelijk onderzoeksgebied (vondstcomplex Romeinse periode, 2e eeuw)
Het zuidelijke onderzoeksgebied bevind zich in de zuidelijke oeverzone van de rivier de
Dubbel, welke is te dateren vanaf de periode Neolithicum – Vroege Bronstijd (5300-1800 vóór
Chr.).2 De geul van de rivier lag gedurende de Romeinse periode en de Middeleeuwen binnen
de zone zoals deze in afbeelding 2 is aangegeven. De vindplaats VP1 ligt op circa 13 m ten
zuiden van de geul en is aangetroﬀen tijdens een proefsleuvenonderzoek dat in augustus
2010 is uitgevoerd door het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht.3
De vindplaats bestaat uit een vondstcomplex dat te dateren is in de 2e eeuw maar waarbinnen
ook enkele scherven uit de Vroege/Midden IJzertijd aanwezig waren. Beide perioden zijn
binnen de gemeente Dordrecht archeologisch gezien vrijwel onbekend. Op basis van het
vondstmateriaal uit het proefsleufonderzoek is er mogelijk sprake van een huisplaats uit de
Romeinse periode, gedurende de periode 100 – 200 na Chr. Het gaat om een puur Romeins
vondstcomplex met (vrijwel geen) inheemse, handgemaakte keramiek. Er zou sprake kunnen
zijn van een villa-terrein; vergelijkbare complexen en woonlocaties zijn (beter) bekend van
vindplaatsen die gelegen zijn aan de Romeinse Maas en Waal, zoals in de Hoeksche Waard,
het Land van Altena en Papendrecht.
De Romeinse vondstlaag is aangetroﬀen op het hogere deel van de zuidelijke oeverwal van de
Dubbel, heeft een breedte van circa 12 m en strekt zich minimaal uit over een lengte van circa
15 m (afb. 5). De westelijke begrenzing is tot op circa 3-8 m vastgesteld op basis van twee
naast elkaar gelegen proefsleuven waarin de vondstlaag wel in de oostelijke sleuf en niet in de
westelijke sleuf aanwezig was. De oostelijke begrenzing is niet vastgesteld; dit betreft het nu
opgegraven en gerapporteerde zuidelijke onderzoeksgebied binnen het plangebied.

2

Dorst 2022, gemeentelijke projectcode DDT 2021-7, Archis OZ-nr. 5098062100.

3

Dorst & Bosman 2013. Link rapportage: https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/32/
AR29794
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Afb. 5. Een overzicht van de locatie en verspreiding van het romeinse vondstcomplex (rood) en een
mogelijke palenstructuur uit de Romeinse periode (S94) zoals deze zijn aangetroﬀen tijdens het proefsleuvenonderzoek (uit: Dorst & Bosman 2013, afb. 10, aangepast door Dorst 2022).

Afb. 6. De bodemprofielen van het proefsleuvenonderzoek met daarop aangegeven de diepteligging van
het Romeins vondstcomplex (profiel B-B’, roze) en de vermoedelijke palenstructuur uit de Romeinse
periode (profiel D-D’, S94) (uit: Dorst & Bosman 2013, afb. 8).
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De geologische context van het vondstcomplex bleef na het proefsleufonderzoek nog
onduidelijk. Het vaststellen van de aard hiervan is één van de onderzoeksvragen van het
onderhavige onderzoek. Het vondstmateriaal is aanwezig in één dunne vondstlaag op een
diepte tussen circa 1,8 en 2,6 m – mv (ca. 2,26 – 2,95 m – NAP). Deze laag lijkt aanwezig op/
in de top van een oudere oeverwalafzetting van de Dubbel. Deze is (erosief?) afgedekt door
een jongere oeverwalafzetting of een antropogene ophoging (middeleeuwse dijk/woonheuvel).
Het vondstcomplex/vindplaats 1 (VP1) dateert uit de 2e eeuw en bestaat uit huishoudelijk
afval, gebruiksvoorwerpen en bouwmateriaal. Het bouwmateriaal (180 stuks) bestaat uit
veel fragmenten van vloer- en daktegels en er is een tubulus–fragment (verwarmingsbuis)
gevonden. Deze laatste diende voor het transport van warme lucht van onder de vloer naar de
wanden. Dergelijke objecten horen thuis in gebouwen waarin vloerverwarming aanwezig was,
zoals badhuizen, villa’s met een badgedeelte of een formele eetzaal (triclinium). Daarnaast is
er veel importkeramiek (1027 stuks) aanwezig en enkele fragmenten inheems, handgemaakt
aardewerk waaronder ook fragmenten van zoutcilinders. De metalen voorwerpen omvatten
drie munten, een draadfibula, een bronzen vogelkop (vermoedelijk deel van een scheermes),
een bronzen lepelsonde, een ijzeren schrijfpen (stilus), een ijzeren zegelring, een ijzeren
pincet, een (ongeslepen) ijzeren dissel, een ijzeren boog- of pijlpunt en verschillende ijzeren
schoenspijkers. Daarnaast is er een benen mesheft en een leren zoolfragment met ijzeren
nagels van een zogenoemde lage schoen (calceus) gevonden. De dierlijke afvalresten bestaan
uit 125 botten van zoogdieren en een oester. De meerderheid betreft gedomesticeerde soorten
zoals rund, paard, varken en schaap/geit. Daarnaast zijn in kleine aantallen ook resten van
wilde dieren aanwezig waaronder edelhert, ree en bever.
Los van deze vondstlaag zijn er, met mogelijk één uitzondering geen grondsporen uit de
Romeinse periode aangetroﬀen. Circa 25 m ten westen van dit vondstcomplex is in dezelfde
geologische afzetting (top van de oudere Dubbelafzetting) een cluster palen en staken
aanwezig (afb. 5 en 6, S94). De structuur bestond uit een ring van palen met een diameter
van 1,8 tot 2 meter. De palen zelf hebben een diameter van circa 15 – 20 cm. Daarbinnen
waren enkele houten staken van 8-10 cm aanwezig.. De meeste palen en staken waren
aangepunt, enkele hadden een plat uiteinde. Ze kunnen deel hebben uitgemaakt van een
voorraadschuur, een zogenoemde spieker. Een goede datering hiervoor was echter moeilijk
te geven. In de afzettingen tussen de palen waren verschillende vondsten aanwezig, zoals
drie (verspoelde) scherven uit – mogelijk – de Romeinse periode en scherven uit de Late
Middeleeuwen, waaronder Pingsdorf aardewerk en Maaslands witbakkend aardewerk.
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4. Doel en vraagstellingen
Het hoofddoel van het veldwerk was het documenteren van de aanwezige archeologische
waarden binnen het zuidelijke onderzoeksgebied. De voor het veldwerk in het PvE
geformuleerde onderzoeksvragen zijn overgenomen in het Plan van Aanpak.4
Er is sprake van één aanvullend onderzoeksdoel. In 2021 zijn twee skeletten door middel
van 14C-analyse gedateerd.5 Deze zijn eveneens afkomstig van de zuidelijke oeverwal van
de Dubbel, op circa 100 m ten westen van de onderzochte Romeinse vindplaats. Het gaat
hier om individuen die hier gedurende de Middeleeuwen woonden. Bewoningssporen uit de
Middeleeuwen zijn hier overal op de zuidelijke oeverwal aanwezig en maken deel uit van het
historische kerkdorp Wolbrantskerke/Kruiskerke. De resten hiervan zijn veelvuldig onderzocht
tussen 2006 en 2010. Gezien de opmerkelijke datering van één van deze individuen en een
eventuele relatie met de Romeinse periode, zal dit onderzoek in deze rapportage worden
besproken in de paragraaf van de middeleeuwse sporen.
Algemene onderzoeksvragen
1. Zijn er aanwijzingen voor een vernatting van het landschap vanaf circa het einde van de 2e
eeuw?
2. Wat is de conservering van de vindplaats?
3. Wat zijn de dateringsgrenzen van bewoning?
4. Vertegenwoordigt het vondstcomplex een militaire of burgerlijk (woon)locatie?
5. Is de nederzetting zowel inheems als “import”-romeins van aard? Zijn er aanwijzingen voor
de aanwezigheid en bewoningscontinuïteit van inheemse bewoning vóór en ná de Romeinse
periode? Is er sprake van een villa-landschap zoals we dat kennen voor de lössgronden en
het rivierengebied? Hebben deze een inheemse oorsprong of zijn deze toe te schrijven aan
nieuwe, geromaniseerde kolonisten?
6. Zijn er aanwijzingen voor menselijke ingrepen in het landschap met name in het kader
van de waterhuishouding? Hierbij moet gedacht worden aan de aanwezigheid van dijken,
dammen, woonheuvels en duikers. Kunnen deze aanpassingen in verband gebracht worden
met de veronderstelde vernatting vanaf circa het einde van de 2e eeuw?
7. Zijn er op het Eiland van Dordrecht archeologische aanwijzingen voor een eventuele
aanname dat de Dubbel - net als vermoedelijk de Romeinse Maas gedurende de Romeinse
periode - een belangrijke romeinse waterweg/weg is geweest?
8. In het algemeen: hoe past de bewoning in het regionale kader?
9. Wat zijn de grenzen van het Romeinse vondstcomplex binnen het plangebied?

4

Vindplaats 1, Romeins vondstcomplex: Dorst 2020, PvE nr. 2020-4 voor een archeologisch
veldonderzoek door middel van een opgraving in het plangebied Gezondheidspark Middenzone,
vindplaats 1, hoek Amnesty Internationalweg-Karel Lotsyweg. Interne projectcode DDT 2020-8,
gemeente Dordrecht, d.d. 13 oktober 2020. Goedgekeurd d.d. 26 oktober 2020 (archeologisch advies
20A231).
Dorst 2020, PvA nr. 2020-4 voor een archeologisch veldonderzoek door middel van een opgraving
in het plangebied Gezondheidspark Middenzone, vindplaats 1, hoek Amnesty InternationalwegKarel Lotsyweg. Interne projectcode DDT 2020-8, gemeente Dordrecht, d.d. 19 oktober 2020.
Goedgekeurd d.d. 27 oktober 2020.

5

Dit is gebeurd in het kader van de vraag of er op deze locatie (het kerkhof van Kruiskerke) mogelijk
ook slachtoﬀers van de St. Elisabethsvloeden aanwezig zijn. Hiervoor zijn vervolgens twee individuen
geselecteerd die qua begraaflocatie en houding afwijkend waren.
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10. Is de aard van het vondstcomplex nader te bepalen op basis van de aanwezige vondstcategorieën?
11. Betreft het een woon/werklocatie of zijn er ook aanwijzingen voor ritueel gebruik of
begraving?
12. Wat is de aard en datering van het bodempakket dat op de Romeinse vondstlaag
aanwezig is? Met andere woorden; is dit een natuurlijke, post-romeinse oeverwalafzetting van
de Dubbel of een antropogene ophoging (dijk/kade/woonheuvel) uit de Late Middeleeuwen?
13. Onder welke condities is het vondstmateriaal afgezet? Hoe is de vondstdepositie en –
spreiding tot stand gekomen?
14. Zijn er in-situ bouwresten, uitbraaksporen of andere bewoningssporen uit de Romeinse
periode (en IJzertijd) aanwezig? En zo ja, wat is hiervan de ligging, aard, datering en
diepteligging?
15. Is het vast te stellen op welk moment en door welke reden de (romeinse) bewoning op
deze locatie stopte?
16. Is op basis van de nieuw verkregen informatie nader te bepalen hoe deze vindplaats past
in het bredere geo-archeologische landschap gedurende de Romeinse Tijd?
Ten aanzien van verschillende specialistische deelonderzoeken zijn ná het veldwerk specifieke,
nadere vraagstellingen geformuleerd en beschreven in het evaluatie- en selectierapport.6
Deze nadere onderzoeksvragen zijn beschreven in de hoofdstukken waarin de specifieke
vondstgroepen en geologische bodemstudies worden behandeld.

6
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Goedgekeurd E&S rapport d.d. 19-1-2021 (advies archeologie 21A15). Def versie d.d. 25-1-2021.

5. Veldwerk
5.1 Methoden en motivatie onderzoeksmethode
Het veldonderzoek is uitgevoerd tussen 23 november en 1 december 2020. Het onderzoek is
uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA 4.1 en verder zoals geformuleerd in het PvA.7
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL 4000 (juli 2018).
Vindplaats 1/zuidelijk onderzoeksgebied
Het veldonderzoek betrof een archeologische opgraving. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd
onder certificaat op basis van de BRL 4000 (v4.1, 2018) en naar de hieraan gestelde eisen
in de KNA versie 4.1 (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie juli 2018). Het veldwerk is
uitgevoerd conform de gestelde eisen in het PvE en zoals omschreven in het PvA.
De opgravingsput is uitgezet ten oosten en grenzend aan het gebied waar tijdens het
proefsleuvenonderzoek in 2010 de vondstlaag uit de Romeinse periode is aangetroﬀen.
De put had een afmeting van 27 x 16 m. De put is door middel van een profielwandkruis
onderverdeeld in vier kwadranten, van noordwest met de klok mee, kwadranten 1-4. In totaal
zijn er vijf profielen gedocumenteerd8, waarmee uiteindelijk zowel een grootste lengte- als
breedtebodemprofiel kon worden gemaakt, respectievelijk A-B en C-D (afb. 7).
De vindplaats is per kwadrant opgegraven en gedocumenteerd. De verschillende sporen-/
vondstenvlakken uit de IJzertijd/Romeinse periode en Middeleeuwen waren gescheiden op
verschillende dieptes aanwezig. Sporen op het jongste, middeleeuwse vlak zijn gravenderwijs
gedocumenteerd; er is geen middeleeuws vlak(niveau) aangelegd omdat de opgraving gericht
was op de Romeinse component. De middeleeuwse sporen zijn op dezelfde vlaktekening
als het Romeinse vondstvlak gedocumenteerd. De middeleeuwse sporen zijn ook alleen
in vlak gedocumenteerd; sporadisch zijn van enkele kuilen ook de dwarsdoorsnedes in de
profielwanden gedocumenteerd. Uit de middeleeuwse sporen zijn wel vondsten en monsters
verzameld. Zowel sporen als vondsten worden ook in deze rapportage besproken.
Alle kwadranten zijn direct verdiept tot op het niveau van het IJzertijd/Romeinse vondstenen sporenvlak. De aanleg van het vlak is begeleid met een metaaldetector. Vanaf de
top van het Romeinse vondstniveau is schavenderwijs de laag afgegraven, waarbij alle
vondsten zijn verzameld en sporen zijn gedocumenteerd. De bulk aan vondsten is per
kwadrant per vondstnummer verzameld. Van de speciale vondsten is de exacte vondstlocatie
gedocumenteerd en deze zijn per apart vondstnummer verzameld. Er zijn verschillende
monsters verzameld; een algemeen grondmonster (V35) van de vondstlaag, waaruit
uiteindelijk alleen een houtskoolmonster voor 14C-analyse is genomen en twee pollenbakken
voor het maken van slijpplaatjes voor bodemmicromorfologisch onderzoek (V10 en V16).
Alle (mogelijke) sporen, alleen palen en houten staakjes, zijn gedocumenteerd op de
vlaktekening en de dwarsprofielen op tekening en foto. Er zijn verschillende monsters
genomen, onder andere voor 14C-datering (V12 en V15).

5.2 Onderzoeksresultaten
Hieronder worden eerst alle aspecten van de bodemopbouw besproken, gevolgd door de
archeologische aspecten. De resultaten van de specialistische onderzoeken worden besproken
daar waar deze in de lopende tekst aan de orde komen.

7

Project DDT 2020-8, Gezondheidspark West-Middenzone, Vindplaats 1, Dorst 2020, PvAE nr. 2020-4,
gemeente Dordrecht, vakteam erfgoed/archeologie.

8

Kwadrant 1: zuid- en oostprofiel, kwadrant 2: zuidprofiel, kwadrant 3: westprofiel, kwadrant 4:
oostprofiel.
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5.2.1. Bodemopbouw
De waargenomen geologische bodemeenheden zijn niet afwijkend van die uit het
proefsleuvenonderzoek in 2010.9 Wel is, met name de afzetting waarin/-op het Romeins
vondstmateriaal aanwezig is, gedetailleerder bekeken en verduidelijkt omdat dit nu
ook micromorfologisch is onderzocht. De focus van dit onderzoek lag op de laag waarin
het IJzertijd en Romeinse vondstmateriaal aanwezig was (klastisch pakket 3). Echter,
ook de overgangen naar het onderliggende en de bovenliggende pakketten zijn hierbij
onderzocht.10 Het deelrapport van dit onderzoek is integraal toegevoegd als bijlage 1. Voor
dit deelonderzoek zijn in het evaluatie- en selectierapport de onderstaande, aanvullende
vraagstellingen geformuleerd:11
1. Is het vast te stellen hoe snel het bodempakket/oeverwallaag waarin het vondstpakket
aanwezig is, is afgezet? Zo ja, is hier sprake van een geleidelijke en langdurige opbouw of een
kortstondige, “event”-afzetting?
2. Aansluitend op bovenstaande vraag: is het vast te stellen of de depositie van het
vondstmateriaal in deze afzetting een proces is geweest van geleidelijke en langdurige
“in-situ” depositie of dat er sprake is van een abrupte/energierijke “event-depositie” zoals bij
voorbeeld door een overstroming?
3. Is het vast te stellen of er ten opzichte van het vondstmateriaal sprake is van een depositie
in den droge of in den natte? Of mogelijk een hybride optie, waarin sprake is van een afzetting
in den droge (op hoge oeverwal) die aansluitend is vernat/verspoeld?
4. Zijn er in de overgang van de onderliggende, oudere oeverwalafzetting naar de afzetting
met de vondsten aanwijzingen aanwezig voor een energierijke, insnijdende/verspoelende
geogenetische vorming van deze laag?
5. Kan de afzettingslaag met het vondstmateriaal ontstaan zijn als een droge overwal met
daarop een leef-/vondst- en sporenlaag die door langdurige vernatting onder water geheel
onleesbaar en onherkenbaar is geworden en waarbij de vondsten geheel door het verzadigde
bodempakket verspreid zijn?
6. Zijn er in het bodempakket met de vondsten aanwijzingen aanwezig voor de mogelijke
afwezigheid/onleesbaarheid van eventuele antropogene sporen? En zo ja, zijn hiervoor
eventuele post-depositionele processen of oorzaken aan te wijzen?
Deze vragen worden beantwoord in paragraaf 5.2.2.1.; samenvatting en conclusies
bodemopbouw.
Hieronder worden alle geo-genetische eenheden (nogmaals) besproken. In afbeelding 7 is een
overzicht gegeven van de vier kwadranten van opgravingsput 1 op vindplaats 1 met de ligging
van de twee, in afbeelding 8 gepresenteerde geo-archeologische bodemprofielraaien A-B en
C-D.
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9

Dorst & Bosman 2013. Link rapportage: https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/32/
AR29794

10

Van Kappel 2022.

11

Ongepubliceerd Evaluatie- en Selectierapport voor de uitwerking van de opgraving op vindplaats 1 in
het plangebied Gezondheidspark-Middenzone in de gemeente Dordrecht. Definitieve versie d.d. 21
januari 2021.

Afb. 7. De ligging van put 1 (in vier kwadranten), de twee geo-archeologische bodemprofielraaien A-B en
C-D en de twee locaties van de pollenbakken voor bodemmicromorfologie (V10 en V16). Geheel boven is
de insnijdingsgrens weergegeven van de (middeleeuwse) geulfase van de Dubbel (Dorst, 2022, vakteam
erfgoed).
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Afb. 8. Twee geo-archeologisch geïnterpreteerde bodemprofielen over de vindplaats op basis van de profielraaien A–B en C-D. Voor de ligging van deze raaien, zie afbeelding 7 (Dorst, 2022, vakteam erfgoed).
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Afb. 9. Boven: het zuidprofiel van kwadrant 1 met daarop aangegeven de oeverwalafzetting waarin
het Romeins vondstcomplex en enkele IJzertijd scherven aanwezig waren (in rood aangegeven). In de
hieronder gelegen oeverwalafzetting zijn (de onderzijden) van enkele afgedekte paaltjes uit de IJzertijd
aanwezig (S7 en S8). Onder: het oostprofiel van kwadraat 4 met daarop aangegeven de oeverwalafzetting
waarin het Romeins vondstcomplex aanwezig was (in rood aangegeven). Dit zijn delen van de hierboven
gepresenteerde bodemprofielen A-B en C-D waarin de Romeinse vondstlaag aanwezig is (Dorst, 2022,
vakteam erfgoed).

Klastisch pakket 1: oeverwalafzettingen Dubbel, pre-IJzertijd
Het oudste, aangetroﬀen bodempakket bestaat uit licht-bruingrijze, siltige klei met veel
wortelhout. Het betreft een oudere fase van oeverwalafzettingen van de Dubbel en deze is,
aflopend in hoogte alleen aangetroﬀen in de kwadranten 1 en 4; dichter naar de (toenmalige)
geul van de Dubbel zal dit pakket lagergelegen zijn. In afbeelding 8, profielraai C-D is
het verloop van de oeverwalafzetting(en) goed te zien. De hoogste top van deze oudste
oeverwalafzettingen is aanwezig op 1,7 m – NAP (ca. 1,5 m – mv). Vijf meter noordelijker in
de richting van de Dubbelgeul ligt de top op 2,8 m – NAP. Klastisch pakket 1 behoort tot de
Formatie van Echteld en dateert in ieder geval van vóór de IJzertijd.12

12

Gebaseerd op de aanwezigheid van sporen uit de IJzertijd, zie verderop in de tekst.
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Klastisch pakket 2: oeverwalafzetting Dubbel, mogelijk pre-IJzertijd of IJzertijd
Op de bovengenoemde afzetting is, in beide kwadranten een laagje bruine, licht siltige en
venige klei aanwezig. De top van de laag is het hoogst gelegen in het zuidoosten en ligt op
1,5 m – NAP (1,3 m – mv, afb. 8, profielraai C-D). Hier is de top geërodeerd door het water
van het Bergsche Veld (Klastisch pakket 6/Merwededek). De afzetting heeft een dikte tussen
circa 25 en 60 cm. Het is een oeverwalafzetting die behoort tot de Formatie van Echteld.
De afzetting is te dateren in de periode vóór of gedurende de IJzertijd. Het is in profiel C-D
goed te zien dat deze ouder oeverwal in zuidelijke richting oorspronkelijk veel hoger zal zijn
geweest. Deze hogere oeverwal is op een bepaald moment geërodeerd. Dit is zeker gebeurd
in de periode ná 1421, maar er kan mogelijk al eerder een erosie van deze hogere oeverwal
hebben plaatsgevonden in de periode 4e (-deels 5e?) eeuw.13
Klastisch pakket 2 is ook onderzocht in de slijpplaatjes van het micromorfologisch onderzoek.
Dit onderzoek is uitgevoerd door mevr. K. van Kappel van ArcheoPro. Tijdens dit onderzoek
zijn de, in het veld onderscheiden pakketten onderverdeeld in totaal zeven lagen. Klastisch
pakket 2 komt hierin overeen met laag 7 in het micromorfologisch onderzoek (zie hieronder
besproken en op afb. 10, laag 7).14 Laag 7 bestaat uit een neerslag van organisch materiaal
en lutum met daarin een minimale hoeveelheid silt. De grondmassa is zwak gelaagd. De
gelaagdheid wordt veroorzaakt door de horizontale oriëntatie van enkele langwerpige
plantenresten. Het organisch materiaal bestaat uit detritus en plant-, wortel-, en/of
weefselresten. Deze resten variëren qua grootteklassen tussen het formaat van enkele
microns tot en met enkele centimeters. De grondmassa bevat een minimale hoeveelheid
pyriet. De afzetting is gevormd in een nat milieu onder zeer rustige afzettingsomstandigheden
waarbij hoofdzakelijk dood organisch materiaal en lutum is neergeslagen. De laag wordt
geïnterpreteerd als een waterbodem.15
Klastisch pakket 3: oeverwalafzetting Dubbel, IJzertijd-Romeinse periode tot ten minste 300
ná Chr.
Met name dit pakket is vanwege de aanwezigheid van het Romeins vondstcomplex,
onderzocht door middel van het micromorfologisch onderzoek. Hiervoor zijn verschillende
slijpplaatjes gemaakt van de bodemlagen die zijn gesampeld in een pollenbak (V16) in het
zuidprofiel van kwadrant 1 (afb. 8, 9 en 10). Tijdens het micromorfologisch onderzoek zijn de
klastische pakketten onderverdeeld in zeven lagen. Klastisch pakket 3 is onderscheiden in de
lagen 2-6, waarbij laag 6 stratigrafisch gezien de onderste/oudste afzetting van dit pakket is.
De onderscheiden lagen in klastisch pakket 3 lopen in stratigrafische datering in nummering af
tot laag nummer 2.
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13

Dit is gebaseerd op de bekende transgressies uit de periode direct ná de Romeinse Tijd.

14

Van Kappel 2022. Het deelrapport van dit onderzoek is integraal toegevoegd als bijlage 1.

15

Van Kappel 2022, 10.

Afb. 10. Boven links: het profieldeel vóór het inslaan van de pollenbak (V16) met in rood de contour
daarvan weergegeven. Boven rechts: de ingeslagen pollenbak met daarbij aangegeven de onderscheiden
bodemlagen en verwijzing naar de onderscheiden klastische pakketten. Onder: de in het micromorfologisch onderzoek onderscheiden lagen (in geel) in relatie tot de in het veld onderscheiden lagen (in rood)
en de pollenbak (Dorst, 2022, vakteam erfgoed, onderste afbeelding: Van Kappel 2022, afb. 1).

Klastisch pakket 3 betreft een laag licht-bruingrijze, licht zandige klei met enkele
spoelhoutjes, wat wortelhout en lichtbruine, leembrokjes en –vlekken (afb. 10). Ook dit
is een oeverwalafzetting van de Dubbel en het behoort tot de Formatie van Echteld. Het
vertoont een licht-glooiend verloop in de richting van de ten noorden hiervan gelegen geul
van de Dubbel (afb. 8, profielraai C-D). In het hoogstgelegen deel van dit pakket is in een
bepaalde zone veel Romeins vondstmateriaal aanwezig (afb. 8). Het is mogelijk dat een deel
van deze oeverwalafzetting (met Romeins materiaal) is verplaatst en secundair is afgezet,
zoals is te zien in de profielraai A-B. Het betreft hier het deel van de laag waarin de vondsten
V13 en V14 zijn aangetroﬀen; het lijkt alsof dit oorspronkelijk nog op het ten westen hiervan
gelegen deel van de afzetting heeft gezeten (direct boven de pollenbak V16) en dat het in een
post-Romeinse periode is verspoeld/afgeschoven en direct ten oosten hiervan secundair weer
is afgezet. Deze laag is iets afwijkend en bestaat uit bruingrijze, sterk siltige klei met veel
spoelhout(lenzen) en relatief veel, fragmenten van zoetwatermossels.
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De waarschijnlijk intacte top van de afzetting is aanwezig in het zuidoostelijke deel van
kwadrant 4, zoals te zien is in profiel C-D.16 De top van de oeverwal ligt hier op circa 2 m –
NAP (ca. 1,7 m – mv). De top van de laag daalt in noordelijke richting geleidelijk naar 2,22
m – NAP tot waar er geen Romeins vondstmateriaal meer aanwezig is en vanaf daar ligt,
zes meter noordelijker de top op circa 2,7 m – NAP (afb. 8, profielraai C-D). Op het hogere
deel van de oeverwal heeft deze afzettingsfase een dikte tussen circa 20 en 70 cm. Dit is
tevens het deel waarin Romeinse materiaal aanwezig is; de dikte van het lagergelegen,
noordoostelijke deel van deze oeverwalafzetting is onbekend omdat het dieper reikte dan de
onderzijde van de put.
5.2.1.1. Bodemmicromorfologische laagbeschrijving klastisch pakket 3
Laag 6
Dit is het onderste niveau van klastisch pakket 3 en de overgang naar het oudere, klastisch
pakket 2. Hierin is sprake van een milieuomslag en iskalkrijk, zandig silt afgezet (laag 6).
Dit gebeurde, zeker ten opzichte van laag 7, onder relatief dynamische omstandigheden.
Echter, er is geen sprake van een afzetting met een sterk erosief karakter. In deze laag zijn
in het slijpplaatje ook (microscopische) ongebakken en/of gebakken aardewerkfragmenten
waargenomen. Deze zijn sterk afgerond allemaal ongeveer even groot (ca. één millimeter)
op basis waarvan gesteld kan worden dat het her-afgezet materiaal betreft. Op basis van
het formaat gaat het hier om materiaal dat uit de directe omgeving van de monsterlocatie
afkomstig is (maximaal enkele tientallen meters).
Lagen 3, 4 en 5
Ook de hierboven liggende niveaus/lagen binnen klastisch pakket 3 bestaan uit fijn kalkrijk
klastisch sediment dat onder relatief hoog-energetische afzettingsomstandigheden is
aangevoerd, maar niet erosief is. De onderste lagen van klastisch pakket 3 (lagen 3-6)
zijn onderscheiden in (circa) het dieper gelegen kwart van het gehele pakket (afb. 10,
onder). In tegenstelling tot laag 6 zijn in deze lagen meer, relatief ‘grote’ bodemaggregaten
aanwezig (doorsnedes van enkele centimeters). Dit bestaat deels uit en is geassocieerd met
het voorkomen van het vondstmateriaal uit de IJzertijd en de Romeinse periode dat in dit
pakket aanwezig is. Aangezien de afzettingen bestaan uit relatief fijn klastisch sediment (lage
stroomsnelheid) zal dit materiaal vermoedelijk door betreding, dump/stort op deze locatie
terecht is gekomen. Aangezien de afzonderlijke lagen alsook de aggregaten nog duidelijk te
onderscheiden zijn in de grondmassa, kan aangenomen worden dat er sprak is van incidentele
activiteiten.
Laag 2
Vervolgens neemt de afzettingsdynamiek geleidelijk wat af en wordt onder relatief rustige,
maar wisselende afzettingsomstandigheden een gelaagd pakket kalkrijke, siltige klei afgezet
dat wordt geïnterpreteerd als een ‘lage’/’natte’ oeverafzetting; vertegenwoordigd door laag
2. Dit betreft het circa bovenste driekwart deel van klastisch pakket 3 (afb. 10, onder).
Gedurende de vorming van deze laag was er sprake van een frequente aanvoer van sediment;
zodanig dat er op geen enkele moment tijdens de vorming sprake was van bodemvorming in
de vorm van vegetatiegroei en ontkalking. Daarnaast is de aanwezigheid van sedimentaire
gelaagdheid een aanwijzing dat de laag is afgezet onder natuurlijk omstandigheden.
Echter, de oriëntatie van de sedimentaire gelaagdheid wisselt sterk en is niet toe te schrijven
aan enige vorm van natuurlijke sedimentatieprocessen. In laag 2 is dus ook sprake van
(onnatuurlijke) verticaal georiënteerde, sedimentaire gelaagdheid. Een dergelijke vervorming
van sedimentaire gelaagdheid kan veroorzaakt zijn door betreding (mens/dier) van niet, of
slecht gerijpte klei. Of dit hier ook de oorzaak (kan) zijn geweest, is niet te zeggen. Ten slotte
zijn in de top van laag 2 enkele relatief grote fragmenten hout aanwezig. Het kan gaan om
verspoelde houtresten, maar een andere mogelijkheid is dat het hier houtresten betreft die
afkomstig zijn van een activiteit waarbij hout is gebruikt/bewerkt. Ook dit is echter niet met
zekerheid vast te stellen.
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Hier zijn in de top ingeslagen (en platgedrukte) staakjes aanwezig, vermoedelijk uit de IJzertijd.

