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Samenvatting 

InleidingInleidingInleidingInleiding 

In opdracht van Woningstichting Volksbelang heeft ADC ArcheoProjecten een archeologische 

begeleiding onder protocol IVO-P (proefsleuven) uitgevoerd voor het plangebied Hoogstraat 75-85 in 

Wijk bij Duurstede. Het veldwerk is uitgevoerd op 20 en 21 mei 2010.  

 
Doel en reden van het onderzoekDoel en reden van het onderzoekDoel en reden van het onderzoekDoel en reden van het onderzoek    

De aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de nieuwbouwplannen op deze locatie na de 

sloop van de bestaande bebouwing. Het onderzoeksterrein ligt in een gebied met een hoge 

archeologische verwachtingswaarde op de Indicatieve Kaart voor Archeologische waarden (IKAW) 

tussen enkele monumentterreinen met resten van de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Dorestad. 
Het plangebied Hoogstraat 75-85 ligt in de noordelijke wijk van het vroegmiddeleeuwse Dorestad, nabij 

het havenkwartier van de nederzetting. De voorgenomen bouwplannen zullen deze archeologische 

resten vernietigen.  

 
Resultaten en advies voor vervolgonderzoekResultaten en advies voor vervolgonderzoekResultaten en advies voor vervolgonderzoekResultaten en advies voor vervolgonderzoek 

De locatie van de bouwput bleek grotendeels verstoord te zijn tot in de natuurlijke ondergrond. ADC 

ArcheoProjecten adviseert voor dit gebied om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren, omdat de kans 

op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten hier bijzonder klein is. 

Zowel aan de straatzijde als ter hoogte van het achterterrein is sprake van een meer dan 1 m dikke 
donkere bovenlaag. Het aardewerk dat hierin is aangetroffen, hoofdzakelijk uit de Karolingische tijd en in 

mindere mate uit de Volle en Late Middeleeuwen, geeft aan dat mensen in deze periode in (de directe 

omgeving van) het plangebied hebben gewoond en geleefd. Het bouwterrein betreft een locatie nabij de 

haven van het oude Dorestad uit de Vroege Middeleeuwen. Dorestad was de belangrijkste 

(internationale) handelsnederzetting in de 8
e
 en 9

e
 eeuw in dit deel van Europa. Men woonde en werkte 

in die periode op en rond de toekomstige bouwlocatie, waarvan aanwijzingen zijn gevonden in de vorm 

van aardewerk en een benen naald of priem.  

Sporen hiervan kunnen aan de straatzijde en op het achterterrein buiten het voormalige huizenblok 

worden verwacht. Ook de toevalsvondst van een benen priem of naald is hiervoor een mooie indicatie. 

Sporen van bewoning en/of landgebruik vanaf de Karolingische tijd kunnen direct onder de donkere 
bovengrond in de top van de beddingafzettingen van de Kromme Rijn worden verwacht. Het advies is om 

die delen die in de toekomst verstoord gaan worden bij de nieuwbouw en die buiten het reeds 

verstoorde deel liggen archeologisch te laten begeleiden onder protocol opgraven. Het gaat hierbij om 

onderzoek naar de zogenaamde zwarte laag, waarin zich veel vondsten kunnen bevinden die informatie 

bevatten over wonen en werken (ambachtelijke activiteiten) op deze locatie. 

    

 
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.  

Periode Tijd in jaren 

Nieuwe tijdNieuwe tijdNieuwe tijdNieuwe tijd     1500 - heden 
Nieuwe tijd C 1850 - heden  
Nieuwe tijd B 1650 - 1850 na Chr.  
Nieuwe tijd A 1500 - 1650 na Chr.  
MiddeleeuwenMiddeleeuwenMiddeleeuwenMiddeleeuwen:                                    :                                    :                                    :                                         450 – 1500 na Chr. 
Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen 1250 - 1500 na Chr.  
Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen 1050 - 1250 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode 900 - 1050 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd 725 - 900 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd 525 - 725 na Chr.  
Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd 450 - 525 na Chr.  
Romeinse tijdRomeinse tijdRomeinse tijdRomeinse tijd:                                     :                                     :                                     :                                          12 voor Chr. – 450 na Chr. 
Laat-Romeinse tijd 270 - 450 na Chr.  
Midden-Romeinse tijd  70 - 270 na Chr.  
Vroeg-Romeinse tijd  12 voor Chr. - 70 na Chr.  
IJzertijdIJzertijdIJzertijdIJzertijd:                                               :                                               :                                               :                                                    800 – 12 voor Chr. 
Late IJzertijd  250 - 12 voor Chr.  
Midden-IJzertijd  500 - 250 voor Chr.  
Vroege IJzertijd 800 - 500 voor Chr.  
BronstijdBronstijdBronstijdBronstijd:                                            :                                            :                                            :                                                 2000-800 voor Chr. 
Late Bronstijd 1100 - 800 voor Chr.  
Midden-Bronstijd 1800 - 1100 voor Chr.  
Vroege Bronstijd 2000 - 1800 voor Chr.  
Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd)Neolithicum (Jonge Steentijd):           :           :           :                5300 – 2000 voor Chr. 
Mesolithicum (MiddenMesolithicum (MiddenMesolithicum (MiddenMesolithicum (Midden----Steentijd)Steentijd)Steentijd)Steentijd):    :    :    :         8800 – 4900 voor Chr. 
Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd)Paleolithicum (Oude Steentijd):        :        :        :             tot 8800 voor Chr. 
Bron: Archeologisch Basis Register 1992  
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Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 2. Locatie Hoogstraat 75-85 na sloop voormalige bebouwing.  
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1 Inleiding  
(N. Bouma) 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Woningstichting Volksbelang heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische 
Begeleiding onder protocol IVO-P (proefsleuven) uitgevoerd voor het plangebied Hoogstraat 75-85 in 

Wijk bij Duurstede (afb. 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de 

nieuwbouwplannen op deze locatie na de sloop van de woningen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. 

Het onderzoeksterrein ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde op de 

Indicatieve Kaart voor Archeologische waarden (IKAW) tussen enkele monumentterreinen met resten 
van de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Dorestad. Vooronderzoek (zie §1.2) heeft aangetoond 

dat het plangebied Hoogstraat 75-85 in de noordelijke wijk van het vroegmiddeleeuwse Dorestad ligt, 

nabij het havenkwartier van de nederzetting (zie voor periodisering tabel 1). De voorgenomen 

bouwplannen zullen deze archeologische resten vernietigen.  

 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 900 m² en ligt momenteel braak na de recente sloop van 

de voormalige bebouwing. Op het achterterrein hebben kleine schuurtjes en kippenhokken gestaan. Het 

gebied ligt in het oosten van Wijk bij Duurstede en wordt begrensd door bebouwing in het noorden en 

zuiden, door een schutting in het westen en door de Hoogstraat in het oosten. In het gebied is het 

verwijderen van de funderingen archeologisch begeleid onder protocol IVO-P. De begeleiding was vooral 
bedoeld om aanwijzingen te geven aan de sloper tijdens het verwijderen van de funderingen, opdat deze 

niet dieper dan het aanlegniveau werden ontgraven. Dit was om te voorkomen dat meer verstoord zou 

worden dan noodzakelijk. Door middel van de archeologische begeleiding tijdens het verwijderen van de 

funderingen is het terrein gewaardeerd. In totaal besloeg de archeologische begeleiding een oppervlak 

van ca. 280 m².    
 

Het veldwerk is uitgevoerd op 20 en 21 mei 2010. In die periode is het verwijderen van de funderingen 

archeologisch begeleid en het terrein gewaardeerd conform het Programma van Eisen (PvE), dat door 

D.A. Gerrets is opgesteld.
1
 Dit ontwerp is goedgekeurd door C. van Vliet, beleidsadviseur archeologie van 

de gemeente Wijk bij Duurstede. De vondsten en bijbehorende documentatie die tijdens de begeleiding 
zijn verzameld, zijn gedeponeerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Utrecht. 

 

Het veldteam bestond uit de volgende personen: N. Bouma (projectverantwoordelijke en 

veldarcheoloog), E. Lissenburg (veldassistent) en A. Teunissen (kraanmachinist van de firma AZR Soest).  

Senior archeoloog en wetenschappelijk begeleider was J. Dijkstra.  
De contactpersoon bij Woningstichting Volksbelang is H. Blankestijn. Het vondstmateriaal is bestudeerd 

door J. de Koning (aardewerk) en E. Esser (dierlijk bot). Controle en coördinatie van documentatie en 

vondstverwerking is uitgevoerd door M. Nieuwenhuijsen en J.W. Beestman.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1
 Gerrets 2009, PvE nummer 09-047. Goedgekeurd door bevoegde overheid op 27-11-2009.  
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Afb. 3. Locatie van het plangebied binnen de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede. 
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Afb. 4. Ligging van het plangebied geprojecteerd op de topografische ondergrond. 
  

1.2 Vooronderzoek
2
 

Inleiding    
In verband met toekomstige ontwikkelingen in het plangebied Hoogstraat 75-85 is een eerste 

archeologische inventarisatie in het onderzoeksgebied uitgevoerd in mei 2008 door ADC 

ArcheoProjecten.
3
 Dit onderzoek bestond uit een bureauonderzoek voor verschillende locaties in Wijk bij 

Duurstede, waaronder plangebied Hoogstraat 75-85.  

