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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In opdracht van de afdeling Projectmanagement van de gemeente Dordrecht zijn in het 
plangebied Gezondheidspark, deellocatie zwembad Aqua Pulca, door de afdeling Ruimtelijke 
Realisatie archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hier worden grootschalige herinrichtings-
werkzaamheden uitgevoerd waarbij een cluster van gezondheidsvoorzieningen gerealiseerd zal 
worden. De voorzieningen hebben onder andere betrekking op het Albert Schweitzer zieken-
huis, een turnhal, een zwembad en een schaatshal. Daarnaast worden ook woon- en winkel-
voorzieningen gebouwd en zal de parkeergelegenheid worden gerealiseerd door de aanleg van 
halfverdiepte parkeerkelders. 
Uit eerdere onderzoeken is bekend dat in het plangebied een ‘verdronken’ nederzetting uit de 
Late Middeleeuwen aanwezig is. Planaanpassing waardoor de archeologische waarden worden 
ontzien is niet mogelijk. Om te voorkomen dat deze vernietigd worden zijn gefaseerd verschil-
lende archeologisch onderzoeken uitgevoerd. 

Een archeologisch onderzoek kan bestaan uit de volgende onderzoeksfases:

Fase 1. De inventarisatie en waardering van archeologische waarden. 
Een inventarisatie bestaat doorgaans uit het uitvoeren van een bureauonderzoek waarbij een 
archeologische verwachting voor het plangebied wordt opgemaakt. De verwachting wordt door 
middel van een inventariserend veldonderzoek getoetst. Een inventariserend veldonderzoek 
kan een verkennend, een karterend en een waarderend doel hebben. Inventariserend veldon-
derzoek kan, afhankelijk van de archeologische verwachting, worden uitgevoerd door middel 
van boringen en/of proefsleuven. 

Fase 2. De selectie van behoudenswaardige archeologische vindplaatsen en advisering over 
het beleid ten aanzien van vindplaatsen.

Fase 3. De documentatie van behoudenswaardige, maar niet in situ te handhaven archeologi-
sche waarden. 
Dit resulteert in een definitief onderzoek: een opgraving.

Dit document betreft de rapportage van een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven in één deelgebied en een definitief onderzoek in een ander deelgebied. 
Tijdens het veldwerk zijn bewoningsresten gedocumenteerd uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd 
en de Late Middeleeuwen tot 1421. 

In hoofdstuk 2 zijn de gegevens van het plan- en onderzoeksgebied vermeld en in hoofdstuk 
3 de resulaten van het vooronderzoek. Hoofdstuk 4 omvat het doel van het onderzoek en de 
vraagstellingen en in hoofdstuk 5 is het veldonderzoek beschreven met de methoden en on-
derzoeksresultaten. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbeveldingen verwoord.
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek onderzoeksgebied 1: inventariserende en waarderende
                              proefsleuven
onderzoeksgebied 2: definitief onderzoek (opgraving)

Gemeentelijke projectcode 1008

ARCHIS onderzoeksmeldingen Onderzoeksgebied 1: 43885
Onderzoeksgebied 2: 53025

ARCHIS vondstmeldingen Onderzoeksgebied 1: 420209
Onderzoeksgebied 2: 420203

Archeologische periode IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen 

Datum veldonderzoek augustus – december 2010 

Wijk Dubbeldam

Straat Onderzoeksgebied 1: Aqua Pulca, Karel Lotsyweg 21

Onderzoeksgebied 2: Zendmast tussen Amnesty 
                               Internationalweg 7 en 9 

Gemeente Dordrecht

Provincie Zuid-Holland

Kaartblad 38C

RD-coördinaten (centrum) Onderzoeksgebied 1 106.181 / 422.862
Onderzoeksgebied 2 106.081 / 422.834

Opdrachtgever Gemeente Dordrecht, Projectmanagement

Uitvoerder(s) Gemeente Dordrecht, Afdeling Ruimtelijke Realisatie/  
Archeologie

Autorisatie rapport mevr. J. Hoevenberg (senior archeoloog)

Bevoegde overheid Gemeente Dordrecht

Digitale archivering Archief Ruimtelijke Realisatie/Archeologie 
(www.dordrecht.nl/archeologie) / e-depot Nederlandse 
Archeologie (http://www.dans.knaw.nl)

Analoge deponering Archief Ruimtelijke Realisatie en het Stadsdepot



7

2. Gegevens onderzoeksgebied

2.1 Plan- en onderzoeksgebieden en huidig grondgebruik
Het plangebied Gezondheidspark wordt begrensd door de rondweg N3, de Overkampweg en 
de Oudendijk (afb. 1). Hierbinnen wordt een cluster van gezondheidsvoorzieningen gereali-
seerd. In dit gebied zijn het Albert Schweitzer ziekenhuis, het zwembad Aqua Pulca en een 
ijshal aan het Jaap Edenplein aanwezig. De oude accommodaties van het zwembad en de ijs-
hal zijn gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Mogelijk worden in een later stadium ook een 
turnhal en verschillende woon- en winkelappartementen gebouwd. Parkeergelegenheid voor 
de verschillende faciliteiten wordt gerealiseerd door de aanleg van verschillende half-verdiepte 
parkeergarages, waarvan er al één gebouwd is aan de Amnesty Internationalweg. 

Afb. 1. Ligging van het 
plangebied Gezondheids-
park in de gemeente 
Dordrecht (roze). Het 
zwart omkaderde deel is 
uitvergroot weergegeven 
in afbeelding 2.