Klastisch pakket 4: oeverwalafzetting Dubbel, post-Romeins-begin Vroege Middeleeuwen (?)
Klastisch pakket 4 betreft laag 1 uit het bodemmicromorfologisch onderzoek (afb. 10, onder,
laag 5 in profiel (rood)). De afzetting bestaat uit bruingrijze kalkrijk, zandig silt met daarin
veel verspoelde organische resten. Het is een afzetting die onder natuurlijk omstandigheden is
gevormd. Er is sprake van een duidelijke overgang vanuit laag 2 naar deze afzetting, maar er
is geen sprake van sterk eroderende omstandigheden. Er zal gaan om een continuering van
oeverwalopbouw onder iets energie-rijkere afzettingsomstandigheden. Dit is mogelijk ook op
te maken uit de aanwezigheid van veel meer (laagjes) spoelhout.
Romeins vondstmateriaal en de lichtbruine leembrokjes en –vlekken ontbreken in klastisch
pakket 4. Het is dus een post-Romeinse fase van oeverwalafzettingen van de Dubbel
en behoort tot de Formatie van Echteld. Op basis van de datering van het Romeinse
vondstcomplex en een skeletdatering uit de Vroege Middeleeuwen, kan klastisch pakket 4
gedateerd worden in circa de 4e eeuw.17 Met uitzondering van het uiterste zuidoostelijk deel in
de put dekt deze afzetting de oeverafzetting met Romeins vondstmateriaal af. In de top zijn
sporen uit de Late Middeleeuwen aanwezig. De top van de laag ligt vrijwel overal rond 1,6 m –
NAP (ca. 1,28 m – mv). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de (lichte mate van) erosie van het
pre-1421 landschap door het water van het Bergsche Veld (klastisch pakket 6, Merwededek).
De dikte van deze oeverwalafzetting ligt tussen circa 30 cm hoger op de oeverwal in het
zuidelijk deel van kwadrant 4 tot 100 cm dichter bij de geul in het noordelijk deel van
kwadrant 1 (afb. 8, profielraai C-D).
Klastisch pakket 5: detrituslaag, mogelijk 1421/1424-afzetting
In het zuidprofiel van kwadrant 1 was in de post-romeinse oeverwalafzetting lokaal een dunne
laag zwarte, siltige klei aanwezig (afb. 8, profielraai A-B). De top hiervan lag op 1,5 m – NAP
en de dikte was 10 cm. Vermoedelijk gaat het om een afzetting uit de periode van de St.
Elisabethsvloeden tussen 1421-1424, alhoewel er geen brakwaterkokkels in aangetroﬀen zijn.
Het kan gaan om een opvulling van een middeleeuwse ingraving, maar waarschijnlijker is
dat het om een opvulling van een laagte in de oeverwal gaat. De afzetting kan dus mogelijk
gerekend worden tot de Formatie van Naaldwijk.
Klastisch pakket 6: afzettingen Bergsche Veld, het Merwededek, 1425/1426 tot 1603
Het pre-1421 landschap is overal licht erosief afgedekt door een gelaagd pakket zand en klei
dat is afgezet ten tijde van het Bergsche Veld; het zoetwatergetijdengebied dat ontstond ná
de St. Elisabethsvloeden van 1421-1424. Het bestaat uit lichtgrijs, kleiig zand en is aanwezig
tussen 1,11 m – NAP en (onverstoord) 0,68 m - mv. Het pakket had oorspronkelijk dus een
dikte van tenminste 85 cm. De afzetting behoort tot de Formatie van Echteld.
Antropogeen pakket A: verstoorde top Merwededek/ophogingen 20e – 21e eeuw
Het jongste bodemtraject bestaat uit de geroerde top van het bovengenoemde Merwededek
en opgebracht grijs straatzand. De waargenomen dikte varieert tussen circa 77 en 110 cm.
Het pakket kan gedateerd worden in de periode vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw tot
heden.

5.2.1.2. Samenvatting en conclusies bodemopbouw
Binnen het hele onderzoeksgebied is sprake van een pakket oeverafzettingen van de
Dubbel. Dit is hoger gelegen (licht) erosief afgedekt door een afzettingspakket van het
zoetwatergetijdengebied ‘t Bergsche Veld dat dateert uit de periode tussen 1425 en 1603. Het
onderliggende pakket aan oeverwalafzettingen is te dateren in de periode vóór de IJzertijd
tot ca. 1421-1424. Door de aanwezigheid van sporen en vondsten uit de IJzertijd, Romeinse
periode en de Middeleeuwen zijn de verschillende afzettingen van de zuidelijke oeverwal goed
te dateren. Daarnaast is door middel van een bodemmicromorfologisch onderzoek duidelijk
geworden onder welke omstandigheden deze oeverwal is opgebouwd en of hier sprake was
van droge of natte omstandigheden.
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De aanwezigheid en datering van een begraving uit de Vroege Middeleeuwen zal verderop in dit
rapport worden besproken onder Middeleeuwse sporen.
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De aanwezige oeverwalafzettingen lopen in noordelijke richting licht af, in de richting van
de Dubbelgeul. Het (iets) hoger gelegen deel van de oeverwal lag direct ten zuiden van de
opgravingsput.
In de oudste fase van oeverwalopbouw, zal de Dubbelgeul naar verwachting iets zuidelijker
gelegen hebben dan op de locatie waar deze eerder is vastgesteld (afb. 2). De geul was in
ieder geval al aanwezig in de periode vóór de IJzertijd. De diepst gelegen oeverwalafzetting
zal dateren uit deze geulfase. Aangezien deze afzetting niet bodemmicromorfologisch is
onderzocht, is er niet meer informatie bekend over de afzettingsomstandigheden. Van het
hier bovenop gelegen afzettingspakket is dit wel bekend. Het gaat om een pakketzwak
gelaagd, organisch materiaal (detritus, plant-, wortel-, en/of weefselresten) en lutum met
een minimale hoeveelheid silt. Deze afzetting is gevormd in een nat milieu onder zeer rustige
afzettingsomstandigheden. Het kan geïnterpreteerd worden als een waterbodem; de natte
oeverzone waarin weinig stroming was en geen inspoeling plaatsvond. Ook deze afzetting zal
te dateren zijn in de periode pre-, en begin IJzertijd.
Hierop is een volgende oeverwalafzetting aanwezig. Dit is de afzetting waarin het Romeinse
vondstcomplex en enkele IJzertijd scherven aanwezig was. Daarnaast zijn in het pakket
bekapte stukken hout (gekapte bomen?) en verschillende in-situ palen en staakjes aanwezig,
waarvan er twee zijn gedateerd met als resultaat; 756-207 vóór Chr. (Vroege-Late IJzertijd).
Het Romeinse vondstcomplex dateert uit de 1e – 3e eeuw. Het onderste en oudste niveau (1/4
deel) is gevormd onder relatief dynamische afzettingsomstandigheden; er is dus meer invloed
vanuit de geul. Het resterende, jongere niveau van deze afzetting (3/4 deel) is weer gevormd
onder relatief rustige omstandigheden. Daarnaast is duidelijk dat het pakket is ontstaan onder
wisselende afzettingsomstandigheden in een hoofdzakelijk opslibbend milieu dat bestond uit
meerdere fasen.
Het pakket lijkt dus te zijn gevormd over een langdurige periode van geleidelijke opslibbing.
Er was sprake van een continue aanvoer van sediment zodat op geen enkel moment tijdens de
vorming sprake was van bodemvorming in de vorm van vegetatiegroei en ontkalking. Er was
hier sprake van een waterverzadigd sediment met daarin een grotendeels intacte natuurlijke
gelaagdheid. De zone waarin dit is gevormd kan dan ook geïnterpreteerd worden als een
oeverzone dichtbij een geul, die vrijwel permanent of met grote regelmaat (getij) onder water
stond. Het was zeker geen hoger gelegen deel van de oeverwal waar bebouwing gestaan zal
hebben.
Het hierin aanwezige materiaal uit de IJzertijd en de Romeinse periode zullen hier door
betreding of dump terecht zijn gekomen. Er zijn aanwijzingen dat er inderdaad sporadisch
sprake was van betreding of mogelijk menselijke activiteit, zoals een horizontale gelaagdheid
en aanwezigheid van houtresten.. Echter, het was geen intensief betreden zone aangezien de
natuurlijke gelaagdheid van het sediment nog (deels) aanwezig is en er geen sprake is van
menging van de ondergrond.
De zone waarin de vondsten en sporen uit de IJzertijd en de Romeinse periode aanwezig zijn,
kan dan ook het best geïnterpreteerd worden als het lagergelegen deel van de oeverzone
tussen de geul en het hoger gelegen deel van de oeverwal. Deze zone stond dus, mogelijk
onder invloed van het getij?, vrijwel permanent/regelmatig onder water, was permanent
verzadigd en werd sporadisch betreden, door mens/dier of beide (afb. 11).
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Afb. 11. Een voorbeeld van een slikkige getijdenzone in de Scheldemonding ter hoogte van Sint-Amands
Scheldekaai in (Belgie). De onbegroeide, oeverzone die afwisselend bij eb- en vloed droogvalt en
onderwater staat, is vergelijkbaar met de zone in de Dubbel waar het Romeins-/middeleeuws
vondstmateriaal is gevonden (Foto: Mie de Backer, 2022).18

Gezien de aanwezigheid van ingeslagen palen/staakjes uit, in ieder geval de IJzertijd, vonden
er in deze zone wel menselijke activiteiten plaats. Aangezien de oeverwal in zuidelijke
richting oorspronkelijk nog (iets) hoger is geweest, lijkt het aannemelijk dat de aanwezigheid
van een gebouw uit de Romeinse periode daar verwacht kan worden. Echter, zoals op het
gedocumenteerde noord-zuid bodemprofiel te zien is, is dit hogere deel van de oeverwal
met daarop de veronderstelde bewoningssporen al geheel, mogelijk door het water van het
Bergsche Veld (1425-1603) geërodeerd (afb. 8).
Ten slotte, het blijft het merkwaardig dat er in het Romeinse vondstcomplex een groot
aantal voorwerpen aanwezig is, dat zeker geen afval was en die dus als per ongeluk verloren
voorwerpen beschouwd moeten worden. Het gaat hier om munten, ongebruikte/niet defecte
gereedschappen, instrumenten en verschillende sieraden. Hiervoor is niet direct een goede
verklaring te geven. Het is mogelijk dat er in deze zone schepen geladen en gelost zijn en/of
dat men deze zone moest betreden om bij de schepen te komen.

5.2.2. Archeologie
Tijdens het veldwerk zijn archeologische sporen aangetroﬀen uit (ten minste) de IJzertijd
en de Middeleeuwen. Daarnaast zijn er vondsten aangetroﬀen uit de perioden IJzertijd, de
Romeinse periode en de Middeleeuwen. Hieronder worden de sporen en vondsten per periode
en context besproken.

18

Toestemming voor gebruik, d.d. 25-5-2022. Mevr. De Backer, zelfstandig fotograaf en opleidingshoofd
fotografie bij Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen. E-mail: mie@peek-a-boo.be
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5.2.2.1 Bewoningssporen uit de IJzertijd (en mogelijk de Romeinse
periode)
In het onderzoeksgebied zijn, naast vondsten ook enkele in-situ palen en staakjes en stukken
hout met kapsporen aangetroﬀen. Al dit hout was aanwezig in en op de top van klastisch
pakket 3; de oeverwalafzetting waarin ook de Romeinse vondsten aanwezig waren. Van het
hout zijn één staak (S8, V15) en één bekapt stuk hout (S9, V12) door middel 14C-analyse
gedateerd. Deze bleken te dateren in de IJzertijd. Van de rest van het aangetroﬀen houtwerk
is het onzeker of dit ook uit de IJzertijd dateert, of dat er ook houtwerk uit de Romeinse
periode aanwezig is. Afgezien van de twee gedateerde stuks houtwerk, moet het overige hout
dus breed gedateerd worden in de periode IJzertijd-Romeinse periode (tot ca. 300).
Palen/staakjes en liggend hout met kapsporen
In totaal zijn er in-situ 14 paaltjes/staken en vier stuks, bewerkt ex-situ houtwerk
aangetroﬀen (afb. 12).19 Het houtwerk is aanwezig in en op de top van de oeverwal tussen
circa 2,55 en 3,12 m – NAP (afb. 13).

Afb. 12. Een overzicht van palen/staken en bewerkt, liggend hout dat is aangetroﬀen. Hiervan dateerden
twee stuks uit de IJzertijd. De datering van het overige hout is onbekend en kan slechts breed gedateerd
worden in de periode IJzertijd-Romeinse periode (tot ca. 300) (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

19
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Palen/staakjes: S1-S4, S7, S8 (V15), S11, S12 (V18), S13, S18-S22. Liggend hout met kapsporen:
S5 (V3), S9 (V13), S10, S16 (V27).

De palen en staakjes hebben diameters tussen 6 en 18 cm en zijn aangepunt. De kleinere
hebben slechts één tot twee kapvlakken en de grotere tot acht kapvlakken (afb. 14). Ze zijn
aanwezig in het midden van de opgravingsput, in de westelijke delen van kwadranten 1 en
4 (afb. 12). Van de staken die zijn aangetroﬀen op het (nog aanwezige) hogere deel van de
oeverzone waren de bovenste delen platgedrukt op de afzetting aanwezig. Het gaat hierbij om
voormalig opgaande delen die door latere sedimentatie zijn neergeslagen en afgedekt (afb.
12, S18-S21, afb. 13).

Afb. 13. Een overzicht van de verschillende palen/staakjes die zijn aangetroﬀen. Links: de onderste delen
van de staken die wat dieper in het pakket aanwezig waren (S7 en S8), waarvan er één dateerde in de
Vroege-Midden IJzertijd. Midden: de onderzijden van de paaltjes S11 en S12, in de top van de oeverwalafzetting. Rechts: de staakjes S18, S19 en S20, waarvan de (oorspronkelijk) opgaande delen platgedruk
in de top van de oeverwalafzetting aanwezig waren (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Afb. 14. De staak uit de IJzertijd (S7) en de paal S12 in detail, gezien van twee zijden (Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
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Er is één staak (S8, V15) door middel van 14C-analyse gedateerd (afb. 8, 13, 14).20 Deze is
gedateerd tussen 756 – 419 cal. BC (Vroege – Midden IJzertijd). Aangezien er slechts één
staak is gedateerd, is het niet bekend in welke mate de overige palen/staakjes gelijktijdig zijn.
Er is in ieder geval geen duidelijke structuur in te herkennen. Een eenduidige functie-duiding
voor dit houtwerk is dan ook niet te geven. Wel kan opgemerkt worden dat het vergelijkbaar is
met het in 2010 op dezelfde oeverwalafzetting en in dezelfde zone aangetroﬀen paalclustering
S94 (afb. 12), geinterpreteerdgeïnterpreteerd als een mogelijke spieker of opslagplaats.
Ten slotte moet hierbij nog gesteld worden dat dit houtwerk, op basis van het
micromorfologisch onderzoek, is ingeslagen/ingestoken in een (vrijwel) permanent nat milieu.
Echter, doordat een eenduidige structuur en de gelijktijdigheid niet duidelijk zijn, is het vrijwel
onmogelijk om hiervoor een goede interpretatie te geven.
Ook zijn er in de oeverwal vier stuks liggend hout met kapsporen aangetroﬀen. Deze lagen
allemaal in het noordwestelijk deel van de opgravingsput, in kwadrant 1 (afb. 12). Enkele
lange stukken waren iets onder de top van het afzettingspakket en schuin met het verloop van
de oeverwal aanwezig (afb. 12, S9 en S10).21 Het stuk S9 heeft aan één zijde twee schuine
kapzijden, maar het betreft geen aanpunting. Het lijkt een, van twee zijden gevelde boom te
zijn (afb. 15, links). Dit stuk is ook door middel van 14C-analyse gedateerd (afb. 8, afb. 15).22
Deze is gedateerd tussen 388 – 207 cal. BC (Midden – Late IJzertijd).
Ook twee andere stukken (S5 en S16) hebben één of meerdere kapvlakken (afb. 8, afb. 15,
rechts). Ook hier lijkt sprake te zijn van kap-afval. Het stuk S16 heeft bijvoorbeeld aan beide
zijden alleen schuine kapvlakken, verdere bewerkingssporen zijn niet aanwezig en er zijn geen
aanwijzingen dat het gebruikt is als bouwhout. Dit geldt voor al het aangetroﬀen, liggend
hout. Daarnaast zijn er op het stuk S9 ook nog schorsresten aanwezig; een aanwijzing dat het
niet verder bewerkt is tot bouwhout. Het liggend hout in deze oeverwal lijkt in alle gevallen
kap-afval, dat mogelijk afkomstig is van het ontginnen van de oeverwal of een accumulatie
van dump van onbruikbaar houtafval. Ook hier gaat het om houtresten uit ten minste de
IJzertijd.
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20

Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 15 (hout), Groningen monsternr. GrA-25560. Dit monster
heeft een 95.4% zekerheid voor het dateringsbereik 756 – 419 cal. BC. Ongepubliceerd
resultatenverslag Palstra 2021, verslagkenmerk 3895-21109.

21

Paal S9; top zuid op 2,76 m – NAP en top noord op 2,93 m – NAP. Deze is door de kraan bij de
aanleg van het vlak in de lengterichting gehalveerd; vermoedelijk was dit oorspronkelijk een geheel
ronde stam.

22

Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 12 (hout), Groningen monsternr. GrA-25561. Dit monster
heeft een 95.4% zekerheid voor het dateringsbereik 388 – 207 cal. BC. Ongepubliceerd
resultatenverslag Palstra 2021, verslagkenmerk 3895-21109.

Afb. 15. Enkele voorbeelden van hout met kapsporen die in de oeverwalafzetting klastisch pakket
3 aanwezig waren. Links: hout S9, V12; een vermoedelijke gekapte boom die gedateerd is in de
Midden-Late IJzertijd. Rechts: de bekapte uiteinden van hout S16, V27; aan beide zijden zijn van twee
kanten schuine kapvlakken aanwezig (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

5.2.2.2. Vondsten uit de IJzertijd (800-12 vóór Chr.)
Er zijn vijf scherven gevonden die met enige zekerheid uit de IJzertijd dateren (afb. 16).23
Eén wandscherf is op de wand versierd met nagel-of spatelindrukken; deze decoratievorm
komt gedurende de gehele IJzertijd voor (afb. 16, vondstnr. 1-34). Op basis van slechts
één scherf is niet nader te bepalen in welke specifieke periode gedurende de IJzertijd. Een
tweede rand-wandscherf heeft op de rand een golfrandversiering. Op de schouder zijn
mogelijk rode strepen (ijzerhoudende) verf- of bloed aanwezig. Deze zou op basis van de
vorm mogelijk uit het eind van de Vroege IJzertijd kunnen dateren (afb. 16, vondstnr. 1-35).
Een derde scherf betreft een randscherf met oortje (afb. 16, vondstnr. 1-36). Het is een
haakoortje met een lichte knop op de knik daarvan. Vergelijkbare oortjes zijn bekend uit de
keramiekgroep Santpoort II zoals beschreven door Van Heeringen.24 Deze worden hier in de
periode eind Midden IJzertijd – Late IJzertijd gedateerd. Ten slotte is er een wandscherf met
een verschraling van gerold grind en gestampte kwarts. Deze is aan de buitenzijde, onder de
schouder licht besmeten (afb. 16, vondstnr. 17-263).
De bovengenoemde dateringen van deze scherven zijn, mede door het zeer kleine aantal,
onder voorbehoud. In theorie kunnen ze ook nog uit de 1e eeuw (tot ca. 69-70 ná Chr.)
dateren; tot deze periode wordt er, in de Romeinse periode, nog handgevormd inheems
aardewerk in de IJzertijdtraditie geproduceerd. Echter, in combinatie met de dateringen van
het houtwerk, lijkt een datering van de keramiek in de IJzertijd aannemelijk.

23

Vondstnummers-ondernummers: 17-263, 1-34, 35 en 36 (2 stuks). Determinaties: vnr 17 door dhr.
J. Moree, Archeologie Rotterdam (BOOR), de overige vondstnummers door dr. R. Jansen, Universiteit
Leiden, waarvoor beiden hartelijk dank.

24

Van Heeringen 1989, 203, nrs. 4 en 6.
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Afb. 16. De scherven die met enige zekerheid uit de IJzertijd dateren. Bij de bovenste foto is de
verschraling met gestampte kwarts en een gerold kiezeltje rood omcirkeld (foto’s: boven: Dorst 2022,
vakteam erfgoed. Onder: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

5.2.2.3. Vondsten uit de Romeinse periode (1e – 3e eeuw)
Veruit het grootste deel van de vondsten dateert uit de Romeinse periode. Dit was aanwezig
in klastisch pakket 3; de lagergelegen, natte oeverzone tussen de Dubbelgeul in het noorden
en de hogere oeverwal in het zuiden (afb. 8). De vondsten waren verspreid in het hele pakket
aanwezig, maar de hoeveelheid materiaal lijkt onderin het pakket groter te zijn geweest
(afb.17). Veruit het meeste materiaal was aanwezig in kwadrant 1 en in iets mindere mate in
kwadrant 4. In kwadrant 3 was de hoeveelheid minimaal en in kwadrant 2 waren geheel geen
vondsten aanwezig (afb 18).

34

Afb. 17. Enkele voorbeelden van het Romeinse vondstmateriaal in de oeverwal; boven: in kwadrant 1,
ter hoogte van het liggend hout S16. Onder: in kwadrant 4 ter hoogte van paaltje S21 (foto: Dorst 2020,
vakteam erfgoed).

In afbeelding 18 is de vondstverspreiding en begrenzing van het Romeinse vondstcomplex
in de oeverzone weergegeven. Hierin zijn de speciale vondsten als puntlocatie weergegeven,
evenals de locatie van de pollenbak voor het bodemmicromorfologisch onderzoek (V16) en de
gedateerde houtskool (V35). De vondsten zijn geconcentreerd in de kwadranten 1 en 4. Ten
oosten hiervan is dit geheel afwezig (kwadrant 2) of nog slechts in kleine aantallen aanwezig
(kwadrant 3). Een specifieke verspreiding of concentratie van bepaalde vondstcategorieën,
anders dan dat twee stuks gewei met bewerkingssporen vlak bij elkaar zijn gevonden, is niet
aanwezig of herkenbaar.
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Afb. 18. Een overzicht van vondstverspreiding van Romeins materiaal in de lagergelegen, natte oeverzone
van de Dubbel. De locaties van de bijzondere vondsten zijn als puntlocatie met eigen vondstnummer te
zien. De groene gearceerde lijnen geven de begrenzing van het vondstmateriaal in de oeverzone aan, in
zowel deze opgravingsput als die in de proefsleuf uit 2010. In rood zijn de locaties aangegeven van de
pollenbak voor bodemmicromorfologie (V16) en het gedateerde houtskoolmonster (V35) (Dorst 2022,
vakteam erfgoed).

Uit een grondmonster van de lage oeverwalzone waarin het vondstmateriaal aanwezig was,
is een brok houtskool genomen dat door middel van 14C-analyse is gedateerd (afb. 18, V35).25
De houtskool is gedateerd tussen 122 – 230 cal. AD (2e – 3e eeuw). Deze datering valt geheel
binnen de grenzen die zijn vastgesteld op basis van de dateringen van het vondstmateriaal.

25

36

Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 35 (houtskool), Groningen monsternr. GrA-25562. Dit
monster heeft een 95.4% zekerheid voor het dateringsbereik 122 – 230 cal. AD. Ongepubliceerd
resultatenverslag Palstra 2021, verslagkenmerk 3895-21109.

Hieronder worden de Romeinse vondsten per materiaalcategorie besproken. De keramiek,
het bouwmateriaal, het metaal en het glas zijn gedetermineerd door dhr. A. V.A.J. Bosman
van Military Legacy.26 De beschrijving van het Romeins vondstmateriaal is vrijwel integraal
overgenomen uit het determinatierapport van dhr. Bosman, vandaar dat dit rapport niet
als is opgenomen.27 Het dierlijk botmateriaal is gedetermineerd door mevr. J. van Dijk van
Archeoplan Eco, D dit deelrapport is opgenomen als bijlage 2.28
Bouwmateriaal
Net als tijdens het proefsleufonderzoek in 2010 zijn ook nu weer fragmenten van keramisch
bouwmateriaal aangetroﬀen; in totaal 102 fragmenten. Ook nu zijn er geen complete
stukken van dergelijke vloer- en daktegels gevonden. Daarnaast is er één tubulus-fragment
aangetroﬀen (afb. 19). Dit was een buis die verwarmde warme lucht van onder de vloer
door de wand leidde. Dergelijke verwarmingsbuizen waren in de wand ingemetseld. Het
gevonden deel betreft een randfragment met aan de buitenzijde schuine groeven (afb. 60,
vnr. 28-150). Aan deze buitenzijde is een donkere verkleuring aanwezig, vermoedelijk gaat
het om brandsporen. Aangezien deze brandsporen aan de, ingemetselde buitenzijde van
het tubulus-fragment aanwezig zijn, kan geconcludeerd worden dat het gebouw waarin het
verwarmingssysteem aanwezig was, door brand verwoest.29

Afb. 19. De, oorspronkelijk ingemetselde buitenzijde van een tubulus (verwarmingsbuis) fragment met
ingekraste lijnen (V28-150) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De grootste component keramisch bouwmateriaal betreft fragmenten van dakpannen; vrijwel
allemaal delen van platte dakpannen met opstaande rand; de tegula. Van de halfronde
vorstpannen, de imbrices is slechts één fragment aanwezig. Deze imbrex heeft vingervegen
op het oppervlak.30

26

https://www.militarylegacy.nl Bosman 2022: Dordrecht, Gezondheidspark. Determinatie van Romeins
vondstmateriaal. Military Legacy rapport 105. Ongepubliceerd determinatierapport, Dordrecht.

27

Er is op sommige punten in dit eindrapport afgeweken van de in het deelrapport beschreven
determinaties. Het gaat hier om de dateringen van enkele fragmenten keramiek uit de IJzertijd en
enkele voorwerpen waarvan discussie bestaat over de datering in de Romeinse periode dan wel de
Middeleeuwen.

28

Van Dijk 2022.

29

Aanwijzingen voor brand zijn in 2010 ook op verschillende stukken keramiek aangetroﬀen. Dorst &
Bosman 2013.

30

Vnr. 1-10.
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Op verschillende tegula-fragmenten waren insnijdingen, vingervegen en vingerindrukken
afkomstig van het productieproces aanwezig (afb. 20).31

Afb. 20. Eén van de tegula-fragmenten met sporen van het productieproces; de duimindruk van de maker
(V1-11, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Ook zijn er acht fragmenten van vloertegels gevonden. Er is sprake van een grote
variatiebreedte van zowel rode als grijze exemplaren. Voor zover waar te nemen gaat het om
minstens zes verschillende exemplaren waaronder enkele met vingervegen.32
Natuursteen
Onder het natuursteen zijn zowel enkele natuurlijk gevormde stenen zonder sporen van
gebruik als ook duidelijk door de mens gebruikt materiaal. Aangezien de stenen van de eerste
groep hier niet van nature voorkomen, kan wel gesteld worden dat ze door mensen zijn
gebruikt, als is niet duidelijk waarvoor.33 De tweede groep omvat onder andere fragmenten
tefriet / basaltlava. Hieronder zijn zowel brokken met en zonder bewerkingssporen. De
eerste zou een fragment van een bouwblok kunnen zijn.34 De andere twee zijn fragmenten
van roterende handmaalstenen, waarbij over een conische ligger een passende loper werd
geplaatst waarin een draaistok gestoken werd om te kunnen malen. In een gat in het midden
van de loper werd graan gestrooid en vervolgens werd door de draaistok de loper in beweging
gebracht. Het gemalen meel kon door de conische vorm van de ligger naar de zijkanten
wegglijden en opgevangen worden. Eén loperfragment heeft verticale groeven op de zijkant
en vage groeven op het loopvlak (afb. 21, vnr. 1-2). De ander is een fragment van een loper
of ligger met vage groeven op het loopvlak.35

38

31

duimindruk (vnr. 1-11), een schuine onderzijde (vnr. 1-13), een rechthoekige insnede aan de
onderzijde (vnr. 1-14), een vingerafdruk (vnr. 1-15), een schuine bovenzijde (vnr. 1-16), een lage
schuine rand en een schuine insnede (vnr. 1-17), vier fragmenten met vingervegen in een cirkel
of een krul (vnr. 1-25, 2x; vnr. 1-26 en vnr. 1-27), een vingerafdruk en veeg (vnr. 28-149), twee
stukken met vingervegen (vnr. 22-152 en vnr. 31-162.

32

Vnrs: 28-148 en 31-161.

33

Hieronder zijn rolkeien van leisteen (vnr. 1-4, 2x), kwartsiet, 6x grijs, 5x wit kiezel (vnr. 1-5), grijze
kwartsiet (vnr. 28-132) en mogelijke kwartsiet met een fijne structuur (vnr. 28-188).

34

Vnr. 31-159.

35

Vnr. 28-185.

Afb. 21. De zijkant en het loopvlak van één van de maalsteenfragmenten van tefriet (V1-2) (foto’s:
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Een laatste stuk natuursteen betreft een fragment kalksteen met een bewerkte
(rechtgemaakte) zijde (afb. 22, vnr. 28-187). Het zou een fragment van een bouwelement of
een onderdeel van een grafsteen of altaar kunnen zijn.

Afb. 22. Het fragment bewerkt kalksteen met één glad afgewerkte zijde (V28-197, foto’s: Military Legacy
2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Keramiek
Het gevonden Romeinse aardewerk vertoont grote gelijkenis met het ensemble dat in 2010 is
gevonden tijdens hetproefsleufonderzoek. Er zijn zelfs fragmenten van eenzelfde exemplaar
aangetroﬀen, zoals bij de terra sigillata schaalDragendorﬀ 37. De nu gevonden scherven zijn
op basis van de versieringsmotieven, draairingen en slijtagepatronen zeer overeenkomstig
met de in 2010 gevonden delen van deze kom. Ook zijn er enkele nieuwe typenkeramiek
aangetroﬀen. Hieronder zijn baksels waarmee de vroegste en laatste dateringsgrenzen van
het vondstcomplex geaccentueerd kunnen worden: resp. gebronsd aardewerk en geverfd
aardewerk techniek D. Op basis hiervan is er nu meer zekerheid dat de datering vanaf de 1e
eeuw tot en met de 3e eeuw ná Christus loopt. Het beeld dat het zwaartepunt van activiteiten
hier in de 2e eeuw ligt, kan echter wel gehandhaafd blijven. Hieronder is het keramiekcomplex
per bakseltype besproken.
Terra sigillata
Binnen deze aardewerkgroep met de kenmerkende rode deklaag zijn drie baksels
vertegenwoordigd; het Zuid-Gallisch, Midden-Gallisch en Oost-Gallisch. Het Zuid-Gallisch
betreft de oudste productieregio La Graufesenque, nabij Millau in Frankrijk. Van dit baksel is
één standring van een bord gevonden.
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Het heeft aan de binnenzijde een geroulleteerde band en betreft hoogstwaarschijnlijk het type
Dragendorﬀ 18.36
Het Zuid-Gallische terra sigillata wordt tussen 25 en 100 ná Christus naar onze streken
geëxporteerd. Daarna wordt de ‘de markt’ overgenomen door de productie in het MiddenGallische Lezoux, departement Puy-de-Dôme in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk.
Van dit baksel zijn nu voor het eerst vier fragmenten van twee verschillende typen gevonden.
Het eerste type betreft een randfragment van een reliëfversierde schaal Dragendorﬀ 37.37 Het
tweede type is een Dragendorﬀ 18 of Drag 18/31 waarvan twee rand- en één wandfragment
zijn gevonden.38 Deze behoren duidelijk tot één exemplaar, maar de fragmenten passen
onderling niet.
De laatste categorie terra sigillata is gevat onder de verzamelnaam Oost-Gallisch. Hieronder
zijn meerdere productieplaatsen, zoals Trier, Sinzig, Rheinzabern en het Argonnengebied.
Van dit baksel zijn een rand- (vnr. 31-163) en drie standringfragmenten (vnr. 31-164)
gevonden die behoren tot één en hetzelfde exemplaar schaal waarvan in 2010 ook al scherven
zijn gevonden (afb. 23). Het gaat om een reliëf versierde schaal, type Dragendorﬀ 37 die is
geproduceerd in Rheinzabern, Duitsland en is te dateren tussen 150 en 270 ná Christus.39
De diameter van de rand van de schaal is 21,9 cm, de diameter van de standring is 9 cm.
Op het nu gevonden wandfragment van deze schaal zijn onder de eierlijst een bukkende
man en (delen van) dieren te zien. De gehele scene, met beer/zwijn, leeuw(in), vogels en
hazen doet denken aan een optreden met dieren in de arena. Dit was, net als het afbeelden
van gladiatoren, een populair thema. Waarschijnlijk werd kracht ontleend aan dergelijke
voorstellingen.