 

(Cultuur)landschappelijke context 
Het landschap rond Wijk bij Duurstede is gevormd door rivieren. In de laatste ijstijd heerste in ons land 

een extreem koud en droog klimaat. De zeespiegel lag tientallen meters onder het huidige niveau. 
Vegetatie was nagenoeg afwezig en het landschap was een grote poolwoestijn. Door de harde polaire 

winden werd op grote schaal dekzand afgezet. De grote rivieren waren destijds echter ook al actief. 

Vooral tijdens de zomermaanden voerden de Rijn en de Maas via een brede riviervlakte grote 

hoeveelheden zand en grind aan. De rivieren hadden een vlechtend karakter met rivierbeddingen die 

zich snel verlegden in het losse sediment.  
In de laatste fase van de ijstijd

4
 kwamen al warmere perioden

5
 voor. Dit vormde een opmaat voor de 

opwarming van het klimaat die zich vanaf ca. 10.000 BP
6
 zou voltrekken. Het land raakte begroeid en 

door een afname in de sedimenttoevoer werd de waterafvoer geconcentreerd in meanderende
7
 

 

2
 Ontleend aan Gerrets 2009.  

3
 Botman 2008. 

4
 Laat-Glaciaal: ca. 13000 – 10.000 BP. 

5
 Interstadialen. 

6
 Before Present, waarbij present staat voor 1950. 

7
 Kronkelende. 
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hoofdgeulen. Op de in onbruik geraakte riviervlakten werd klei afgezet.
8
 

De sterke temperatuurstijging bleef niet zonder gevolgen. De landijskappen op Scandinavië smolten en 

de zeespiegel steeg snel. In de eerste helft van het Holoceen sneden de rivieren zich diep in de 

rivierafzettingen uit de ijstijd. Overstromingen kwamen in deze periode zelden voor. Vanaf 3000 jaar v. 

Chr. werd echter de eb- en vloedwerking merkbaar. Bij een gelijktijdig optreden van stormvloed en lage 
waterstanden werd het zeewater opgestuwd in de rivieren. De stroomsnelheid nam af, waardoor de 

rivierdalen met sediment werden opgevuld. Overstromingen kwamen regelmatig voor. Bij overstromingen 

werden de oevers met fijn zand en silt opgehoogd. In een strook langs de rivier vormden zich 

zogenaamde oeverwallen, die samen met de rivierbedding en kronkelwaard ‘stroomgordel’ worden 

genoemd. De rivierbedding met kronkelwaard wordt ‘meandergordel’ genoemd. Het achterliggende 
laaggelegen gebied, de kommen, kwamen bij overstromingen ook blank te staan. Hier werd fijner 

sediment, zware klei, afgezet. 

De rivieren vormden soms plotseling een nieuwe loop. De afgesloten of verlaten rivierarm werd 

opgevuld. Als gevolg van deze stroomgordelverleggingen zijn in de loop van het Holoceen (ca. 10.000 
jaar geleden tot heden) verschillende nieuwe rivierarmen in het rivierengebied gevormd en weer 

afgesloten. De buiten gebruik geraakte stroomgordels vormden zandige ruggen (stroomruggen) in het 

landschap, die aantrekkelijk waren voor bewoning en landbouw. Ze lagen relatief hoog en dus droog, 

waren vruchtbaar en goed te bewerken. De relatief laaggelegen komgebieden waren vooral geschikt als 

wei- en hooiland. 
Het plangebied Hoogstraat 75-85 ligt op de stroomgordel van de Kromme Rijn. Deze stroomgordel was 

actief van 3000-828 BP. De Karolingische stroomgordel met een haven bij Wijk bij Duurstede is 

gedateerd tussen 620 en 930 n. Chr. De rivier verplaatste zich in oostelijke richting tot hij in 1122 n. Chr. 

werd afgedamd. De beddingafzettingen liggen op een diepte van 4,5 m + NAP.
9
 

Historische context 
Dorestad ontstond in het spanningsveld tussen twee volken, de Franken en de Friezen. Het initiatief voor 

de verreikende contacten van het centrale rivierengebied lag in de eerste helft van de 7
e
 eeuw 

waarschijnlijk aan Frankische kant. In die contacten lag de grond voor het ontstaan van Dorestad als 

internationale handelsplaats. Het is niet bekend wie Dorestad heeft gesticht. Het kunnen de Franken of 

de Friezen zijn geweest, of regionale groten.
10
  

Omstreeks 630 n. Chr. bestaat er een Dorestat. Die naam staat namelijk op de keerzijde van de gouden 

munten (trientes) die door muntmeester Madelinus ter plaatse zijn geslagen. De muntslag bewijst het 

belang dat Dorestad al in het tweede kwart van de 7
e
 eeuw moet hebben bezeten.

11
  

Vanaf het begin van de 7
e
 eeuw sloeg de naam Dorestad op een nederzetting gelegen bij de splitsing 

van de Kromme Rijn en Lek. Vermoedelijk was de naam verbonden met het Romeinse grensfort 
Levefanum dat er, zij het waarschijnlijk in ruïneuze staat, nog altijd lag.  

Na het vertrek van de Romeinen rond 400 n. Chr. werd het Kromme Rijngebied “aan zichzelf 

overgelaten”. De bevolking was in de late 3
e
 en 4

e
 eeuw sterk teruggelopen, in de 6

e
 eeuw begon ze 

echter alweer toe te nemen. 

Geïsoleerd is het rivierengebied nooit geweest, door de Rijn was het gebied zowel met het westelijke 
kustgebied als het zuidoosten van Nederland en verder naar Duitsland verbonden. In het begin van de 7

e
 

eeuw kwamen van beide kanten de invloeden: vanuit het westelijke kustgebied een Friese en vanuit het 

Duitse Rijnland een Frankische. De Friezen en Franken betwistten elkaar het bezit van de Rijndelta. Eerst 

leek het gebied in handen te zijn van de Franken; koning Dagobert bouwde een kerkje in het voormalige 

grensfort Traiectum (onder het Domplein in Utrecht). Mogelijk verrees ook in het voormalige fort 
Levefanum een kerkje. In ieder geval moet de muntslag van Madelinus in samenhang met deze 

Frankische expansie worden gezien. 

In de loop van de 6
e
 eeuw ontstonden er in de maatschappij van het rivierengebied verschillen in rijkdom 

en macht onder de bevolking. Er ontstond een klasse van bezitters, die met hun klassegenoten in andere 

gebieden contacten onderhielden. Dagobert moet geprobeerd hebben deze autochtone groten aan zich 
te binden. Dorestad werd het contactpunt, of één van de contactpunten of zogenaamd emporium, waar 

geschenken konden worden uitgewisseld en waar plaatselijke of Friese en Frankische heren, met name 

luxe of exotische goederen konden verwerven. Het lukte Dagobert nog niet om Dorestad vast in handen 

te krijgen. 

Omstreeks het midden van de 7
e
 eeuw was het centrale rivierengebied echter in Friese handen. Tegen 

het einde van de 7
e
 eeuw probeerden de Franken het opnieuw. Over Friesland (en ook Utrecht en 

Dorestad) heerste toen koning Radboud. Rond 695 n. Chr. versloeg de Frankische hofmeier Pippijn II 

 

8
 Laagpakket van Wijchen. 

9
 Berendsen & Stouthamer 2001. 

10
 Van Es 1994, 90-91. 

11
 Idem. 
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Radboud bij Dorestad. Echter pas na de dood van Radboud in 719 werd Dorestad definitief Frankisch. In 

734 veroverde Karel Martel Friesland tot aan de Lauwerszee en in de tweede helft van de 8
e
 eeuw 

breidde kleinzoon Karel de Grote dit rijk uit tot aan de Elbe.
12
 

De rol van Dorestad in de periode tussen ongeveer 630 en 690-719 is nog erg onduidelijk. Het moet een 

Friese voorpost zijn geweest van het machtsgebied van Radboud en zijn voorgangers in Noord- en Zuid-
Holland, de Vechtstreek en het Kromme-Rijngebied. Het bleef waarschijnlijk een contactpunt op de 

grens van twee invloedssferen. 

Het 7
e
-eeuwse Dorestad wordt in en rond het van oorsprong Romeinse fort vermoed. Nog voor het eind 

van de 7
e
 eeuw is echter ook de bewoning van het noordelijke deel van Dorestad, bij de tegenwoordige 

Hoogstraat, begonnen. Het woonterrein van Dorestad strekte zich uit over een gebied beginnend in het 
noorden voorbij de afslag van de Cothenseweg naar de Romeinenbaan en vervolgens verder naar het 

zuiden achter de Hoogstraat en langs de westrand van de stadskern tot aan de Lekdijk ten zuiden van 

het kasteel. Aangenomen wordt dat Dorestad nog verder doorliep tot aan de splitsing van de toenmalige 

Rijn en Lek. Waar in de noordelijke bocht van de Kromme Rijn landaanwas plaatsvond, vond in de 
zuidelijke meander die zich naar het westen verplaatste erosie plaats. Hierdoor werd het voormalige 

nederzettingsterrein op de westelijke oever van de rivier aangetast. Waarschijnlijk nam die erosie pas in 

de tijd na Dorestad grote vormen aan. Het is overigens niet bekend hoeveel van het woongebied van 

Dorestad geërodeerd is.
13
  

Dorestad bestond in zijn bloeitijd uit tenminste twee, maar waarschijnlijk drie elementen. Het 
noordelijkste deel van Dorestad lag tegenover de nederzetting op de Geer. De Noorderwijk vormde met 

het bezit van een eigen begraafplaats op De Heul een apart deel van Dorestad. Het terrein De Geer was 

al vanaf de Romeinse tijd bewoond en vermoedelijk is de Noorderwijk gesticht in de 7
e
 eeuw door op De 

Geer wonende lokale heren. In de 8
e
 en 9

e
 eeuw krijgt dit terrein een bijzonder karakter. Er lag in die tijd 

een “aardwerk”, een rechthoekig door smalle grachten omgeven terrein. Waarschijnlijk lag hier een 
vluchtburcht waar de bevolking uit de Noorderwijk in tijden van gevaar haar toevlucht kon zoeken.