2.2 Geplande werkzaamheden
In dit rapport wordt het onderzoek in twee deelgebieden beschreven. Onderzoeksgebied 1 be-
treft het terrein onder het oude gesloopte zwembad Aqua Pulca dat was gelegen aan de Karel 
Lotsyweg 21 (afb. 2). Het onderzoeksgebied meet circa 40 x 70 m en de centrumcoördinaten 
zijn X: 106.181, Y: 422.862. Hier zal een half-verdiepte parkeergarage worden gebouwd met 
een ontgravingsdiepte van circa 1,75 m – NAP. In een later stadium worden hier waarschijnlijk 
woon- en winkelappartementen gerealiseerd. De ontgravingsdiepte hiervoor is niet bekend.
Onderzoeksgebied 2 is een terrein waar een zendmast stond. Dit lag tussen het bedrijfspand 
van Audev B.V. aan de Amnesty Internationalweg 7 en de parkeergarage aan de Amnesty 
Internationalweg 9. Het onderzoeksgebied meet circa 12 x 13 m en de centrumcoördinaten 
zijn X: 106.081, Y: 422.834. Hier zal de entree voor een half-verdiepte parkeergarage worden 
gerealiseerd. Om de aanwezige funderingspalen te ruimen is hier gegraven tot een diepte van 
circa 3 m – mv. 
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Afb. 2. Ligging van de twee onderzoeksgebieden.

2.3 Archeologische verwachting
Uit eerdere onderzoeken in het plangebied is bekend dat in onderzoeksgebied 1 bewonings-
sporen uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Specifiek 
voor onderzoeksgebied 2 geldt dat op deze plek funderingsresten van een middeleeuwse kerk 
aanwezig kunnen zijn. Het gaat om resten van een 14e –eeuwse bakstenen kerk en mogelijk 
ook de oudere, houten voorganger daarvan. 
Dit was vermoedelijk de kerk van een in 1421 ‘verdronken’ dorp: Kruiskerke en/of Wolbrands-
kerke.1 De vindplaats is een locatie van hoge archeologische waarde en is aangemerkt als een 
archeologisch monument met het AMK-nummer 16210.2 De bewoningssporen zijn aanwezig 
vanaf een diepte van 0,7 m – mv. Door de bevoegde overheid (gemeente Dordrecht) is ge-
steld dat indien de (middeleeuwse) bewoningssporen niet in situ behouden kunnen blijven, 
deze door middel van een opgraving gedocumenteerd moeten worden. 

1 Hos & Dorst 2010, Dordrecht Ondergronds 4.
2 Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart Dordrecht 2009, kaartblad 1 en 3, Dordrecht vind-Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart Dordrecht 2009, kaartblad 1 en 3, Dordrecht vind-

plaatscode 152.
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3. Resultaten vooronderzoek

Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis

Het premiddeleeuwse landschap
De onderzoeksgebieden bevinden zich in de oeverzone van de rivier de Dubbel. 
Direct ten noorden van onderzoeksgebied 1 zijn de bedding- en restgeulafzettingen aanwezig. 
Deze jonge stroomgordelafzettingen worden gerekend tot de Formatie van Echteld. Het is on-
bekend wanneer de rivier is ontstaan. Voorlopig wordt een datering van circa 300 na Christus 
aangehouden, maar een oudere datering is waarschijnlijker.3 Tijdens het archeologisch onder-
zoek in 2006 en 2007 is vastgesteld dat er sprake is van verschillende fases van Dubbelafzet-
tingen, waarbij mogelijk ook pre-Romeinse Dubbelafzettingen.4 De Dubbel heeft zich ingesne-
den in een uitgestrekt veenlandschap dat bodemkundig behoort tot de Formatie van Nieuw-
koop en het Hollandveen Laagpakket. De Dubbel was een energiearme en dus relatief lang-
zaam stromende rivier, hoewel lokaal ook sterke meanders aanwezig waren. De ligging van de 
geul was door de tijd vrij stabiel en de oeverwallen op het (niet-geërodeerde) veenlandschap 
zijn relatief laag en smal (afb. 3). Lokaal zijn wel dikke pakketten restgeulafzettingen aanwe-
zig die zijn afgezet binnen de maximale stroombreedte van de geul. Deze kronkelwaard-ach-
tige afzettingen bestaan uit sedimenten die zijn afgezet op locaties waar de stroomsnelheden 
afnemen na een verlegging van de actieve geul. Bij hoogwater worden, vaak op de oudere 
geulafzettingen, sedimenten afgezet in de binnenbochten en de zone die tegenovergesteld is 
aan de richting van de verlegde geul. Op het niet-geërodeerde veen heeft de rivier verschil-
lende lagen venige klei afgezet. Direct langs de geul is dit pakket niet dikker dan ongeveer 1 
m. Verder van de geul gelegen is sprake van een komafzetting van afnemende dikte, tot circa 
10 cm. De onderzoeksgebieden bevinden zich in de zuidelijke oeverzone. Onderzoeksgebied 1 
is dichter bij de geul gelegen en hier is sprake van een lage oeverwal. Onderzoeksgebied 2 is 
gelegen in de overgangszone van de oeverwal naar het komgebied. 

Afb. 3. Het landschap zoals dat er vermoedelijke uitzag vóór de middeleeuwse 
ontginningen, vergelijkbaar met het landschap nu rond rivier de Alblas (foto: R. van Jeveren).

3 In de tekstbijlage van de Archeologische Verwachtingskaart gemeente Dordrecht 2009, 44.
4 Hos & Dorst 2010.
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Het middeleeuwse landschap: de Groote Waard
De top van de jongste Dubbelafzettingen was gedurende de Late Middeleeuwen het maaiveld-
niveau. Vanaf vermoedelijk de 10e-11e eeuw werd een begin gemaakt met het in cultuur bren-
gen van het klei-op-veenlandschap, waardoor het geschikt werd voor bewoning en landbouw. 
In eerste instantie zullen de oevers van de grote rivieren hierbij gediend hebben als ‘ontgin-
ningsassen’: vanaf de oeverwal is door middel van lange ontwateringssloten het land ontgon-
nen en verkaveld. 
Gedurende de laatmiddeleeuwse bewoning lag de Dubbelgeul circa 60 m ten noorden van de 
kerk (onderzoeksgebied 2). De oeverzones waren favoriete nederzettingslocaties omdat deze 
ten opzichte van het omliggende landschap iets hoger gelegen waren, wat de kans op over-
stromingen reduceerde. Uiteraard waren de rivieren ook ideaal voor het transport van land-
bouwproducten en andere handelsgoederen. 
Al in de Middeleeuwen werd onderscheid gemaakt tussen twee landschappelijke zones. Het 
noordelijke rivierenlandschap tussen het Oude Maasje en de Merwede werd de kleizijde ge-
noemd, het land vanaf het Oude Maasje tot de noordgrens van de Brabantse zandgronden 
werd veenzijde genoemd. De kleizijde was verdeeld in de noordelijke Dordtse Waard en de 
zuidelijk daarvan gelegen Thiesselenswaard.5 