Afb. 23. Boven: links, een randfragment van een reliëfversierde kom van het type Dragendorﬀ 37
(V31-163) en rechts drie, passen de standringfragmenten van eenzelfde type (V31-164 (foto’s: Military
Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed). Mogelijk het één en hetzelfde exemplaar als
waarvan in 2010 al vier rand- en drie wandscherven zijn gevonden (linksonder, uit: Dorst & Bosman 2013,
13). Onder rechts: een vergelijkbaar type kom (British Museum, inventarisnr. 1845,0510.2).40

40
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Vnr. 28-115.

37

Vnr. 1-29.

38

Vnr. 1-30.
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Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 188-190.

40

https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1848-0510-2.

Van dit Oost-Gallische baksel zijn ook fragmenten gevonden van twee verschillende
wrijfschalen Dragendorﬀ 45 (afb. 24). Beide zijn aan de binnenzijde sterk gesleten door
gebruik, waardoor de rode deklaag tussen het bewust aangebrachte grof zand/fijn grind. Deze
wrijfschalen waren gangbaar in de periode tweede helft 2e eeuw en de 3e eeuw ná Christus.

Afb. 24. Boven: het eerste exemplaar van een wrijfschaal van het type Dragendorﬀ 45 (V31-165 en 166).
Onder: het tweede exemplaar van een Dragendorﬀ 45 wrijfschaal (V1-31 en 32) (foto’s: Military Legacy
2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Tenslotte zijn er nog een aantal fragmenten van Oost-Gallische terra sigillata borden
aanwezig. Hiervan is er slechts één op type te determineren; een randfragment Dragendorﬀ
18/31 of Dragendorﬀ 31.41 Een ander wandfragment is van een bord van het type Dragendorﬀ
31 of een groter model schaal.42
Gebronsd aardewerk en rookschaaltje; keramiek met (deels) ritueel gebruik.
Van het gebronsd aardewerk is slecht één wandfragment gevonden (afb. 25).43 Dit bakseltype
is voorzien van een mineraalhoudende deklaag, ‘goudglimmer’ of mica, waardoor het op
bronzen vaatwerk lijkt.
De gevonden scherf heeft alleen aan de buitenzijde deze deklaag wat kan suggereren dat
het een gesloten vorm zoals een schenkkan of een kruik betreft. De vroegste vormen van dit
baksel waren imitaties van de, vooral bij rituelen gebruikte bronzen schenkkannen en dito
schalen (paterae). Deze goedkopere variant uitgevoerd in keramiek maakte het wellicht ook
voor de ‘gewone man’ mogelijk om een dergelijk (ritueel) servies aan te schaﬀen.

41

Vnr. 28-114.

42

Vnr. 31-167.

43

Vnr. 31-168.
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Dit baksel wordt algemeen gedateerd tussen 80 en 150 ná Christus.44 Een bekende
productieplaats is Braives in België, maar ook in Keulen zijn twee zekere pottenbakkerijen en
mogelijk nog drie andere waarvan aangenomen kan worden dat die ook deze waar hebben
geproduceerd.45 Deze productiecentra hebben mogelijk een uitloop tot het einde van de 2e
eeuw.

Afb. 25. Het fragment gebronsd aardewerk met daarom nog herkenbaar een restant van de mica-houdende deklaag (V31-168, foto: Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Een andere bakselsvorm met een zekere rituele connectie betreft een zogenoemd
rookschaaltje of kelkbakje Stuart 145 (afb. 26, vnr. 28-122). Van deze schaaltjes wordt
aangenomen dat ze zijn gebruikt voor het branden van wierook of andere sterk geurende of
rookopwekkende materialen. Hiervan is een randfragment gevonden met op de, naar buiten
gebogen rand een serie spatel indrukken. Het heeft een baksel dat afwijkt van het normale
gladwandige en betreft een rookschaaltje van een grof, ruwwandig baksel. Rookschaaltjes
of kelkbakjes komen de gehele Romeinse tijd voor in nauwelijks van elkaar verschillende
modellen.

Afb. 26. Het fragment van een rookschaaltje met spatelindrukken van ruwwandig aardewerk (V28-122,
foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
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Deru 1996, 190-196.

45

Höpken 2005, 63.

Gallo-Belgische Waar (Terra Nigra)
Van dit baksel zijn slechts vijf fragmenten van het type HBW 27 gevonden; één
bodemfragment en vier wandfragmenten (afb. 27).46 Het is niet zeker of alle tot één
en hetzelfde exemplaar horen. Het bodemfragment heeft een excentrisch stempel met
imitatieschrift op de onderzijde; ‘..VS’. Het zou een poging kunnen zijn om IVLIVS (Julius)
te schrijven; een regelmatig voorkomende producentennaam van dit baksel.47 Van de
wandfragmenten hebben er twee roulletering op de buitenzijde. De vorm van deze beker blijft
populair gedurende de hele 1e eeuw, maar verdwijnt daarna snel.

Afb. 27. Het fragment van een terra nigra beker van het type HBW27 met (in detail) het bodemstempel
“..VS”. (V31-169, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Kurkurn
Lang is de kurkurn onder het Gallo-Belgisch aardewerk geplaatst, maar inmiddels is
duidelijk dat het herkomstgebied iets meer oostelijk ligt. Het baksel heeft een kenmerkende
kalkverschraling, die tijdens het bakken wegbrandt, waarmee het kurkachtige oppervlak
ontstaat (afb. 28). Dit type aardewerk is handgevormd, waarbij alleen de rand is afgedraaid
op een langzaam draaiende schijf. Op één van de in 2010 gevonden exemplaren is
donkerbruine pek langs de rand aanwezig dat gebruikt zal zijn om de oorspronkelijke deksel
van deze transportcontainer te bevestigen. Dat de potten ter plaatse een tweede leven kunnen
hebben gehad, wordt aangeduid met aankoeksel of kookrest onder de rand van een ander
exemplaar. Het is daarmee overigens niet zeker dat de potten met een primaire lading op de
locatie van deze vindplaats zijn aangekomen; ze kunnen ook van elders al als ‘tweedehands’
container zijn aangeschaft. Dit baksel in te datering in de 1e eeuw. De randen kennen
een enkelvoudige geleding en horen daarmee niet tot de vroegste voorkomens van deze
bakselcategorie in Nederland. Ook ontbreekt de voor de vroege vormen typische bezemstreek
behandeling van het oppervlak aan de buitenkant van de potten. Dat deze groep, in navolging
van Holwerda’s publicatie uit 1941, tot het Gallo-Belgische aardewerk wordt gerekend is in
veel gevallen een misvatting aangezien inmiddels duidelijk is dat een groot deel van deze waar
vervaardigd werd in de Eifel. Echter, het voorkomen van lokale imitaties is ook aangetoond.
Zo komt de vorm namelijk ook in ruwwandig en LLW-baksel voor. Mogelijk heeft de specifieke
vorm van de pot hier een rol bij gespeeld.

46

Bodemfragment vnr. 31-169 en vier wandfragmenten, vnr. 31-170.

47

Zo suggereert Holwerda in 1941 dat er een Julius actief was als producent van dit baksel onder
andere te Nijmegen.
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Eerder is al gesuggereerd dat de kalkinsluitsels in de klei een belangrijk element zijn bij de
conservering van de in de container opgeslagen voedsel.48 Via de gaatjes zou verdamping
worden bevorderd, waarmee de interne temperatuur relatief laag gehouden kon worden.

Afb. 28. Twee randfragmenten (V1-58) en twee wandfragmenten (V1-59) van het bakseltype kurkurn
(foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Geverfd aardewerk
Ook onder het geverfde aardewerk is een typische 1e -eeuwse vertegenwoordiger aanwezig;
een randfragment van een beker van het type Stuart 1 (afb. 29, vnr. 28-116). Opvallend is dat
het in Lyon baksel is; het type komt in dit baksel sporadisch voor vanaf de periode tussen 25
en 30 ná Christus, maar zal in de Flavische periode (69-96 ná Chr.) al verdwijnen.49
In totaal zijn elf fragmenten van geverfde waar techniek A gevonden. Van deze vondsten is er
slechts één als beker type Stuart 2 te determineren.50 Van deze bekers is de buitenzijde van
de wand bestrooid met chamotte (gedroogde kleikorrels) voordat deze werd gedompeld in het
kleibad waarmee de deklaag werd aangebracht. De bestrooiing is niet louter versiering; het
zorgde ook voor een betere grip. Deze behandeling komt ook voor op verschillende bekers.51
Twee andere wandfragmenten van één beker zijn aan de buitenzijde bestrooid met fijn zand.52

Afb. 29. De buiten- en binnenkant van een geverfde waar in techniek A randscherf van een in Lyon geproduceerde beker van het type Stuart 1 (V28-116, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
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Tuijn 1998.
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Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 319-320.
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Vnr. 1-45.
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Vnrs. 1-46, 1-47 (2x) en vnr. 28-117.

52

Vnr. 1-48.

Van de negentien fragmenten in techniek B is slechts één halsfragment op type te
determineren; een beker van het type Niederbieber 32.53 Daarnaast zijn er wandfragmenten
van deukbekers aanwezig.54 Eén daarvan is bovendien aan de buitenzijde bestrooid met
fijn zand. De rest betreft één bodemfragment en wandfragmenten van bekers, alle met
roulletering op de wand (afb. 30).

Afb. 30. Enkele wandfragmenten van een beker in geverfde beker techniek B met roulletering (vnrs. 1-38
t/m 42, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Ook techniek C van dit bakseltype is aanwezig. Het betreft een baksel met een zwart tot
donkergrijs oppervlak en een rode breuk. Hiervan is één rand- en een halsfragment van het
type Niederbieber 32 aanwezig (afb. 31, vnr. 1-51 (links) en 50 (rechts). De overige acht
wandfragmenten hebben alle roulletering op de buitenkant (afb. 31, vnr. 1-53 (midden)).

Afb. 31. Twee wand- en een randfragment van geverfde waar techniek C, links en rechts van een type
Niederbieber 32 en in het midden een wandfragment met roulletering (resp. V1-51, 53 en 50, foto’s:
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Er zijn vijf fragmenten geverfde waar in techniek D gedetermineerd. Deze zogenaamde
Qualitätsware, met sterk glanzend metallic oppervlak, zijn typisch voor 3e -eeuwse
keramiekcomplexen en sommige vormen blijven in productie tot in de 4e eeuw. Twee scherven
zijn halsfragmenten van een Niederbieber 33 beker (afb. 32).55
53

Vnr. 1-44.

54

Vnrs. 1-43 en 28-118.

55

Vnrs. 1-54 en 1-55.
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De andere zijn twee wandfragmenten met een gerouletteerde band op de buitenzijde en een
halsfragment van een beker.56 Keramiek in techniek D werd onder andere in Trier, Duitsland
vervaardigd.57

Afb. 32. Een halsfragment van een beker van het type Niederbieder 33 in geverfde waar techniek D
(V1-55) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De aangetroﬀen typen geverfde aardewerk in de techniekbaksels A, B en C zijn vergelijkbaar
met zoals die in 2010 in het proefsleufonderzoek zijn aangetroﬀen. Er kan met de gevonden
scherven wel een beter onderbouwde type determinatie gegeven worden. De bekers van het
type Stuart 2 komen vooral voor in de periode 90-175 ná Christus. Het type Niederbieber 32 is
iets jonger en vooral gangbaar tussen 150 en 275 ná Christus. Daarnaast kan van de baksels
in techniek A en B op basis van het witte en zuivere baksel gesteld worden dat deze in Keulen,
Duitsland zijn geproduceerd.58 Waar het materiaal van techniek C vandaan is niet zeker, maar
de Argonne-regio in noordoost Frankrijk is een mogelijkheid.59
Dikwandig aardewerk
Het dikwandige aardewerk is met vier subcategorieën vertegenwoordig: transportamforen,
standamforen, wrijfschalen en dolia.
Transportamforen
Transportamforen zijn kruikvormige transport- en opslagcontainers met een punt als bodem.
Alle aangetroﬀen typen zijn afkomstig uit de provincie Baetica in het zuiden van Spanje. Er
zijn één bijna complete rand, een oor en 13 wandfragmenten van ten minste vijf verschillende
exemplaren gevonden.60 Het is niet duidelijk of deze MAE (minimaal aantal exemplaren) van
vijf nieuwe exemplaren zijn naast de al in 2010 opgegraven negen. Op het oorfragment was
een niet te determineren stempelrest aanwezig. Pottenbakkers plaatsten hun ingestempelde
merken, meestal met een afkorting van een (firma)naam, in de rand of op het oor of kort
onder de onderste ooraanzet . Hier betreft het de laatste variant waarvan helaas alleen een
deel van de rechterbovenhoek en de aanzet van een letter resteert. Een nadere identificatie
van de producent is niet mogelijk (afb. 33).
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Wandfragmenten = Vnrs. 1-56 en 1-57 en halsfragment = vnr. 28-120.
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Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 351-356.
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Höpken 2005, Farbtafel 1, 7-8.
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Tomber & Dore 2002, ARG CC, 47 en 225-33.
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Complete rand = vnr. 1-69, oor = vnr. 1-70, dertien wandfragmenten = vnr. 1-71 (10x), vnr. 28-133
en vnr. 31-174 (2x).

Afb. 33. Een oor van een olijfolie amfoor van het type Dressel 20 met rechts de locatie (van bovenaf)
van de stempelrest (V1-70) (foto’s: Dorst 2022, vakteam erfgoed). Linksonder een voorbeeld van een
compleet exemplaar van een dergelijke amfoor.

In deze Dressel 20 amfoor werd indertijd olijfolie vervoerd vanuit het Middellandse Zeegebied naar alle uithoeken van, het noordwesten van het Romeinse rijk. Dat wil echter niet
zeggen dat ze op de plaats van bestemming uitsluitend daarvoor zijn gebruikt. Studie van
inscripties op met name dit type amfoor heeft geleerd dat ze vaak een tweede leven hadden
als opslagplaats voor bijvoorbeeld graan.61 Dergelijke inscripties ontbreken overigens op de
Dordtse vondsten, maar het sluit dit secundaire gebruik uiteraard niet uit. Het randfragment
met typische lage driehoekige vorm laat zien dat het typologisch een relatief late vorm is. De
randdiameter van dit stuk is 18 cm. De datering van dit type rand begint in het einde van de
1e eeuw en blijft in gebruik tot in de 3e eeuw na Christus.62
Standamforen
Standamforen zijn kleiner dan de transportamforen en betreﬀen kruiken met twee oren
die zijn voorzien van een standring. Ze worden daarom ook wel stand- of kruikamforen
genoemd.63 Onder de aangetroﬀen fragmenten van standamforen zijn de typen Niederbieber
68 en Haalebos 8052/Niederbieber 69b. De baksels kunnen per type wel iets verschillen, wat
mogelijk samenhangt met het herkomstgebied. Zo heeft een randfragment met driedelig
oor met dwars gegroefd middenrib een chamotte verschraling (afb. 34, vnr. 1-60). Een
ander randfragment (vnr. 1-61) heeft een verschraling van fijn zand. Bij dit type komen ook
tweedelige oren voor zoals blijkt uit twee fragmenten van twee verschillende exemplaren (vnr.
1-62). Het type Niederbieber 68 wordt gedateerd vanaf 150/175 tot in de 3e eeuw ná Christus.
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Van der Werﬀ 1988.

62

Martin-Kilcher 1987.
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In 2010 zijn één bodem- en twee wandfragmenten geborgen, die niet nader tot een type te herleiden
zijn. Overigens zijn de fragmenten destijds in de rapportage onder het gladwandige aardewerk
geschaard.
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Afb. 34. Randfragment van een stand- of kruikamfoor van het type Niederbieber 68 met een driedelig oor
en gegroefde middenrib (V1-60, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Van het tweede type standamfoor is er een randfragment met de aanzet van een tweedelig
oor en een del (afb. 35, vnr. 1-63). De wand heeft bij dit type opvallende grove ribbels aan
de buitenzijde. Daarnaast komen er 23 wandfragmenten voor die minstens twee exemplaren
vertegenwoordigen.64 Deze typen worden gedateerd vanaf 125-150 ná Christus en blijven in
gebruik tot in de 3e eeuw.

Afb. 35. Randfragment van een stand- of kruikamfoor van het type Haalebos 8052/Niederbieber 69b met
tweedelig oor en del (V1-63) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Tenslotte is er nog een achttal wandfragmenten die op basis van het baksel, verschraald met
fijn zand, tot de groep van de Gauloise kruikamforen horen.65 Helaas is er te weinig over om
een determinatie op type te kunnen maken. Kruikamforen in dit baksel komen al voor vanaf
de vroeg Romeinse tijd.
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Vnr. 1-64 (13x), vnr. 28-131 (7x) en vnr. 22-156 (3x).
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Laubenheimer 1985 en 1989.

Wrijfschalen
Wrijfschalen vallen onder het keukenaardewerk en betreﬀen lage schalen met aan de
binnenzijde een opzettelijk aangebracht ruw oppervlak van grind/grof zand. In de rand
was meestal een schenktuit aanwezig. Eén van de gevonden typen betreft een mortarium
of wrijfschaal met overhangende lip van het type Stuart 149.66 Deze heeft een opmerkelijk
gladwandig wit baksel en is hoogst waarschijnlijk afkomstig uit Keulen.67 Het exemplaar heeft
een randdiameter is 28 cm en wordt gedateerd in het einde van de 2e en de gehele 3e eeuw ná
Christus.
Er zijn ook minstens twee exemplaren van de wrijfschaal met een verticale rand van het
type Brunsting 37 aangetroﬀen. Van de eerste zijn drie aaneenpassende randfragmenten
gevonden, waarvan één met schenktuit (afb. 36).68 De verschraling van het baksel is fijn zand.
De tweede is een iets lager randfragment, eveneens met een verschraling van fijn zand. Het
materiaal dat ruwwandig oogt met een oranje gloed is niet nader tot een productieplaats te
herleiden. Het type Brunsting 37 is te dateren vanaf circa 150 en blijft minstens tot 275 ná
Christus in gebruik.

Afb. 36. Fragmenten van twee wrijfschalen van het type Brunsting 37 met boven een detail, bovenaanzicht van de schenktuit (V1-74) (foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

Dolia
Dolia waren grote transport- en opslagvaten met een horizontale rand. Er zijn verschillende
dolia-fragmenten aangetroﬀen, waaronder van het type Stuart 147. Ze zijn afkomstig uit
de Mediterrane regio waar deze vorm al lang bestond en gebruikt werd als ingegraven vat.
Qua techniek is deze niet goed te onderscheiden van inheems aardewerk omdat ze beide
handgevormd of op een langzaam draaiende draaischijf zijn vervaardigd.
Er is één rand- en tweefragmenten van dit type dolia aanwezig. Op het randfragment zijn
restanten van een zwarte deklaag aanwezig (afb. 37). Het is mogelijk dat het wandfragment
(vnr. 31-173) bij ditzelfde exemplaar hoort. Dit dolium Stuart 147 heeft het typische baksel
dat is verschraald met grote brokken chamotte. Die chamotte tekent zich als geel-oranje tot
rode brokken over het algemeen scherp af tegen de rest van het bruingrijze baksel. De rand is
niet volledig genoeg bewaard om een diameter te kunnen bepalen.
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Vnr. 1-73.
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Höpken 2005, Tafel 159, 40-021.

68

Vnrs. 1-74 en 1-75.
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Ook de wanddikte is hierbij niet bruikbaar omdat ook grote vaten met een relatief dunne wand
kunnen voorkomen.
Dolia komen gedurende de gehele Romeinse tijd voor in vrijwel hetzelfde type en baksel.
Het is daarmee nauwelijks te dateren als type en bruikbaar voor een datering van een
keramiekcomplex. Wel kan het informatie geven over bijvoorbeeld de mate van romanisatie
van een locatie. De in deze vaten opgeslagen vissaus, zoals garum is een typisch en zelfs
onmisbaar element van de Romeinse keuken.

Afb. 37. Wandfragmenten (boven) en een randfragment (onder) van dolia van het type Stuart 147 met
resten van een zwarte deklaag (V31-173 en V1-72, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).

Gladwandig aardwerk
Gladwandig aardewerk is oxiderend gebakken en heeft een kleur die varieert tussen wit en
oranje-geel. Opvallend is het nagenoeg ontbreken van verschraling en een gegladde afwerking
van het oppervlak. Er is slechts één randfragment op type gedateerd; het betreft een kruik
van een Stuart 110A (afb. 38, vnr. 1-66). Deze is te dateren in de periode 90-200 ná Christus.

Afb. 38. Randfragment van een kruik van het type Stuart 110 in gladwandig baksel met ooraanzet. In
het kader een voorbeeld van een compleet exemplaar van dit type (vnr. 1-66, foto: Military Legacy 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Daarnaast zijn drie tweedelige oorfragmenten van drie verschillende exemplaren aanwezig en
zestien wandfragmenten van minstens vijf verschillende exemplaren.69:

69
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Oorfragmenten = vnr. 1-67, wandfragmenten vnr. 1-68 (14x), vnr. 28-121 (1x) en vnr. 31-172 (1x).

Op de binnenkant van veertien hiervan is hars aangetroﬀen. Deze deklaag had meerdere
functies. Zo kon hiermee de stop worden verzegeld, de kruik meer vochtdicht worden gemaakt
en conserveerde en aromatiseerde het de wijn.70 Het ontbreken van de deklaag kan duiden
op een andere functie, zoals waterkruik. Maar gebleken is dat niet bij alle exemplaren de
deklaag volledig heeft gepakt, zo kunnen dus ‘kale’ stukken voorkomen op de binnenwand van
wijnkruiken.
Ruwwandig aardewerk
In combinatie met gladwandig aardewerk komt het ruwwandig aardewerk in evengrote mate
voor. De kleur van het baksel varieert van donkergrijs via lichtgrijs naar beige of oranje. De
grijze variant is op veel plaatsen vervaardigd, terwijl van de oranje variant gesteld wordt dat
dit mogelijk uit Noord-Limburg afkomstig is.71 De kleur is veroorzaakt door het aardewerk
onder reducerende dan wel oxiderende omstandigheden in de oven te bakken. In veel
gevallen is het afkomstig uit dezelfde productieplaatsen als het gladwandig aardewerk, maar
heeft zijn ruwere oppervlak verkregen door toevoeging van fijn zand aan de klei. Hiermee
wordt de capaciteit van het aardewerk om thermische schokken op te vangen aanmerkelijk
verbeterd. Dergelijke waar werd dan ook gebruikt als kookpot en het gros van het ruwwandig
aardewerk betreft dan ook fragmenten van kookpotten. Daarnaast zijn een bord van het type
Stuart 218, een niet op type te determineren schaal en een deksel van het type Stuart 219
aanwezig.
De kookpotten zijn op type in drie basisvormen te onderscheiden. De oudste is de Stuart 201,
een vorm die al in de 1e eeuw voorkomt. Op grond van het metallic schijnende oppervlak,
zou één daadwerkelijk uit de 1e eeuw kunnen dateren (afb. 39). Deze heeft de voor het
type Stuart 201A kenmerkende groeven in de hals. Dit baksel is onder andere in Keulen
vervaardigd. Het type Stuart 201a is door drie verschillende exemplaren vertegenwoordigd;
een randfragment in grijs metallic baksel (afb. 39), vier rand- en twee wandfragmenten van
een geel baksel en een randfragment in een grijs, grof baksel.72

Afb. 39. De buiten- en binnenkant van een kookpot van het type Stuart 201a in ruwwandig baksel. Deze
is afkomstig uit Keulen en dateert vermoedelijk uit de 1e eeuw (V1-76). In het kader een voorbeeld van
een compleet exemplaar van dit type (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

Er zijn drie randfragmenten, van drie afzonderlijke exemplaren van de kookpot Stuart 202
aanwezig (afb. 40, vnr. 1-77). Het type was voornamelijk in de 2e eeuw ná Christus in gebruik.
Het heeft een vorm die lijkt op de Stuart 201, maar dan met een horizontaal uitgeknepen
rand.
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Bosman 1997, 220.

71

Hiddink 2010, 143.

72

Randscherf (vnr. 1-76), vier rand- en twee wandfragmenten van geelgrijs baksel (vnr. 28-124),
randfragment in grijs, grof baksel (vnr. 22-155).
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Afb. 40. Drie randfragmenten van kookpotten van het type Stuart 202 in ruwwandig baksel (V1-77, foto’s:
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Ook zijn er twee randfragmenten van de kookpot Niederbieber 87 aangetroﬀen.73 Deze vorm
was in gebruik in zowel de 2e als in de 3e eeuw. De potten in dit type hebben een scherp
omgevouwen, afgeplatte en iets verdikte rand en staan ook wel bekend als de Stuart 201b.
Het zou daarmee als opvolger van de Stuart 201a gezien kunnen worden.
Er zijn minstens vier exemplaren van het kookpot type Niederbieber 89 onderscheiden (afb.
41). Dit type heeft een kenmerkende dekselgeul. Op een aantal zijn kookresten en roet op het
oppervlak aanwezig; een teken van hun gebruik bij de voedselbereiding. Binnen het Dordtse
complex is er een ruime variatiebreedte van kleine, middelgrote en grote potten in dit type.

Afb. 41. Randfragmenten van drie verschillende kookpotten van het type Stuart Nieberbieber 89 in
ruwwandig baksel (boven: V1-79 en 80, onder: V1-81). In het kader een voorbeeld van een compleet
exemplaar van dit type (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

73
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Vnr. 1-78 en vnr. 28-125.

De vorm Niederbieber 89 komt op in het begin van de 2e eeuw en is vanaf 150 zo populair
dat het andere potvormen doet verdwijnen. Het type loopt door tot in de Laat-Romeinse tijd.
Echter de voor die periode typische sikkelvormige randvormen en baksels met vulkanisch
materiaal ontbreken in dit vondstcomplex, wat een belangrijke datering ante quem aangeeft
voor dit materiaal. Er is in het type Niederbieber 89 één opvallend exemplaar (afb. 42, vnr.
1-82). Het betreft een randfragment in oranje Lage Landen Waar baksel, dat tot hetzelfde
exemplaar hoort dat ook in 2010 al is gevonden. Het vormt daarmee een bruggetje naar de
hieronder te bespreken bakselgroep. Het is bekend dat de makers van Lage Landen Waar
naast een eigen vormenscala ook graag bekende vormen in andere baksels kopieerden. De
Niederbieber 89 is daar een voorbeeld van. Qua baksel wordt het formeel bij het materiaal in
volgende hoofdstuk gerekend, maar de vormgelijkheid rechtmatigt hier een bespreken onder
de kop van het ruwwandige aardewerk.

Afb. 42. Randfragment van een kookpot van het type Niederbieder 89 in ruwwandig, oranje, Lage Landen
baksel (V1-82, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Daarnaast zijn er één rand- en drie knopfragmenten van deksels in ruwwandig baksel
gevonden (afb. 43).74 Het betreft vier verschillende exemplaren. Deksels komen
gedurende de gehele Romeinse tijd voor en zijn daarmee geen goed dateringselement. De
verschijningsvormen en baksels verschillen aanzienlijk binnen deze groep die algemeen onder
het type Stuart 219 is geclassificeerd. Baksels en uitvoeringen variëren van een holle knop
in een grof, zacht baksel tot een knopfragment in oranje Lage Landen Waar baksel dat een
imitatie is van de oorspronkelijke ruwwandige vorm.

Afb. 43. Twee knop- en een randfragment van deksels van het type Stuart 219 in ruwwandig baksel
(boven: V1-85, V1-83, onder V31-177, (foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

74

Hol knopfragment van grof, zacht baksel (vnr. 1-85), knopfragment in oranje Lage Landen Waar
baksel (vnr. 31-177 = imitatie ruwwandige vorm.
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Ook is er een randfragment van een ruwwandig bord van het type Stuart 218 gevonden
(afb. 44, vnr. 31-176). Het bord is typisch 2e-eeuws. Het is in bruingeel baksel met een iets
verdikte rand aan de binnenzijde en dubbele horizontale groef op de buitenzijde. Tevens is
er een bodemfragment aangetroﬀen, waarvan niet duidelijk is of het tot ditzelfde exemplaar
heeft behoord (vnr. 28-130).

Afb. 44. Een wand- en profielaanzicht van het randfragment van een ruwwandig bord Stuart 218
(V31-177, foto’s: Military Legacy 2022).

Naast de op type te determineren fragmenten zijn er nog eens dertien bodem- en
81 wandfragmenten gevonden.75 Onder vnr. 1-86 zijn twee wandfragmenten met
groeflijnversiering op de buitenkant, waarvan één gegolfd is (afb. 45, vnr. 1-86).

Afb. 45. De wandfragment van een pot van een ruwwandig baksel met een golflijnversiering (V1-86, foto:
Military Legacy 2022).

Oranje Lage Landen Waar
Dit betreft de oranje variant van een lokaal, in de regio Scheldevallei geproduceerd, oxiderend
gebakken keramiek. Tegenwoordig wordt het gebied van Bergen op Zoom als vermoedelijke
productiegebied aangegeven. Het betreft voornamelijk amforen met zowel randen met
overhangende lip en als met een manchetvorm. De oren kunnen bandvormig, drieledig of
ovaal in doorsnede zijn.
Deze standamforen zijn gelijk aan het type Haalebos 8052. Hiervan zijn verschillende
fragmenten gevonden.76 Van het standamfoor-type Stuart 132 of Niederbieber 68 zijn vier
randfragmenten van evenveel exemplaren gevonden (afb. 46).77 Deze dateren vanaf 150 tot
circa 250-275 ná Christus.
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75

Vnr. 1-86 (54x), vnr. 28-129 (22x) en vnr. 31-179 (18x).

76

Randfragmenten = vnr. 1-87 en vnr. 1-88, dertien oorfragmenten = vnr. 1-92 en 93, vnr. 28-137,
vnr. 22-157 en vnr. 31-180, zowel eendelige (vnr. 28-137), tweedelige (vnr. 28-137 en vnr. 31-180)
als driedelige oren voor (vnr. 28-137, vnr. 22-157 en vnr. 31-180).

77

Vnr. 1-89, vnr. 1-90, vnr. 1-91 en vnr. 28-135.