14
 

De grens tussen het noordelijke en middelste deel lag ongeveer bij de Steenstraat.
15
 De huizen lagen in 

meerdere rijen parallel aan de rivieroever. Voor de eerste rij huizen lag een 3 meter brede weg die de 

rivieroever volgde, een voorloper van de huidige Hoogstraat. De oever werd aanvankelijk gebruikt als 

haven waar de schepen op het land werden getrokken. Met het verschuiven van de rivier in oostwaartse 
richting ontstond er nieuw land. Dit werd in stroken met een breedte van 8 tot 9 meter verkaveld. De 

huizen en erven aan de westkant waren gemiddeld wat groter dan degene die dichter bij de rivier 

stonden. In deze westelijke zone hebben waarschijnlijk vooral boeren gewoond. Bij elk huis hoorde één 

of meerdere waterputten, veelal met een bekisting van wijntonnen. In de omgeving van de boerderijen 

lagen de akkers en werd het vee geweid.
16
 

De derde zone lag rond het reeds beschreven fort Levefanum. 
 

Dorestad ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsnederzetting met een netwerk dat zich uitstrekte 

van het Duitse Rijnland tot in York (Engeland), Ribe (Denemarken), Haithabu (Duitsland), Birka 

(Zweden) en Kaupang (Noorwegen). Het had zijn bloei te danken aan de ligging op het kruispunt van 
twee belangrijke handelsroutes. De ene volgde de Rijn, de Utrechtse Vecht, het toen nog kleine Almere 

en de Wadden. Deze route verbond het Duitse Rijnland met Scandinavië en het Oostzeegebied. De 

andere route liep langs de Rijn en Lek, van het Rijnland naar de Atlantische kust en Engeland.  

Dorestad behoorde tot het Karolingische rijk, dat onder Karel de Grote (768-814) het toppunt van zijn 

macht bereikte. De handel betrof zowel de uitwisseling van luxe producten als goederen voor het 
dagelijks gebruik. Veel van deze producten waren van vergankelijk materiaal en zijn niet bewaard 

gebleven. Toch weten we wel iets over de aard ervan, omdat ze in de tolregisters van Dorestad staan 

vermeld: pelzen, textiel, verfstoffen, zout, voedsel en honing. Verder werden er jachthonden en slaven 

verhandeld. De handelsartikelen die archeologisch traceerbaar zijn, komen vooral uit het midden-

Rijngebied: aardewerk en glas uit het gebied tussen Bonn en Keulen, wijn uit Hessen en maalstenen uit 
de Eifel. Uit het Baltische gebied werden grote hoeveelheden barnsteen aangevoerd.  

In Dorestad zelf werden diverse ambachten uitgeoefend. Zo werden o.a. benen kammen gemaakt en 

werden bronzen sieraden en sleutels gegoten. Van ruwe brokken barnsteen werden kralen en 

spinklosjes gemaakt.
17
 

Vermoedelijk is Dorestad ook een soort bestuurscentrum geweest en had het een eigen muntslag. 
Munten voorzien van de naam Dorestad worden tot in Rusland aangetroffen.

18
  

 

12
 Van Es 1990, 154-162, Van Es, Doesburg & Koningsbruggen, 15-16. 

13
 Verwers 1994, 235. 

14
 Van Es 1994, 102. 

15
 Van Es 1990, 154-162, Van Es, Doesburg & Koningsbruggen, 25-26. 

16
 Ibidem 27-29. 

17
 Van Es, Doesburg & Koningsbruggen 1998, 18. 
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Onder de opvolger van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome (814-840), begon het centrale gezag af te 

brokkelen en na 840 versnelde dat proces. Dorestad betaalde een hoge tol voor zijn roem van rijke 

handelsstad. De eerste plundering door Deense Vikingen vond al in 834 plaats en de Noormannen zijn 

daarna nog herhaaldelijk teruggekomen. Het uiteenvallen van het Karolingische rijk leidde zowel 

regionaal als internationaal tot gewijzigde politieke verhoudingen. Daardoor heeft Dorestad zich nooit 
meer hersteld en hield het als internationaal bekende handelsplaats op te bestaan.

19
 

De locatie van Dorestad bleef gedeeltelijk wel bewoond, maar met een geheel ander karakter. De 

vroegmiddeleeuwse handelsstad maakte plaats voor één of meer agrarische bedrijven, Villa Wijk (Wic) 

genoemd. Van de vele functies die Dorestad heeft gehad, bleef in feite alleen de agrarische over. 

Verondersteld wordt dat deze villa uit één of meer agrarische domeinen heeft bestaan, maar de exacte 
locatie en omvang van die domeinen is onbekend. Op basis van de vondstverspreiding en de - helaas 

beperkte - hoeveelheid archeologische grondsporen uit deze periode zou verondersteld kunnen worden 

dat de kern van de bewoning zich in de omgeving van de Steenstraat bevond.
20
 Daarbij horen onder 

meer de resten van een grafveld en een stenen kerk met – mogelijk - twee houten voorgangers die bij 
eerder archeologisch onderzoek zijn aangetroffen. Verder is er sprake van verspreide bewoning op De 

Heul en een vondstconcentratie aan de zuidkant van de Hoogstraat.
21
 

Een onderzoek in de directe omgeving van de nieuwbouwlocatie Frankenweg/Zandweg heeft onder 

andere laatmiddeleeuwse omgreppelde hooibergen of opslagplaatsen, enkele waterputten en minstens 

drie gebouwplattegronden opgeleverd.
22
 De interpretatie en vooral de datering van deze fenomenen is 

een probleem. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te geven, zoals het intensieve gebruik van het 

terrein door de eeuwen heen en de beendergraverijen in de 19
e
 eeuw.

23  

De agrarische nederzetting(en) werden uiteindelijk opgevolgd door het stadje Wijk bij Duurstede. Dit 

stadje heeft nooit meer de bloeitijd van Dorestad kunnen evenaren. De laatmiddeleeuwse kern beslaat 

slechts een betrekkelijk klein deel van het grote langgerekte terrein waar het vroegmiddeleeuwse 
Dorestad gelegen heeft. 

 

Archeologische context 
In het gebied tussen de Zandweg en de Hoogstraat hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden in 

de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De bovengrond was sterk verrommeld door de recente bewoning. 
Daarnaast bleken de beendergravers hier actief te zijn geweest in de 19

e
 eeuw. Er werd echter nog een 

groot aantal grondsporen aangetroffen uit de Dorestad periode: kuilen, greppels en veel waterputten. De 

richting van de greppels en overige sporen komt overeen met die van de steigers uit de opgraving 

Hoogstraat III (ten oosten van de Hoogstraat). Het vondstmateriaal bestond uit aardewerk, metalen 

voorwerpen, een houten emmer en twee visfuiken uit een diep niveau van de Karolingische 
Rijnbedding.

24
 

In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw vonden grootschalige opgravingen plaats aan de Steenstraat 

en op De Heul. Aan de Steenstraat, ten zuidwesten van het plangebied, werden een kerkje met grafveld, 

diverse waterputten en perceleringsgreppels uit vooral de 10
e
-13

e
 eeuw aangetroffen, met daartussen 

sporen uit de Karolingische tijd. Op De Heul werden vele nederzettingssporen (huisplattegronden, 
waterputten) en een grafveld aangetroffen, waarvan het merendeel tot de Dorestad periode kan worden 

gerekend. Daarnaast werden ook sporen uit de periode 10
e
-13

e
 eeuw aangetroffen, sporen behorende bij 

de Villa Wijk.  

In 1980/81 vond een opgraving plaats aan weerszijden van de Nieuweweg, de verbindingsweg tussen de 

Zandweg en de Hoogstraat. In de putten bleek de bovengrond meer dan een meter doorwoeld, 
voornamelijk veroorzaakt door de 19

e
-eeuwse beendergraverijen. Veel details zijn hierdoor verloren 

gegaan. Er zijn vooral veel kuilen aangetroffen. Het vroegste vondstmateriaal dateert uit de 7
e
 eeuw, het 

merendeel echter uit de Karolingische periode en de 12
e
 /13

e
 eeuw.