Samen met de veenzijde werden deze waarden de Groote Waard genoemd. Mogelijk zijn ook 
kaden langs de rivieren aangelegd om de bewoonde delen te beschermen tegen overstromin-
gen. Daarnaast zijn ook achter- en zijkaden en uitwateringssluizen zijn aangelegd. Door mid-
del van strokenverkaveling is het achterliggende komgebied tot landbouwgrond omgevormd. 
Hierbij werden haaks op de oeverwal zeer lange sloten het achterland in gegraven, waardoor 
een patroon van lange, smalle percelen ontstond, zoals nu nog steeds te zien is in de Alblas-
serwaard. 

Tussen 2006 en 2009 is in het plangebied archeologisch onderzoek gedaan. Hierbij zijn de 
resten gevonden van een laatmiddeleeuwse nederzetting.6 De lager gelegen flank van de oe-
verwal, richting de Dubbelgeul, werd gebruikt om afval te deponeren en waarschijnlijk ook als 
weidegrond voor vee en als hooi- en akkerland. Nadat de Dubbel rond 1270 werd afgedamd 
zal deze niet meer buiten haar oevers zijn getreden en kon dit gebied permanent gebruikt 
worden. De vondst van sloten en palenrijen geven aan dat het gebied verdeeld was in lang-
gerekte percelen die haaks op de rivier stonden. De vondst van bundels vlas tijdens de op-
graving geeft aan dat er in deze zone ook vlas is verwerkt. Het gaat hierbij met name om het 
zogenaamde ‘roten’ van vlas. Vlas is de grondstof voor linnen en om de vlasvezel los te maken 
van de houtachtige kern, werden de vlasstengels in water geweekt (afb. 4). In deze zone zijn, 

parallel aan de Dubbelgeul, 
langgerekte sloten/kuilen 
gegraven die mogelijk hier-
voor zijn gebruikt. Aange-
zien voor dit zogenaamde 
rivierroten veel water nodig 
was, waren de gronden di-
rect langs de rivier hiervoor 
uitermate geschikt.7 

Afb. 4. Het roten van vlas in de 
rivier de Leie bij Waregem in 
Vlaanderen. Op de achtergrond 
zijn op de velden de schoven 
vlas te zien. De Leie werd 
ook wel ‘de gouden rivier’ ge-
noemd, wat het belang van de 
linnenproductie voor de streek 
benadrukt.8

5 Wikaart V. et al 2009, 52.
6 Hos & Dorst 2010.
7 Hos & Dorst 2010, Dorst 2009a.
8 http://www.gavergids.be
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Op het vermoedelijk hoger gelegen deel van de oeverzone (oeverwal) waren onder andere 
beschoeide sloten, duikers, een houtconstructie en een mogelijke huisplaats aanwezig. Eén 
van de duikers was een verbindingsduiker waardoor water vanuit de Dubbel in de sloten in het 
lager gelegen komgebied kon stromen. Net achter de hoger gelegen oeverwal stond een kerk 
op een lage, door mensen opgeworpen heuvel. Daar omheen lag het kerkhof dat was omge-
ven door een ringsloot. 
Booronderzoek aan de zuidwestzijde van de kerk heeft aangetoond dat hier geen sprake meer 
is van antropogene ophogingen.9 De dorpsstructuur bestond dus waarschijnlijk uit een lintbe-
bouwing. De boerderijen zullen op het hogere deel van de oeverwal hebben gestaan, die mo-
gelijk lokaal was opgehoogd of uitgebreid met opgeworpen grond. 
De veronderstelde laatmiddeleeuwse situatie is nog goed herkenbaar op kadastrale kaarten 
van gebieden die niet door overstromingen ten onder zijn gegaan (afb. 5).

Afb. 5. Het cultuurlandschap rond St. Anthoniepolder aan het Oude Maasje. Hier is de vermoedelijke laat-
middeleeuwse situatie nog zichtbaar. De 14e –eeuwse kerk ligt direct achter een dijk die op de oeverwal 
van het Oude Maasje ligt. Er is sprake van lintbewoning, waarbij de boerderijen direct aan de dijk staan. 
Het land tussen de dijk en de restgeul vormde een uiterwaard. 

Van de 14e –eeuwse kerk op het Gezondheidspark zijn bij eerdere onderzoeken de vierkante 
bakstenen toren en de westgevel van het schip gevonden. Het grootste deel van het schip en 
het koor van de kerk zijn vermoedelijk geheel verwijderd en hergebruikt of geërodeerd door 
het water van het Bergsche Veld, dat na de St. Elisabethsvloed van 1421 ontstond. Tegen-
woordig zijn de meeste ringsloten rond kerkjes gedempt. Voorbeelden van kerkjes waar de 
ringsloten nog wel aanwezig zijn, zijn het kerkje van St. Anthoniepolder en het Pieterman-
kerkje in Zwijndrecht (afb. 6). 

9 Dorst 2009b.
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Afb. 6. Links: de kerk van St. Anthoniepolder (Foto: Google Maps). Rechts: Het Pietermankerkje in 
Zwijndrecht met zijn ronde ringsloot (foto: J. Hoevenberg). 