Afb. 46). Drie randfragmenten van stand- of kruikamforen van het type Stuart 132 in oranje Lage Landen
baksel (V1-89 t/m 91, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Grijze Lage Landen Waar
Dit is een vergelijkbaar baksel als het vorige, maar dan in grijze uitvoering. Ook dit,
reducerend gebakken aardewerk is mogelijk afkomstig uit de omgeving van Bergen op
Zoom.78 Op twee niet nader te determineren fragmenten na zijn alle fragmenten in te
delen in twee verschillende typen: HBW 133 en HBW 142.79 De uitzonderingen zijn veertien
wandfragmenten met golflijnversiering op de buitenkant waarmee het een Hiddink GRTE of
Brabanttype zou kunnen betreﬀen.80 Daarnaast zijn er ook een wandfragment van een HBW
met golflijnversiering en een niet nader te identificeren onversierd, wandfragment aanwezig.81
De HBW 133 is een beker of kom met een door middel van een groef en knik duidelijk
afgezette hals en naar buiten staande soms verdikte rand. Er zijn veertien randfragmenten
gevonden van ten minste zes verschillende exemplaren.82 Onder vondstnummer 1-90 is
ook één met een roulletering op de schouder (afb. 47, vnr. 1-98). Verder zijn er zeventien
bodemfragmenten en 110 wandfragmenten aangetroﬀen.83 Het type is voornamelijk in de
periode 2e eeuw - eerste helft van de 3e eeuw in gebruik.

78

Hiddink 2010, 223.

79

HBW staat voor Holwerda Belgische Waar; zie Holwerda 1941.

80

Vnr. 1-97, Hiddink 2010, 170-171.

81

Resp. vnr. 28-143 en vnr. 22-154.

82

Vnr. 1-98 (7 stuks) en vnr. 28-142 (7 stuks).

83

Bodemfragmenten: vnr. 1-99 (8x, MAE=8), vnr. 1-100 (7x, passen van één exemplaar), vnr. 28142 (2x) en vnr. 31-183 (2x). Wandfragmenten: in vnr. 1-101 zijn minstens veertien verschillende
exemplaren herkend.
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Afb. 47. Randfragment van een beker/kom van het type Holwerda BW 133 met roulletering op de
schouder (V1-98, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Het uitzonderlijkste fragment is een wandscherf met graﬃto: I><I (afb. 48, vnr. 28-141). De
betekenis is niet duidelijk, maar kan gaan om een aanduiding van de inhoud, een serie of de
eigenaar.

Afb. 48. Wandfragment van een beker/kom van het type Holwerda BW 133 met graﬃto (V28-141, foto:
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

In vergelijking met het vorige type is de HBW 142 een plompe wijde pot meteen verdikte
en rond naar buiten omgeslagen rand (afb. 49). De bodem is meestal vlak, soms extra
aangezet met een standvoet. Het type komt met name vanaf 150 ná Christus voor. In rurale
streken zoals de zandgronden van Brabant wordt een datering vanaf circa 175 ná Christus
aangehouden. Het type is wijdverspreid en komt zowel in militaire contexten langs de Limes,
in rurale omgeving maar ook in de stedelijke omgeving van de provinciehoofdstad Keulen
voor. Gezien de brede verspreiding het waarschijnlijk niet de potvorm waar belang aan
werd gehecht, maar ging het om de erin vervoerde producten. Aangezien het vermoedelijk
geproduceerd werd in de omgeving van Bergen op Zoom, is wel gesuggereerd dat het gebruikt
is als transportcontainer van mossels en/of oesters.84 In totaal zijn er 51 randfragmenten
van dit type gevonden en vertegenwoordig het hiermee de meest voorkomende vorm in dit
keramiekcomplex.

84

56

De Bruin 2008, 223.

Op maar liefst
I
/I\
X
-

vier randfragmenten in een ingekraste graﬃto aanwezig (afb. 49):
(vnr. 1-103)
(vnr. 1-104 en vnr. 1-105)
(vnr. 28-145)

Hiervan is de eerste (I) een zogenaamde ante cocturam, oftewel aangebracht voordat de pot
gebakken is (afb. 49, linksboven). Deze graﬃto refereert waarschijnlijk naar de productie of/
of de administratie van de pottenbakker. De andere zijn aangebracht ná het bakken en duiden
dus op de primaire of latere inhoud (afb. 49, midden en onder). De exacte duiding van de hier
gebruikte getallen of symbolen is echter niet bekend.

Afb. 49. Boven, links: randfragment van een pot van het type Holwerda BW 142 met graﬃto (V1-103).
Midden: randfragmenten van potten van het type Holwerda BW 142 met een vrijwel identiek graﬃto
(links: V1-104, rechts: V1-105). Onder: randfragment van een pot van het type Holwerda BW 142 met
graﬃto (V28-145) Allen van bovenaf op de rand gezien. Rechtsboven is een (gerestaureerd) voorbeeld
van dit type voorraadpot te zien (foto’s : Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

Daarnaast zijn er acht fragmenten van een beker van het type Niederbieber 30 gevonden (afb.
50, vnr. 28-146). Het betreft één rand-, één bodem en zes wandfragmenten van hetzelfde
exemplaar. Op de wand is roulletering aangebracht. Het is van deze scherven niet duidelijk of
het grijs Lage Landen Waar baksel betreft of gladwandig, gesmookt aardewerk. Qua datering
maakt dit echter geen verschil; beide zijn in gebruik in de periode 2e en 3e eeuw ná Christus.
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Afb. 50. Verschillende rand-, wand- en bodemfragmenten van bekers van het type Niederbieber 30 (vnr.
28-146, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Zoutcilinders
Deze baksels vertonen enige overeenkomst met de bovenstaand beschreven HBW 142 potten.
Maar qua functie zijn ze volkomen verschillend. Deze handgevormde zoutcilinders waren zowel
productie- als vervoerscontainer. Hiervan staat het op basis van bakselanalyse vast dat het
in het kustgebied vervaardigd industrieel vaatwerk is dat ondanks zijn primitieve voorkomen
een kostbaar goed heeft bevat.85 De inhoud bestond namelijk uit zout. Zelfs tot in Keulen,
de hoofdstad van de provincie Neder-Germanië, zijn deze baksels aangetroﬀen. Het zijn
plantaardig verschraalde en handgevormde, cilindervormige potten met een rand versierd met
duimindrukken (afb. 51). Het baksel is relatief licht door het extra verhitten op een vuur voor
het indampen van zeewater. Hiermee werd een aangekoekte klomp zout verkregen in de pot,
die daarmee als transportcontainer diende. Bij één exemplaar is zelfs sprake van versintering
van het oppervlak, wat op de extra verhitting wijst. Er zijn scherven aangetroﬀen van ten
minste zeven verschillende zoutcilinders.

85
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Van den Broeke 1986.

Afb. 51. Boven: fragment van een zoutcilinder van handgevormd aardewerk (V1-37). Onder: randfragment van een zoutcilinder van handgevormd aardewerk (V31-175, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Metaal
Onder de metalen vondsten is een breed assortiment aanwezig. Het bestaat uit munten,
een wapen, mantelspelden (fibulae), gereedschap en bouwmateriaal, instrumenten voor
lichaamsverzorging en schrijfwaar en kledingattributen zoals gespen, (kleding)ringen en
schoennagels.
Munten
Er zijn drie munten gevonden. Voor alle munten geldt dat ondanks de uitstekende staat, ze
duidelijk sporen van (gebruiks)slijtage van het oppervlak en met name de hoogste delen
vertonen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat het merendeel van de munten pas enige tijd nadat ze
zijn geslagen in de bodem zijn geraakt. De vermelde regeerdata of momenten van muntslag
zijn daarmee op te vatten als dateringen post quem. De nieuwgevonden munten zijn in aantal,
datering en aard vergelijkbaar met de in 2010 gevonden munten.86 Het betreft is opvallend dat
het voornamelijk hier een kleine hoeveelheid geld van de laagste waardes betreft.87
De eerste munt is een rood-koperen as die is geslagen onder keizer Nero (afb. 52, vnr. 30256). Op de voorzijde is een naar rechts gekeerde, gelauwerd keizersportret te zien. Boven
en voor het hoofd zijn nog vaag de resten van randschrift herkenbaar. Aan de keerzijde is
een naar links gekeerde, staande figuur te zien met gebogen arm rechts van een rechthoekig
blok. Wellicht betreft het reverse type 13. Hierbij staat een half naar links gedraaide
verpersoonlijking van de Genius Augusti met een uitgestoken rechterhand waarin een
patera (plengoﬀerbeker) oﬀerend boven een altaar. In de gekromde linkerarm houdt hij een
cornucopia (hoorn des overvloeds).

86

Dit waren: een as van Claudius (41-54 ná Chr.), twee sestertii van respectievelijk Faustina I (141 en
161 ná Chr., RIC 1120) en Marcus Aurelius (december 173 en juni 174 ná Chr.; RIC 1096).

87

Mondelinge toelichting Bosman, d.d. 23 augustus 2022: munten met hogere (metaal)waarden zoals
zilver of goud, komen vooral voor in rituele context of op militaire sites. Dit zou opmerkelijk zijn
indien het een meer ritueel getinte nederzetting zou zijn; bijvoorbeeld een Romeinse militaire site.
Hier is de aanwezigheid van een denarius (zilver) veel gewoner.
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Aangezien het rondschrift onleesbaar is, is geen nadere datering mogelijk dan tijdens de
regeerperiode van deze keizer, namelijk tussen 54-68 ná Christus. Dergelijke assen met deze
keerzijde komen in verschillende uitgaven voor onder Nero en zijn zowel geslagen te Rome als
in Lugdunum, Lyon in Frankrijk.88

Afb. 52. Een as van Nero (V30-256, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).

De tweede munt betreft een rood-koperen as van Vespasianus in zeer goede staat. Mogelijk is
dus niet lang in omloop geweest (afb. 53, vnr. 38-261).
Op de voorzijde is een naar rechts gekeerd, gelauwerd keizersportret te zien met rondom de
tekst: T.CAES.IMP.AVG.F.TR.P.COS.VI CENSOR. Op de keerzijde is Spes afgebeeld, schrijdend
naar links en houdt een bloem in de opgeheven rechterhand; aan weerszijden de tekst: S C.
Gezien de aanduiding COS VI is de munt geslagen in Lugdunum (Lyon) in de jaren 77-78 ná
Christus.89 In het randschrift staat Titus, de zoon en opvolger van Vespasianus vermeld. Titus
is zelf keizer vanaf 23 juni 79, na de dood van Vespasianus, tot aan zijn eigen overlijden op 13
september 81 ná Christus.

Afb. 53. Een as van Vespasianus (V38-261) (foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
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Mattingly & Sydenham 1968, 163 en 174-176. Er is geen RIC-nummer aan dit type te koppelen.

89

RIC2 786.

De derde munt is een bronzen sestertius van Hadrianus (afb. 54, vnr. 9-248). Deze is licht
gesleten. Aan de voorzijde is een naar rechts gekeerd, keizersportret zien met de tekst: [IMP.
CAESAR TRAIAN HADRIANVS] AVG.P.M.TR.P.COS[.III.] Op de keerzijde is Hadrianus te zien,
staand naar links gericht, een rol in de linkerhand en de rechterhand uitgestoken naar een
naar rechts knielende vrouw die op haar schoot een wereldbol vasthoudt, met als randtekst:
[RESTITVTORI ORBIS TERRA]RVM S.C. Deze munt is geslagen in Rome in de jaren 119-121
ná Christus.90

Afb. 54. Een sestertius van Hadrianus (V9-248, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Wapens
Er is één wapen gevonden; een ijzeren punt van een pilum of werpspeer (afb. 55, vnr. 45237). De ijzeren punt van een pilum heeft een rechthoekige doorsnede. De schacht is kort
na de punt verbogen en gebroken, wat mogelijk het gevolg is van gebruik. De pilum is de
werpspeer die lang symbolisch was voor de Romeinse legionair en die het als standaardwapen
bij zich droeg. De bedoeling van het wapen was dat het bij aanvang van een aanval naar
de vijand geworpen werd. De lange schacht met een kleine, scherpe punt zorgde voor een
diepe penetratie-mogelijkheid. Het kon door een schild van de tegenstander dringen en liefst
ook door de man daarachter. Bij inslag boog de schacht meestal krom waardoor de speer in
het schild bleef hangen die daardoor onbruikbaar werd. De volgende fase van de aanval was
dat de Romeinse infanteristen oprukten met getrokken gladius, het steekzwaard. Vanachter
hun eigen schild konden ze op de onbeschermde vijand insteken. Dit wapen is daarmee een
aanwijzing voor aanwezigheid van het Romeinse militaire apparaat.
Het is mogelijk een souvenir van een veteraan die zich na zijn diensttijd hier heeft gevestigd.
Nicolay vermeldt in zijn proefschrift bijvoorbeeld elf pilumpunten die verspreid in het rurale
gebied van de Rijndelta zijn gevonden.91 Het betreft in zijn ogen vooral rituele deposities
of afgedankte stukken. Overigens is niet uit te sluiten dat het wapen afkomstig is van een
schipper, zoals vondsten uit het Romeinse schip De Meern 1 hebben aangetoond.92

90

RIC 594 (a).

91

Nicolay 2005, 31-32.

92

Bosman 2007, 212-213.
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Afb. 55. De punt van een pilum (V45-237, foto: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed) Rechts: een romeins legionair met een pilum, in het rode kader het deel
dat is aangetroﬀen (foto: Gemina Project, met dank aan mevr. D. van Dessel).

Fibulae (mantelspelden)
Er zijn zes fibulae of mantelspelden aangetroﬀen. De eerste is een bronzen, gebogen
draadfibila dat compleet en in geopende toestand is aangetroﬀen (afb. 56, vnr. 23-251). Er
zijn nauwelijks slijtagesporen aanwezig. Dit type wordt gedateerd in de periode 30 tot 180 ná
Christus, met een bloeiperiode tussen 70 en 150.93

Afb. 56. Een draadfibula met hoekig gebogen beugel (V23-251, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum
2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
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Heeren & van der Feijst 2017, 124-125; Aangezien het type al in Velsen 1 voorkomt, zou ook een
datering vanaf 15 ná Christus gesuggereerd mogen worden, zie Bosman 1997.

De tweede is een bronzen, rondgebogen bandfibula met voetknop (afb. 57, vnr. 34-258).
De naald van deze fibula is ter hoogte van de derde winding afgebroken. De gebogen beugel
is in de lengte voorzien van een serie puncteringen aan weerzijden van een groef. Voor de
naaldhouder is een knop op de punt aangebracht. De vorm is typisch voor de 2e eeuw en
wordt algemeen tussen 100 en 200 ná Christus gedateerd.94

Afb. 57. Een bandfibula met voetknop en rondgebogen beugel (V34-258, foto’s: M. Vermeeren,
Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De derde fibula betreft een bronzen, geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier (afb. 58,
vnr. 13-250). Bij deze geëmailleerde schijﬃbula zijn de naaldhouder en naald afgebroken. In
de aanzet van de naald is daarna door het wangenscharnier een opgerold stuk koperdraad
geplaatst. Hiermee is mogelijk de functie van mantelspeld vervangen door die van een
geïmproviseerde hanger. De plaat heeft een ruitvorm die overdwars staat ten opzichte van
de sluiting. De kleur van het emaille is in het vlak blauwgroen en daarnaast centraal en op
de hoeken van de ruit ronde punten in rood. De vorm heeft enige gelijkenis met type 57c4.95
Deze wordt gedateerd tussen 70 en 150 ná Christus.

94

Heeren & van der Feijst 2017, 129-130.
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Heeren & van der Feijst 2017, 150.
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Afb. 58. Een geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier en draad (V13-250, foto’s: P. den Ouden
Fotografie, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De vierde fibula is een ook een bronzen, geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier
(afb. 59, vnr. 36-259). Opvallend bij dit model zijn de twee opengewerkte cirkels aan
weerzijden van het centrale deel. De fibula is compleet al is de naald wel verbogen tot voorbij
de naaldhouder en steekt boven de topplaat uit. De polychroom geëmailleerde fibula heeft
ringen van blauwgroen en kleurloze opvulling en daartussen driehoeken in rood en zwart
op de rechthoekige basisplaat boven de naald. De beide uiteinden boven de naaldhouder en
wangenscharnier ogen als gestileerde dierenkoppen. De naaldhouder heeft een klein rond
gaatje. Mogelijk is dit ter bevestiging van een ketting waarmee twee of meer fibulae aan
elkaar verbonden werden. Het model komt het meest overeen met type 57g5.96 Deze wordt
eveneens gedateerd tussen 70 en 150 ná Christus.
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Heeren & van der Feijst 2017, 151.

Afb. 59. Een geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier met aan beide uiteinden zoömorfe kopjes
(V36-259, foto onder: P. den Ouden Fotografie. Foto boven: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De vijfde fibula is een bronzen, geëmailleerde beugelfibula (afb. 60, vnr. 37-260).
Zowel de naald als de omgebogen rand van de naaldhouder ontbreken. Het oppervlak van
deze polychroom geëmailleerde beugelfibula is een cirkel met kruis van blauw en kleurloos
en in het midden daarvan één en eromheen nog eens vier cirkels in rood en blauwpaarse
kern. De plaat boven de naaldhouder loopt uit in een gestileerde vogelkop. Het model
komt vanwege de centrale ronde schijf overeen met type 55e.97 De datering ligt net als de
voorgaande geëmailleerde fibulae tussen 70 en 150 ná Christus.

Afb. 60. Een geëmailleerde beugelfibula met zoömorfe voorstelling (V37-260, foto onder: P. den Ouden
Fotografie. Foto boven: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

97

Heeren & van der Feijst 2017, 143-145.
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De laatste fibula betreft een bronzen veerhuls-boogfibula (afb. 61, vnr. 43-262).
Deze complete fibula heeft een gevorkte beugel, met een driekwart veerhuls en een
koppendant. Het is daarmee van het type 64c2.98 Het is tevens de met zekerheid als jongste te
dateren mantelspeld van deze vindplaats: tussen 180 en 300 ná Christus.99

Afb. 61. Een veerhuls-boogfibula (V43-262, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Gereedschap en bouwmateriaal en -afval
Hieronder vallen onder andere gesmede nagels, een beitel, een mogelijke haak en een druppel
lood/tin.
Er zijn 30 ijzeren gesmede nagels, waarvan 19 nog met de kop (afb. 62). De meeste hiervan
zijn plat, toch is er één met een meer bolle en gefacetteerde kop. De grootte en dikte verschilt
sterk. Waarschijnlijk zijn de nagels met specifieke doelen voor ogen gesmeed.

Afb. 62. Een aantal ijzeren nagels (V31-222 t/m 234) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).
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Heeren & van der Feijst 2017, 171-172.
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Het is opmerkelijk dat, naast het geverfde aardewerk techniek D (Qualitätsware), nu wel
vondsten uit de 3e eeuw prominent aanwezig zijn; vondsten uit deze eeuw ontbraken in het
proefsleuvenonderzoek uit 2010.

Er is één ijzeren beitel, vermoedelijke voor de bewerking van hout gevonden (afb. 63, vnr.
6-206). De ijzeren beitel heeft een convex gevormde schacht en is in doorsnede rechthoekig.
Het slagvlak heeft opvallend omgekrulde randen wat duidt op intensief gebruik. De snede is
schuin en scherp.

Afb. 63. Een ijzeren beitel (V6-206, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

Ten slotte is er nog een (fragment van) een ijzeren haak gevonden (afb. 64, vnr. 22-207).
Het betreft een omgebogen haak met ruitvormige doorsnede. Het is niet zeker wat dit was;
het kan een deel van een bootshaak zijn. Echter, een functie als vleeshaak of mogelijk de
kromme schacht van een gesmede nagel zijn ook mogelijk.

Afb. 64. Een ijzeren haak (V22-207, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).

Tenslotte is er één druppel van lood of tin of een legering van beide gevonden.100 Het kan op
productie of reparatie ter plaatse wijzen. Echter niet uit te sluiten is dat het een rest betreft
van verbrand metaal aangezien er onder de keramiek en bouwmateriaal ook vondsten zijn
met brandsporen.
Instrumenten voor lichaamsverzorging en schrijfwaar
Onder de voorwerpen voor cosmetisch gebruik vallen een pincet en een spatula. Daarnaast is
er een schrijfstift gevonden.

100 Vnr. 45-238.
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Het ijzeren pincet betreft twee fragmenten die zeer slecht bewaard zijn gebleven (afb. 65, vnr.
1-191 en 192). De punt is dubbelconisch en het betreft waarschijnlijk een vrij kort exemplaar.

Afb. 65. Fragmenten van een ijzeren pincet (rechts: V1-191 en links V1-192, foto’s: Military Legacy 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

De bronzen spatula heeft aan het ene uiteinde een langgerekt en plat schepblad en aan
het andere een druppelvorm (afb. 66, vnr. 7-247). Opvallend is dat, met uitzondering van
de rombische vorm kort achter het blad, elke vorm van versiering ontbreekt. Dergelijke
voorwerpen werden gebruikt voor het aanbrengen van zalf en make-up.

Afb. 66. Een bronzen spatula (V7-247, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Er is één ijzeren stilus (schrijfstift) gevonden (afb. 67, vnr. 32-235). Deze is compleet en
rechthoekig in doorsnede. Het heeft een punt en een scherp plat vlak als tegenover elkaar
liggende uiteinden. Met de scherpe punt kon in een wastafeltje geschreven worden en met de
vlakke kant kon de was uitgevlakt worden. IJzeren schrijfstiften zijn de meest voorkomende
gedurende de gehele Romeinse keizertijd.

Afb. 67. Een ijzeren stilus (V32-235, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).

Kledingattributen; gesp, (kleding?)ring en schoennagels.
Er is één klein, bronzen omega- of harpvormige gespje gevonden (afb. 68, vnr. 45-239).
Deze is nog compleet met doorn bewaard. Het is naast de bovenbeschreven ijzeren pilumpunt
aangetroﬀen, al is hiermee geen eenduidig verband qua gebruik. Het zal een tuig- of
kledinggespje zijn.
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Afb. 68. Een bronzen gespje (V45-239, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Ook van een bronzen ring of gesp is de functie niet geheel zeker (afb. 69, vnr. 33-257). Deze
heeft een gefacetteerde rand en twee uitgesleten vlakken die recht tegenover elkaar liggen.

Afb. 69. Een bronzen ring (V33-257) (foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Er zijn twee schoennagels met omgebogen schacht en gefacetteerde kop gevonden.101 Bij één
is de kop relatief vlak, mogelijk door slijtage als gevolg van gebruik. De schoennagels op zich
zijn onvoldoende discriminerend om hier een type schoen aan te kunnen koppelen. Ook zijn ze
niet nader te dateren dan uit de Romeinse tijd.
Glas
Tijdens deze opgraving zijn voor het eerst ook objecten van glas aangetroﬀen. Het betreft een
wandfragment van vaatwerk en een kraal. Het wandfragment betreft blauwgroen glas met een
opgelegde draad in dezelfde kleur (afb. 70, vnr. 42-190). Het glas is vrij geblazen in plaats
van in een mal. Het is mogelijk een schouderfragment van een fles of flacon. Helaas is de
vorm niet distinctief genoeg om er een eenduidige determinatie aan te koppelen.

101 Vnrs. 22-208 en 31-218. Onder vnr. 5-203 zijn eveneens twee schoennagels aangetroﬀen, ook
hierbij heeft één een hoge gefacetteerde kop. Echter, het gaat hier om vondsten uit de middeleeuwse
kuil S6. Vermoedelijk betreﬀen de schoennagels hierin opspit.
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Afb. 70. Een fragment blauwgroen glas (V42-190, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).

Het tweede object is een kraaltje van kleurloos glas met een doorlopend gat met een diameter
van 1 mm (afb. 71, vnr. 8-189). Op het oppervlak ligt ingesmolten bladgoud. Het gebruik
van goud voor sieraden of goud verwerkt in andere materialen zoals glas komt gedurende
de gehele Romeinse tijd voor. Het is opmerkelijk dat slechts één kraal is aangetroﬀen. Bij
verlies van kralen uit een ketting zou het voor de hand liggen dat er meer zouden worden
aangetroﬀen. Vooral omdat in veel kettingen uit de Romeinse tijd de groottes van de gebruikte
kralen verschillen, en eventueel zijn afgewisseld met andere materialen dan alleen glas. Het
is echter mogelijk dat het stuk hier in een andere setting heeft gezeten met slechts één kraal,
namelijk als onderdeel van een oorbel of als een draaibare ringsteen. Ook die beide vormen
komen gedurende de gehele periode van 1e tot en met de 4e eeuw voor.

Afb. 71. Een glazen kraal met bladgoud oppervlak (V8-189, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum
2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Dierlijk bot; voedselafval en bewerkt bot (zie voor deelrapport, bijlage 3)102
Ten aanzien van het dierlijk bot moet vooraf vermeld worden dat niet met zekerheid gezegd
kan worden of dit aan de IJzertijd of Romeinse bewoningsperiode kan worden toegeschreven.
Er zijn geen diersoorten aangetroﬀen die met zekerheid, als nieuw introduceerde of
geherintroduceerde soort aan de Romeinse periode kan worden toegeschreven. Specifiek met
betrekking tot de dierlijke resten zijn in het evaluatie- en selectierapport enkele aanvullende
onderzoeksvragen opgesteld:
- Hoe is het zoölogische complex van deze vindplaats te interpreteren in relatie
tot andere (vergelijkbare) Romeinse vindplaatsen uit de 1e en 2e eeuw? En is op
basis van hetzoölogische afval de specifieke aard van de vindplaats (beter) te duiden?

102 Op basis van en deels integraal overgenomen uit: Ossicle 415, Van Dijk 2022.
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Is er bijvoorbeeld sprake van de neerslag van een ‘gewone’ woonlocatie (huis/villa)?
Of zijn er relaties teleggen met vindplaatsen die een meer militair karakter hebben?
- Is er sprake van een bovengemiddelde vertegenwoordiging van wild in het
zoölogische complex? En zo ja, is hieruit de aard van de aanwezigheid van de
Romeinen op deze locatie te interpreteren? Wijst de aard van de component wild
mogelijk op een initiële (intensieve) kolonisatie waarbij er in deze fase nog sprake is
van veel wild in de directe omgeving? Zijn er in het zoölogische complex diersoorten
aanwezig die hier door de Romeinen (zouden) zijn geïntroduceerd zoals konijn of
damhert?
- Indien het zeefmonster ook bekeken zal worden: is er ook sprake van een
component vis (en (macro) botanische resten?
Resultaten
In totaal zijn er 87 dierlijke botresten verzameld/gedetermineerd (afb. 72). Deze resten zijn
zowel op het oog handverzameld als uit een zeefmonster afkomstig.103 Binnen het zeefmonster
zijn geen vis- of macro-botanische resten aangetroﬀen; wel is er onder vondstnummer
28 een hazelnoot verzameld. Het botmateriaal is goed geconserveerd, maar enigszins
gefragmenteerd; van 79% van de zoogdierresten is slechts een kwart of minder van het
oorspronkelijke bot aanwezig. Dit is zowel het gevolg van menselijk handelen (slachten en
uitbenen) als van post-depositionele processen (vertrapping, bodemerosie).

Afb. 72. Een overzicht van het spectrum aan diersoorten en de aantallen botten die zijn aangetroﬀen. n=
aantal skeletelementen. nAF = aantal botfragmenten (overgenomen uit: Van Dijk 2022, tabel 1).

Onder de botresten zijn zowel gedomesticeerde dieren als ook enkele wilde diersoorten.
Van enkele kan niet gesteld worden of deze wel of niet als voedselrest kunnen worden
aangemerkt. Het gaat hierbij om een botje van een kikker en een vogel. Deze kunnen ook
zonder toedoen van menselijk handelen in de oeverwalafzetting terecht zijn gekomen.
Daarnaast is een groot deel van het botmateriaal niet nadere te determineren dan, groot of
middelgroot, zoogdier.
De gedomesticeerde dieren zijn ten minste vertegenwoordigd door rund (n=34), schaap/
geit (n=3), en varken (n=8). Op verschillende botresten van al deze diersoorten zijn hak- en
snijsporen aanwezig.

103 Vondstnummers: V1, V28, V31, V35 (zeefresidu van 5 L grondmonster), V39, V44.
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Van rund en varken lijken rompelementen in het fauna-assemblage te ontbreken.104
Wild is vertegenwoordigd door hertachtigen (n=1), edelhert (n=3), eland (n=1), wild
zwijn (n=1) en een wilde eend (n=1). Van hertachtigen en edelhert zijn geweifragmenten
aanwezig. Van één van deze gaat het om de aanzet van het gewei van een edelhert of eland;
de zogenoemde rozenkrans. Het gaat hier om een afgeworpen gewei en het is dus een
verzameld/niet-gejaagd element. Het grootste geweideel betreft een linker geweideel van een
eland (Alces alces). Eén van de takken is deels afgesneden (afb. 73, geheel boven).
Daarnaast is er een rechter onderkaakdeel van een wild zwijn (Sus scrofa) met een leeftijd
van 14-21 maanden gevonden. Het kaakgewricht is doorgehakt om de onderkaak los te
maken van de schedel (afb. 73, midden 1). Ook is er een middentak van een edelhert
gevonden waar sporen van bewerking op aanwezig zijn; in de lengterichting zijn facetten
afgehakt –of gesneden. Daarnaast is er een glans aanwezig op de punt van dit gewei-deel.
Dit kan bij het leven door het dier zelf zijn veroorzaakt, maar het is ook mogelijk dat dit komt
door menselijk gebruik bij een bepaalde activiteit. Gezien de bewerking van de geweitak lijkt
het hier om een gebruiksvoorwerp te gaan (afb. 73, midden 2).
Er zijn twee vogelresten gevonden, waaronder een dijbeen van een wilde eend (Anas
platyrhynchos). Deze zal zijn gejaagd aangezien er op het distale deel een snijspoor aanwezig
is (afb. 73_onder).

104 NB. Kleine fragmenten van rompelementen zoals wervels en ribben zijn echter lastig op soort te
brengen en daarom onder gebracht in de groep grote zoogdieren.
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Afb. 73. Geheel boven: het geweideel van een eland, in rood is het afgesneden deel te zien (foto gewei:
Dorst, 2022, foto eland: Pixabay). Midden 1: het linker kaakdeel van een everzwijn met in rood het
snijspoor aangegeven (foto kaak: Dorst, 2022, foto everzwijn: Pixabay). Midden 2: het bewerkte fragment
van een middentak (zwarte pijl) van een edelhert. In rood is het deel aangegeven waar gesneden facetten
aanwezig zijn (foto gewei: Dorst, 2022, foto edelhert: www.hetedelhert.nl). Onder: het linker dijbeen van een
wilde eend met in rood het snijspoor (foto dijbeen: Dorst, 2022, foto wilde eend: Pixabay).