25
 

In 1987/88 kwam aan de zuidzijde van de Hoogstraat een terrein van 30x30 m vrij waar archeologisch 

onderzoek plaatsvond. Uit dit onderzoek bleek dat de noordwijk van Dorestad zich in ieder geval tot 
hiertoe uitstrekte. Het opgravingsterrein maakte deel uit van de intensief bewoonde vicus op de 

linkeroever van de Rijn. De afstand tot de rivier is thans gering, in de Karolingische tijd heeft de Kromme 

Rijn verder naar het oosten gestroomd. De Karolingische bedding lag ten oosten van het 

opgravingsterrein. De bovengrond was tot op grote diepte, tot ca 1,5 m beneden maaiveld gestoord, 

waarschijnlijk voor een belangrijk deel door de 19
e
-eeuwse beendergraverijen. De gevonden 

 

18
 Ibidem, 19. 

19
 Ibidem, 7. 

20
 O.a. Van Doesburg 2000. 

21
 Van Es & Verwers 1980; Van Doesburg 2000 en Van Doesburg in voorbereiding. 

22
 Dijkstra 2007. 

23
 Van Es & Verwers 1973. 

24
 Van Es e.a. 1977, 23. 

25
 Van Tent 1988, 34-35. 
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nederzettingssporen bestonden vooral uit rijen kuilen met een zeer donkere vulling, zoals die ook elders 

in de zone tussen Hoogstraat en de Cothense weg en verder op De Heul zijn aangetroffen. Deze kuilen 

waren onderdeel van de erven rond de huizen van de ambachts- en/of kooplieden die op de hoge oever 

langs de rivier woonden. De kuilen zijn gedeeltelijk vergraven door de beendergraverijen.  

De vondsten: 8
e
/9

e
-eeuws aardewerk, groot botmateriaal, een Karolingische schijffibula, kralen, benen 

pennen, enkele sceatta’s en veel weefgewichten.
26
 

In 1993 werd wederom een perceel tussen de Hoogstraat en de Zandweg onderzocht. Het betrof een 

terrein van 25x25 m. Oorspronkelijk lag dit terrein op de oever van de Karolingische Kromme Rijn, 

aansluitend op de noordelijke haven van Dorestad. Dit deel van de haven bleef tot in de 12
e
 eeuw in 

gebruik, was het niet als haven, dan wel als woongebied. Het terrein bleek tot een diepte van 1,5 m 
verstoord. De kuilen van de 19

e
-eeuwse beendergraverijen hadden de Karolingische sporen flink 

aangetast. Er werd nog wel een huisgreppel aangetroffen, afgedekt met een pakket klei met daarin 

huttenleem en houtskool. In het pakket konden zes vloerniveaus worden onderscheiden. Achter de 

huizen werd een zone met greppels en kuilen aangetroffen. Tussen de vondsten bevond zich wederom 
veel vroeg-Karolingisch aardewerk.

27
 

Tijdens een onderzoek in 2007 met het toponiem ‘veilingterrein’, direct ten westen van de Zandweg, zijn 

sporen uit verschillende bewoningsperioden aangetroffen. Over het gehele opgravingsterrein lag een 

dikke zwarte laag onder de meest recente en door de sloop van de veilinggebouwen verstoorde 

bouwvoor. Een belangrijk resultaat van het onderzoek tot nu toe is dat de vroegste fase van Dorestad 
beter in beeld begint te komen. Er zijn twee erven aangesneden met vermoedelijk bijbehorende 

begravingen. Op basis van vergelijkingen met het westelijk kustgebied worden de gebouwen voorlopig 

als woon-stalhuizen geïnterpreteerd met een datering in de 7
e
 eeuw, mogelijk nog vroeg 8

e
 eeuw. In 

ieder geval één van de graven dateert uit het midden van de 7
e
 eeuw. In deze vroege periode heeft dit 

deel van Dorestad nog een agrarische functie. Wel vinden in het havengebied aan de Hoogstraat vanaf 
het midden van de 7

e
 eeuw de eerste activiteiten plaats, zoals Van Es en Verwers hebben aangetoond. 

Het centrale deel van Dorestad moet in deze periode meer zuidelijk worden gezocht, vermoedelijk, zoals 

veelal wordt verondersteld, in en rondom het voormalige Romeinse fort ten oosten van het huidige 

centrum van Wijk bij Duurstede.  

Waarschijnlijk vindt uitbreiding van de handelsnederzetting ter hoogte van het voormalige veilingterrein 
pas vanaf de 8

e
 eeuw plaats. Tijdens het veldwerk is duidelijk geworden dat er sprake is van 

ambachtelijke activiteiten in dit deel van Dorestad. Er zijn kralen en voorwerpen van barnsteen gemaakt, 

stoffen geweven, ijzeren voorwerpen gesmeed en mogelijk is ook in de Karolingische periode een 

bronsgieter aan het werk geweest. De schaal waarop is geproduceerd, is echter nog onbekend.
28
 

 
Internationale betekenis onderzoek 
De vindplaats Dorestad is van groot belang in het internationale debat over de vroegmiddeleeuwse 

handelsrelaties en de centrale rol die Dorestad hierin heeft bezeten. Het betreft een archeologische 

vindplaats met een zeer hoge nationale en internationale waarde en uitstraling. Daarom is het niet alleen 

noodzakelijk om te kijken naar het voorgaande onderzoek in Dorestad zelf, maar tevens naar 
vergelijkbaar grootschalig onderzoek naar vroegmiddeleeuwse emporia in het buitenland. In dit opzicht is 

in het bijzonder het onderzoek in Haithabu en Ribe interessant, maar zijn tevens de onderzoeken in 

bijvoorbeeld Hamwic, Birka en meer recentelijk Kaupang van belang.
29
  

 

Verwachte verstoringen 
In het plangebied worden verstoringen door het 19

e
-eeuwse beenderdelven verwacht. De voormalige 

bebouwing is vermoedelijk tot ca. 1 m onder maaiveld gefundeerd.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

26
 Van Es e.a. 1988, 41-42; Van Es e.a. 1989, 38-39; Van Tent 1992, 23. 

27
 Van Dockum 1997, 120. 

28
 Dijkstra 2007. 

29
 Ambrosiani 1992; Feveile 2006; Skre 2007. 
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Afb. 5. Het plangebied op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden met AMK-terreinen en 
ARCHIS-meldingen. 
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Afb. 6. Overzicht van Dorestad (Basiskaart uit: van Es et al 1998, 22, met toevoeging plangebied door ADC 
ArcheoProjecten). 
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Afb. 7. Villa Wijk. De rode ster geeft bij benadering de locatie van plangebied Hoogstraat 75-85 aan  
(uit: Van Doesburg 2000, 78).  
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1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen 

Het verwijderen van de funderingen van de voormalige bebouwing is archeologisch begeleid. Het 

voornaamste doel was om de sloper aanwijzingen te geven tijdens het verwijderen hiervan, opdat niet 

dieper dan het aanlegniveau zou worden ontgraven. Hiermee kon voorkomen worden dat er meer 
verstoord werd dan noodzakelijk. Tevens diende door middel van de begeleiding van het verwijderen van 

de fundering het terrein te worden gewaardeerd.  

 

In het PvE zijn verschillende onderzoeksvragen gesteld. Deze worden in dit rapport beantwoord op basis 

van de resultaten van de archeologische begeleiding.  
 

De volgende onderzoeksvragen zijn in het PvE gesteld:  

 

1) Zijn er archeologische sporen, clusters of vondsten aanwezig in het plangebied? 

2) Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verspreiding van deze sporen, clusters en vondsten? 
3) Zijn er resten van historische bebouwing aanwezig? 

4) Uit welke periode dateren de sporen? Zijn behalve sporen uit de Vroege Middeleeuwen sporen uit 

de overige perioden vertegenwoordigd? 

5) Is er sprake van een fasering in bewoningsperioden? 

6) Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten en tot welke vondsttypen en/of 
vondstcategorieën behoren zij? 

7) Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich 

af? 

8) Wat is de opbouw van het bodemprofiel? 

9) Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de site? 
10) Indien er verstoringen zijn aangetroffen, wat is de omvang en aard van deze verstoringen? 

11) Wat zegt het vondstmateriaal (inclusief archeozoölogische en botanische monsters) over de 

voedsel- en handelseconomie van de bewoners in de verschillende perioden? 

12) Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke productie? 

13) Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde) van de 
vindplaats? 

14) Is de vindplaats te classificeren als behoudenswaardig? 

 

1.4 Opzet van het rapport 

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA 3.1 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, 

waarna de eerste conclusies volgen.  

Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een omschrijving van de onderzoeksmethoden in 

hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komen de resultaten van het archeologisch onderzoek aan bod. Eerst zal 
worden ingegaan op het fysisch geografisch onderzoek, waarbij de bodemopbouw van het plangebied 

aan de orde komt. Vervolgens komen de aangetroffen sporen en structuren aan bod en wordt het 

vondstmateriaal per categorie besproken. In hoofdstuk 4 volgt de synthese van het onderzoek en worden 

de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de resultaten van de begeleiding. In hoofdstuk 5 wordt 

het terrein gewaardeerd en zal er worden ingegaan op eventueel te nemen vervolgstappen. Achterin het 
rapport is een verklarende woordenlijst opgenomen.  