De 14e -eeuwse bakstenen kerk kan waarschijnlijk geassocieerd worden met het laatmiddel-
eeuwse dorp Kruiskerke. Dit dorp had mogelijk een oudere voorganger, bekend als Wolbrands-
kerke.10 Tot op heden zijn echter geen duidelijke resten van huizen in het plangebied gevon-
den. 

De ontginning en de daarmee gepaard gaande ontwatering hadden inklinking van het (kom)
klei-op-veenlandschap tot gevolg, waardoor het land binnen de Groote Waard steeds lager 
kwam te liggen. De waterbeheersing werd dus steeds belangrijker, de rivieren moesten bui-
tengehouden en gecontroleerd kunnen worden en regenwater moest adequaat worden afge-
voerd. Door (illegale) moernering11 en een veranderende waterhuishouding in de rivieren, on-
der andere door het aanleggen van dammen in de rivieren, kwamen de dijken van de Groote 
Waard extra onder druk te staan. Het drooghouden van de waard bleek uiteindelijk niet mo-
gelijk en ten gevolge van de St. Elisabethsvloeden tussen 1421 en 1424, overstroomden grote 
delen en werd het land onbruikbaar, mede door verzilting. Sterk organische kleiafzettingen 
met daarin grote hoeveelheden onvolwassen brakwaterkokkels in levenshouding12 worden 
vaak als laatste opvulling in de restgeulen van de rivieren en in laatmiddeleeuwse sloten ge-
vonden. De afzettingen worden geassocieerd met de St. Elisabethsvloeden. 
Vlak voor en gedurende de overstromingen tussen 1421 en 1424 werden de nederzettingen 
verlaten. De landbouwgrond werd economisch onbruikbaar en het land werd uiteindelijk als 
verloren beschouwd en opgegeven. Ook voor het dorpje Kruiskerke markeerde deze gebeurte-
nis het einde van de laatmiddeleeuwse bewoning. Waarschijnlijk was de verzilting van het wa-
ter en het verlies van landbouw- en graslanden in eerste instantie het belangrijkste argument 
om de nederzettingen op te geven.13 

Het (post)middeleeuwse landschap: het Bergsche Veld en het nieuwe land
Nadat ook de dijken langs de Merwede doorbraken veranderde de Groote Waard in een ondiep 
zoetwatergetijdengebied, het Bergsche Veld.14 Dit is waarschijnlijk al in het jaar 1422 ge-
beurd.15 Gedurende deze periode is een dik pakket grijze klei en zand afgezet, het zogeheten 
Merwededek. Dit zijn de jongste afzettingen die gerekend worden tot de Formatie van Echteld. 
Pas vanaf het begin van de 17e eeuw (1603, het Oude Land van Dubbeldam) werd begonnen 
met de her-inpoldering. Tot de 20e eeuw is het onderzoeksgebied onbebouwd gebleven en was 
het in gebruik als landbouwgrond. 

10 ’t Jong 2009, ’t Jong & Dorst 2009, Hos & Dorst 2010, ’t Jong 2009, DiEP Magazine 11, 32-34.
11 Moernering of selnering is het afgraven, ook wel darinckdelven, van het veen voor brandstof (turf) en 

de winning van zout.
12 Het gaat om de tweekleppige Cerastoderma glaucum die worden aangetroffen alsof ze in leven wa-

ren: dus in een kolonie waarin vrijwel alle exemplaren met gesloten kleppen aanwezig zijn. 
13 Hendriks et al 2004, Hendriks 2007. 
14 De Biesbosch is een restant van dit getijdensysteem.
15 Wikaart et al 2009, 67 voetnoot 1, refererend aan een aanname van Gottschalk 1975.
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4. Doel en vraagstellingen

Het doel van het onderzoek was tweeledig. In onderzoeksgebied 1 is vastgesteld of er sprake 
was van aan- of afwezigheid van (behoudenswaardige) archeologische bewoningssporen. In 
onderzoeksgebied 2 zijn alle bewoningssporen tot een diepte van circa 3 m – mv gedocumen-
teerd. 

In het Programma van Eisen16 zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd:

1. Hoe is de bodemopbouw in de onderzoeksgebieden? 

2. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een dijk? Wat is de (mogelijke) datering van 
de dijk? 

3. Zijn er middeleeuwse bewoningssporen aanwezig? Is hier met name sprake van antropo-
gene ophogingen (hillen) met daarop huizen/boerderijen?

4. Zijn er nog andere middeleeuwse bewoningssporen aanwezig? Zo ja, wat is hiervan de 
aard, diepteligging en conservering? Specifiek: zijn er resten van (fases van) de kerk aanwe-
zig en is er een herkenbare fasering aan te wijzen in de ophogingen van de kerkhil?

5. Zijn er oudere bewoningssporen, mogelijk uit de Bronstijd, IJzertijd of Romeinse Tijd, aan-
wezig? Zo ja, wat is hiervan de aard, diepteligging, conservering en ouderdom? 

6. In onderzoeksgebied 1 dient te worden vastgesteld of er sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden. Indien dit het geval is zal in overleg met de bevoegde overheid en 
opdrachtgever gekeken worden welke delen in aanmerking komen voor een aanvullend onder-
zoek (een definitief archeologisch onderzoek: een opgraving). 

16 Dorst 2010. Dordrecht PvE-nummer 2010-6.
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5. Veldonderzoek

5.1 Methoden
Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 23 augustus en 7 december 2010 en is uitgevoerd 
conform de richtlijnen van de KNA 3.2. Het graafwerk is uitgevoerd door de firma Tuytel uit 
Oud Alblas. 
In onderzoeksgebied 1 zijn acht putten gegraven, namelijk de putten 1-5 en 7-9 (afb. 7). 
Op de locatie van de laatmiddeleeuwse kerk is één put gegraven (put 6).
De locaties van de putten zijn ingemeten door landmeters van de gemeente Dordrecht. Alle 
putten zijn gegraven tot in de onverstoorde bodemlagen. Van de putten 1, 4, 7, 8 en 9 zijn 
lithostratigrafische profielen van de totale lengte gedocumenteerd door middel van tekeningen 
en fotografie. Van de andere putten zijn alleen enkele lithostratigrafische profielkolommen ge-
documenteerd. 