Conclusies
Het is van dit faunacomplex onduidelijk welke botresten dateren uit de IJzertijd of de
Romeinse Periode aangezien resten uit beide periode zich in één en dezelfde grondlaag
bevinden. Aangezien het gaat om grotendeels gedomesticeerde dieren en er veelvuldig sprake
is van slachtsporen is wel af te leiden dat het voor het overgrote deel gaat om voedselafval.
Er zijn weinig gegevens over de slachtleeftijden van de dieren voorhanden zodat niet duidelijk
is of de gedomesticeerde dieren voor andere doeleinden zijn gebruikt voordat ze werden
geslacht voor het vlees.
Naast de gebruikelijke consumptiesoorten stond ook wild zwijn en gevogelte als eend op het
menu. Door de Romeinen geïntroduceerde diersoorten zijn niet gevonden en helaas is niet
duidelijk geworden of er ook vis is gegeten.
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Van de aangetroﬀen hertsoorten, waaronder tijdens dit onderzoek in ieder geval eland
en edelhert105 is alleen gewei gevonden en dit kan ook zijn verzameld zonder het dier te
jagen. Het is dus onzeker of de herten ook zijn gejaagd, alhoewel dit wel aannemelijk is.
Bewerkingssporen op enkele geweifragmenten geven aan dat het als grondstof is gebruikt
om voorwerpen van te maken. Eén van de geweitakken van een edelhert is mogelijk
een gebruiksvoorwerp, waarvan echter niet duidelijk is waar het voor gebruikt kan zijn.
De samenstelling van de botassemblage vormt geen aanleiding om een militair karakter
te veronderstellen. Indien dit het geval zou zijn, dan zou er onder meer paard in de
botassemblage te verwachten zijn; en deze diersoort ontbreekt geheel. Het aantreﬀen van
wilde zoogdieren in rurale nederzettingen, zoals is onderzocht voor de iets noordelijker
gelegen civitas Cananefatium is niet ongebruikelijk.106 Het gaat hier, net als binnen het
onderzochte Dordtse vondstcomplex (vindplaats 1) ook om een kleine hoeveelheid wild. Het is
duidelijk dat de jacht een bescheiden rol speelde in relatie tot de veeteelt.

5.2.2.4 Bewoningssporen uit de Middeleeuwen (5e eeuw –
1421/1424)
Tijdens het onderzoek zijn in de top van de jongste oeverwalafzettingen ook bewoningssporen
uit de Middeleeuwen aangetroﬀen. Het gaat om een aantal (afval)kuilen, waarvan er één al
deels in 2010 is onderzocht. De kuilen zijn opgetekend en er is materiaal uit verzameld. Dit is
selectief gebeurd; er is wat keramiek uit verzameld voor een relatieve datering en de inhoud
is onderzocht met een metaaldetector. De sporen zijn niet gecoupeerd en er zijn, anders dan
wanneer deze in de putprofielen aanwezig waren, geen dwarsdoorsneden gedocumenteerd.
Voor wat betreft de middeleeuwse sporen is in deze rapportage alleen een spoorverspreiding
en vondstinhoud gepresenteerd.
Daarnaast wordt hier ook het resultaat vermeld van een, in 2021 door middel van 14C-analyse
gedateerde begraving.107 Dit graf is in 2006 opgegraven op circa 130 m ten westen van de
opgravingsput, in dezelfde oeverwalafzetting, (afb. 74). De reden dat dit graf en de nieuw
verkregen datering daarvan hier worden gerapporteerd, is dat dit de eerste aanwijzing is
voor bewoning gedurende de Vroege Middeleeuwen in Dordrecht. Daarnaast ligt de datering
hiervan dicht bij de sluitdatering van het Romeinse vondstcomplex. Het is mogelijk dat hier
sprake is van bewoningcontinuïteit vanaf de Romeinse periode, en eventueel de IJzertijd.

105 Tijdens het voorafgaande proefsleuvenonderzoek in 2010 zijn ook resten van ree (gewei) en bever
gevonden. Dorst & Bosman, 2013.
106 De Bruin 2017.
107 Dit is gebeurd in het kader van de vraag of er op deze locatie (van het kerkhof van Wolbrantskerke/
Kruiskerke) mogelijk ook slachtoﬀers van de St. Elisabethsvloeden aanwezig zijn. Hiervoor zijn
vervolgens twee individuen geselecteerd die qua begraaflocatie en houding afwijkend waren.
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Vroege Middeleeuwen; graf S229 (opgegraven in 2006, aanvullende analyses
2021-2022).
In het graf lag een man in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar.108 Ter hoogte van het bekken is
een benen riemgesp aangetroﬀen (afb. 74).109 Dit individu is door middel van 14C-analyse
gedateerd tussen 416 – 540 cal. AD (Vroege Middeleeuwen, Merovingische periode).110
Van deze vindplaats zijn al eerder resten uit de Vroege Middeleeuwen aangetroﬀen. Het gaat
om zware palen die zijn hergebruikt in een houten kerkje uit 1018-1025, dat circa 60 m
ten zuiden van dit graf lag en in 2010 is opgegraven.111 Deze palen zijn dendrochronologisch
gedateerd en dit leverde dateringen op tussen 760 en 780 en 795 en 801. Het gaat hier dus
om palen die in eerste instantie zijn gebruikt voor een gebouw uit de 8e – 9e eeuw.

Afb. 74. De locatie van het graf S229 (paars) ten opzichte van de opgravingsput 2022 (VP1, rood). In het
kader het opgegraven individu in graf S229 met daarbij aangegeven de locatie van de benen gesp (uit:
Hos & Dorst 2010, afb. 108) (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

108 Pathologie: Impressio ligamentum costoclavicularis = ruwe uitholling aan de onderzijde van de
clavicula. Op basis van fysische kenmerken is deze persoon in eerste instantie (2006) als vrouw
gedetermineerd. Echter, uit het nu in 2022 uitgevoerde DNA-onderzoek bleek dit een man te zijn.
109 Hos & Dorst 2010.
110 Universiteit Groningen, CIO, vondstnr. 181 (menselijk bot), Groningen monsternr. GrA-25080. Dit
monster heeft een 95.4% zekerheid voor het dateringsbereik 416 – 540 cal. AD. Ongepubliceerd
resultatenverslag Palstra 2021, verslagkenmerk 3861-21062. Aanvullende info Palstra (april 2021)
m.b.t. het reservoir eﬀect: “…dit (marien of zoetwater) zouden we dan zeker terug moeten zien in
de d13C en d15N waarden. Beide botmonsters die we hebben onderzocht hebben echter stabiele
isotoopwaarden die overeenkomen met een dieet zonder veel vis (of andere mariene of zoetwater
beesten). Er lijkt totaal geen sprake van een (significant) reservoir eﬀect”.
111 Dorst & Bosman 2013.
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Aansluitend op het verkrijgen van de dateringsresultaten van dit Vroeg-Middeleeuwse individu
is ook een isotopenonderzoek uitgevoerd (Kootker 2021, Bijlage 3).112 Het doel hiervan was
om inzicht te krijgen in de herkomst van deze man. Met andere woorden: is er sprake van een
lokaal (geboren en getogen) individu, of kwam ze van elders?
Deze analyse leverde de volgende resultaten op. Het verschil tussen de Sr-O isotopenratio’s
van de eerste en tweede kies is verwaarloosbaar, wat betekent dat er geen isotopisch bewijs
is voor mobiliteit in de eerste acht jaar van het leven van de man. Daarnaast zijn alle Sr-O
data vergelijkbaar, of compatibel, met het verwachte ‘lokale’ Sr-O signatuur voor de regio
Dordrecht en Nederland respectievelijk. De conclusie is dan ook dat het aannemelijk is dat
deze man uit de (directe) omgeving van de vindplaats afkomstig is. Hierbij moet echter de
kanttekening geplaatst worden dat er in dit geval sprake is van een aanzienlijke overlap van
Sr-O ratio’s tussen gebieden met eenzelfde geogenese en/of geologische ondergrond. De
herkomst kan hiermee een groter gebied beslaan zoals de grotere regio rondom Dordrecht tot
en met het rivierengebied in midden Nederland. Met betrekking tot de vraag of dit individu
dus zeker afkomstig (geboren en getogen) is van de Dubbel oeverwalregio; dit is op basis van
de resultaten zeker een mogelijkheid. Alleen kan niet uitgesloten worden dat ze ook afkomstig
kan zijn geweest uit een isotopisch identiek gebied dat verder van de vindplaats gelegen was.
Dit bredere gebied zal bestaan uit het gehele westelijke kustgebied van Nederland tot en met
het rivierengebied in midden-Nederland.
Vervolgens is ook een DNA-analyse van dit individu uitgevoerd. Dit is gedaan op het Ancient
DNA-laboratorium van professor D. Reich aan de Harvard Medical School te Boston in de
Verenigde Staten. Het monster heeft hier de code I31092 en is door mevr. E. Altena van het
Forensic Laboratory for DNA Research van het LUMC te Leiden ingeschreven onder projectcode
A21-001. Uiteindelijk zal dit sample in de database van het laboratorium van Harvard terecht
komen; https://reich.hms.harvard.edu/allen-ancient-dna-resource-aadr-downloadable-genotypes-present-day-and-ancient-dna-data.
Van het skelet zijn het linker rotsbeen en kies 47 bemonsterd, waarvan het rotsbeen
uiteindelijk is geanalyseerd. Het DNA-onderzoek heeft betrouwbare data opgeleverd. Het
complete mitochondriale genoom is uitgelezen en getypeerd als haplogroep J1c3a1. Van
het celkern DNA zijn 892180 posities uitgelezen. Op basis van hiervan is een mannelijke
geslachtsindicatie verkregen.
In een later stadium zal een reconstructie van de genetic ancestry gemaakt worden. De
resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd worden gepubliceerd als onderdeel van
een relevante studie. Omdat hier een enkel individu van dit grafveld wordt onderzocht zijn
de onderzoeksmogelijkheden beperkt, maar het individu is waardevol als referentie voor
onderzoek naar vroegmiddeleeuwse populaties in Nederland en Europa.

Late Middeleeuwen; bewoningssporen op vindplaats 1
Er zijn vijf sporen uit de Late Middeleeuwen aangetroﬀen (afb. 75). Het gaat om drie kuilen
(S6, S14 en S15) en twee kleinere ingravingen (S17 en S23). De gedocumenteerde kuil S15
betreft het diepere deel van een zeer grote kuil die 2010 al is aangetroﬀen (afb. 75, S3 en
S20 uit 2010).

112 Kootker 2021.
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Afb. 75. Een overzicht van de aangetroﬀen kuilen uit de Late Middeleeuwen. Delen van de kuil S15 zijn
ook al opgegraven tijdens het proefsleufonderzoek uit 2010 (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Kuil S6
Dit was een grote kuil van circa 3 bij tenminste 4 meter en had een diepte van 105 cm.113
De vulling bestond uit bruine, organische en siltige klei. De kuil kan (oorspronkelijk) een
ambachtelijke functie gehad hebben en later als afvalkuil zijn gebruikt (zie kuil S15).

113 Top aanwezig op 1,5 m – NAP en onderzijde op 2,55 m – NAP. De kuil reikte tot in de
oeverwalafzetting met het romeinse materiaal.
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Vondsten uit kuil S6
Uit de opvulling van de kuil is selectief vondstmateriaal verzameld, waaronder keramiek,
metaal en bouwmateriaal (V5 en V11).114 Daarnaast is er een 5-L monster verzameld voor
eventueel later onderzoek naar visresten (V4).115 Onder de keramiek (enkele tientallen
scherven) zijn de bakseltypen grijsbakkend aardewerk, witbakkend/Pingsdorf aardewerk,
bijna-steengoed en roodbakkend aardewerk. Van het witbakkend aardewerk is niet geheel
duidelijk wat de herkomstregio van de baksels is; er zitten zowel witte scherven bij die
kenmerkend zijn voor Weiche Ware, maar ook wit-gele baksels die afkomstig lijken uit de
Pingsdorf regio. Scherven met de kenmerkende rode slib zijn echter niet aanwezig. Aangezien
dit bakseltype in dezelfde aantallen voorkomt als het roodbakkend aardewerk, zal de datering
van dit vondstcomplex ergens rond 1250 liggen. En aangezien echt steengoed ontbreekt zal
de einddatering liggen vóór circa 1275. De dateringsbegrenzing van deze kuil zal liggen tussen
1225 en 1275.
Het bouwmateriaal betreft één fragment van een leisteen daktegel. Onder de metalen
voorwerpen zijn enkele onherkenbare objecten, een plaatje, gietslak, enkele nagels en
een kram van ijzer en enkele fragmenten koper(blik) en twee plaatjes tin met snijsporen.
Daarnaast zijn er ook gebruiksvoorwerpen waaronder twee gespen, stilus, broche, schepblad,
slotfragment, mes en een bootshaak (afb. 76).116

114 Keramiek: vnr-volgnrs: 5-1 t/m 4, bouwmateriaal: vnr-volgnr. 5-5, metaal: vnr.-volgnr. 5-6 en vnr.
11-16.
115 Bij voorgaande onderzoeken naar de middeleeuwse bewoning op de zuidelijke oeverwal van de
Dubbel op de vindplaats Gezondheidspark is nooit onderzoek gedaan naar visresten, anders dan
selectief verzamelde grote botresten. Daarom is nu een monster verzameld. Dit is niet onderzocht,
maar is gedeponeerd in het Stadsdepot voor eventueel onderzoek in de toekomst.
116 De exacte datering van (met name de stilus) is onzeker; dit zou ook opspit uit de romeinse laag
kunnen zijn. Op basis van de stijlkenmerken is deze niet zonder voorbehoud in de Romeinse periode
of Middeleeuwen te dateren. Een enigszins vergelijkbaar exemplaar is gevonden op de vindplaats
Rhoon-Portland uit de periode 1050-1250 (Provinciaal Depot inventarisnr. 39174, zie: https://
archeologie.zuid-holland.nl/collectie/391740.
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Afb. 76. Van boven naar beneden en in leesrichting: de messing stilus, de messing gesp, de koperen
broche met ingelegde glaskussentjes, de rolgesp, het slotfragment, de bootshaak, mes en ten slotte het
schepblad (foto’s stilus en broche: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, overige foto’s Dorst 2022,
vakteam erfgoed).

De stilus is aan het uiteinde voorzien van een roodkoper ringetje om het aan een koord te
bevestigen. Op drie centimeter vanaf de kraspunt zit een doorboring. De steel is versierd met
groeven en onder het ophangoog zit een dubbele sierknop met punctering.
De koperen broche heeft een roodkoperen naald en is voorzien van zes ingelegde
glaskussentjes van kleurloos glas; boven en onder twee rechthoekige en links en rechts vier
ovale.117
Onder de ijzeren voorwerpen zijn onder andere een grote rolgesp en het binnenwerk van
een rond hangslot (afb. 76, vondstnr 5, ondernummers 198 en 197). Daarnaast zijn ook een
fragment van de punt van een bootshaak en het lemmet van een mes gevonden (afb. 76,
vondstnr 5, ondernummers 200 en 199).

117 Eén van de ovale glaskussentjes ontbreekt.
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Ten slotte is in deze kuil ook een ijzeren schepblad gevonden (afb. 76_onder). Het blad heeft
een breedte van 12,2 cm. Dit schepblad was een holle ‘hoes’ die over een gekapt of gesneden
houten schepblad werden geschoven; een soort ijzeren schoen. De houten schep had zo een
scherper en steviger schepvlak. Gezien het smalle blad en “hoes-type” betreft het mogelijk
turfsteekschep, ook wel opschot of oplegger genoemd. Dergelijk scheppen werden gebruikt
om de al op maat gestoken turven horizontaal door te steken, los te maken en vervolgens
naar de turfzetter te werpen die de turven opstapelde en afvoerde.118
Kuil S14
Deze kuil lijkt qua vorm, en vermoedelijk ook qua afmetingen op de kuilen S6 en S15. Net als
kuil S6 had deze mogelijk ook, in eerste instantie een ambachtelijke functie. De waargenomen
lengte van de kuil was 4 meter en de breedte was 3 meter. De kuil had een diepte van 60
cm.119 De vulling bestond uit bruine, organische en siltige klei (afb. 77).

Afb. 77. Het dwarsdoorsnede aanzicht van kuil S14, gezien in het oostprofiel van kwadrant 3 (foto: Dorst,
2000, vakteam erfgoed).

Vondsten uit kuil S14
Uit de opvulling van de kuil zijn selectief vondsten verzameld, waaronder keramiek,
natuursteen en dierlijk bot (V21). Onder de keramiek (15 stuks) zijn de bakseltypen
grijsbakkend aardewerk, blauwgrijs aardewerk en vroeg-witbakkend/Pingsdorf aardewerk. Op
basis van de keramiek is deze kuil slechts breed te dateren in de periode 1000-1250/1300.
Het natuursteen betreft een brok/kei vermoedelijk kwartsiet waar mogelijk stukken zijn
afgeslagen. Onder het dierlijk bot (3 stuks) zijn botten van runderen en een paard.120
Kuil S15
Deze kuil had een opvulling van bruine, organische en siltige klei met onderin een laag
(mestig) stro; dit is ook vastgesteld in 2010, tijdens het opgraven van het andere deel van
deze kuil (afb. 78).

118 Een vergelijkbaar exemplaar is gevonden op de vindplaats Minderbroederklooster op de hoek
Voorstraat-Visstraat in de stad Dordrecht. Projectcode DDT 8201, zie Dorst 2018, 173 (afb. 161,
onderaan).
119 De top lag op 1,5 m – NAP en de onderzijde op 2,1 m – NAP.
120 Gedetermineerd door J. van Dijk, Archeoplan Eco, ongepubliceerd determinatierapport
Projectnummer Archeoplan Eco 2021-02.
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Tezamen gaat om een zeer grote kuil van circa 10 x 5,5 m en deze had een diepte van
circa 1,75 m.121 Daarnaast zijn er toen meerdere van dergelijke kuilen gevonden, waaronder
één geheel gevuld met mestig stro. De kuilen vertonen enige gelijkenis met volders-/of
vollerskuilen zoals die onder andere zijn aangetroﬀen in Helmond, Eindhoven en verschillende
vindplaatsen in Vlaanderen.122 Bij dit proces wordt de wol met water en vollersaarde in een kuil
of kuip betreden om het te ontvetten. Vervolgens werd het met water, urine en vet betreden
om het een voller en viltig karakter te geven. Daarnaast zouden deze kuilen ook gebruikt
kunnen zijn om vlas in te roten. Vlas is de grondstof voor linnen en om de vlasvezel los te
maken van de houtachtige kern, moet het een tijd in water geweekt worden. De kuil S15 heeft
dus mogelijk in eerste instantie een ambachtelijke functie gehad en is daarna gebruikt als
afvalkuil. In 2010 zijn in de opvulling Pingsdorf aardewerk, blauwgrijs aardewerk, (Maaslands)
roodbakkend aardewerk, proto-steengoed en steengoed 2 aangetroﬀen. De kuil kan op basis
hiervan gedateerd worden in de periode 13e – 14e eeuw.

Afb. 78. Het onderste deel van de (vollers?)kuil S15 op het topniveau van de oeverwal waarin de
Romeinse vondsten lagen, circa 2,11 m – NAP, gezien in zuidelijke richting. De zwarte rand is de mestige
strolaag op de bodem van de kuil (foto: Dorst, 2000, vakteam erfgoed).

Vondsten uit kuil S15
Uit deze (diepere) opvulling van de kuil zijn vondsten verzameld, waaronder keramiek, metaal
(V24), dierlijk bot (V24) en een 5L-grondmonster (V26). Onder de keramiek (10 stuks) zijn de
bakseltypen grijsbakkend aardewerk, Maaslands witbakkend aardewerk en bijna-steengoed.
Het metaal betreft een ijzeren nagel en een broche of fibula(fragment).123
Het vermoedelijk onderdeel van een broche of fibula betreft een schijf vermoedelijk zilver met
een gat waarin de naald bevestigd zal zijn geweest. Deze schijf is aan beide zijden versierd;
aan de ene zijde met een floraal motief en aan de andere zijde met een geometrisch patroon
van driehoeken (zon?) en lijnen (afb. 79).
121 Het nu aangetroﬀen deel van deze kuil is gedocumenteerd vanaf de oeverwalafzetting waarin
het Romeinse materiaal zat, circa 2,11 m – NAP. Het hogere deel is nu niet meer nader bekeken/
gedocumenteerd; het (licht geërodeerde) ingravingsniveau van de kuil ligt rond 1,5 m – NAP (zoals
waargenomen in 2010). De onderzijde van de kuil ligt bij het nu gedocumenteerde deel op 3,25 m –
NAP.
122 Arts 1998, 186-188.
123 Keramiek vnrs-volgnr. 24-11, ijzeren nagel vnr-volgnr. 24-12 en broche/fibula vnr.-volgnr. 24-252.
Het grondmonster V26 is niet-geanalyseerd en aangeleverd aan het depot.
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Afb. 79. De voor- en achterzijde van een, mogelijk zilveren, schijf van een broche of fibula uit de opvulling
van kuil S15. Deze is aan beide zijden met een verschillend patroon versierd (foto’s: M. Vermeeren,
Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).

Onder het dierlijk botmateriaal (4 stuks) zijn resten van een groot zoogdier indet, runderen en
een paard.124
Kuil S17
Deze kuil is alleen waargenomen en gedocumenteerd in het oostprofiel van kwadrant 4;
de afmetingen en contour van deze kuilen zijn dus onbekend. Wel is duidelijk dat deze niet
vergelijkbaar is met de kuilen S6, S14 en S15. De kuil had een diepte van 28 cm (afb. 8 en
9).125 De vulling bestond uit bruine, organische en siltige klei.
Vondsten uit kuil S17
Uit de opvulling van de kuil zijn tijdens het afsteken van het profiel vondsten verzameld,
waaronder keramiek, metaal, dierlijk bot en natuursteen (V29). Onder de keramiek zijn de
bakseltypen blauwgrijs aardewerk, grijsbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk waaronder
Weiche Ware en Maaslands, Pingsdorf aardewerk, bijna-steengoed en roodbakkend aardewerk
(totaal 43 stuks).126
Hieronder zijn ten minste fragmenten van kannen en een bakpan herkenbaar. Op basis van de
aanwezige baksels is de kuil te dateren in de periode tussen circa 1200-1300.
Onder het metaal zijn enkele fragmenten, ondetermineerbaar messing, een ijzeren gespje,
een koperen scharniertje of boekslotje127, een munt, een messing haakje met oog en een
druppel tin (afb. 80).128 Het muntje is een zilveren penning die is geslagen in Dordrecht onder
graaf Floris V. Het is zonder jaartal, maar waarschijnlijk geslagen in de periode 1260-1266. Op
de voorzijde is het naar rechts gekeerde hoofd van graaf Floris met gravenmuts weergegeven.

124 Gedetermineerd door J. van Dijk, Archeoplan Eco, ongepubliceerd determinatierapport
Projectnummer Archeoplan Eco 2021-02.
125 De top lag op 1,5 m – NAP en de onderzijde op 1,79 m – NAP.
126 Vondstnr-volgnr. 29-13.
127 Vondstnr.-volgnr. 29-15.
128 Vondstnr.-volgnrs., respectievelijk 29-253, 29-254, 29-255.
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Het omschrift, x Florens is deels te lezen. Op de keerzijde is een dubbellijnig kruis met
bolvormige uiteinden weergegeven. Het omschrift [H] – O – L – x is deels te lezen.

Afb. 80. Boven: de voor- en keerzijde van de zilveren penning uit 1260-1266 (foto’s: Dorst 2021, vakteam
erfgoed). Onder links: het koperen haakje met oog en rechts het ijzeren gespje (foto’s: M. Vermeeren,
Dordrechts Museum 2022 (links) en Dorst 2022, vakteam erfgoed (rechts).

Onder het dierlijk botmateriaal (7 stuks) zijn resten van runderen en paarden.129
De natuursteen betreft vier brokken tefriet. Hierop zijn geen bewerkings- of gebruikssporen te
zien. Het is dus hiervan onduidelijk of het fragmenten bouwmateriaal of delen van maalstenen
betreft.130
Kuil S23
Ook deze ingraving is alleen waargenomen en gedocumenteerd in het oostprofiel van
kwadrant 4; het betreft een kleine ingraving waarvan de afmetingen en contour onbekend
zijn. De kuil had een diepte van 23 cm (afb. 8 en 9).131 Uit deze ingraving zijn geen vondsten
verzameld.
Ten slotte zijn er tijdens het verdiepen naar het Romeinse vondstniveau nog drie
metaalvondsten gedaan. Dit zijn een naald van een gesp van vermoedelijk koper, een plaatje
lood en een ijzeren pin met kop, mogelijk een tandenstoker/oorlepel.132

129 Gedetermineerd door J. van Dijk, Archeoplan Eco, ongepubliceerd determinatierapport
Projectnummer Archeoplan Eco 2021-02.
130 Vondstnr.-volgnr. 29-14.
131 De top lag op 1,52 m – NAP en de onderzijde op 1,76 m – NAP.
132 Vondstnr.volgnr. 2-0.
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6. Samenvatting en conclusies
Tussen 23 november en 1 december 2020 is in het plangebied Gezondheidspark-Middenzone,
vindplaats 1 te Dordrecht een archeologische opgraving uitgevoerd. Het betreft een vindplaats
met bewoningssporen en vondsten uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen.
Ten aanzien van de geformuleerde vraagstellingen, zie hoofdstuk 4, kan de volgende
samenvatting met conclusies opgesteld worden:
Geologie
Allereerst de geologische context van de vindplaats. Dit is binnen dit onderzoek nader
onderzocht door middel van een bodemmicromorfologisch onderzoek. Hierbij is vastgesteld
onder welke geo-genetische condities de zone met het vondstmateriaal en enkele sporen
is gevormd. Er is sprake van een dik pakket oeverafzettingen van de rivier de Dubbel. De
jongste geul van waaruit deze sedimenten zijn afgezet ligt circa 10 m ten noorden van de
opgegraven zone. Het diepst gelegen deel van dit pakket oeverafzettingen is te dateren in de
periode vóór het begin van de IJzertijd. De hogere oeverwalzone lag naar verwachting nog
ten zuiden van de nu opgegraven zone. Er zijn aanwijzingen dat deze hogere oeverwal uit de
periode IJzertijd - Romeinse periode vrijwel geheel is geërodeerd/verspoeld door het water
van het Bergsche Veld in de periode tussen 1425-1603.
De opgegraven oeverafzettingen lopen in noordelijke richting licht af, in de richting van de
geul. In zuidelijke richting loopt het op naar het (iets) hoger gelegen, en geërodeerde deel van
de oeverwal. Het hoogstgelegen niveau waarin sporen en vondsten uit de periode IJzertijdRomeinse periode aanwezig waren, ligt op 1,9 m – NAP. De erosiegrens van het Bergsche Veld
ligt hier op 1,5 m – NAP. Het lijkt aannemelijk dat het hoogste (>1,5 m – NAP) deel van de
zuidelijk oeverzone in de periode IJzertijd – Romeinse periode vrijwel gelijk was aan dat van
de opvolgende perioden Vroege en Late Middeleeuwen tot 1421. In de nu opgegraven lagere
oeverzone zijn deze twee bewoningsperiode wel van elkaar gescheiden door continuering van
de opbouw van de oeverwalzone. Echter, deze post-Romeinse afzetting neemt in zuidelijke
richting al snel in dikte af en zal op het, nu verdwenen hoogste deel van de oeverwal
minimaal zijn geweest. Palen van eventuele IJzertijd huizen en de funderingen van gebouwen
uit de Romeinse periode zullen hier op het hogere deel op vrijwel hetzelfde bodemniveau
aanwezig zijn geweest als waarop men in de Middeleeuwen leefde. De eventuele, oudere
bewoningssporen op het hogere deel van de oeverzone kunnen dus ook al in enige mate door
vergraving zijn verstoord in de Middeleeuwen. Vooruitlopend op een verderop besproken
conclusie; het is ook mogelijk dat er op deze locatie sprake is van bewoningscontinuïteit
vanuit de IJzertijd tot 1421. Hergebruik van huispalen, eventueel tufsteen en baksteen is
daarom goed mogelijk.
Voor wat betreft de opgegraven zone van de oeverwal; het diepst gelegen en oudste
niveau (1/4 deel) is gevormd onder relatief dynamische afzettingsomstandigheden waarbij
nog sprake is van veel invloed vanuit de geul. Het jongere niveau (3/4 deel) is gevormd
onder relatief rustige omstandigheden. Er is sprake van hoofdzakelijk, maar zeer langzaam
opslibbend milieu. In deze zone zijn zowel vondsten uit de IJzertijd en Romeinse periode
(1e-3e eeuw) en ex- en in-situ gekapt hout en staken/paaltjes uit de IJzertijd in hetzelfde
laagpakket van circa 50 cm dik aanwezig. Er is dus sprake van een zone waar sprake is van
een zeer langzame opslibbing.
Ook was hier geen sprake van bodemvorming in de vorm van vegetatiegroei en ontkalking;
het was een vrijwel permanent waterverzadigd sediment.
Het gaat hier dus om een zone tussen de actieve geul en het hogere deel van de oeverwal die
permanent of met regelmaat onder water stond. Er zijn echter wel bodem-micromorfologische
aanwijzingen voor betreding van het gebied en er zijn ingeslagen staken en paaltjes uit
de IJzertijd aanwezig. De opgegraven zone kan geïnterpreteerd worden als de lagere
rivieroeverzone die onder invloed stond van het getij. Het was een relatief laag-energetische
zone waar in vrijwel gelijke mate sprake was van opslibbing als verspoeling door de
wisselwerking van eb en vloed.
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In de periode ná de Romeinse tijd (in of direct ná de 3e eeuw) is er sprake van continuering
van de opbouw van de oeverwal. Ook, of met name binnen de onderzochte zone is sprake van
de afzetting van een relatief dikker en sneller gevormd pakket oeverafzettingen. Deze laag
is ook bodemmicromorfologisch onderzocht. Er is sprake van een duidelijke en geleidelijke
overgang vanuit de afzetting met het vondstmateriaal. Er is hierbij sprake van iets energierijkere afzettingsomstandigheden. In deze nieuwe oeverafzettingen is geen vondstmateriaal
(meer) aanwezig. De oorspronkelijke dikte van deze afzetting is onbekend; de waargenomen
dikte varieerde tussen circa 100 cm op 16 m vanaf de Dubbelgeul tot 0-30 cm dikte op 30
m vanaf de Dubbelgeul. Dit laatste is vermoedelijk het punt waarop het, helaas geërodeerde
hogere deel van de oeverzone lag. De post-Romeinse afzetting is afgezet in de periode tussen
de 3e eeuw en, vermoedelijk de 5e eeuw en het is niet zeker of deze afzetting ook is afgezet
op het hogere deel van de oeverzone. Daarnaast is ook onduidelijk binnen welk tijdsbestek dit
pakket is afgezet. Met betrekking tot de onderzoeksvraag of er sprake was van vernatting in
de post-Romeinse periode kan gesteld worden dat er wel sprake lijkt te zijn van een versnelde
opslibbing in, ten minste het lagere deel van de oeverzone. Dit kan veroorzaakt zijn door het
wegvallen van de getijdenwerking in de regio. Het lijkt aannemelijk dat dit is veroorzaakt
door een bekende post-Romeinse transgressie die plaatsvond vanaf de 4e eeuw.133 De hogere
zeespiegel zal in dit deel van de Dubbel gezorgd hebben voor een permanent verhoogde
waterstand doordat de afvoer stagneerde. Er zijn echter geen geologische aanwijzingen dat
dit (direct) geleid heeft tot onleefbare omstandigheden op de zuidelijke oeverwal van de
Dubbel.134 Dit geldt voor zowel de laatste fase van de Romeinse bewoning in de 3e eeuw, als in
de daaropvolgende vroeg-middeleeuwse periode.
Archeologie
In de pre-1421 afzettingen van deze oeverzone is een gevarieerd vondstcomplex opgegraven
met vondsten uit de IJzertijd en Romeinse periode. Daarnaast waren hierin bekapte stukken
hout (gekapte bomen?) en verschillende in-situ paaltjes en staken uit de gehele IJzertijd
aanwezig. In de geërodeerde top van de jongere oeverwalafzettingen zijn bewoningssporen uit
de Late Middeleeuwen opgegraven.
IJzertijd
In de opgegraven lagere oeverzone van de Dubbel zijn enkele vondsten en enkele in-situ
palen, staken en stukken hout met kapsporen gevonden. In totaal zijn er 14 paaltjes/staken
en vier stuks, bewerkt hout aangetroﬀen. Dit was aanwezig in en op de top van de afzetting
waarin het vondstmateriaal aanwezig was, tussen circa 2,55 en 3,12 m – NAP. Het is niet
zeker dat al dit hout dateert uit de IJzertijd; er zijn slechts één staak en een vermoedelijk
gekapte boom gedateerd. Dit leverde dateringen op van 756 – 419 cal. BC (Vroege – Midden
IJzertijd) en 388 – 207 cal. BC (Midden – Late IJzertijd).
Er was geen structuur herkenbaar in de verspreiding van de palen/staakjes; de functie ervan
is dus onduidelijk. Aangezien alles aanwezig is in de lagergelegen, vermoedelijke getijdezone
kan gedacht worden aan incidenteel aangebrachte paaltjes/staken voor het vastzetten van
vaartuigen of visnetten/-lijnen en eventueel voor het vastzetten van vee. Het liggend hout met
kapsporen betreft waarschijnlijk gewoon kap-afval; er zijn geen verdere bewerkingssporen op
aanwezig.
Er zijn vijf scherven gevonden die met enige zekerheid uit de IJzertijd dateren. Hieronder zijn
enkele met versieringen, waaronder nagel-/spatelindrukken, golfrandversiering op de rand en
strepen (ijzerhoudende) verf of bloed. Enkele scherven kunnen stilistisch mogelijk gedateerd
worden in de perioden eind Vroege IJzertijd en eind Midden IJzertijd – gehele Late IJzertijd.
133 Deze behoorde lithostratigrafisch tot de zogenoemde Duinkerke transgressiefases. Dit model
bleek door onder andere daterings- en regionale verschillen niet houdbaar en is vanaf 2003-2008
vervangen door een nieuwe (de huidige) lithostratigrafische indeling op basis van een indeling in
Formaties en Laagpakketten/lagen. Deze toenmalige Duinkerke II (3e-7e eeuw) heeft in deze nieuwe
indeling geen lokale eigen laagbenaming met datering, maar valt globaal onder de Formatie van
Echteld.
134 Er lijkt geen sprake te zijn van overstromingen waarbij het land onbewoonbaar zou zijn geworden.
Het is echter moeilijk in te schatten wat deze vernatting kan hebben betekend voor de landbouw- en
veeteeltmogelijkheden.
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Echter, mede het zeer kleine aantal scherven zijn deze dateringen onder voorbehoud. In
theorie kunnen ze allen ook nog dateren uit de 1e eeuw (tot ca. 69-70 ná Chr.). Echter, gezien
de dateringen van het houtwerk lijkt een datering van dit handgevormde aardewerk in de
IJzertijd wel aannemelijk.
Een gedetailleerdere beschrijving van de menselijke activiteit in de IJzertijd op de zuidelijke
oeverwal van de Dubbel is op basis van deze informatie niet mogelijk. Het is aannemelijk dat
er sprake was van een woonlocatie, maar deze zal gelegen hebben op het hogere deel van de
oeverzone. Naast de te verwachten verstoringen uit de Romeinse periode en de Middeleeuwen
tot 1421, is deze geologische zone in de periode 1435-1603 ook nog eens vrijwel geheel
door het water van het Bergsche Veld verspoeld. De kans op in-situ huis- en erfresten uit
de IJzertijd is hierdoor erg klein. De aangetroﬀen vondsten en sporen betreﬀen oﬀ-site
bewoningssporen en afval.
Romeinse Tijd
Zoals hierboven al beschreven is het aangetroﬀen vondstcomplex uit de Romeinse periode
aanwezig in een lagergelegen oeverzone van de Dubbel. Het gaat hier niet om een
bewoonbare/bewoonde zone, maar om een oeverzone tussen de geul en een hogergelegen
en bewoonbaar deel. Het vondstcomplex lag in een gebied dat vaak, vermoedelijk onder
invloed van het getij onder water stond. De aard van het vondstcomplex is echter lastig te
duiden zonder bewoningssporen. Indien er sprake was van een smalle, bewoonde oeverzone,
dan zal dit direct ten zuiden van deze zone aanwezig zijn geweest. Echter, dit deel van de
oeverzone is ten tijde van het Bergsche Veld (1425/1426-17e eeuw) geheel geërodeerd.
Hierdoor is dit vondstcomplex dus de enige bron van informatie. Het is aannemelijk dat er op
het hogere, en geheel geërodeerde deel van deze oeverwal sprake was van een groot gebouw
(huis) gedurende de Romeinse tijd. Deze zal direct ten zuiden van het opgegraven gebied
hebben gelegen. Hoe de aangetroﬀen vondsten in deze zone zijn geraakt, is niet zonder
meer duidelijk. Aangezien het zowel afval betreft als ook bruikbaar gereedschap, sieraden
en munten, zal het waarschijnlijk een combinatie zijn geweest van stort en verlies. De aard
van het vondstcomplex is dusdanig dat er sprake lijkt te zijn van de neerslag van een (geheel
geromaniseerd) huishouden. Het ontbreken van stempelingen op de dakpannen geeft aan
dat er eerder sprake is van een civiele onderneming, dan van een door het Romeinse leger
opgezet complex. Bij een vergelijking van contemporaine Romeinse vindplaatsen in de regio
van het Eiland van Dordrecht, zoals in het rivierengebied en in de Hoekse Waard, lijkt er
sprake te zijn van een steeds meer en intensief bewoonde streek. De bevolking draagt al snel
een geromaniseerde indruk en in dit licht is het ook aannemelijkwezigheid dat er op deze
locatie sprake was van een groot, stenen gebouw met een pannendak (villa?) heeft gestaan.
De aanwezigheid van een militair wapen (pilum) zou erop kunnen wijzen dat deze regio onder
andere (ook) bewoond raakte door veteranen, die al dan niet van elders in het Romeinse Rijk
hier neerstreken.
Op basis van de dateringen van de vondsten, van zowel het onderzoek uit 2010 als dit
onderzoek, kan het volgende patroon van bewoningsactiviteit op deze locatie worden
opgesteld.135 Er is sprake van een langzame start in de 1e eeuw ná Christus. Hierna nemen
de activiteiten ná het eerste kwart van de 2e eeuw sterk toe. Halverwege de 3e eeuw nemen
de activiteiten af en uit de 4e eeuw is geen enkele vondst aanwezig die met zekerheid uit
deze eeuw dateert. Dit is overeenkomstig met het algemeen voor Nederland geldende beeld
waarbij ná circa 275 ná Christus de Romeinse importen grotendeels staken. Hiervoor kunnen
diverse redenen worden opgevoerd; het Romeinse Rijk verkeerd in een crisis als gevolg van
verschillende invallen en het centrale gezag brokkelde sterk af. Daarnaast was er ook sprake
van lokale epidemieën, zoals de pest, waarbij verschillende gebieden ontvolkt raakten.