 

2 Methoden 
(N. Bouma) 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA 3.1 en het PvE.
30
 De archeologische begeleiding heeft 

plaatsgevonden tijdens het verwijderen van de funderingen van de voormalige bebouwing. Dit 

voormalige huizenblok meet circa 30 bij 9 meter. De bouwput is gedocumenteerd als put 1018. In 

tegenstelling tot wat in het PvE werd verwacht, bleken de funderingen (van gestort beton) tot bijna  

3,40 m onder maaiveld door te lopen. Tijdens het uitgraven van de funderingen is met de metaaldetector 

gezocht. Daarnaast is ook de uitkomende grond op de stort nagezocht op metalen voorwerpen. Tijdens 
de begeleiding is met name gelet op het voorkomen van sporen en vondsten in het vlak en het profiel. 

 

30
 Gerrets 2009. 
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Waar mogelijk zijn profielopnames gemaakt, gefotografeerd en beschreven. Vondsten zijn verzameld per 

laag en per vak. Elk vak correspondeert met een voormalig huisnummer, waarbij van zuid naar noord is 

doorgenummerd vanaf 1. 

 
Afb. 8. Locatie van de bouwput. 
 

 

3 Resultaten 

3.1 Fysisch geografisch onderzoek 
(N. Bouma) 

 

Waar mogelijk zijn profielkolommen gedocumenteerd om niet alleen eventuele sporen op te merken, 

maar ook om inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw en de dikte van de geroerde bovengrond vast 

te kunnen stellen. Ter hoogte van de voormalige bebouwing bleek de bodem tot op grote diepte 
verstoord door de bijzonder zwaar uitgevoerde funderingen van gestort beton. Op de locatie van de 

huisnummers Hoogstraat 75 tot en met 85 was de bodem tot 2,5 à 3,4 m onder maaiveld geroerd. 

Hierdoor is met name aan de oostkant (straatzijde) en westrand (richting het achterterrein) van de 

bouwput gekeken om de mate van verstoring buiten de voormalige bebouwing vast te kunnen stellen.  

 
De dikte van de zwarte geroerde bovengrond bedraagt over het gehele terrein minimaal 1 m. Ter hoogte 

van het voormalige huisnummer 81, centraal in het oostprofiel, was de donkergrijze tot zwarte 

bovengrond ca. 1,46 m dik. Deze laag bestaat uit uiterst siltige klei en bevat puin, baksteen, aardewerk 

en met name bovenin ook moderne rotzooi. Onder deze zwarte laag bevinden zich witte tot lichtgrijze 

afzettingen van zwak siltig zand Zs1 met roestvlekjes, fosfaat en houtskoolspikkels. De overgang tussen 
deze twee lagen is onregelmatig en enigszins verrommeld. 

 

Centraal in het westprofiel bestaat de bovengrond uit donkergrijze uiterst siltige kleiafzettingen Ks4 met 

puinresten, grind en aardewerk. Deze laag is volledig verrommeld. Hieronder bevinden zich beige tot 
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lichtgrijze sterk siltige zandafzettingen Zs3 met fosfaat. Ook hier is de overgang tussen beide lagen 

onregelmatig en verrommeld. 

 

De zwak tot sterk siltige zandafzettingen onder de zwarte bovengrond worden geïnterpreteerd als 

beddingafzettingen van de Kromme Rijn. Deze bevinden zich op ongeveer 4,5 m +NAP.   
In de dikke zwarte bovenlaag zijn verschillende aardewerkscherven aangetroffen met uiteenlopende 

dateringen. Zo zijn er behalve recente en vroegmoderne porseleinvondsten en industrieel wit aardewerk 

(niet verzameld) ook een enkel fragment steengoed uit de Late Middeleeuwen en verschillende 

aardewerkscherven uit de Karolingische tijd gevonden (725 – 900 AD).  

 

 

Afb. 9. Deel van het oostprofiel aan de straatzijde. 
 

3.2 Sporen en structuren 
(N. Bouma) 

 

Tijdens de archeologische begeleiding van het verwijderen van de funderingen van de voormalige 
bebouwing zijn geen sporen of structuren aangetroffen. In tegenstelling tot de verwachte 

funderingsdiepte van ca. 1 m uit het PvE, bleken de funderingen van gestort beton tot ca. 3,4 m onder 

maaiveld uitgevoerd te zijn.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Afb. 10. Deel van de gesloopte, 
zwaar uitgevoerde funderingen 
van gestort beton.  
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3.3 Vondstmateriaal  

3.3.1 Aardewerk 

(N. Bouma) 

 

Tijdens het uitgraven van de funderingen en het inspecteren van de profielen is uit de dikke zwarte 

bovenlaag aardewerk verzameld. In totaal zijn 26 aardewerkfragmenten verzameld, allemaal afkomstig uit 

de dikke zwarte bovengrond. Aangezien deze vondsten uit de geroerde bovenlaag komen en niet uit een 
duidelijke context in de vorm van een spoor of structuur, geeft het aardewerk slechts aan in welke 

periode mensen in (de directe omgeving van) het plangebied hebben geleefd. De aardewerkvondsten 

zijn verzameld in vakken die corresponderen met de voormalige huisnummers. Vak 1 bevindt zich in het 

zuiden ter hoogte van voormalig huisnummer 75 en is doorgenummerd tot vak 6 in het noorden bij 

voormalig huisnummer 85. Twintig fragmenten zijn op de draaischijf vervaardigd en de overige zes 
behoren tot het handgevormde aardewerk. Het oudste aardewerk dateert uit de Karolingische periode, 

ca. 700/725 – 900 AD, en bestaat onder andere uit Badorfaardewerk (waaronder reliëfbandamforen), 

Mayen-aardewerk (waaronder Karolingische bolpotten type WIII), gesmoord aardewerk en zogenaamd 

Huneschansaardewerk. Laatstgenoemde weerspiegelt de overgang van het Karolingische 

Badorfaardewerk naar het vanaf de 10
e
 eeuw geproduceerde Pingsdorfaardewerk. Met 18 fragmenten 

neemt het Karolingische aardewerk het grootste deel in van het totale aardewerkspectrum. Uit de Volle 

en Late Middeleeuwen (10
e
 t/m 15

e
 eeuw) zijn enkele losse aardewerkscherven verzameld, waaronder 

Pingsdorfaardewerk, Paffrath en steengoed. Eén fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk dateert 

uit de 17
e
 of 18

e
 eeuw. Hieronder worden enkele aardewerkbaksels nader toegelicht. 

 
BadorfBadorfBadorfBadorf 

In de dorpen Badorf, Pingsdorf, Walberg, Eckberg, Walberberg en Kierberg (een zone van ca. 3 km bij 

500 m) werd vanaf de Merovingisch-Karolingische periode tot in de 13
e
 eeuw aardewerk geproduceerd. 

Deze regio staat ook wel bekend als het Vorgebirge. De productie vond vanaf de 10
e
 eeuw plaats in 

Pingsdorf, daarvóór in de andere dorpen. In feite loopt de productie van Badorfaardewerk en 
Pingsdorfaardewerk in elkaar over. Het zogenaamde Huneschansaardewerk, dat deze overgang 

weerspiegelt, wordt gedateerd in de tweede helft van de 9
e
 eeuw en het eerste kwart van de 10

e
 eeuw.

31
 

Badorfaardewerk wordt gedateerd tussen ca. 750 en 900. 

Het klassieke Badorf-baksel is grijs-beige tot geelwit van kleur, zacht tot matig hard gebakken en fijn tot 

zeer fijn gemagerd. De zachter gebakken scherven voelen krijtachtig aan. De typische Badorf-vormen 
zijn eivormige (tuit)potten, kleine potjes en komvormen. Kenmerkend voor het Badorfaardewerk is de 

versiering met rolstempel of radstempel op de bovenhelft van de pot, de lensvormige bodem en indien 

aanwezig buisvormige tuiten en bandvormige oren. In totaal zijn 3 vondsten van Badorfaardewerk 

verzameld.   

ReliëfbandamfoorReliëfbandamfoorReliëfbandamfoorReliëfbandamfoor    
Reliëfbandamforen zijn zeer grote eivormige voorraadpotten en werden geproduceerd tussen ca. 750 en 

1050. Het baksel is zacht tot matig hard en grijs-beige tot geelwit van kleur. De zachtere baksels zijn 

enigszins krijtachtig en de magering is fijn tot middelgrof. Een typisch versieringskenmerk van de 

reliëfbandamfoor zijn de op de bovenhelft van de pot aangebrachte kleistrips met rol- of radstempel 

versiering of met vingerindrukversiering. Verdere kenmerken zijn soms twee of meer bandvormige oren 
vanaf de bovenkant van de rand, de lensvormige bodem, vaak een verdikte rand, weinig of geen hals en 

een relatief nauwe opening. De herkomst van dit aardewerk is net als Badorf en Pingsdorf het 

Vorgebirge. Hiervan zijn 2 fragmenten gevonden.   

Mayen (Karolingische bolpotten)Mayen (Karolingische bolpotten)Mayen (Karolingische bolpotten)Mayen (Karolingische bolpotten) 

Van het Karolingische aardewerk dat in Mayen is geproduceerd, vormen de bolvormige kookpotten met 
lensbodem de grootste groep. Dit baksel is klinkend hard gebakken en wordt gekenmerkt door een 

zogenaamde onderhuidse magering. Er zijn 7 fragmenten van Karolingische bolpotten uit Mayen 

aangetroffen.   