Afb. 7. De locaties van de opgravingsputten 1-5 en 7-9 in onderzoeksgebied 1 en put 6 in onderzoeksge-
bied 2. 
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Opgravingsmethodiek en documentatie van bewoningssporen 
Tijdens dit veldwerk is geen onderzoek gedaan naar de begravingen. Van de aangetroffen gra-
ven is de locatie ingetekend en zijn botten verzameld voor datering. 
Andere bewoningsporen, zoals palen en sloten, zijn gedocumenteerd door middel van vlakte-
keningen en tekeningen en foto’s van de dwarsprofielen. Vondsten zijn per vlak en spoor ver-
zameld. De onderzoeksgegevens zijn digitaal verwerkt met behulp van Access en Autocad.

Vondstdeterminatie
Het vondstmateriaal wordt per context besproken. Het vondstcomplex uit de Romeinse Tijd 
is gedetermineerd, gefotografeerd, getekend en beschreven door dhr. A.V.A.J. Bosman.17 De 
middeleeuwse keramiek is gedetermineerd en geclassificeerd conform het Classificatie Sys-
teem voor Laat- en Post Middeleeuws Aardewerk en Glas.18 De keramiek is gedetermineerd 
door mevr. T. Busch, mevr. C. Lugtenburg en dhr. M.C. Dorst. Het dierlijk bot is gedetermi-
neerd door mevr. D.B.S. Paalman. Het (Romeinse) leer is onderzocht door mevr. J. Hoeven-
berg.

5.2 Onderzoeksresultaten
De resultaten worden per onderzoeksgebied beschreven. Hierbij zal eerst de bodemopbouw 
worden besproken, gevolgd door de archeologische aspecten. 

5.2.1 Onderzoeksgebied 1: de bodemopbouw
Hieronder volgt een beschrijving van de vijf lithostratigrafische eenheden die in het bodempro-
fiel zijn onderscheiden. In afbeelding 8 zijn de eenheden weergegeven. De eenheden worden 
van onder naar boven beschreven. 

Klastisch pakket 1
Klastisch pakket 1 bestaat uit lichtbruin-grijze, matig zandige klei die soms licht venig is en 
waarin wortelhout aanwezig is. Direct langs de latere middeleeuwse Dubbelgeul is het pakket 
tot grotere diepte aanwezig en kan het worden geïnterpreteerd als een oudere restgeul- en 
oeverafzetting van de Dubbel. Geheel in het noorden vormde dit pakket waarschijnlijk de (oor-
spronkelijk) hogere oeverwal van een oudere (premiddeleeuwse) fase van de Dubbel. De top 
van de afzetting is (vermoedelijk) grotendeels geërodeerd door een jongere, middeleeuwse 
Dubbelgeul. 
In zuidelijke richting is het pakket ingeschakeld in of op het veenpakket aanwezig. Dit mar-
keert het komgebied gedurende de IJzertijd en de Romeinse Tijd (afb. 8). De afzettingen op 
het veen kunnen geïnterpreteerd worden als komafzettingen. 
De top van de afzetting had vermoedelijk een glooiend karakter, al is het niet overal duidelijk 
of er sprake is van een intacte top. Ook de overgang naar de hierop gelegen jongere Dubbel-
afzettingen was slecht of niet herkenbaar. In de putten 1, 4 en 5 was de top van het pakket 
deels intact aanwezig tussen 2,2 en 2,6 m – NAP (1,7 en 2,2 m – mv). Hierin en op waren 
enkele scherven uit de IJzertijd en een vondstcomplex uit de Romeinse Tijd aanwezig (zie pa-
ragraaf 5.2.2). Klastisch pakket 1 kan op basis van de vondsten gedateerd worden in de peri-
ode vóór de (Vroege/Midden) IJzertijd. 

Organisch / organo-klastisch pakket A
Organisch pakket A is een roodbruine veenlaag die gekenmerkt wordt door een sterk wis-
selende mate van kleiigheid en de aanwezigheid van wortelhout. Het veen kent een diffuse 
overgang vanuit klastisch pakket 1 en is soms ingeschakeld en soms op de afzettingen van dit 
pakket aanwezig. De top is aanwezig tussen circa 2 en 3 m – NAP. 

Klastisch pakket 2 - mogelijk (deels) antropogene ophoging - 
Het is niet bekend of dit een natuurlijke of antropogene afzetting betreft. Het pakket dateert 
van ná de Romeinse Tijd en bestaat uit lichtbruin tot grijze, siltige klei met stukjes spoelhout 
en zoetwaterslakjes. Het pakket is direct op de oudere Dubbelafzettingen en het veenpakket 
aanwezig. Mogelijk betreft het jongere oever- en komafzettingen van de Dubbel, maar het is 

17 Bosman 2012.
18 Dit is het zogenaamde Deventer-systeem dat wordt beheerd en bijgehouden door de Stichting Pro-Dit is het zogenaamde Deventer-systeem dat wordt beheerd en bijgehouden door de Stichting Pro-

motie Archeologie.
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niet uitgesloten dat het (deels) een dijk/kade ophoging betreft. Dichter bij de middeleeuwse 
Dubbelgeul heeft het pakket een dikte van circa 150 cm en ligt de (geërodeerde) top op circa 
1,3 m – NAP (circa 70 en 100 cm – mv). In zuidelijke richting (het komgebied) gaat het over 
in een laag met een dikte van 15 cm of is het geheel geërodeerd. De top van het oude land-
schap ligt hier op circa 2 m – NAP (circa 170 cm – mv). Binnen dit pakket is sprake van meer-
dere natuurlijke afzettingsfases of deels antropogene ophogingen. Op sommige locaties is on-
derscheid te maken, gebaseerd op de aanwezigheid van leembrokjes en sporadische scherven 
uit de Middeleeuwen in het bovenste traject (afb. 8).  
Ingegraven sporen die geassocieerd kunnen worden met de onderste afzettingslaag zijn niet 
aangetroffen. Wel zijn op verschillende niveaus in het pakket paaltjes gevonden. Het pakket 
kan gedateerd worden in de periode ná circa 300, tot vermoedelijk de 8e of 11e eeuw. 