135 Uit en van: Bosman 2022.
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Een interpretatie van dit Romeinse vondstcomplex in de lagere oever-/ mogelijke getijdenzone
is dat hier sprake was van een laad- en loslocatie van rivierschepen met platte bodems.136
Echter, een combinatie van beide is ook mogelijk, namelijk dat er sprake van een woonhuis
op de hogere, nu geerodeerde oeverwal en dat er in de lagere getijdenoever van de Dubbel
waarin het vondstmateriaal gevonden is schepen werden geladen en gelost (afb. 81).

Afb. 81. Speculatieve reconstructie van de zuidelijke oeverzone van de Dubbel gedurende de Romeinse
periode op de locatie van het Gezondheidspark. Met een woonhuis/villa op het hogere deel van de
oeverwal (hier de reconstructie van de villa van Rijswijk in het Archeon) en in de lagere getijdenzone een
laad- en loslocatie voor platbodem-rivierschepen (hier de reconstructie van het romeinse binnenschip de
Meern 1 uit Utrecht) (Dorst 2022, vakteam erfgoed).

136 In dit licht zouden de vele fragmenten bouwmateriaal als ballast aan boord van schepen kunnen
zijn meegevoerd en achtergelaten nadat het vervangen was door een lading goederen. Echter, bij
een dergelijke aan- en afvoermogelijkheid van producten is het aannemelijker dat de ballast bij
aankomst al zal hebben bestaan uit geïmporteerde goederen die bij retourvaart zijn vervangen door
te exporteren goederen.
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Middeleeuwen
Het is mogelijk dat er op deze zuidelijke oeverwal van de Dubbel sprake was van
bewoningscontinuïteit vanuit de Romeinse periode. Dit kan worden opgemaakt uit de
datering van een begraving die, in 2006 op 130 ten noordwesten van deze opgravingsput is
opgegraven en in 2021 -2022 nader is onderzocht. Omdat het oorspronkelijke hogere deel
van de oeverwal van de Dubbel uit de periode IJzertijd tot 1421 in de periode tussen ca.
1425-1603 (het Bergsche Veld) is verspoeld, is het onduidelijk of in deze zone de huizen op
hetzelfde niveau stonden.
Het begraven individu is gedateerd in de periode 416 – 540 na Christus. Het gaat om een man
waarvan, op basis van het isotopenonderzoek gesteld kan worden dat hij waarschijnlijk in de
(directe) omgeving van de vindplaats geboren en getogen is. Het kan echter niet uitgesloten
worden dat hij ook afkomstig kan zijn geweest uit een isotopisch identiek gebied dat verder
van de vindplaats gelegen was. Dit bredere gebied zal bestaan uit het gehele westelijke
kustgebied van Nederland tot en met het rivierengebied in midden-Nederland.
Het is aannemelijk dat de vroeg-middeleeuwse bewoning continu doorliep tot in de late
middeleeuwen, al dan niet met een toestroom van “nieuwe” bewoners van elders. Het gaat
hier om een veronderstelde toename van de bewoning gedurende de periode van de grote
ontginningen vanaf het einde van de 10e een begin van de 11e eeuw. Vanaf deze periode
zijn er ook bewoningssporen aangetroﬀen in het onderzoeksgebied. In de onderzochte
geografische zone zijn de bewonings-/vondstniveaus van de IJzertijd-Romeinse periode
gescheiden van het laat-middeleeuwse niveau door een oeverwalafzetting van 50-100 cm
dik. In de top van deze afzetting zijn vijf kuilen gevonden. Eén hiervan zou mogelijk in eerste
instantie een ambachtelijke functie gehad kunnen hebben, namelijk als vollerskuil. In alle
kuilen zijn vondsten aangetroﬀen die wijzen op de aanwezigheid van huizen in de directe
omgeving; er was sprake van veel huishoudelijk afval dat bestond uit zowel weggeworpen
(en verloren) voorwerpen als ook dierlijk botafval en resten van bouwmateriaal. Hieronder
was aardewerk, maar ook sieraden zoals broches, kledinggespen en gereedschappen/
voorwerpen zoals een schrijfstift, schepblad, een mes, een bootshaak, een hangslot en een
munt. Op basis van de vondsten zijn de kuilen te dateren in de periode 1000-1300. Er zijn
op basis van het vondstmateriaal geen aanwijzingen voor bewoning in de 14e eeuw tot 1421.
Dit is waarschijnlijk te wijten aan de selectieve wijze van vondstverzameling in het veld;
er is minimaal en selectief verzameld uit deze kuilen. Tijdens eerdere onderzoeken naar de
middeleeuwse bewoning op deze vindplaats op de zuidelijke oeverwal van de Dubbel is wel
vastgesteld dat er sprake is van doorlopende bewoning tot begin 15e eeuw. De aangetroﬀen
bewoningssporen en vondsten uit de (Late) Middeleeuwen voegen geen nieuwe informatie
toe aan wat al bekend was van de middeleeuwse bewoning op deze locatie, behorend tot het
verdronken dorp Wolbrandskerke/Kruiskerke.
Voor vragen over de bevindingen en conclusies in dit rapport kan contact worden opgenomen
met dhr. M.C. Dorst, senior KNA-archeoloog van de gemeente Dordrecht, tel. (078) 770 4904.
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Lijst afbeeldingen, gebruikte kaarten en webverwijzingen
Afb. 1. De ligging van het plangebied in Dordrecht (roze) met daarin de locatie van het
onderzoeksgebied in rood aangegeven (Dorst 2022, gemeentelijk geo-informatiesysteem
Drechtmaps, vakteam erfgoed, gemeente Dordrecht).
Afb. 2. De ligging van het onderzoeksgebied in detail met daarop ook de locatie van de
proefsleuf uit 2010 (VP1) waarin de vindplaats is aangetroﬀen (Dorst 2022, vakteam erfgoed,
gemeente Dordrecht).
Afb. 3. De locatie van het onderzoeksgebied (VP1, paars) weergegeven op het
herinrichtingsplan in het bestemmingsplan Gezondheidspark West-Middenzone (2020, bewerkt
door Dorst 2022).
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Afb. 4. Boven: Het voorlopige inrichtingsplan (Rijnboutt, concept VO, d.d. februari 2021, met
locatie onderzoeksgebied in paars). Onder: Sfeerimpressie gezien in vogelvlucht van noord
naar zuid (Ballast-Nedam, juni 2020).
Afb. 5. Een overzicht van de locatie en verspreiding van het romeins vondstcomplex (rood)
en een mogelijke palenstructuur uit de Romeinse periode (S94) zoals deze zijn aangetroﬀen
tijdens het proefsleuvenonderzoek (uit: Dorst & Bosman 2013, afb. 10, aangepast door Dorst
2022).
Afb. 6. De bodemprofielen van het proefsleuvenonderzoek met daarop aangegeven de
diepteligging van het Romeins vondstcomplex (profiel B-B’, roze) en de vermoedelijke
palenstructuur uit de Romeinse periode (profiel D-D’, S94) (uit: Dorst & Bosman 2013, afb. 8).
Afb. 7. De ligging van put 1 (in vier kwadranten), de twee geo-archeologische
bodemprofielraaien A-B en C-D en locaties van de pollenbakken voor bodemmicromorfologie
(V10 en V16). Geheel boven is de insnijdingsgrens weergegeven van de (middeleeuwse)
geulfase van de Dubbel (Dorst, 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 8. Twee geo-archeologisch geïnterpreteerde bodemprofielen over de vindplaats op basis
van de profielraaien A–B en C-D. Voor de ligging van deze raaien, zie afbeelding 7 (Dorst,
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 9. Boven: het zuidprofiel van kwadrant 1 met daarop aangegeven de oeverwalafzetting
waarin het Romeins vondstcomplex en enkele IJzertijd scherven aanwezig waren (in rood
aangegeven). In de hieronder gelegen oeverwalafzetting zijn (de onderzijden) van enkele
paaltjes uit de IJzertijd aanwezig (S7 en S8). Onder: het oostprofiel van kwadraat 4 daarop
aangegeven de oeverwalafzetting waarin het Romeins vondstcomplex aanwezig was (in rood
aangegeven). Dit zijn delen van de hierboven gepresenteerde bodemprofielen A-B en C-D
waarin de romeinse vondstlaag aanwezig is (Dorst, 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 10. Boven links: het profieldeel vóór het inslaan van de pollenbak (V16) met in rood
de contour daarvan weergegeven. Boven rechts: de ingeslagen pollenbak met daarbij
aangegeven de onderscheiden bodemlagen en verwijzing naar de onderscheiden klastische
pakketten. Onder: de in het micromorfologisch onderzoek onderscheiden lagen (in geel) in
relatie tot de in het veld onderscheiden lagen (in rood) en de pollenbak (Dorst, 2022, vakteam
erfgoed, onderste afbeelding: Van Kappel 2022, afb. 1).
Afb. 11. Een voorbeeld van een slikkige getijdenzone in de Scheldemonding ter hoogte
van Sint-Amands Scheldekaai. De onbegroeide, oeverzone die afwisselend bij eb- en vloed
droogvalt en onderwater staat, is vergelijkbaar met de zone in de Dubbel waar het romeins-/
middeleeuws vondstmateriaal is gevonden (Foto: Mie de Backer, 2022).
Afb. 12. Een overzicht van palen/staken en bewerkt, liggend hout dat is aangetroﬀen. Hiervan
dateerden twee stuks uit de IJzertijd. De datering van het overige hout is onbekend en kan
slechts breed gedateerd worden in de periode IJzertijd-Romeinse periode (tot ca. 300) (Dorst
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 13. Een overzicht van de verschillende paaltjes/staken die zijn aangetroﬀen. Links:
de onderste delen van de staken die wat dieper in het pakket aanwezig waren (S7 en
S8), waarvan er één dateerde in de Vroege-Midden IJzertijd. Midden: de onderzijden van
de paaltjes S11 en S12, in de top van de oeverwalafzetting. Rechts: de staakjes S18,
S19 en S20, waarvan de (oorspronkelijk) opgaande delen platgeslagen in de top van de
oeverwalafzetting aanwezig waren (Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 14. De staak uit de IJzertijd (S7) en de paal S12 in detail, gezien van twee zijden (Dorst
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 15. Enkele voorbeelden van hout met kapsporen dat in de oeverwalafzetting klastisch
pakket 3 aanwezig waren. Links: hout S9, V12; een vermoedelijke gekapte boom die
gedateerd is in de Midden-Late IJzertijd. Rechts: de bekapte uiteinden van hout S16, V27;
aan beide zijden zijn van twee kanten schuine kapvlakken aanwezig (Dorst 2022, vakteam

96

erfgoed).
Afb. 16. De scherven die met enige zekerheid uit de IJzertijd dateren. Bij de bovenste foto is
de verschraling met gestampte kwarts en een gerold grindje rood omcirkeld (foto’s: boven:
Dorst 2022, vakteam erfgoed. Onder: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 17. Enkele voorbeelden van het romeinse vondstmateriaal in de oeverwal; boven: in
kwadrant 1, ter hoogte van het liggend hout S16. Onder: in kwadrant 4 ter hoogte van paaltje
S21 (foto: Dorst 2020, vakteam erfgoed).
Afb. 18. Een overzicht van vondstverspreiding van romeinse materiaal in de lagergelegen,
natte oeverzone van de Dubbel. De locaties van de bijzondere vondsten zijn als puntlocatie
met eigen vondstnummer te zien. De groene gearceerde lijnen geven de begrenzing van
het vondstmateriaal in de oeverzone aan, in zowel deze opgravingsput als die uit 2010. In
rood zijn de locaties aangegeven van de pollenbak voor bodemmicromorfologie (V16) en het
gedateerde houtskool (V35) (Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 19. De, oorspronkelijk ingemetselde buitenzijde van een tubulus (verwarmingsbuis)
fragment met ingekraste lijnen (V28-150) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 20. Eén van de tegula-fragmenten met sporen van het productieproces; de duimindruk
van de maker (V1-11, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
Afb. 21. De zijkant en het loopvlak van één van de maalsteenfragmenten van tefriet (V1-2)
(foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 22. Het fragment bewerkt kalksteen met één glad afgewerkte zijde (V28-197, foto’s:
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 23. Boven: links, een randfragment van een reliëfversierde kom van het type Dragendorﬀ
37 (V31-163) en rechts drie, passen de standringfragmenten van eenzelfde type (V31-164
(foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed). Mogelijk gaat het
om één en hetzelfde exemplaar als waarvan in 2010 al vier rand- en drie wandscherven zijn
gevonden (linksonder, uit: Dorst & Bosman 2013, 13). Onder rechts: een voorbeeld van een
vergelijkbaar type kom (British Museum, inventarisnr. 1845,0510.2).
Afb. 24. Boven: het eerste exemplaar van een wrijfschaal van het type Dragendorﬀ 45 (V31165 en 166). Onder: het tweede exemplaar van een Dragendorﬀ 45 wrijfschaal (V1-31 en 32)
(foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 25. Het fragment gebronsd aardewerk met daarom nog herkenbaar een restant van de
mica-houdende deklaag (V31-168, foto: Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 26. Het fragment van een rookschaaltje met spatelindrukken van ruwwandig aardewerk
(V28-122, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 27. Het fragment van een terra nigra beker van het type HBW27 met (in detail) het
bodemstempel “..VS”. (V31-169, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 28. Twee randfragmenten (V1-58) en twee wandfragmenten (V1-59) van het bakseltype
kurkurn (foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 29. De buiten- en binnenkant van een geverfde waar in techniek A randscherf van een
in Lyon geproduceerde beker van het type Stuart 1 (V28-116, foto: Military Legacy 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 30. Enkele wandfragmenten van een beker in geverfde beker techniek B met roulletering
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(vnrs. 1-38 t/m 42, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 31. Twee wand- en een randfragment van geverfde waar techniek C, links en rechts van
een type Niederbieber 32 en in het midden een wandfragment met roulletering (resp. V1-51,
53 en 50, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 32. Een halsfragment van een beker van het type Niederbieder 33 in geverfde waar
techniek D (V1-55) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 33. Een oor van een olijfolie amfoor van het type Dressel 20 met rechts de locatie (van
bovenaf) van het stempelrest (V1-70) (foto’s: Dorst 2022, vakteam erfgoed). Linksonder een
voorbeeld van een compleet exemplaar van een dergelijke amfoor.
Afb. 34. Randfragment van een stand- of kruikamfoor van het type Niederbieber 68 met een
driedelig oor en gegroefde middenrib (V1-60, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 35. Randfragment van een stand- of kruikamfoor van het type Haalebos 8052/
Niederbieber 69b met tweedelig oor en del (V1-63) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 36. Fragmenten van twee wrijfschalen van het type Brunsting 37 met boven een detail,
bovenaanzicht van de schenktuit (V1-74) (foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst
2022, vakteam erfgoed).
Afb. 37. Wandfragmenten (boven) en een randfragment (onder) van dolia van het type Stuart
147 met resten van een zwarte deklaag (V31-173 en V1-72, foto’s: Military Legacy 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 38. Randfragment van een kruik van het type Stuart 110 in gladwandig baksel met
ooraanzet. In het kader een voorbeeld van een compleet exemplaar van dit type (vnr. 1-66,
foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 39. De buiten- en binnenkant van een kookpot van het type Stuart 201a in ruwwandig
baksel. Deze is afkomstig uit Keulen en dateert vermoedelijk uit de 1e eeuw (V1-76). In het
kader een voorbeeld van een compleet exemplaar van dit type (foto: Military Legacy 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 40. Drie randfragmenten van kookpotten van het type Stuart 202 in ruwwandig baksel
(V1-77, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 41. Randfragmenten van drie verschillende kookpotten van het type Stuart Nieberbieber
89 in ruwwandig baksel (boven: V1-79 en 80, onder: V1-81). In het kader een voorbeeld van
een compleet exemplaar van dit type (foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 42. Randfragment van een kookpot van het type Niederbieder 89 in ruwwandig, oranje,
Lage Landen baksel (V1-82, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
Afb. 43. Twee knop- en een randfragment van deksels van het type Stuart 219 in ruwwandig
baksel (boven: V1-85, V1-83, onder V31-177, (foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 44. Een wand- en profielaanzicht van het randfragment van een ruwwandig bord Stuart
218 (V31-177, foto’s: Military Legacy 2022).
Afb. 45. De wandfragment van een pot van een ruwwandig baksel met een golflijnversiering
(V1-86, foto: Military Legacy 2022).
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Afb. 46). Drie randfragmenten van stand- of kruikamforen van het type Stuart 132 in oranje
Lage Landen baksel (V1-89 t/m 91, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 47. Randfragment van een beker/kom van het type Holwerda BW 133 met roulletering op
de schouder (V1-98, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 48. Wandfragment van een beker/kom van het type Holwerda BW 133 met graﬃto (V28141, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 49. Boven, links: randfragment van een pot van het type Holwerda BW 142 met graﬃto
(V1-103). Midden: randfragmenten van potten van het type Holwerda BW 142 met een
vrijwel identiek graﬃto (links: V1-104, rechts: V1-105). Onder: randfragment van een pot
van het type Holwerda BW 142 met graﬃto (V28-145) Allen van bovenaf op de rand gezien.
Rechtsboven is een (gerestaureerd) voorbeeld van dit type voorraadpot te zien (foto’s :
Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 50. Verschillende rand-, wand- en bodemfragmenten van bekers van het type
Niederbieber 30 (vnr. 28-146, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
Afb. 51. Boven: fragment van een zoutcilinder van handgevormd aardewerk (V1-37). Onder:
randfragment van een zoutcilinder van handgevormd aardewerk (V31-175, foto’s: Military
Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 52. Een as van Nero (V30-256, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 53. Een as van Vespatianus (V38-261) (foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 54. Een sestertius van Hadrianus (V9-248, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum
2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 55. De punt van een pilum (V45-237, foto: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed) Rechts: een romeins legionair met een pilum, in
het rode kader het deel dat is aangetroﬀen (foto: Gemina Project, met dank aan mevr. D. van
Dessel).
Afb. 56. Een draadfibula met hoekig gebogen beugel (V23-251, foto’s: M. Vermeeren,
Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 57. Een bandfibula met voetknop en rondgebogen beugel (V34-258, foto’s: M.
Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 58. Een geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier en draad (V13-250, foto’s: P. den
Ouden Fotografie, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 59. Een geëmailleerde schijﬃbula met wangenscharnier met aan beide uiteinden
zoömorfe kopjes (V36-259, foto onder: P. den Ouden Fotografie. Foto boven: M. Vermeeren,
Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 60. Een geëmailleerde beugelfibula met zoömorfe voorstelling (V37-260, foto onder: P.
den Ouden Fotografie. Foto boven: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 61. Een veerhuls-boogfibula (V43-262, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 62. Een aantal ijzeren nagels (V31-222 t/m 234) (foto: Military Legacy 2022, bewerkt
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door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 63. Een ijzeren beitel (V6-206, foto’s: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 64. Een ijzeren haak (V22-207, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022,
vakteam erfgoed).
Afb. 65. Fragmenten van een ijzeren pincet (rechts: V1-191 en links V1-192, foto’s: Military
Legacy 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 66. Een bronzen spatula (V7-247, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 67. Een ijzeren stilus (V32-235, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt
door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 68. Een bronzen gespje (V45-239, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 69. Een bronzen ring (V33-257) (foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022,
bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 70. Een fragment blauwgroen glas (V42-190, foto: Military Legacy 2022, bewerkt door
Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 71. Een glazen kraal met bladgoud oppervlak (V8-189, foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts
Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 72. Een overzicht van het spectrum aan diersoorten en de aantallen botten die zijn
aangetroﬀen. n= aantal skeletelementen. nAF = aantal botfragmenten (overgenomen uit: Van
Dijk 2022, tabel 1).
Afb. 73. Geheel boven: het geweideel van een eland, in rood is het afgesneden deel te
zien (foto gewei: Dorst, 2022, foto eland: Pixabay). Midden 1: het linker kaakdeel van een
everzwijn met in rood het snijspoor aangegeven (foto kaak: Dorst, 2022, foto everzwijn:
Pixabay). Midden 2: het bewerkte fragment van een middentak (zwarte pijl) van een edelhert.
In rood is het deel aangegeven waar gesneden facetten aanwezig zijn (foto gewei: Dorst,
2022, foto edelhert: www.hetedelhert.nl). Onder: het linker dijbeen van een wilde eend met in
rood het snijspoor (foto dijbeen: Dorst, 2022, foto wilde eend: Pixabay).
Afb. 74. De locatie van het graf S229 (paars) ten opzichte van de opgravingsput 2022 (VP1,
rood). In het kader het opgegraven individu S229 met daarbij aangegeven de locatie van een
benen gesp (uit: Hos & Dorst 2010, afb. 108) (Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 75. Een overzicht van de aangetroﬀen kuilen uit de Late Middeleeuwen. Delen van de kuil
S15 zijn ook al opgegraven tijdens het proefsleufonderzoek uit 2010 (Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
Afb. 76. Van boven naar beneden en in leesrichting: de messing stilus, de messing gesp, de
koperen broche met ingelegde glaskussentjes, de rolgesp, het slotfragment, de bootshaak,
mes en ten slotte het schepblad (foto’s stilus en broche: M. Vermeeren, Dordrechts Museum
2022, overige foto’s Dorst 2022, vakteam erfgoed).
Afb. 77. Het dwarsdoorsnede aanzicht van kuil S14, gezien in het oostprofiel van kwadrant 3
(foto: Dorst, 2000, vakteam erfgoed).
Afb. 78. Het onderste deel van de (vollers?)kuil S15 op het topniveau van de oeverwal waarin
de Romeinse vondsten lagen, circa 2,11 m – NAP, gezien in zuidelijke richting. De zwarte rand
is de mestige strolaag op de bodem van de kuil (foto: Dorst, 2000, vakteam erfgoed).
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Afb. 79. De voor- en achterzijde van een, mogelijk zilveren, schijf van een broche of fibula
uit de opvulling van kuil S15. Deze is aan beide zijden met een verschillend patroon versierd
(foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022, bewerkt door Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
Afb. 80. Boven: de voor- en keerzijde van de zilveren penning uit 1260-1266 (foto’s: Dorst
2021, vakteam erfgoed). Onder links: het koperen haakje met oog en rechts het ijzeren
gespje (foto’s: M. Vermeeren, Dordrechts Museum 2022 (links) en Dorst 2022, vakteam
erfgoed (rechts).
Afb. 81. Speculatieve reconstructie van de zuidelijke oeverzone van de Dubbel gedurende
de Romeinse periode op de locatie van het Gezondheidspark. Met een woonhuis/villa op het
hogere deel van de oeverwal (hier de reconstructie van de villa van Rijswijk in het Archeon)
en in de lagere getijdenzone een laad- en loslocatie voor platbodem-rivierschepen (hier de
reconstructie van het romeinse binnenschip de Meern 1 uit Utrecht) (Dorst 2022, vakteam
erfgoed).
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Begrippen en afkortingen
antropogeen

Door mensen gemaakt/gedaan/uitgevoerd, i.i.t. natuurlijk

Bergsche Veld

Zoetwatergetijdengebied ten zuiden van de stad Dordrecht, ontstaan
na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (verwijst naar Geertruidenberg,
later Biesbosch genoemd).

brakwaterkokkel

Gidsfossiel voor de afzettingen van de Sint Elisabethsvloed 1421,
zeker als deze tweekleppig en in levenshouding wordt aangetroﬀen.
Het gaat om de tweekleppige Cerastoderma glaucum.

crevasse(afzetting)

Oeverwaldoorbraak (rivier) waarbij (opnieuw) zand is afgezet. Door
de doorbraak is een afzetting ontstaan met sediment uit de oeverwal.
Crevasse-afzettingen zijn hoger gelegen plekken in het landschap.

detritus

Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.

donk

Rivierduin of natuurlijke verhoging in het landschap

Formatie van Echteld

Afzettingen vanuit rivier

Formatie van Nieuwkoop

Veenpakket (Hollandveen Laagpakket)

Formatie van Naaldwijk

Afzettingen vanuit zee

Grote Waard

De Grote of Hollandsche Waard was een landbouwgebied in
Holland, aan de grens met Brabant. De waard ontstond in de 13e
eeuw, na afdamming van de Maas bij Heusden en Maasdam en het
aanleggen van een ringdijk. De Grote Waard omvatte de gebieden die
tegenwoordig bekend staan als het Land van Heusden en Altena, het
Eiland van Dordrecht, het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en
een stukje Noord-Brabant, ongeveer van Heusden tot Moerdijk.

hil/werf/terp

Woonheuvel of kunstmatige door mensen opgeworpen verhoging in
het landschap, i.t.t. donk

indicator

Aanwijzing/vondst/voorwerp/object/spoor

inversierug

Oeverwallen en kreekbeddingen klonken gedurende de middeleeuwse
ontginningen door hun grovere materiaal minder in dan de slappe,
fijne klei ertussen, waardoor ze nu nog als ruggen in het landschap
herkenbaar zijn. Deze ‘omkering’ in het landschap (oorspronkelijk een
geul, nu een rug) wordt ook wel inversie (inversieruggen) genoemd.

klastisch

Verweerde/geërodeerde fragmenten van gesteente die zijn afgezet
door water en wind

Merwededek

Gelaagd pakket klei-en zandafzettingen vanuit de rivier de Merwede,
na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (Formatie van Echteld). Specifiek
voor het Eiland van Dordrecht.