Karolingisch gesmKarolingisch gesmKarolingisch gesmKarolingisch gesmoord aardewerkoord aardewerkoord aardewerkoord aardewerk    

Het Karolingische gesmoorde aardewerk, dat naar zijn radstempeldecoratie, ook wel Gittermuster-
aardewerk genoemd wordt, is in Nederland voornamelijk bekend uit het onderzoek van 

vroegmiddeleeuwse handelsnederzettingen zoals Dorestad en Medemblik. In Dorestad wordt dit type 

aardewerk aangeduid als het baksel ‘w 14’. De ‘w’ staat daarbij voor ‘wheel thrown’ ofwel gedraaid en 

het nummer verwijst naar het specifieke baksel. Een kenmerkende vorm voor dit soort aardewerk is een 

 

31
 Sanke 2002, 180. 
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eivormige pot met een vlakke bodem of een afgezet standvlak, de zogenaamde ‘W VI’. In dit geval wijst 

de (hoofd)letter W wederom naar gedraaid en de Romeinse VI naar het bewuste model. Het oppervlak 

van de pot is aan de buitenzijde gepolijst en zwart gesmoord tijdens het bakken. Dat smoren wil zeggen 

dat de pot oxiderend is gebakken en dat men op het einde van het bakproces de zuurstof aan de oven 

heeft onttrokken. Hierdoor is sporadisch ook een metaalachtige glans ontstaan. Op de breuk is dit 
aardewerk wit tot grijs-wit, hetgeen wijst op het gebruik van een tertiaire klei. De herkomst van 

Karolingisch gesmoord aardewerk is niet bekend, maar het betreft zeker een importgroep. Het 

aardewerk wordt over het algemeen in de 8
e
 eeuw gedateerd. Er zijn twee fragmenten van Karolingisch 

gesmoord aardewerk gevonden. 

 
KogelpotaardewerkKogelpotaardewerkKogelpotaardewerkKogelpotaardewerk 

Kogelpotten zijn potten met een volkomen bolle bodem. In Zuid-Nederland komen echter ook potten 

met een lensbodem voor, zodat we daar spreken van Zuid-Nederlands handgevormd aardewerk. 

Kogelpotten zijn vervaardigd vanaf ca. 750 na Chr. tot ongeveer 1300/1350 en gaan dan over in het 
gedraaide grijze en roodbakkende aardewerk. Het kogelpotaardewerk werd lokaal vervaardigd van in de 

omgeving gewonnen klei door afzonderlijke huishoudens of wellicht door een specialist binnen de 

nederzetting.  

De vorm van de kogelpot is vrijwel geheel rond met een wijde opening en het baksel is matig zacht tot 

hard gebakken. Vaak werden ze gebakken in kleine open vuren of in kuilen die weinig of geen sporen 
achterlaten. De kleur van het baksel is vaak oker tot zwart en soms is roetaanslag op de pot nog 

zichtbaar door het gebruik als kookpot in het vuur. 

Kogelpotaardewerk is lastig te dateren wanneer er geen tot weinig randscherven worden gevonden, of 

als er geen typisch mageringskenmerk zoals bijvoorbeeld schelpgruismagering is gebruikt. Een typisch 

kenmerk van laatmiddeleeuwse kogelpotten is een versiering met bezemstreken of vingervegen. Deze 
worden voornamelijk in de 13

e
 en vroege 14

e
 eeuw gedateerd. Omdat deze versiering meestal alleen op 

de hals van de pot voorkomt, bestaat het grootste deel van de vondsten veelal uit onversierde 

wandscherven. Datering van het kogelpotmateriaal kan dan eventueel nog herleid worden via de in 

dezelfde context aanwezige importkeramiek uit bijvoorbeeld het Duitse Rijnland of het Maasgebied. In 

totaal zijn 5 fragmenten kogelpotaardewerk aangetroffen. 

PaffrathaardewerkPaffrathaardewerkPaffrathaardewerkPaffrathaardewerk    

Paffrathaardewerk werd geproduceerd in het gelijknamige productiecentrum dat gelegen is in het Duitse 

Rijnland, ca. 10 km ten noordoosten van Keulen. Paffrathaardewerk komt voor van de 11
e
 tot en met 13

e
 

eeuw. Kenmerkend is de schilferige, bladerdeegachtige structuur en de metaalachtige glans van het 

oppervlak. Het baksel is veelal wit, terwijl het oppervlak in kleur varieert van grijs naar blauwig tot zwart. 
Van het Paffrathaardewerk is slechts één aardewerkfragment gevonden.  

3.3.2 Archeozoölogisch onderzoek 

(N. Bouma) 

 
Het dierlijk botmateriaal is gedetermineerd door E. Esser van ArcheoPlan Eco. Tijdens de begeleiding is 

in de geroerde bovengrond één opvallende vondst van dierlijk bot gedaan. Het betreft een ca. 8,5 cm 

lange benen naald of priem. Dit voorwerp is incompleet want aan de bovenzijde is een deel afgebroken. 

Opvallend is dat de naald of priem nog niet af is. Het betreft een nog niet volledig afgewerkt product. Het 

bot waarvan de naald of priem is gemaakt, is afkomstig van een fibula (kuitbeen) van een middelgroot 
zoogdier. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Afb. 11. Benen naald. 
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4 Synthese 
(N. Bouma) 

4.1 Algemeen  

Het archeologisch onderzoek aan de Hoogstraat 75-85 bestond uit het begeleiden van het verwijderen 
van de funderingen van de voormalige bebouwing. Voornaamste doel van de begeleiding was het geven 

van aanwijzingen aan de sloper tijdens het uitgraven van de funderingen. Dit om te voorkomen dat 

dieper zou worden ontgraven dan strikt noodzakelijk. Tijdens de begeleiding bleek de locatie van het 

voormalige huizenblok tot op grote diepte verstoord te zijn. In tegenstelling tot wat in het PvE werd 

vermoed, waren de funderingen van de voormalige bebouwing bijzonder zwaar uitgevoerd. De 
funderingen waren van gestort beton en reikten tot ca. 3,4 m onder maaiveld. Op de locatie van de 

bouwput is de kans op het aantreffen van archeologische sporen en/of vondsten op dit niveau bijzonder 

klein. Om die reden is extra gelet op de bodemopbouw direct buiten de uitgegraven funderingen om de 

mate van verstoring en de dikte van de donkere bovengrond vast te kunnen stellen. Zowel aan de 

straatzijde als ter hoogte van het achterterrein is sprake van een meer dan 1 m dikke donkere bovenlaag. 
Het aardewerk dat hierin is aangetroffen, hoofdzakelijk daterend uit de Karolingische tijd en in mindere 

mate uit de Volle en Late Middeleeuwen, geeft aan dat mensen in deze periode in (de directe omgeving 

van) het plangebied hebben gewoond en geleefd. Sporen hiervan kunnen aan de straatzijde en op het 

achterterrein buiten het voormalige huizenblok worden verwacht. Ook de toevalsvondst van een benen 

priem of naald is hiervoor een mooie indicatie. Sporen van bewoning en/of landgebruik vanaf de 
Karolingische tijd kunnen direct onder de donkere bovengrond in de top van de beddingafzettingen van 

de Kromme Rijn worden verwacht.  

 

4.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord op 

basis van de bevindingen van het archeologisch onderzoek. 

 

1. Zijn er archeologische sporen, clusters of vondsten aanwezig in het plangebied? 

- In het plangebied zijn tijdens de archeologische begeleiding geen sporen of structuren 
aangetroffen. Wel zijn er uit de donkere bovengrond diverse aardewerkscherven met 

verschillende dateringen verzameld.  

 

2. Wat is de aard, omvang, kwaliteit en verspreiding van deze sporen, clusters en vondsten? 

- Archeologische sporen of structuren zijn niet aangetroffen. De vondsten zijn afkomstig uit de 
donkere bovengrond en verspreid over de gehele bouwput gevonden. In totaal gaat het om 26 

aardewerkfragmenten en één benen naald of priem. De oudste vondsten dateren uit de 

Karolingische tijd (700/725 – 900 AD) en bestaan uit Badorfaardewerk, reliëfbandamforen, 

bolpotten van Mayen-aardewerk, Karolingisch gesmoord aardewerk en zogenaamd 

Huneschansaardewerk. Uit de Volle en Late Middeleeuwen (10
e
 t/m 15

e
 eeuw) zijn slechts enkele 

aardewerkfragmenten aanwezig, bestaande uit Pingsdorfaardewerk, Paffrath en steengoed. Uit 

de Nieuwe tijd dateert één fragment roodbakkend geglazuurd aardewerk. Het aardewerk is 

redelijk tot weinig gefragmenteerd en goed geconserveerd. De benen naald of priem is goed 

geconserveerd.  

 
3. Zijn er resten van historische bebouwing aanwezig? 

- Er zijn geen resten van historische bebouwing in het plangebied aanwezig, anders dan de zojuist 

uitgegraven funderingen van gestort beton van de voormalige bebouwing Hoogstraat 75-85. 

 

4. Uit welke periode dateren de sporen? Zijn behalve sporen uit de Vroege Middeleeuwen sporen uit de 
overige periode vertegenwoordigd?  