Klastisch pakket 3
Klastisch pakket 3 bestaat uit een gelaagd pakket blauwgrijze sterk zandige klei en kleiig 
zand. Het pakket heeft een dikte tussen circa 70 cm 100 cm. De afzetting reikt tot aan het 
maaiveld en heeft overal de onderliggende afzettingen licht geërodeerd. Klastisch pakket 3 is 
het zogenoemde Merwededek dat is afgezet tussen circa 1424 en het begin van de 17e eeuw. 
Het betreft de jongste afzettingen die behoren tot de Formatie van Echteld.

Antropogeen pakket A
Overal in het onderzoeksgebied bestaat de bovenste 50 cm van het bodempakket uit een laag 
opgebracht zand. Dit is aangebracht voorafgaand aan de bebouwing van het plangebied in het 
midden van de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. 
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Samenvatting lithostratigrafie 
Direct ten zuiden van de middeleeuwse geul van de Dubbel is sprake van oudere restgeul- en 
oeverafzettingen. Deze zijn vermoedelijk afgezet in een periode vóór de IJzertijd en vormden 
gedurende de IJzertijd en de Romeinse Tijd een bewoonbare oeverwal. In zuidelijke richting 
gaat de afzetting over in het veenpakket en is sprake van een komgebied. Een vondstcomplex 
met IJzertijd en Romeins materiaal in de top van deze afzetting lijkt het resultaat van geëro-
deerde nederzettingen/huisplaatsen uit deze perioden. Het vondstmateriaal was aanwezig in 
één dun niveau tussen de oudere en (vermoedelijk) jongere afzettingen van de Dubbel, tussen 
2,2 en 2,6 m – NAP (circa 2 m – mv). Het einde van de Romeinse bewoning wordt waarschijn-
lijk ingeluid door een geulverlegging of -verbreding van de Dubbel. Hierdoor werd de oudere 
oeverwal met daarop de bewoning uit de IJzertijd en Romeinse Tijd vermoedelijk opgeruimd. 
Op de geërodeerde oudere Dubbelafzettingen is een jongere oeverwal gevormd. De toename 
van afzettingen vanuit de Dubbelgeul is mogelijk te wijten aan de Duinkerke II-transgressiefa-
se tussen circa 300-700, waarbij de hogere zeespiegel er voor zorgde dat de rivieren stroom-
opwaarts vaker overstroomden of hun loop verlegden. De oudere stroomgordelafzettingen van 
de Dubbel en het daarop gelegen pakket van jongere Dubbelafzettingen of antropogene opho-
gingen zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. De oudere afzettingen zijn soms veniger, 
bevatten relatief meer zand(lensjes) en lokaal is sprake van sterkere doorworteling (afb. 9). 
In het pakket jongere Dubbelafzettingen/antropogene ophogingen is mogelijk sprake van fa-
sering, waarbij de jongste fase (lokaal) te onderscheiden is door de aanwezigheid van gele 
leembrokjes en keramiek. Het is mogelijk dat het pakket dat op de oudere Dubbelafzettingen 
aanwezig is, (groten)deels uit antropogene ophogingen bestaat. Dit zou een middeleeuwse 
dijk/kade kunnen zijn geweest. Dit was visueel echter niet te bepalen. Bij toekomstige onder-
zoeken in deze zone dient dit bij voorkeur door middel van micromorfologisch onderzoek te 
worden vastgesteld. 
Het pakket jongere oever- (en antropogene?) afzettingen heeft een dikte tussen 150 tot 200 
cm. De top is overal geërodeerd door het zoetwatergetijdengebied het Bergsche Veld. De mid-
deleeuwse oeverwal had, gemeten vanaf de geul, een breedte van ongeveer 35 m. 

Afb. 9. Het zuidelijkste deel van het westprofiel van put 4, waarin het onderscheid tussen de oudere en 
jongere Dubbelafzettingen/antropogene ophoging herkenbaar is. De roze lijn geeft het niveau aan waarop 
het vondstcomplex uit de Romeinse Tijd (en IJzertijd) aanwezig was. Spoor S1 is een sloot uit de Middel-
eeuwen vóór 1421.

5.2.2. Onderzoeksgebied 1: sporen, structuren en vondsten
De bewoningssporen en het vondstniveau zijn onder te verdelen in drie fases. Dit is mogelijk 
op basis van de stratigrafie, dateringen van vondsten, oversnijdingen van sporen en de aan-
wezigheid van afzettingen die geassocieerd worden met de St. Elisabethsvloed.
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Fase 1
Het gaat hierbij om bewoningssporen die in/op de top van de oudere Dubbelafzettingen aan-
wezig zijn (zie paragraaf 5.2.1., klastisch pakket 1). Het betreft een laag met vondsten uit de 
IJzertijd en de Romeinse Tijd en een (deel van) een mogelijke paalstructuur (afb. 10). 