Sint Elisabethsvloed

Stormvloed waarbij de zeedijk van de Grote Waard bij het dorp
Wieldrecht doorbrak en de Grote Waard verdronk, 18-19 november
1421.

AMK

Archeologische Monumenten Kaart
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ARCHIS

Archeologisch Informatie Systeem

AWN

Archeologische Werkgemeenschap Nederland

CHA

Cultuur Historische Atlas, provincie Zuid Holland

IKAW

Indicatieve kaart Archeologische Waarden

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Mv

Maaiveld (loopoppervlak)

NAP

Normaal Amsterdam Peil (hoogtemaat)

NEN

Nederlandse Norm

PvA

Plan van Aanpak

PvE

Programma van Eisen

RAD

Regionaal Archief Dordrecht

RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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2 Inleiding
2.1 Algemeen
Tijdens opgravingswerkzaamheden in het plangebied Gezondheidspark Middenzone in de gemeente Dordrecht,
tussen 23 november en 1 december 2020, is door archeologen van de gemeente Dordrecht een vondstlaag
gedefinieerd (laag 3). Het merendeel van het aanwezige vondstmateriaal bevindt zich in het onderste deel van deze
laag. Om een beter begrip van de genese van laag 3 te krijgen, is door de archeologen van de gemeente Dordrecht één
monsterbak (vondstnummer 16) aangeboden ten behoeve van bodemmicromorfologisch onderzoek, afbeelding 1.

Afb. 1. Profielfoto met daarin de onderscheiden lagen door de archeologen van de gemeente Dordrecht (rode lijnen en
cijfers) en de door ArcheoPro onderscheiden lagen (gele lijnen en nummers). (bron foto: gemeente Dordrecht)
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2.2 Vraagstelling
Voor dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd:
1.

Is het vast te stellen hoe snel het bodempakket/oeverwallaag waarin het vondstpakket aanwezig is, is
afgezet? Zo ja, is hier sprake van een geleidelijke en langdurige opbouw of een kortstondige, "event"afzetting?

2.

Aansluitend op bovenstaande vraag: is het vast te stellen of de depositie van het vondstmateriaal in deze
afzetting een proces is geweest van geleidelijke en langdurige "in-situ" depositie of dat er sprake is van een
abrupte/energierijke "event-depositie" zoals bij voorbeeld door een overstroming?

3.

Is het vast te stellen of er ten opzichte van het vondstmateriaal sprake is van een depositie in den droge of in
den natte? Of mogelijk een hybride optie, waarin sprake is van een afzetting in den droge (op hoge oeverwal)
die aansluitend is vernat/verspoeld?

4.

Zijn er in de overgang van de onderliggende, oudere oeverwalafzetting naar de afzetting met de vondsten
aanwijzingen aanwezig voor een energierijke, insnijdende/verspoelende geogenetische vorming van deze
laag?

5.

Kan de afzettingslaag met het vondstmateriaal ontstaan zijn als een droge overwal met daarop een leef/vondst- en sporenlaag die door langdurige vernatting onder water geheel onleesbaar en onherkenbaar is
geworden en waarbij de vondsten geheel door het verzadigde bodempakket verspreid zijn?

6.

Zijn er in het bodempakket met de vondsten aanwijzingen aanwezig voor de mogelijke
afwezigheid/onleesbaarheid van eventuele antropogene sporen? En zo ja, zijn hiervoor eventuele postdepositionele processen of oorzaken aan te wijzen?

2.3 Bemonstering en monsterverwerking
Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zijn door de specialist van ArcheoPro drie deelmonsters
genomen uit de monsterbak met vondstnummer 16. Alle drie de genomen monsters hebben een afmeting van 10 cm
hoog en 6 cm breedte. Op deze manier is het traject tussen 11 en 41 cm onder de top van de monsterbak bemonsterd,
afbeeldingen 2 tot en met 4.
Op 36 centimeter onder de top van de bemonsterde bak is een aardewerk scherf aanwezig. Deze scherf is 2,5 bij 4,5
centimeter groot en heeft een dikte van gemiddeld 6 millimeter. Na overleg met de heer M. Dorst (gemeente
Dordrecht) is besloten deze scherf te deselecteren voor dit onderzoek omdat de gemeente Dordrecht over voldoende
vondstmateriaal beschikt.
De genomen monsters zijn onder geconditioneerde omstandigheden gedroogd. Het is essentieel dat de monsters
geconditioneerd gedroogd worden, zodat geen vervorming van het monstermateriaal op kan treden en geen
microstructuren verloren gaan. Tevens is het van groot belang dat de monsters volledig droog zijn. De
polyesteroplossing, waar de monsters mee geïmpregneerd worden, kan namelijk niet in het monster dringen als dit
nog vochtig is. Nadat de monsters volledig gedroogd zijn, zijn ze meerdere malen geïmpregneerd met een kleurloze
onverzadigde polyesteroplossing. Na deze impregnatie zijn de monsters uitgehard aan de lucht. Uit de uitgeharde
blokken zijn slijpplaten gemaakt, afbeeldingen 2 tot en met 4. De slijpplaten met een grootte van 10 x 6 cm (kubiënaformaat) en een dikte van 25 m, zijn gemaakt uit de kern van het verharde blok, dit om verstoringen door
bemonstering zoveel mogelijk uit te sluiten.1

1

Deze preparatiemethode staat uitgebreider beschreven in Jongerius & Heintzberger1975.
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Afb. 2. slijpplaat vondstnummer 16 spoor 5 en 3.

Afb. 4. slijpplaat vondstnummer 16 spoor 3 en 2.
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ir. K. van Kappel heeft in januari 2022 de analyse uitgevoerd. De slijpplaten zijn geanalyseerd met een polarisatie
lichtmicroscoop met vergrotingen tot 500 maal. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de hiervoor gangbare
handboeken.2
2.4 Leeswijzer
De resultaten van de analyse worden beschrijvend weergegeven met daaropvolgend de interpretatie en de
beantwoording van de vraagstelling. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie.

3 Analyse vondstnummer 16
3.1 Beschrijving vondstnummer 16
Laag 1 11-14 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit matig siltige, zwak zandige,
sterk humeuze, kalkrijke klei. De grondmassa is matig
gelaagd. De gelaagdheid wordt veroorzaakt door een
wisselende hoeveelheid silt, zand en organisch
materiaal per laagje en de horizontale oriëntatie van
langwerpige plant,- wortel en of weefselresten.
De orientatie van de gelaagdheid is horizontaal.
Het aanwezige organische materiaal ligt ingebed in de
grondmassa en bestaat uit fragmenten van plant-,
wortel-, en/of weefselresten. Het formaat van de
afzonderlijke fragmenten loopt sterk uiteen van het
formaat van een siltkorrel tot en met een doorsnede
van een centimeter. Verspreid door de grondmassa zijn
enkele clusters bestaande uit ijzerfosfaten aanwezig.
De overgang met laag 2 is relatief scherp.
Laag 2 20-32 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit matig siltige, matig humeuze,
kalkrijke klei. De grondmassa is matig gelaagd. De
gelaagdheid wordt veroorzaakt door een wisselende
hoeveelheid silt en organisch materiaal die per laagje
aanwezig is en de horizontale oriëntatie van
langwerpige plantenresten. De oriëntatie van de
gelaagdheid is zowel horizontaal als verticaal en alles
daartussen in. Het aanwezige organische materiaal
bestaat uit plant-, wortel-, en/of weefselresten. Deze
deeltjes hebben een redelijk goede sortering en zijn
allemaal ongeveer enkele tienden van een millimeter
groot. Ingebed in de grondmassa zijn drie relatief grote
houtfragmenten aanwezig. Twee van deze fragmenten
bevinden zich in de top van deze laag en hebben een
gezamenlijk oppervlak van enkele vierkante
centimeters. Het derde fragment bevindt zich enkele
centimeters dieper in deze laag en heeft een afmeting
van anderhalve centimeter bij een halve centimeter.
In deze houtfragmenten zijn clusters met ijzerfosfaten
aanwezig. Ter hoogte van overgangen tussen relatief
fijn sediment en wat grover sediment zijn ijzeroxides
aanwezig. Verspreid door de grondmassa zijn op enkele
plekken ijzerfosfaten aanwezig. De gehele grondmassa
bevat een fijne neerslag aan verkoold plantaardig
materiaal. Deze deeltjes zijn niet groter dan het formaat
uiterst fijn zand en beslaan nergens meer dan één
procent van de grondmassa.
2

Stoops 2003 en Macphail et al. 2018.
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Laag 3 32-34 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit matig zandig, matig humeus,
kalkrijk silt. De zandkorrels bestaan hoofdzakelijk uit
zeer fijn zand. De grondmassa is matig gelaagd. De
gelaagdheid wordt veroorzaakt door de horizontale
oriëntatie van langwerpige plantenresten. Het
aanwezige organische materiaal bestaat uit plant-,
wortel-, en/of weefselresten. Deze deeltjes hebben een
redelijk goede sortering en zijn allemaal ongeveer enkele
tienden van een millimeter groot. In de grondmassa zijn
twee sterk afgeronde aggregaten aanwezig. Het eerste
aggregaat bestaat uit zwak tot matig siltige, sterk
humeuze, kalkloze klei. De grondmassa in dit aggregaat
is gelaagd. De gelaagdheid wordt veroorzaakt door de
afwisseling in de hoeveelheid silt en organisch materiaal
dat per laag aanwezig is. Dit aggregaat beslaat ongeveer
een derde van de grondmassa. Het tweede aggregaat
bestaat uit zwak siltige, uiterst humeuze, kalkloze klei.
Het organisch materiaal bestaat hoofdzakelijk uit
weefselresten. Dit aggregaat heeft een formaat van twee
bij één centimeter. Verspreid door de grondmassa zijn
op enkele plekken ijzerfosfaten aanwezig. De overgang
met laag 4 is relatief scherp.

Afb. 5. Slijpplaten traject 11-41 cm
Laag 4 34-34,5
De grondmassa bestaat uit matig zandig, zwak humeus, kalkrijk silt. De zandkorrels bestaan hoofdzakelijk uit
zeer fijn zand. De grondmassa is gelaagd. De gelaagdheid wordt veroorzaakt door de horizontale oriëntatie van
langwerpige plantenresten. Het aanwezige organische materiaal bestaat uit plant-, wortel-, en/of weefselresten. Deze
deeltjes hebben een redelijk goede sortering en zijn allemaal ongeveer enkele tienden van een millimeter groot.
Langwerpige deeltjes liggen hoofdzakelijk horizontaal georiënteerd in de grondmassa. De overgang met laag 5 is zeer
scherp.
Laag 5 34,5-37 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit twee aggregaten die matig tot sterk zijn afgerond. Het grootste aggregaat beslaat ongeveer
vijfenzeventig procent van de grondmassa. Dit aggregaat bestaat uit matig tot sterk siltige, zwak zandige, kalkloze
matig humeuze klei. De grondmassa in dit aggregaat is gelaagd. De gelaagdheid wordt veroorzaakt door de afwisseling
in de hoeveelheid silt, zand en organisch materiaal dat per laag aanwezig is. In de linkerhelft van het aggregaat is de
gelaagdheid verticaal georiënteerd en aan de rechterzijde horizontaal. De linkerhelft en rechterhelft worden van
elkaar gescheiden door een boogvormige vervloeiing. In dit aggregaat zijn enkele houtskooldeeltjes aanwezig. Deze
hebben allen een rechthoekig vorm met een scherpe begrenzing. Qua formaat variëren de deeltjes tussen de twee tot
en met vier millimeter. De houtskooldeeltjes zijn niet gefragmenteerd. Het andere aggregaat beslaat ongeveer vijftien
procent van de grondmassa. Dit aggregaat bestaat uit sterk siltige, zwak zandige, sterk humeuze, kalkhoudende lutum.
Deze aggregaten worden van elkaar gescheiden door twee laagjes waarvan de eerste bestaat uit zwak siltige, matig
humeuze, kalkrijke klei en de tweede uit matig siltige, zwak zandige, zwak humeuze, kalkrijke klei. Deze twee laagjes
zijn samen op het breedste punt maximaal tweeëneenhalve millimeter dik. In dit laagje zijn zeer fijne fragmentjes
verkoold plantaardig materiaal, een cluster houtas en een fragmentje verbrand bot aanwezig. Geen van deze deeltjes
is groter dan het formaat uiterst fijn zand.
Laag 6 37-37,5 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit matig zandig, zwak humeus, kalkrijk silt. De zandkorrels bestaan hoofdzakelijk uit zeer fijn
zand. Er zijn enkele korrels aanwezig die behoren tot de fracties uiterst-, en zeer grof zand. De grondmassa is gelaagd.
De gelaagdheid wordt veroorzaakt door de horizontale oriëntatie van langwerpige plantenresten. Het aanwezige
organische materiaal bestaat uit plant-, wortel-, en/of weefselresten. Deze deeltjes hebben een redelijk goede
sortering en zijn allemaal ongeveer enkele tienden van een millimeter groot. In de grondmassa zijn enkele sterk
afgeronde bodemaggregaten aanwezig. Deze aggregaten hebben allen een compacte structuur, zijn op één na kalkloos
en hebben een doorsnede van circa één millimeter. De aggregaten verschillen sterk van elkaar qua bodem
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samenstelling. Verspreid door de grondmassa zijn enkele clusters aanwezig die bestaan uit ijzerfosfaten. De overgang
met laag 7 is zeer scherp.
Laag 7 37,5-41 cm -top pollenbak
De grondmassa bestaat uit een neerslag van organisch materiaal en lutum met daarin een minimale hoeveelheid silt.
De grondmassa is zwak gelaagd. De gelaagdheid wordt veroorzaakt door de horizontale oriëntatie van enkele
langwerpige plantenresten. Het organisch materiaal bestaat uit detritus en plant-, wortel-, en/of weefselresten. Deze
resten variëren qua grootteklassen tussen het formaat van enkele microns tot en met enkele centimeters. De
grondmassa bevat een minimale hoeveelheid pyriet.
3.2 Interpretatie vondstnummer 16
De basis van het bemonsterde profiel (laag 7) is gevormd in een nat milieu onder zeer rustige
afzettingsomstandigheden waarbij hoofdzakelijk dood organisch materiaal en lutum is neergeslagen. Deze laag wordt
geïnterpreteerd als een waterbodem, afbeelding 6.

Afb. 6. Grondmassa laag 7.
Vervolgens vind er een milieuomslag plaats en wordt kalkrijk, zandig silt afgezet (laag 6). Gezien de relatief abrupte
overgang tussen laag 6 en 7 in combinatie met de aanwezigheid van zand, kan worden aangenomen dat deze laag,
zeker ten opzichte van laag 7, onder relatief dynamische omstandigheden is afgezet, afbeelding 7. Gelet op de
hoeveelheid en minimale korrelgrootte van het aanwezige zand (fractie uiterst fijn) betreft het hier echter geen
afzetting met een sterk erosief karakter.

Afb. 7. Grondmassa met daarin de overgang tussen laag 6 en 7 (linker afbeelding in doorvallend licht, rechter afbeelding
in gekruist licht).
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Het in deze laag aanwezige organische materiaal is afkomstig van elders en afgezet met het aangevoerde klastische
sediment. De goede sortering en hoofdzakelijk horizontale oriëntatie van deze organische resten zijn hier
aanwijzingen voor. In deze laag zijn enkele, voornamelijk kalkloze, bodemaggregaten aanwezig die op basis van hun
samenstelling en compactheid hoogst waarschijnlijk geïnterpreteerd kunnen worden als ongebakken en/of gebakken
aardewerk, afbeelding 8. Aangezien deze aggregaten sterk afgerond zijn en allemaal ongeveer even groot (doorsnede
één millimeter), betreft het hier her-afgezet materiaal. Op basis van het formaat gaat het hier om materiaal dat uit de
directe omgeving van de monsterlocatie afkomstig is (maximaal enkele tientallen meters).

Afb. 8. Grondmassa laag 6 met daarin sterk afgeronde aggregaten die vermoedelijk bestaan uit ongebakken/gebakken
aardewerk.
Het bovenliggende pakket (lagen 3, 4 en 5) bestaat net als laag 6 uit fijn kalkrijk klastisch sediment dat onder relatief
hoog energetische afzettingsomstandigheden is aangevoerd maar niet erosief is. In tegenstelling tot laag 6, worden
deze lagen gedomineerd door de aanwezigheid van een aantal relatief ‘grote’ bodemaggregaten (doorsnedes van
enkele centimeters). In dit pakket, ter hoogte van laag 5, lag ook de aardewerk scherf die tijdens de monstername
werd aangetroffen. Gezien het relatief ‘grote’ formaat zijn deze aggregaten en de scherf niet aangevoerd met het
relatief fijne klastisch sediment maar betreft het hier materiaal dat door betreding en dump/stort op deze locatie
terecht is gekomen. Aangezien de afzonderlijke lagen alsook de aggregaten nog duidelijk te onderscheiden zijn in de
grondmassa, kan aangenomen worden dat er sprak is van incidentele activiteiten.
Vervolgens neemt de afzettingsdynamiek wat af en wordt onder relatief rustige doch wisselende
afzettingsomstandigheden een gelaagd pakket kalkrijke, siltige klei afgezet dat wordt geïnterpreteerd als een
‘lage’/’natte’ oeverafzetting (laag 2). Hernieuwde aanvoer van sediment in deze afzetting vond dusdanig frequent
plaats dat op geen enkele moment tijdens de vorming van deze oeverafzetting bodemvorming is opgetreden in de
vorm van vegetatiegroei en ontkalking. Het organische materiaal dat aanwezig is, is met het klastische sediment mee
aangevoerd. De aanwezigheid van sedimentaire gelaagdheid is een aanwijzing dat deze oever afgezet is onder
natuurlijk omstandigheden. De oriëntatie van de sedimentaire gelaagdheid wisselt echter sterk en is niet toe te
schrijven aan enige vorm van natuurlijke sedimentatieprocessen, afbeelding 9.

Afb. 9. Grondmassa laag 2 met verticaal georiënteerde sedimentaire gelaagdheid.
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Onder natuurlijke omstandigheden wordt sediment namelijk in horizontale laagjes afgezet. Vervorming van
sedimentaire gelaagdheid kan optreden op locaties waar druk uitgeoefend wordt op slap/nat sediment. Zoals
wanneer een object van bovenaf in plastisch materiaal wordt gedrukt. Een dergelijk verschijnsel kan gemakkelijk
optreden bij betreding van niet gerijpte of slechts zwak gerijpte klei. Gezien het ontbreken van duidelijke
bodemvormende processen zoals vegetatiegroei en ontkalking kan daar in dit geval zonder meer sprake van zijn
geweest op de monsterlocatie. Of deze betreding toe te schrijven is aan mens en/of dier is op basis van dit onderzoek
niet te zeggen.
In de top van deze laag liggen enkele relatief grote fragmenten hout in het afgezette sediment. Aangezien het
soortelijk gewicht van hout ten opzicht van siltige klei aanzienlijk kleiner is, kan het hier om verspoelde houtresten
gaan. Een andere mogelijkheid is dat het hier houtresten betreft die afkomstig zijn van een activiteit waarbij hout is
gebruikt/bewerkt op de monsterlocatie. Om wat voor activiteiten het hier zou kunnen gaan is met behulp van dit
onderzoek niet aan te tonen.
Deze natte oeverafzetting wordt afgedekt door een pakket dat bestaat uit kalkrijk, zandig silt met daarin veel
verspoelde organische resten. De overwegend horizontale oriëntatie van de langwerpige organische resten zijn een
aanwijzing dat het hier een afzetting betreft die onder natuurlijk omstandigheden is gevormd, afbeelding 10.

Afb. 10. Grondmassa laag 1.
Ondanks de duidelijk overgang van laag 1 naar laag 2, is er geen sprake van sterk eroderende omstandigheden. Net als
bij de overgang tussen laag 6 en 7 zijn de aanwezige zandkorrels namelijk niet groter zijn dan het formaat uiterst fijn
zand, waardoor erosie tot een minimum beperkt zal zijn gebleven.
Het gehele bemonsterde profiel bevat ijzerfosfaten. Op basis van dit onderzoek is echter niet met zekerheid vast te
stellen om welk type ijzerfosfaten het hier gaat. Aangezien de monsterlocatie deel uitmaakt van een archeologische
vindplaats, die op basis van het vondstmateriaal gedateerd is in met name de Romeinse tijd, betreft het hier
waarschijnlijk fosfaten die afkomstig zijn van (dierlijke) mest.
3.2 Interpretatie vondstnummer 16
1.

Is het vast te stellen hoe snel het bodempakket/oeverwallaag waarin het vondstpakket aanwezig is, is afgezet?
Zo ja, is hier sprake van een geleidelijke en langdurige opbouw of een kortstondige, "event"-afzetting?
Archeologen van de gemeente Dordrecht hebben de laag met daarin het vondstpakket in het veld aangeduid
als één laag met laagnummer 3. Op basis van dit onderzoek is deze laag onderverdeeld in vijf lagen met de
nummers 2 tot en met 6.
De lagen 3 tot en met 6 zijn onder relatief dynamische afzettingsomstandigheden gevormd. Laag 2 is onder
relatief rustige afzettingsomstandigheden gevormd.
De in het veld aangeduide laag 3 is dan ook niet gevormd door een kortstondige éénmalige afzetting maar
onder wisselende afzettingsomstandigheden in een hoofdzakelijk opslibbend milieu bestaande uit meerdere
fasen. Hernieuwde aanvoer van sediment vond dusdanig frequent plaats dat op geen enkele moment tijdens
de vorming het bemonsterde profiel bodemvorming is opgetreden in de vorm van vegetatiegroei en
ontkalking.
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Aansluitend op bovenstaande vraag: is het vast te stellen of de depositie van het vondstmateriaal in deze
afzetting een proces is geweest van geleidelijke en langdurige "in-situ" depositie of dat er sprake is van een
abrupte/energierijke "event-depositie" zoals bij voorbeeld door een overstroming?
Aan de basis van laag 3 (laag 6) is sprake van enkele verspoelde artefacten die afkomstig zijn uit de directe
omgeving van de monsterlocatie. Deze artefacten zijn relatief klein (doorsnede één millimeter). Aangezien de
grootste fractie aan klastische materiaal bestaat uit zeer fijn zand, zullen artefacten die groter zijn dan één
millimeter niet mee getransporteerd worden in dit type sediment.
De aggregaten die aanwezig zijn in de lagen 3 tot en met 5 zijn te groot om met het afgezette sediment mee
aangevoerd te zijn. Deze zullen dan ook zeer waarschijnlijk door betreding of stort op deze plek terecht zijn
gekomen.
In laag 2 zijn behalve de fragmenten hout geen artefacten aanwezig. Gezien de relatief rustige
afzettingsomstandigheden waaronder deze laag gevormd is, zal aanwezig antropogeen materiaal (groter dan
één millimeter) niet met het sediment mee aangevoerd zijn maar door betreding of stort in deze laag terecht
zijn gekomen.

3.

Is het vast te stellen of er ten opzichte van het vondstmateriaal sprake is van een depositie in den droge of in den
natte? Of mogelijk een hybride optie, waarin sprake is van een afzetting in den droge (op hoge oeverwal) die
aansluitend is vernat/verspoeld?
In het gehele bemonsterde profiel is sprake van depositie in de natte. Er zijn namelijk geen indicatoren in de
vorm van vegetatiegroei en ontkalking die duidden op (deels) droge omstandigheden. Het aanwezige
antropogene materiaal dat kleiner of gelijk is aan één millimeter is mee aangevoerd met het afgezette
sediment en afkomstig uit de directe omgeving van de monsterlocatie. De aggregaten zijn door betreding
en/of dump in het waterverzadigde sediment terecht gekomen.

4.

Zijn er in de overgang van de onderliggende, oudere oeverwalafzetting naar de afzetting met de vondsten
aanwijzingen aanwezig voor een energierijke, insnijdende/verspoelende geogenetische vorming van deze laag?
In de slijpplaten zijn geen aanwijzingen aanwezig die duidden op een ‘oudere’ oeverwalafzetting. Laag 7, die
de basis vormt van het bemonsterde profiel, wordt op basis van dit onderzoek geïnterpreteerd als een
waterbodem. De overgang met de bovenliggende laag 6 is relatief scherp. Dit is een aanwijzing dat er sprake
kan zijn van enige vorm van erosie op dit niveau. Aangezien de aanwezige zandkorrels niet groter zijn dan
het formaat uiterst fijn zand, zal de erosie op dit niveau echter tot een minimum beperkt zijn gebleven.

5.

Kan de afzettingslaag met het vondstmateriaal ontstaan zijn als een droge overwal met daarop een leef/vondst- en sporenlaag die door langdurige vernatting onder water geheel onleesbaar en onherkenbaar is
geworden en waarbij de vondsten geheel door het verzadigde bodempakket verspreid zijn?
Nee, het hoge kalkgehalte en de aanwezige (micro) gelaagdheid, zijn een aanwijzingen dat het gehele
bemonsterde profiel gevormd is onder natuurlijke afzettingsomstandigheden in een opslibbend milieu dat
op geen enkel moment aan oppervlakteprocessen zoals vegetatiegroei en ontkalking blootgesteld heeft
gestaan.

6.

Zijn er in het bodempakket met de vondsten aanwijzingen aanwezig voor de mogelijke
afwezigheid/onleesbaarheid van eventuele antropogene sporen? En zo ja, zijn hiervoor eventuele postdepositionele processen of oorzaken aan te wijzen?
Zie antwoord op vraag 5.
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4 Conclusie vondstnummer 16
Tijdens het veldwerk is door archeologen van de gemeente Dordrecht, ter hoogte van het Gezondheidsplein
Middenzone, een vondstlaag gedefinieerd (laag 3) waarbij het merendeel van het aanwezige vondstmateriaal zich in
het onderste deel van deze laag bevindt. Om een beter begrip te krijgen waarom het vondstmateriaal zich vooral in dit
deel van de laag manifesteert, is ingezet op het doen van een slijpplatenonderzoek.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat het onderste deel van laag 3 bestaat uit gelaagde afzettingen die gevormd zijn
onder natuurlijke afzettingsomstandigheden in een opslibbend milieu dat op geen enkel moment aan
oppervlakteprocessen, zoals vegetatiegroei en ontkalking, blootgesteld heeft gestaan (lagen 3 tot en met 6).
Het aanwezige antropogene materiaal dat kleiner of gelijk is aan één millimeter is mee aangevoerd (verspoeld) met
het afgezette sediment en afkomstig uit de directe omgeving van de monsterlocatie. De aggregaten zijn door betreding
en/of dump in het waterverzadigde sediment terecht gekomen. Het betreft hier echter geen intensief betreden zone
aangezien de natuurlijke gelaagdheid van het sediment nog (deels) aanwezig is en er geen sprake is van menging van
de ondergrond. Waarom het materiaal hier gestort/gedumpt is, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen.
Een mogelijkheid kan zijn dat er in de directe omgeving (bijvoorbeeld hoger op de oever) van de monsterlocatie, ten
tijde van de vorming van de lagen 3 tot en met 6, sprake was van menselijke activiteit/bewoning en dat de
aangetroffen artefacten restanten betreffen van deze bewoningsfase.
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Dierlijke resten uit de Romeinse vindplaats 1 in het Gezondheidspark (Middenzone) te Dordrecht

Inleiding
In het binnenkort te bebouwen plangebied Gezondheidspark-Middenzone in de gemeente Dordrecht
is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is op de zuidoever van de Dubbel
een vindplaats (vindplaats 1) uit de Romeinse tijd aangetroffen. Daarnaast zijn enkele scherven uit de
IJzertijd gevonden en in dezelfde oeverzone zijn ook in-situ staakjes en een ex-situ liggende paal uit de
IJzertijd aanwezig.
Er zijn geen gebouwstructuren uit de Romeinse tijd gevonden maar de opgravers gaan er vanuit dat
er in de 1e en 2e eeuw mogelijk een gebouw (huis/villa) heeft gestaan dat, door bijvoorbeeld een
overstroming, (grotendeels) onder water is komen te staan. Bij eerder onderzoek in het plangebied
zijn hiervoor eveneens aanwijzingen gevonden.1 Nadat het gebouw onder water stond is het
gesloopt en zijn de bruikbare materialen afgevoerd. Het opgegraven vondstcomplex representeert
mogelijk de verspoelde resten van de bewoning. In dit rapport zijn de resultaten van het
archeozoölogische onderzoek naar de dierlijke resten beschreven.

Onderzoeksopdracht en Vraagstellingen
In het Programma van Eisen zijn geen vragen opgenomen die specifiek betrekking hebben op het
archeozoölogische onderzoek.2 Wel kan het onderzoek bijdragen aan het antwoord op de vraag naar
de conservering van de vindplaats.
Daarnaast zijn in het Evaluatie – en Selectierapport enkele aanvullende onderzoeksvragen
opgenomen ten aanzien van de Romeinse dierlijke resten.3

-

Hoe is het zoölogische complex van deze vindplaats te interpreteren in relatie tot andere
(vergelijkbare) Romeinse vindplaatsen uit de 1e en 2e eeuw? En is op basis van het
zoölogische afval de specifieke aard van de vindplaats (beter) te duiden? Is er bijvoorbeeld
sprake van de neerslag van een ‘gewone’ woonlocatie (huis/villa)? Of zijn er relaties te
leggen met vindplaatsen die een meer militair karakter hebben?

-

Is er sprake van een bovengemiddelde vertegenwoordiging van wild in het zoölogische
complex? En zo ja, is hieruit de aard van de aanwezigheid van de Romeinen op deze locatie
te interpreteren? Wijst de aard van het component wild mogelijk op een initiële (intensieve)
kolonisatie waarbij er in deze fase nog sprake is van veel wild in de directe omgeving? Zijn er
in het zoölogische complex diersoorten aanwezig die hier door de Romeinen (zouden) zijn
geïntroduceerd zoals konijn of damhert?

-

Indien het zeefmonster ook bekeken zal worden: is er ook sprake van een component vis (en
(macro) botanische resten?