- Er zijn geen sporen of structuren aangetroffen. Op basis van aardewerkvondsten uit de 

Karolingische tijd (700/725 – 900) uit de geroerde bovenlaag, kunnen sporen uit deze periode wel 

in het plangebied worden verwacht. Enkele vondsten uit de Volle en Late Middeleeuwen (10
e
 t/m 

15
e
 eeuw) geven aanwijzingen dat ook in deze periode (bewonings)activiteiten in de directe 

omgeving van het plangebied hebben plaatsgevonden. 

 

5. Is er sprake van een fasering in bewoningsperioden? 

- Op basis van verschillende aardewerkvondsten uit zowel de Vroege Middeleeuwen als uit de 

Volle en Late Middeleeuwen kan een fasering in bewoningsperioden worden vermoed.  
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6. Wat is de datering en conserveringstoestand van de vondsten en tot welke vondsttypen en/of 

vondstcategorieën behoren zij? 

- Tijdens de begeleiding zijn fragmenten aardewerk en een benen object gevonden. Het benen 

object betreft een naald of priem. De conservering is goed, maar de datering is onbekend. Het 

aardewerk is redelijk tot weinig gefragmenteerd en goed geconserveerd. Het grootste deel van 
het aardewerk komt uit de Karolingische tijd en in mindere mate uit de Volle en Late 

Middeleeuwen.  

 

7. Op welk niveau zijn eventuele grondsporen leesbaar en hoe duidelijk tekenen de grondsporen zich 

af? 

- Er zijn geen sporen of structuren aangetroffen. Op basis van de bodemopbouw direct buiten de 

bouwput, kunnen archeologische sporen verwacht worden direct onder de donkere geroerde 

bovengrond in de top van de beddingafzettingen. Dit niveau bevindt zich ca. 1,2 à 1,5 m onder 

maaiveld.   
 

8. Wat is de opbouw van het bodemprofiel? 

- De bovengrond bestaat uit een meer dan 1 m dikke donkergrijze tot zwarte laag, bestaande uit 

uiterst siltige kleiafzettingen. Hieronder, vanaf ongeveer 1,2 m onder maaiveld, bevinden zich 

witte tot lichtgrijze zwak tot sterk siltige zandafzettingen. Deze worden geïnterpreteerd als 
beddingafzettingen van de Kromme Rijn en komen voor vanaf 4,5 m +NAP. 

 

9. Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de site? 

- Ter hoogte van het voormalige huizenblok is een eventuele vroegmiddeleeuwse vindplaats vrijwel 

volledig verstoord. De aardewerkvondsten en benen naald of priem geven aan dat in de directe 
omgeving van het plangebied sprake is van menselijk handelen vanaf de Karolingische tijd.  

 

10. Indien er verstoringen zijn aangetroffen, wat is de omvang en aard van deze verstoringen?  

- De verstoring binnen het plangebied beslaat het volledige voormalige huizenblok Hoogstraat 75-

85.  
 

11. Wat zegt het vondstmateriaal (inclusief archeozoölogische en botanische monsters) over de voedsel- 

en handelseconomie van de bewoners in de verschillende perioden? 

- Op basis van het geringe aantal vondsten zonder duidelijke context kan deze vraag niet worden 

beantwoord.  
 

12. Zijn er aanwijzingen voor ambachtelijke productie? 

- Hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen aangetroffen. 

 

13. Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde) van de 
vindplaats? 

- Ter hoogte van het voormalige huizenblok Hoogstraat 75-85 is een eventuele vroegmiddeleeuwse 

vindplaats volledig verstoord. Direct hierbuiten kunnen sporen of structuren nog aanwezig zijn.  

 

14. Is de vindplaats te classificeren als behoudenswaardig? 

- Op de locatie van het voormalige huizenblok is geen sprake van een behoudenswaardige 

vindplaats. Direct buiten de verstoorde bouwput kunnen sporen vanaf de Vroege Middeleeuwen 

worden verwacht. 

 

 

5 Waardering en selectieadvies 
(N. Bouma) 

Ter hoogte van het voormalige huizenblok Hoogstraat 75-85 bleken de funderingen bijzonder zwaar 

uitgevoerd te zijn met gestort beton tot ca. 3,4 m onder het huidige maaiveld. Deze bouwput is dus 

grotendeels verstoord tot in de natuurlijke ondergrond en de kans op het aantreffen van archeologische 
sporen is hier dan ook bijzonder klein. Op deze locatie wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek te 

laten plaatsvinden. Om die reden is extra gelet op de bodemopbouw direct buiten de uitgegraven 

funderingen om de mate van verstoring en de dikte van de donkere bovengrond hier vast te kunnen 

stellen. Zowel aan de straatzijde als ter hoogte van het achterterrein is sprake van een meer dan 1 m 

dikke donkere bovenlaag. Het aardewerk dat hierin is aangetroffen, hoofdzakelijk uit de Karolingische 
tijd en in mindere mate uit de Volle en Late Middeleeuwen, geeft aan dat mensen in deze periode in (de 
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directe omgeving van) het plangebied hebben gewoond en geleefd. Het bouwterrein betreft een locatie 

nabij de haven van het oude Dorestad uit de Vroege Middeleeuwen. Dorestad was de belangrijkste 

(internationale) handelsnederzetting in de 8
e
 en 9

e
 eeuw in dit deel van Europa. Men woonde en werkte 

in die periode op en rond de toekomstige bouwlocatie, waarvan aanwijzingen zijn gevonden in de vorm 

van aardewerk en een benen naald of priem.  
Sporen hiervan kunnen aan de straatzijde en op het achterterrein buiten het voormalige huizenblok 

worden verwacht. Ook de toevalsvondst van een benen priem of naald is hiervoor een mooie indicatie. 

Sporen van bewoning en/of landgebruik vanaf de Karolingische tijd kunnen direct onder de donkere 

bovengrond in de top van de beddingafzettingen van de Kromme Rijn worden verwacht. Het advies is om 

die delen die in de toekomst verstoord gaan worden bij de nieuwbouw en die buiten het reeds 
verstoorde deel liggen archeologisch te laten begeleiden onder protocol opgraven. Het gaat hierbij om 

onderzoek naar de zogenaamde zwarte laag, waarin zich veel vondsten kunnen bevinden die informatie 

bevatten over wonen en werken (ambachtelijke activiteiten) op deze locatie. Hierbij kan worden gekozen 

om de archeologische werkzaamheden voorafgaand aan de bouw of tegelijkertijd met het bouwrijp 
maken (aanleg bouwput) uit te laten voeren. Het archeologisch onderzoek is in beide gevallen leidend.  

 

AdviesAdviesAdviesAdvies    

ADC ArcheoProjecten adviseert om in het plangebied langs de Hoogstraat 75-85 archeologisch 

onderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding onder protocol opgraven uit te voeren. Door 
de voormalige bebouwing zijn archeologische sporen verstoord. Echter op basis van onderzoek op 

vergelijkbare locaties blijkt desondanks de informatiewaarde van dergelijke terreinen zeer hoog. En ook 

buiten de bebouwde zone kunnen zich nog archeologische sporen bevinden. In dit advies heeft het 

belang van het onderzoek in het internationale debat over de vroegmiddeleeuwse handelsrelaties, en de 

centrale rol die Dorestad hierin heeft bezeten, zwaar meegewogen.  
Het is mogelijk een van de laatste kansen om op deze schaal onderzoek te doen naar het havenkwartier 

van Dorestad, met vernieuwde opgravingstechnieken en nieuwe wetenschappelijke inzichten.  

 

De gemeente Wijk bij Duurstede hanteert een vrijstellingsgrens voor archeologie van bouwplannen 

kleiner dan 100 m² en graafactiviteiten minder dan 30 cm diep.   
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Bijlage 1. Sporenlijst 

PutnrPutnrPutnrPutnr    VlaknrVlaknrVlaknrVlaknr    SpoornrSpoornrSpoornrSpoornr    AardspoorAardspoorAardspoorAardspoor    VlakvormVlakvormVlakvormVlakvorm    Vorm_coupeVorm_coupeVorm_coupeVorm_coupe    NAP_bovenNAP_bovenNAP_bovenNAP_boven    

1 1 1000 LO XXX VLK 6,0 m 

1 1 2000 LG XXX VLK 4,5 m 

 

 

Bijlage 2. Vullinglijst 

PutPutPutPut    VlakVlakVlakVlak    SpoorSpoorSpoorSpoor    VullingVullingVullingVulling    
NevenNevenNevenNeven    
kleurkleurkleurkleur    

Licht/Licht/Licht/Licht/    
donkerdonkerdonkerdonker    

HoofdHoofdHoofdHoofd    
kleurkleurkleurkleur    

Licht/Licht/Licht/Licht/    
donkerdonkerdonkerdonker    

TextuurTextuurTextuurTextuur    Org_StofOrg_StofOrg_StofOrg_Stof    InsluitselInsluitselInsluitselInsluitsel    OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

1 1 1000 1 GR DONKER ZW  KS4 H1 puin, bs, aw, 

odb 

bouwvoor/ 

geroerde grond 

1 1 2000 1 WT  GR LICHT ZS1  roestvlekjes, 

ff, hk spik 

Bedding- 

afzettingen 

 

 

Bijlage 3. Vondstenlijst 

OPGR_IDOPGR_IDOPGR_IDOPGR_ID    VondstnrVondstnrVondstnrVondstnr    PutPutPutPut    VlakVlakVlakVlak    VakVakVakVak    SpoorSpoorSpoorSpoor    VullingVullingVullingVulling    InhoudInhoudInhoudInhoud    VerzamelVerzamelVerzamelVerzamel    OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

WIJD-10 1 1018 1 1 1000 1 AW MAA  

WIJD-10 2 1018 1 2 1000 1 AW MAA  

WIJD-10 3 1018 1 3 1000 1 MIX MAA  

WIJD-10 4 1018 1 6 1000 1 AW MAA  

WIJD-10 5 1018 1  1000 1 ODB MAA stortvondst 
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Verklarende woordenlijst 

Antropogene sporen Antropogene sporen Antropogene sporen Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of 

fosfaatvlekken tot muurresten.    