Mogelijke sporen uit de Romeinse Tijd: palenstructuur (S94) 
In de top van de oudere Dubbelafzetting bevond zich een cluster palen/staken. Van enkele 
palen lag een gedeelte van het vermoedelijk opgaande deel, plat op het oude loop-/leefvlak 
(dat mogelijk ook hier geërodeerd is).19 Dit markeerde de scheiding tussen de oudere Dub-
belafzettingen en het hier bovenop gelegen pakket. Mogelijk is op deze plek lokaal nog sprake 
van een intact loopniveau uit de periode voordat klastisch pakket 2 werd afgezet (natuurlijk) 
of opgeworpen (door mensenhanden). 
De structuur bestaat mogelijk uit een buitenste ring van palen met een diameter van circa 
15 – 20 cm, met daarbinnen enkele staken van 8-10 cm. De afstand tussen de buitenste pa-
len was circa 1,8 - 2 m. De meeste palen/staken waren aangepunt, maar enkele hadden een 
platte bodem. Ze kunnen deel hebben uitgemaakt van een spieker.20 Dit waren verhoogde, 
overdekte platforms die gebruikt werden voor de opslag van landbouwgewassen en/of hooi 
en stro. Een goede datering hiervoor is moeilijk te geven. In de afzettingen tussen de palen 
waren verschillende vondsten aanwezig, zoals drie (verspoelde) scherven uit – mogelijk - de 
Romeinse Tijd en scherven uit de Late Middeleeuwen, waaronder Pingsdorf aardewerk en 
Maaslands witbakkend aardewerk.21 Andere vondsten waren een stuk natuursteen, een stuk 
(gerold) vuursteen, een bot van een groot zoogdier en een dun bronzen/koperen plaatje met 
vijf gaten. 

Afb. 10. Locatie van de vondstconcentratie uit de Romeinse Tijd en de palencluster (S94) uit (mogelijk) de 
Romeinse tijd. De noordelijkste put met het profiel A-A’ betreft een proefput uit 2009 die hier ter aanvul-
ling is weergegeven. Hierin was de (middeleeuwse) Dubbelgeul aanwezig.22 

19 Hoogte circa - 2,58 m NAP.
20 Aan weerszijden van de structuur was de grond verstoord door een middeleeuwse sloot en de funde-Aan weerszijden van de structuur was de grond verstoord door een middeleeuwse sloot en de funde-

ringen van het zwembad. Het is dus niet duidelijk of er mogelijk meerdere palen aanwezig zijn ge-
weest. 

21 Vondstnummer 66.
22 Dorst 2009a.
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Vondsten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd (vondstnrs. 7, 16, 9, 22)
Het vondstcomplex is aanwezig in/op de top van de oudere afzettingen van de Dubbel. Waar-
schijnlijk is dit niet het resultaat van een geplande (afval)depositie, maar van een geërodeer-
de oeverzone waar gedurende deze perioden bewoning aanwezig was. Het lijkt dus te gaan 
om verspoeld materiaal. Dit kan worden opgemaakt uit het feit dat nergens sprake is van een 
(dik) gelaagd pakket aan vondsten: ze zijn enkel aanwezig in één dun niveau. Daarnaast be-
horen er relatief veel intacte voorwerpen tot de vondsten en zelfs een nooit gebruikte dissel. 
Ook bestaat een groot deel van het vondstcomplex uit bouwmaterialen. Dergelijk vondsten 
zijn niet kenmerkend voor een afvalstort. Mogelijk is deze afzetting het gevolg van een snelle, 
eenmalige gebeurtenis, zoals een overstroming. Dit is af te leiden uit het feit dat de vondsten 
geen sporen van watererosie vertonen, dus niet langdurig in het water hebben gelegen. Ge-
zien het gewicht van met name de bouwmaterialen zullen de vondsten waarschijnlijk afkom-
stig zijn van een huisplaats of nederzettingsterrein in de directe omgeving. De woonplaats 
zal vermoedelijk op het hogere deel van de oudere oeverafzettingen hebben gelegen en kan 
mogelijk in de eerste eeuwen na de bewoning in de Romeinse Tijd geheel opgeruimd zijn door 
een jongere geulfase van de Dubbel. De vondstlaag is afgedekt door jongere Dubbelafzettin-
gen en/of antropogene ophogingen, zoals een dijk of kade.

IJzertijd: keramiek 
In het vondstcomplex waren drie scherven uit de IJzertijd aanwezig.23 
Twee kleine wandscherven van een zwart baksel zijn te klein om nader te determineren. Voor 
deze keramiek is fijn zand en relatief veel organisch materiaal gebruikt als verschraling.
De derde scherf betreft een deel van een kleine pot met een flauw S-vormig profiel en een 
steile, rechte hals (afb. 11).24 De hals is uitwendig glad gemaakt en onder de schouder be-
smeten. Inwendig zijn veegsporen aanwezig. Het betreft een hard baksel dat aan de binnen- 
en buitenwand oranje van kleur is vanwege een oxiderend (met zuurstof) bakproces en op de 
breuk grijs vanwege reducerende (gesmoorde) bakcondities.
De verschaling bestaat uit (fijn) zand en sporadisch chamotte. Op de rand zijn spatelindrukken 
aangebracht en op de buitenwand is een donkerbruine streep aanwezig (afb. 11). Dit kan een 
residu zijn van de substantie die in de pot is gekookt, maar het is waarschijnlijker dat het een 
opzettelijk aangebrachte verfstof betreft.25 Op basis van de vorm is de pot vergelijkbaar met 
typen die behoren tot de Rotterdam en Haamstede stijlgroepen.26 De pot is te dateren in de 
periode Vroege en Midden IJzertijd (800-250 voor Chr.). 

Afb. 11. Fragment van een pot uit de IJzertijd. 