1

Dorst & Bosman 2013.
M.C. Dorst 2020.
3
M.C. Dorst 2021.
2
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Materiaal en Methoden
Dit onderzoek omvat 87 dierlijke botfragmenten die afkomstig zijn van 83 skeletelementen. Op basis van
de KNA degradatieklasse zijn de fragmenten te omschrijven als goed geconserveerd dierlijk bot.4 Het
dierlijke botmateriaal is vooral met de hand verzameld, maar er is ook bot verzameld uit een
grondmonster dat is gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Het onderzochte materiaal
omvat al het in het veld verzamelde dierlijk bot.
Bij de determinatie van het botmateriaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van Archeoplan
Eco te Delft. Tijdens de analyse zijn gegevens genoteerd met betrekking tot diersoort, skeletelement,
leeftijd, sekse, fragmentatie, afmeting en specifieke kenmerken zoals hak- of snijsporen en sporen van
verbranding, vraat of pathologische aandoeningen. Deze gegevens zijn opgeslagen in de door Archeoplan
Eco ontwikkelde database voor archeozoölogisch onderzoek BonBone (versie 2.0).
Het skelet van schapen en geiten lijkt sterk op elkaar maar het is bij dit onderzoek mogelijk gebleken om
een schedelfragment op morfologische gronden aan een schaap toe te wijzen.
De zoogdierresten die niet meer op soort zijn gebracht, zijn ingedeeld naar diergrootte. Dieren ter grootte
van een rund of paard vallen onder de grote zoogdieren, terwijl een schaap, geit, varken of hond tot de
middelgrote zoogdieren zijn te rekenen. Botresten van kleine zoogdieren zijn niet aangetroffen. Van de
skeletresten zijn diverse maten genomen.
Een leeftijdsschatting van de dieren is enerzijds gebaseerd op de epifysaire vergroeiingsstadia van met
name pijpbeenderen en anderzijds op de doorbraak-, wisseling- en slijtagestadia van gebitselementen.5

Resultaten
De dierlijke skeletelementen zijn aangetroffen in de Romeinse vondstlaag (n=76) en in een grondmonster
uit de oeverwalafzetting (n=7, Tabel 1).
Hoewel het botmateriaal goed is geconserveerd, is het wel enigszins gefragmenteerd: van 79% van de
zoogdierresten is slechts een kwart of minder van het oorspronkelijke bot aanwezig. De fragmentatie is
enerzijds een gevolg van menselijk handelen (slachten en uitbenen) en anderzijds van postdepositionele
processen (vertrapping, bodemerosie).
Naast de zoogdieren zijn ook resten van vogels en een amfibie gevonden. Amfibie is gerepresenteerd
door een pijpbeen (tibio-fibula) van een kikker of een pad. Het botje is afkomstig uit de oeverwalafzetting
en het is goed mogelijk dat het zonder toedoen van de mens tussen de overige botresten terecht is
gekomen. Er is geen poging ondernomen om het nader te specificeren.

44
5

KNA 4.1, OS11 subspecificatie dierlijk bot.
Habermehl 1975; codering gebitsslijtage volgens Grant 1982; leeftijdschatting conform Hambleton 1999.

3

Dierlijke resten uit de Romeinse vindplaats 1 in het Gezondheidspark (Middenzone) te Dordrecht

Tabel 1 Spectrum

dierklasse diersoort
zoogdier Rund
Schaap
Schaap/geit
Varken
Eland
Edelhert
Wild zwijn
Hertachtigen
Grote zoogdieren
Middelgrote zoogdieren
Zoogdieren
vogel
Wilde eend
Vogels
amfibie
Kikkers en padden
totaal
n
nAF

handverzameld 2 mm zeef
n
n
34
1
2
8
1
3
1
1
17
6
1
5
1
1
1
76
7

totaal
n nAF Taxonomische naam
34 34 Bos taurus
1
3 Ovis aries
2
2 Ovis aries/Capra hircus
8
8 Sus domesticus
1
1 Alces alces
3
3 Cervus elaphus
1
1 Sus scrofa
1
1 Cervidae
17 19
6
6
6
6
1
1 Anas platyrhynchos
1
1
1
1 Anura
83 87

aantal skeletelementen
aantal botfragmenten

De botresten van de zoogdieren zijn afkomstig van rund, varken, schaap en/of geit, eland, edelhert en
wild zwijn.
Van rund zijn skeletelementen uit alle lichaamsdelen (kop, voor- en achterpoot en voet) gevonden, maar
elementen uit de romp lijken te ontbreken. Kleine fragmenten van rompelementen zoals wervels en
ribben zijn echter lastig op soort te brengen en daarom onder gebracht in de groep grote zoogdieren. Het
is mogelijk dat deze fragmenten ook afkomstig zijn van runderen. Negen postcraniale leeftijdsbepalingen
maken duidelijk dat er dieren zijn geslacht op jonge leeftijd (jonger dan tien maanden) maar ook op
oudere leeftijd (ouder dan drieënhalf jaar). Een onderkaak is van een pasgeboren kalf. Er zijn diverse haken snijsporen te zien op de runderresten, die getuigen van het doorhakken van de schedel om bij de
hersenen te kunnen, het loshakken van de onderkaak en het doorhakken van de pijpbeenderen om het
vlees in kleine porties te verdelen. Ook vertoont een dijbeen schraapsporen die zijn achtergebleven
tijdens het van het bot losschrapen van het vlees.
Varken is vertegenwoordigd door resten uit de kop, de voorpoot en de achterpoot. Ook bij dit dier
ontbreken de rompelementen. Mogelijk zijn enkele ribfragmenten, die bij de groep middelgrote
zoogdieren zijn ingedeeld, afkomstig van varkens. Een proximaal vergroeid spaakbeen is van een dier dat
ouder is geworden dan een jaar. Een onderkaak geeft een nauwkeuriger slachtleeftijd: het is van een
varken dat is geslacht in het tweede levensjaar (14-21 maanden). Op het spaakbeen is een hakspoor te
zien.
Een kopfragment is van een schaap en twee skeletelementen van schaap en/of geit komen uit de
achterpoot en de voet. Wellicht zijn enkele ribfragmenten van middelgrote zoogdieren ook van schaap of
geit. Er zijn voor deze diersoort(en) geen leeftijdsbepalingen voorhanden. Bij het achterhoofdsgat op de
schapenschedel is een hakspoor te zien die is ontstaan bij het afhakken van de kop.
Een rechter onderkaak is op basis van de afmeting van de kiezen toe te wijzen aan een wild zwijn. Ook de
vorm van de kaak lijkt sterk op wild zwijn. Het dier is geslacht in het tweede levensjaar (14-21 maanden).
Het kaakgewricht is doorgehakt om de onderkaak los te maken van de schedel.

4

Figuur 1 gewei edelhert (https://www.hetedelhert.nl/alles-over-het-edelhert/599-edelhert-gewei)

Hertachtigen zijn gerepresenteerd door geweifragmenten. Een groot fragment is van een eland. Een van
de takken is afgesneden, mogelijk om er een gebruiksvoorwerp van te maken. Ook van edelhert is gewei
aanwezig. Het gaat om de middentak (fig. 1) die sporen van bewerking vertoont. Er zijn in de
lengterichting facetten afgehakt of -gesneden. De punt van het de geweitak is enigszins glimmend maar
dit kan zijn ontstaan terwijl het hert de bast van het gewei afveegt. Met welk doel de tak door mensen is
bewerkt is niet duidelijk. Een aanzet van een gewei, de rozenkrans, is van een eland of een edelhert. Het
gaat om een afgeworpen gewei. Er zijn geen andere skeletelementen van edelhert of eland gevonden,
hetgeen inhoudt dat de geweifragmenten van de hertachtigen niet persé door jacht zijn verkregen, maar
kunnen zijn verzameld .
Er zijn twee vogelresten gevonden. Slechts een botrest is op soort te brengen, namelijk een dijbeen van
een wilde eend. Op het distale deel is een snijspoor te zien.

Samenvattend
Het is niet duidelijk of de goed geconserveerde maar gefragmenteerde dierlijke resten uit de IJzertijd of
de Romeinse tijd dateren. Ze vertonen slachtsporen en hieruit is af te leiden dat het botmateriaal
voedselafval representeert; het laat zien dat het vlees van rund, varken en schaap en/of geit is gegeten. Er
zijn weinig gegevens over de slachtleeftijden van de dieren voorhanden zodat niet duidelijk is of de
gedomesticeerde dieren voor andere doeleinden zijn gebruikt voordat ze werden geslacht voor het vlees.
Behalve het vlees van de gebruikelijke consumptiesoorten stond ook wild zwijn en gevogelte als eend op
het menu. Door de Romeinen geïntroduceerde diersoorten zijn niet gevonden en helaas is niet duidelijk
geworden of ook vis is gegeten.
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Bij het voorafgaande proefsleuvenonderzoek in het plangebied zijn naast de gebruikelijke
consumptiesoorten eveneens wilde diersoorten gevonden zoals edelhert, ree en bever.6 In hoeverre deze
dieren zijn gejaagd voor het vlees is lastig te bepalen. Van eland, edelhert en ree is alleen gewei gevonden
en gewei kan zijn verzameld zonder het dier te jagen. Bewerkingssporen op enkele geweifragmenten
geven aan dat het als grondstof is gebruikt om voorwerpen van te maken. De bever is gerepresenteerd
door een schedel en een kaak. Of het gaat om een bever die ter plekke is doodgegaan waarna de botten
tussen de andere vondsten terecht zijn gekomen of om een dier dat voor de pels is bejaagd, is niet
duidelijk.
De samenstelling van de botassemblage vormt geen aanleiding om een militair karakter te
veronderstellen. In een militaire omgeving is onder meer paard te verwachten en die diersoort ontbreekt
in deze assemblage. Het aantreffen van wilde zoogdieren in rurale nederzettingen (zoals is onderzocht
voor de iets noordelijker gelegen civitas Cananefatium) is niet ongebruikelijk. Net als in de Dordtse
nederzettingen gaat het nooit om grote hoeveelheden. De jacht speelde naast de veeteelt slechts een
bescheiden rol.7
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Bijlagen
Bijlage 1 Verdeling van de skeletelementen over de lichaamsdelen

dierklasse lichaamsdeel skeletelement
zoogdier kop
Gewei
Schedel
Bovenkaak
Onderkaak
Gebitselement bovenkaak
Gebitselement onderkaak
romp
Lendewervel
Wervel
Rib
voorpoot
Schouderblad
Opperarmbeen
Spaakbeen
achterpoot Bekken
Dijbeen
Scheenbeen
voet
Hielbeen
Middenhandsbeen
Middenvoetsbeen
Middenhandsbeen / middenvoetsbeen
overig
Pijpbeen
Niet te determineren
vogel
poot
Dijbeen
overig
Pijpbeen
totaal
n
aantal skeletelementen

Rund Schaap Schaap/geit Varken
n
n
n
n
1
1
1
3
1
1
2
2
2
6
2
1
4
5
4
1
1
2
1
1
2
1
34
1
2
8

Grote Middelgrote
Eland Edelhert Wild zwijn Hertachtigen zoogdieren zoogdieren Zoogdieren Wilde eend vogels
n
n
n
n
n
n
n Latijnse naam
1
3
1
- Cornibus
- Cranium
- (pre)maxilla
1
- Mandibula
- Dentes superior
- Dentes inferior
1
- Vertebra lumbalis
1
- Vertebra
6
5
- Costa
- Scapula
- Humerus
- Radius
1
- Pelvis
1
- Femur
- Tibia
- Calcaneus
- Metacarpus
- Metatarsus
- Metapodium
7
- Os longum
1
6
- Indet.
1
- Dijbeen
1 Os longum
1
3
1
1
17
6
6
1
1

Bijlage 2 Leeftijdsbepaling
aan de hand van het postcraniale skelet
diersoort
leeftijd in maanden skeletelement
Rund
07-10
Bekken
07-10
Schouderblad
12-15
Spaakbeen
15-20
Opperarmbeen
24-30
Middenhandsbeen
24-30
Middenvoetsbeen
36
Hielbeen
42
Dijbeen
Varken
12
Spaakbeen

Prox_Dist
Acetabulum
Distaal
Proximaal
Distaal
Distaal
Distaal
Proximaal
Proximaal
Proximaal

aan de hand van het gebit
diersoort
skeletelement
Rund
Onderkaak
Varken
Onderkaak
Wild zwijn Onderkaak

gebitsformule
dP234M1db
C(P1)P234M12M3db
(I123)CP1234M123

L_R
Rechts
Rechts
Rechts

Niet vergroeid Vergroeid
n
n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

dP4
c
-

slijtagestadia (Grant 1982)
P4
M1
M2
V
NDB
b
g
d
b
e
d

M3
NDB
DB
c

MWS
2
24
27

Leeftijd in maanden
0m- 1m
14 m - 21 m
14 m - 21 m

Bijlage 3 Maten van de zoogdierbotten (in mm)

Diersoort
Rund
Wild zwijn
Varken

skeletelement M1_M3
Opperarmbeen
Onderkaak
80,6
Onderkaak
-

M1WA
10,2
10,2

M1_M3
M1WA
M1WP
M2WA
M2WP
M3L
M3WA
BT

Mandibula lengte molaren
Mandibula M1 breedte voorzijde
Mandibula M1 breedte achterzijde
Mandibula M2 breedte voorzijde
Mandibula M2 breedte achterzijde
Mandibula M3 lengte
Mandibula M3
Humerus grootste breedte trochlea

M1WP
11,9
10,4

gebit
M2WA
14,4
12,6

M2WP
16,5
12,6

M3L
38,8
-

M3WA
18,3
-

pijpbeen
BT
72,1
-
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Bijlage 3: Isotopenonderzoek
Isotopenonderzoek naar de herkomst van een vroegmiddeleeuwse
man uit Wolbrandskerke/Kruiskerke
Vrije Universiteit Amsterdam
Lisette M. Kootker
SL2021‐05, september 2021

1

Introductie
Tijdens de opgraving van het verdronken dorp Wolbrandskerke/Kruiskerke zijn de skeletresten van een volwassen man (19‐
25 jaar) aangetroffen die uit de Vroege Middeleeuwen bleek te dateren (AD 416‐540). Deze datering is voor de regio
Dordrecht bijzonder. Op vondsten uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Vollen Middeleeuwen na ontbraken resten uit de
tussenliggende periode. Deze man representeert derhalve een bijzondere vondst en derhalve is besloten isotopenonderzoek
uit te voeren naar zijn herkomst. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

2

Isotopenarcheologie
2.1

Paleomobiliteit

De afgelopen 30 jaar heeft de toepassing van methoden en technieken uit de geologie en biologie een vogelvlucht genomen
in de archeologie. Door middel van isotopenonderzoek kan onderzocht worden waar een mens of dier de eerste levensjaren
heeft doorgebracht, wat er gegeten werd, maar ook in welke seizoenen dieren geboren en geslacht werden. Hiertoe worden
naar de kleinste bouwstenen gekeken waaruit de mens, dier en alles om ons heen is opgebouwd: atomen. De atomen van
een gegeven element hebben hetzelfde atoomnummer; ze bevatten hetzelfde aantal protonen. Maar van enkele elementen
bestaan er verschillende vormen van deze atomen; atomen met hetzelfde atoomnummer, maar het aantal neutronen in de
atoomkern varieert. Deze verschillende vormen noemen we isotopen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld 12C, 13C en 14C: allemaal
atomen van het element koolstof, maar bij 13C en 14C zitten respectievelijk één en twee neutronen extra in de kern. Voor het
onderzoek naar paleomobiliteit zijn verschillende isotopensystemen te gebruiken, zoals dat van zuurstof (O), waterstof (H),
neodymium (Nd), lood (Pb) en ook strontium (Sr). Bij het isotopenonderzoek naar het dieet kunnen onder andere de
elementen koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en zink (Zn) gebruikt worden. In het onderhavige onderzoek is enkel
strontium‐ en zuurstofisotopenonderzoek toegepast om inzicht te krijgen in de herkomst van vrouw.
2.1.1 Strontiumisotopen
Het chemische element strontium (84Sr, 86Sr, 88Sr en het radioactieve 87Sr dat wordt gevormd door het verval van rubidium
87) bevindt zich in de geologische ondergrond. Voor herkomststudies wordt gekeken naar de ratio 87Sr/86Sr, welke een
functie is van de relatieve voorkomens van rubidium en strontium en de ouderdom van het gesteente: hoe ouder het
gesteente, hoe hoger de ratio 87Sr/86Sr en des te meer 87Rb er oorspronkelijk aanwezig was, des te hoger zal de ratio
87Sr/86Sr zijn.1 Door de hydrochemische cyclus en het proces van verwering wordt het strontium via bodems, natuurlijk
bronwater en de voedselketen opgenomen in bot‐ en tandmateriaal van mens en dier. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het
genuttigde dieet gedomineerd werd door lokaal verbouwde gewassen en lokaal begrazen vee (bijlage 1).
Het tandglazuur bestaat, in tegenstelling tot bot, bijna volledig uit hydroxyapatiet (Ca10(PO4)6(OH)2). Tandglazuur
wordt door ameloblasten gevormd tijdens de ontwikkeling van de tanden.2 Tijdens de mineralisatie van het tandglazuur
wordt het strontium uit het voedsel in de matrix van het glazuur vastgelegd.3 De leeftijd waarop dit gebeurt is afhankelijk
van het gebitselement.4 Ieder gebitselement mineraliseert op een verschillend moment in het leven (tabel 1). Het glazuur
van de melkelementen mineraliseert bijvoorbeeld al in de baarmoeder tot een paar maanden na de geboorte. De eerste kies
van het permanente gebit mineraliseert in de eerste drie levensjaren, de laatste rond het 16e levensjaar. Met het
strontiumisotopenonderzoek op tandglazuur worden daarmee de strontiumisotopenratio’s bepaald van het geologische
gebied waar een individu de eerste maanden tot de eerste zestien jaar van zijn of haar leven, afhankelijk van het te
analyseren gebitselement, gewoond heeft. Na mineralisatie verandert het glazuur niet meer.5 De ameloblasten degenereren
zelfs helemaal op het moment dat de tand doorbreekt, wat inhoudt dat het glazuur zelfs niet meer vervangen kan worden
door nieuwe aanmaak.6
1

Zie voor een compleet overzicht: Bentley, 2006.
Stevens & Lowe, 1997.
3
Bentley, 2006.
4
Zie Pye (2004) voor een overzicht.
5
Hillson, 1996.
6 Stevens & Lowe, 1997.
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Het strontiumsignaal in tandglazuur is echter zelden afkomstig van alleen de directe geologische eenheid waarin een
individu (tijdelijk) heeft geleefd. De verwering van gesteenten, de hydrologische cycli die strontium transporteren en de
biopurificatie van strontium tot bodems en in flora en fauna zorgen voor een mix van strontiumbronnen. Voor
herkomstonderzoek is het derhalve van groot belang om naast het strontium signaal van het individu, ook het biologische
beschikbare strontiumsignaal van het lokale gebied waar het individu begraven is te bepalen. Zodoende kunnen verschillen
of overeenkomsten tussen beide gedefinieerd worden. Voor Nederland is dit onderzocht en is in 2016 de eerste
Nederlandse archeologische isoscape gepubliceerd, waarin een overzicht staat van welke 87Sr/86Sr ratio’s waar verwacht
kunnen worden.7 Voor het zuiden des lands is in 2021 op basis van moderne vegetatie een nieuwe, meer gedetailleerde
kaart gepubliceerd.8 Van deze kaart moeten de 87Sr/86Sr ratio’s als extreme waarden gezien worden, omdat de 87Sr/86Sr van
het menselijk dieet een mix zal representeren van de consumptie van water, vegetatie, vlees en vis.

Tabel 1. Overzicht van veel gebruikte gebitselementen voor isotopenonderzoek en de corresponderende mineralisatieleeftijden van het
glazuur (naar: Woelfel en Scheid, 2002). Elementnummer (#) conform de FDI.
Element#
.4
.5
.6
.7
.8

Element
Eerste valse kies
Tweede valse kies
Eerste kies
Tweede kies
Derde kies

Mineralisatieleeftijd glazuur
1,5 – 5/6 jaar
2 – 7 jaar
Geboorte – 3 jaar
2,5 – 8 jaar
8 – 16 jaar

Lokaal of niet‐lokaal?
Deze vraag is de belangrijkste vraag binnen het isotopenonderzoek, maar, ondanks het feit dat er steeds meer kennis wordt
opgedaan over de biologisch beschikbare Sr in een omgeving, niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Dordrecht ligt in
de provincie Zuid‐Holland, in ‘Holoceen Nederland’. De sedimenten die hier aan het oppervlak liggen zijn veelal van mariene
of fluviatiele aard en worden naar alle waarschijnlijkheid vooral gekenmerkt door 87Sr/86Sr tussen de 0,7088 en 0,7092,
hoewel ratio’s tot 0,7095 ook voorkomen. Hoewel het werk aan een verfijndere kaart in 2021 gestart is, lijkt op het moment
van schrijven dat alle ratio’s tussen de 0,7088 en 0,7095 met enige zekerheid typisch zijn voor deze regio. De te genereren
ratio’s die buiten deze range vallen kunnen derhalve als ‘niet‐lokaal’ geïnterpreteerd worden (Bijlage 2).
2.1.2 Zuurstofisotopen
Zuurstof heeft drie stabiele isotopen: 16O, 17O en 18O. De 18O/16O‐ratio (uitgedrukt in δ18O) wordt tijdens de groei in het
tandglazuur en het botmateriaal opgenomen uit zowel het drinkwater (al dan niet verrijkt door metabolisme), uit de
atmosferische O2, als uit zuurstof in voedsel.9 De δ18O in drinkwater wordt voornamelijk bepaald door het regenwater in een
gebied. Dit wordt in West‐Europa voornamelijk beïnvloed door de afstand van een gebied tot de kust, met andere woorden
het continentale effect. Wanneer water verdampt boven de oceanen, gaan lichte isotopen makkelijker in de dampfase dan
zwaardere. Hierdoor is er een positieve discriminatie van 16O ten opzichte van 17O en 18O tijdens evaporatie.10
Door deze fractionatie is de waarde van waterdamp direct boven oceanen ongeveer ‐13‰.11 Wanneer de
waterdamp echter naar koudere atmosferen wordt getransporteerd treedt er condensatie en precipitatie (regen) op.
Opnieuw vindt er fractionatie plaats: de zwaardere 18O zal makkelijker condenseren dan de overige twee lichtere O‐
isotopen. Dit heeft als gevolg dat de regen isotopisch ‘zwaarder’ is dan de waterdamp waaruit het ontstaan is. Naarmate
men verder vanuit de kust landinwaarts gaat, regenen er meer zware zuurstofatomen uit, met als gevolg dat de waterdamp
steeds ‘lichter’ wordt. De regen wordt landinwaarts ook steeds ‘lichter’ doordat het afkomstig is van een steeds isotopisch
‘lichtere’ waterdamp. De δ18O waarden van drinkwater worden dus steeds negatiever/lager naarmate je verder van de kust
bent. Dit fenomeen heet Rayleigh‐fractionatie.12
Naast de Rayleigh‐fractionatie zijn er nog meer componenten die effect hebben op de 18O/16O‐ratio van
drinkwater, zoals de hoogte, de breedtegraad en temperatuur (vochtigheid). Deze parameters zullen hieronder kort
uitgelegd worden.
Temperatuur
Hoogte

Het temperatuureffect is direct gerelateerd aan de hoeveelheid waterdamp die een luchtmassa bij een
bepaalde temperatuur kan bevatten.13 Dit effect ligt aan de basis van de hieronder genoemde effecten.
Het hoogte‐effect wordt veroorzaakt doordat lucht door gebergtes wordt opgestuwd en dus kouder
wordt. Er ontstaat condensatie en regen waarbij opnieuw de zwaardere isotopen eerder uitregenen,
waardoor de 18O/16O‐ratio van de regen hoog in de bergen negatiever is dan het omringende laagland.14
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Breedtegraad

Het breedtegraadeffect wordt veroorzaakt doordat de meeste waterdamp ontstaat bij de evenaar en
naarmate het noordelijker of zuidelijker wordt getransporteerd – naar hogere breedtegraden – er steeds
meer zware isotopen uitregenen. Daarom wordt de δ18O van regen negatiever (isotopisch lichter)
naarmate je verder van de evenaar verwijderd bent.

Ook borstvoeding kan een effect hebben op de geanalyseerde δ18O van tandglazuur. De consumptie van borstvoeding maakt
de δ18O‐waarde van glazuur van de gebitselementen die in de eerste jaren van het leven gevormd worden positiever, omdat
moedermelk verrijkt in δ18O is. Uit onderzoek is gebleken dat eerste molaren en premolaren vergelijkbare δ18O hadden,
maar dat de δ18O‐waarden van de derde molaren gemiddeld 0,5‐0,7% lager lagen dan premolaren (p = 0,0003) en eerste
molaren (p = 0,0001) respectievelijk.15 Ook uit onderzoek van Evans en collegae (2012) komt naar voren dat er tot circa
0,8‰ verschil zit in de δ18O tussen de eerste molaar, en de tweede en derde molaren.16 Andere effecten die de δ18O van
mensen kunnen verhogen zijn het drinken van brak water of het drinken uit één bepaalde waterbron waar veel evaporatie
heeft plaatsgevonden. Ook kunnen perioden van stress tijdens de groei tot gevolg hebben dat een individu minder sterk
discrimineert tegen zware isotopen.17
Lokaal of niet‐lokaal?
Ook deze vraag is op het moment van schrijven nog niet goed te beantwoorden, omdat data uit omringende landen veelal
(nog) niet voorhanden zijn. Op basis van de data van 187 menselijke resten uit Oldenzaal en de statistische analyse daarvan
en de aanwezige moderne baseline data uit Nederland is de lokale “Nederlandse” δ18OPDB‐range gedefinieerd als ‐6,4‰ tot ‐
4,0‰.18Alle de te genereren ratio’s die binnen deze range vallen zijn compatibel met, dan wel niet te onderscheiden van,
het lokale bereik, en daarmee als mogelijk “lokaal” te interpreteren.

3

Materiaal en methoden
3.1.1 Materiaal
Twee kiezen waren beschikbaar voor het onderzoek: de eerste kies uit de linker onderkaak en de tweede kies uit de rechter
onderkaak (Bijlage 3). Het glazuur van deze kiezen mineraliseert tussen de 0 en circa 8 jaar. De te genereren Sr‐O data geven
derhalve inzicht in de locatie waar de man in die periode van het leven hebben doorgebracht.
3.1.2 Strontiumisotopenonderzoek
Tijdens het bemonsteren van het tandglazuur is de buitenzijde van het gebitselement met een klein diamantboortje
schoongemaakt met het doel al het mogelijk gecontamineerde glazuur te verwijderen. Vervolgens is voor het
strontiumisotopenonderzoek circa 1 tot 3 mg aan glazuurpoeder bemonsterd (afbeelding 1). Voor de chemische separatie
van het strontium van de rest van het glazuur, is het glazuurpoeder behandeld met zwak zuur (0.1 M HAC) en vervolgens
met Milli‐Q water om mogelijke contaminatie van secundaire carbonaten te verwijderen. De strontiumextracties zijn
uitgevoerd in de laboratoria van de Vrije Universiteit, Faculteit der Bètawetenschappen, afdeling Geologie en Geochemie,
conform het protocol zoals gepubliceerd in Kootker e.a.19 De monsters zijn geanalyseerd op een Finnigan TritonTM TIMS
(Thermal Ionization Mass Spectrometer, Finnigan), Vrije Universiteit Amsterdam. In deze studie is gestreefd naar een fout
van <0,000010 (2σ). De totale procedure strontium blanco’s waren <34 pg.
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Afbeelding 1. Bemonsteren van het glazuur met een kleine diamantboor. Foto: L.M. Kootker.

3.1.3 Zuurstofisotopenonderzoek
Voor het zuurstofisotopenonderzoek is circa 5 mg glazuurpoeder bemonsterd in een schoon 2 ml glazen buisje voorzien van
een schroefdop. Voor de analyse is van deze 5 mg ongeveer 0,3 mg poeder gebruikt. De monsters zijn geanalyseerd op een
Thermo Finnigan Delta+ massaspectrometer. De accuraatheid en precisie van de metingen zijn gemonitord door middel van
herhaaldelijke analyses van twee interne laboratoriumstandaarden en Florida‐fosfortietgesteente (NBC 120C). De
gegenereerde data worden berekend ten opzichte van PeeDee Belemnite, een internationale standaard. Om de δ18OPDB om
te rekenen naar de δ18O van regen‐ en drinkwater (δ18Odw) kunnen de volgende conversievergelijkingen worden
gehanteerd:20
δ18OSMOW (‰) = 1,03091 ∙ δ18OPDB + 30,91
δ18OP (‰)= 1,0322 ∙ δ18OSMOW ‐ 9,6849
δ18ODW (‰)= 1,54 ∙ δ18Op ‐ 33,72
Echter, bij iedere conversiestap wordt een artificiële fout ingebouwd. Derhalve is het moeilijk om de δ18Odw‐data accuraat te
interpreteren. Om zo accuraat mogelijk met de data om te gaan, zullen de resultaten uiteindelijk op de gegenereerde
δ18OPDB‐data gebaseerd worden. In dit onderzoek zijn ook eerste molaren geanalyseerd. Daarom zal er bij de interpretatie
van de data rekening gehouden moeten worden met kleine isotopische verschillen die door borstvoeding veroorzaakt
kunnen zijn.

4

Resultaten en discussie
4.1.1 Paleomobiliteit
De resultaten van het strontium‐ en zuurstofisotopenonderzoek staan in tabel 2 gepresenteerd.

20

Respectievelijk Coplen, 1988, Chenery e.a., 2012, Daux e.a., 2008.
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Tabel 2. Strontium‐ en zuurstofisotopendata. Element codes conform Fédération Dentaire Internationale (FDI). Key: 2SE – twee standaard
error; VPDB – Vienna PeeDee Belemnite; SD – standaard deviatie; M – man; 46 – eerste kies; 37 – tweede kies.
ID

Geslacht

S229

M

Leeftijd in jaar Element
18‐25

87

Sr/86Sr

2SE

δ13C (‰ vs VPDB)

SD

δ18O (‰ vs VPDB)

SD

36

0,709023

0,000008

–12,71

0,05

–6,14

0,09

47

0,709016

0,000008

–13,39

0,04

–6,15

0,07

Het verschil tussen de Sr‐O isotopenratio’s van de eerste en tweede kies lijkt is verwaarloosbaar: dit betekent dat er geen
isotopisch bewijs is voor mobiliteit in de eerste 8 jaar van het leven van de man. Daarnaast zijn alle Sr‐O data vergelijkbaar,
of compatibel, met het verwachte ‘lokale’ Sr‐O signatuur voor de regio Dordrecht en Nederland respectievelijk. Er is
derhalve op basis van bovenstaande data geen reden aan te nemen dat de man niet uit de regio Wolbrandskerke/Kruiskerke
(Dordrecht) afkomstig is. Echter, door de aanzienlijke overlap van Sr‐O ratio’s tussen gebieden met eenzelfde geogenese of
geologische ondergrond, zoals de regio Dordrecht en het rivierengebied in midden Nederland, kan niet volledig uitgesloten
worden dat de man afkomstig is uit een regio dat gekenmerkt wordt door identieke Sr‐O ratio’s.

5

Conclusie
De gecombineerde Sr‐O isotopendata laten een verwaarloosbare variatie zien tussen de verschillende kiezen, hetgeen
indicatief is voor residentiele stabiliteit. Zowel de Sr als de O data zijn vergelijkbaar met respectievelijk de lokale signatuur en
de verwachte range in Nederland; er is derhalve geen reden om aan te nemen dat het individu niet uit de regio afkomstig is.
Echter, een herkomst uit een geografisch verschillend, doch isotopisch identiek gebied kan niet uitgesloten worden. In
archeologische context kan dit mogelijk betekenen dat deze vondst een eerste stap is in het aantonen van
bewoningscontinuïteit vanaf de IJzertijd in de regio Dordrecht.
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Bijlage 1. Schematische weergave van het principe van strontiumisotopenonderzoek.
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Biologisch beschikbaar strontium is het strontium dat door vegetatie uit de bodem wordt opgenomen. Diagenese is een verzamelnaam voor
alle processen die leiden tot een verandering van de isotopische samenstelling van materiaal.
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Bijlage 2. Strontium isoscape van Nederland met daarin de mogelijke locatie van Wolbrandskerke/Kruiskerke (Dordrecht
Sterrenburg) aangegeven (Kootker et al., 2016).
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Bijlage 3. Bemonsterde elementen V229.
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