AMK AMK AMK AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische terreinen 

in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer hoge 

archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE.    

Archeologische indicatoren Archeologische indicatoren Archeologische indicatoren Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing 

kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische vindplaats. 

Archis Archis Archis Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie over o.a. 

onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.     

14141414
C C C C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering.    

CIS CIS CIS CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door het 

Centraal Informatiesysteem.      

CMA CMA CMA CMA Centraal Monumenten Archief. 

ConserveringConserveringConserveringConservering De mate waarin grondsporen, anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en 

organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven. 

EEEEnsemblewaardensemblewaardensemblewaardensemblewaarde De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate 

waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context. 

Ex situEx situEx situEx situ    niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of 
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het 

bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en 

registreren). 

GaafheidGaafheidGaafheidGaafheid De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige) 

archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang)  

HeriHeriHeriHerinneringswaardenneringswaardenneringswaardenneringswaarde De herinnering die een archeologisch monument oproept over het Verleden.  

IKAW IKAW IKAW IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op landelijk 

niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische verschijnselen in 

de bodem.  

IVO IVO IVO IVO Inventariserend Veld Onderzoek.  Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de 

archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld. 

InformatiewaardeInformatiewaardeInformatiewaardeInformatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De 

informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een bijdrage 

kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden.    

In situIn situIn situIn situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, weggegooid 

of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem. 

KNAKNAKNAKNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  

NAPNAPNAPNAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk). 

PVAPVAPVAPVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken 

waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het 

ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het 
Programma van Eisen en/ of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen worden. 

PVEPVEPVEPVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats geeft 

en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk. 

RRRRCECECECE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

RepresentativRepresentativRepresentativRepresentativititititeiteiteiteit De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan wel 

een gebied.  

RTSRTSRTSRTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.  
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SchoonheidSchoonheidSchoonheidSchoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral in 

zichtbaarheid tot uiting komt. 

Selectieadvies Selectieadvies Selectieadvies Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een vindplaats. Dit 

wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria. 

ZeldzaamheidZeldzaamheidZeldzaamheidZeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een 
periode of in een gebied. 
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Afkortingen in database 

 

REFERENTIELIJSTEN Versie 1.4

AARD SPOOR

Aard van het spoor

Code Omschrijving
AKR (oude) akkerlaag

AWC aardewerk-concentratie

BA balk
BES beschoeiing

BG boorgat
BKS bekisting

BOC botconcentratie

BPA beschoeiing, palen
BPL beschoeiing, planken

BPT beerput/beerkelder
BRL brandlaag

BU bustum

BUN visbun
BV bouwvoor

CR crematiegraf
DIG dierbegraving

DK drenkkuil

DLT doorlaat (door een muur)
DP depressie

DR drain
EG erfgreppel

ES esdek

FU fuik
GA gracht

GE geul
GHE grafheuvel

GR greppel

GRK grafkuil
GT goot

HA haard
HAK haardkuil

HG huisgreppel

HKC houtskool-concentratie
HI hoefindruk

HO hout
HU hutkom

IN inhumatiegraf

KEL kelder
KGO ovale kringgreppel

KGR ronde kringgreppel
KGV vierkante kringgreppel

KL kuil

KS karrenspoor
LAK Laklaag

LAT latrine
LG laag

LO ophogingslaag

LS stortlaag
MI muurinsteek

MR muur
MSK mestkuil

MST muursteen

MU muuruitbraak
NV natuurlijke verstoring

NVD dierlijke verstoring
NVP plantaardige verstoring

OV oven

PA houten paal
PAK paal met paalkuil

PG paalgat
PGK paalgat met paalkuil

PK paalkuil

PL plank
PLW plaggenwand

PO poel
POE poer

POT potstal

PS ploegspoor
PSE ploegspoor, eergetouw

PSK ploegspoor, keerploeg
REC recent

RPA palenrij

RPG rij paalgaten

RPK rij paalkuilen

RPL rij planken
SG standgreppel

SI silo
SL sloot

SPB spaarboog

SPG spitsgracht
SS spitspoor

ST steen
STC steenconcentratie

VL vlek

VR vloer
VSC vuursteenconcentratie

VW vlechtwerk
WA waterput

WG weg

WK waterkuil
WL wal

WOO woonlaag
XXX onbekend

COUPEVORM

Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe.
Code Omschrijving

ONR onregelmatig

PNT punt
RND rond

VLK vlak
KOM komvormig

NG niet gecoupeerd

VLAKVORM

Vorm van het spoor op het horizontale vlak

Code Omschrijving
LIN lineair

ONR onregelmatig
OVL ovaal

RHK rechthoekig

RND rond
SIK sikkelvormig

VKT vierkant

KLEUR
Duiding van de kleur.

Code Referentie

BE beige

BL blauw
BR bruin

GL geel
GN groen

GR grijs

OR oranje
PA paars

RO rood
RZ roze

WI wit

ZW zwart

Daarnaast:
D donker

L licht

SCH schoon
VL vuil

ZR zeer

DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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 INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling.

Code Referentie
AS as

AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)

BW bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)

FE ijzeroer
FF fosfaat

GL glas
HK houtskool

HL huttenleem

HT hout
KER keramische objecten (weefgewichten)

KI kiezel
LR leer

MET metaal

MN mangaan
NS natuursteen

OKR oker
SCH schelp

SL slak

VKL verbrande klei
VST vuursteen

TEXTUUR

Textuur van een vulling met NEN-classificatie.

Code NEN Referentie
K K klei

ZK Ks1 zware klei

MK Ks2 matig zware klei
LK Ks3 lichte klei

Z-K zandige klei

Zl zavel

ZZl Kz1 zware zavel
MZl Kz2 matig lichte zavel

LZl Kz3 lichte zavel

L L leem

SL Lz1 siltige leem
Z-L Lz3 zandige leem

V V veen

V1 Vk3 venige klei

V2 Vk1 kleiig veen
V3 Vm veen

Z-V Vz1 zandig veen

Z Z zand

FZ Zs1 fijn zand
MZ Zs1 middelgrof zand

GZ Zs1 grof zand
ILZ Zs2 iets lemig zand

LZ Zs3 lemig zand

IGHZ g1 iets grindhoudend zand
MGHZ g2 matig grindhoudend zand

SGHZ g3 sterk grindhoudend zand
V-Z Vz3 venig zand

G G grind
FG fijn grind

GG grof grind
IZHG Gz1 iets zandhoudend grind

MZHG Gz2 matig zandhoudend grind

SZHG Gz3 sterk zandhoudend grind

ST steen

HT hout

H0 h1 humushoudend

H1 h2 matig humeus
H2 h3 humusrijk

INHOUD

Aard van het materiaal van een vondst.

Code Referentie

AW aardewerk vaatwerk
BOT bot (geen schelp)

BW bouwaardewerk (keramisch, geen steen)

COP coproliet
GL glas (geen slak)

HK houtskool
HT hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)

KER keramische objecten (weefgewichten ed.)

LR leer
MET metaal (geen slak)

MIX gemengd
NS natuursteen (geen vuursteen)

OKR oker

PIJ pijpenkoppen en -stelen
SCH schelp

SL slakken
TOU touw (vaak vlas of bast)

TXT textiel (wol of draad)

VKL verbrande klei (geen lemen gewichten)
VST vuursteen

XXX overig

MONSTER
Aard van een monster.

Code Referentie

MA monster algemeen

MAR monster artropoden
MBOT monster bot

MC14 monster voor C-14 datering
MCH chemisch monster

MCR crematiemonster

MD monster voor dendrochronologisch onderzoek
MFF fosfaatmonster

MHK houtskoolmonster
MHT houtmonster

MP pollenmonster

MSC schelpenmonster
MSL monster slijpplaat

MZ zadenmonster voor botanisch onderzoek

VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.

Code Referentie

AAC aanleg coupe (handmatig schaven)

AANV aanleg vlak of profiel (handmatig)
BIGB bigbag

COUP couperen (handmatig)
DETC detectorvondst

LICH lichten (vondst met omringende grond integraal

verwijderd)
MAA machinale aanleg

MAF machinale afwerking (of machinaal couperen)
MSCH machinaal schaven

PUNT puntvondst (ingemeten)

SCHA uitschaven (handmatig)
SPIT uitspitten (handmatig)

TROF troffelen