23 Vondstnr. 22. 
24 Het randdeel was te klein om met zekerheid de diameter te bepalen, maar deze is ongeveer 23 cm. 
25 Dergelijke strepen worden regelmatig aangetroffen op IJzertijd aardewerk. Een analyse hiervan heeft 

aangetoond dat het een verfstof op basis van bloed kan betreffen.     
26 Van Heeringen 1992, 196 (280)-199 (283).
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VÓÓR DE ROMEINEN – DE PREHISTORIE 

 

 
Tijdens het onderzoek op het 
Gezondheidspark zijn ook een paar 
scherven gevonden die dateren uit de 
IJzertijd (circa 800 tot enkele jaren 
voor Christus). Het zijn fragmenten 
van minstens twee met de hand 
gemaakte en in open vuur gebakken 
potten. Ze worden voorlopig 
gedateerd rond 200 vóór Chr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogelijk was de oever van de rivier die we sinds 
de middeleeuwen de Dubbel noemen, ook al in 
deze periode geschikt om te wonen en te 
bewerken. Daar zijn verder nog geen sporen van 
aangetroffen, maar er moet wel rekening mee 
worden gehouden. Of de Romeinen de 
oorspronkelijke bewoners een paar eeuwen later 
nog aantroffen toen ze de grens van hun rijk 
naar het noorden verlegden, is onduidelijk. 
Gezien de natte condities in deze contreien is het 
mogelijk dat de bewoning van dit gebied niet 
continue is geweest.
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ROMEINEN OF INWONERS VAN HET ROMEINSE RIJK? 
 
 
In de 2e eeuw na Chr. regeerde de Romeinse keizer over een imperium dat 
zich uitstrekte van Engeland tot Turkije. Onze lage landen lagen aan de 
rand van het rijk.  
De inwoners van de vanuit Rome veroverde gebieden werden niet meteen 
echte Romeinse burgers. Zij hielden vaak hun eigen gewoonten en 
gebruiken en soms namen ze nieuwigheden over van de Romeinen. Maar de 
Romeinse cultuur werd hen niet opgedrongen. 
 
Dakpannen als dakbedekking kenden we niet in onze lage landen, die zijn 
hier door de Romeinen geïntroduceerd. Op het Gezondheidspark zijn 
opvallend veel dakpanfragmenten gevonden. 
Ook munten waren een vrij nieuw verschijnsel.  
En typisch Romeins aardewerk, zoals amforen voor het transport of het 
bewaren van olijfolie en wijn, en wrijfschalen voor het kneuzen en 
mengen van kruiden werden hier eerder niet gebruikt. Het fraaie 
roodgekleurde tafelservies, de zogenoemde terra sigillata of ‘gestempelde 
aarde’, was een luxe en duur product, dat al gauw populair werd. 
naast het nieuwe op de draaischijf gemaakte Romeinse aardewerk, bleven 
de bewoners trouw aan hun eigen handgemaakte aardewerk. 
 
De vele typisch Romeinse vondsten op het Gezondheidspark lijken te 
wijzen op een groep bewoners die zich grotendeels had aangepast aan de 
leefwijze van “de nieuwe baas”: ze waren geromaniseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een boerderij van inheemse bewoners    Een boerderij van geromaniseerde bewoners 
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Romeinse Tijd: keramiek 
Tijdens het onderzoek zijn 1027 scherven keramiek aangetroffen. Het grootste deel betreft 
keramiek die op een draaischijf is vervaardigd, maar er zijn ook enkele stukken handgevormd 
aardewerk aanwezig. De keramiek betreft de bakseltypen terra sigillata, Gallo-Belgisch aar-
dewerk, geverfde waar, dikwandig aardewerk, gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk, 
Lage Landen waar en handgevormd aardewerk. 

Terra sigillata
Hiervan zijn twee hoofdgroepen baksels aanwezig. De oudste is die van Zuid-Gallische terra 
sigillata uit La Graufesenque (Millau, District Tarn, Frankrijk). Op basis van dit baksel kan het 
vondstcomplex mogelijk nog in de 1e eeuw gedateerd worden.27 De import van dit aardewerk 
houdt na circa 100 op, wanneer ‘de markt’ wordt overgenomen door de productie in Midden-
Gallië (bijvoorbeeld het productiecentrum Lezoux). De drie scherven van Zuid-Gallische terra 
sigillata vertegenwoordigen drie afzonderlijke vormen: een wandfragment van een niet nader 
te determineren kom, randfragmenten van een bord Dragendorff 18 en een schaaltje Dragen-
dorff 36 (afb. 12).28 Het type bord Dragendorff 18 komt gedurende de gehele 1e eeuw voor. 
Het schaaltje Dragendorff 36, met de kenmerkende barbotine (reliëf slib)versiering op de 
rand, is te dateren in de Flavische periode (70-100). 

Afb. 12. Het terra sigillata 
schaaltje uit de periode 
70 -100 (Dragendorff 36).

Van het Oost-Gallische baksel zijn vier randscherven en drie wandscherven aangetroffen. 
Waarschijnlijk zijn alle fragmenten afkomstig van één exemplaar van een reliëf-versierde Dra-
gendorff 37 kom (afb. 13). De diameter is 21,9 cm en de kom heeft een tamelijk hoge rand, 
een lage eierlijst en een versieringsvlak met verspreide dieren, zoals een beer of everzwijn, 
een leeuw(in), vogels en hazen. Ook komen enkele blaadjes voor. De scene doet denken aan 
een optreden met dieren in de arena. Dit was, net als het afbeelden van gladiatoren, een po-
pulair thema. Deze kom is vermoedelijk afkomstig uit het productiecentrum Rheinzabern in 
Duitsland en te dateren tussen 150 en 270.29

Ten opzichte van het totaal van de keramiek, vormt de hoeveelheid terra sigillata geen grote 
categorie. Het betreft slechts (maximaal) vijf exemplaren. 

Gallo-Belgisch aardewerk 
Hieronder schaart zich terra nigra en kurkurn. Het terra nigra aardewerk betreft één bodem-
fragment, vermoedelijk van een schaal met een S-vormige rand en standring HBW30 27, of 
één van de latere afgeleiden hiervan.31 
De overige scherven zijn vijf randfragmenten en vier wandfragmenten van drie verschillende 
kurk-urnen. Alle hebben de kenmerkende kalkverschraling die tijdens het bakken wegbrand, 
waardoor het kurkachtige oppervlak ontstaat. De kalkinsluitsels in de klei vormden waar-
schijnlijk een belangrijk element bij de conservering van het in de container opgeslagen voed-
sel.32 Dit type aardewerk is handgevormd, waarbij alleen de rand is afgedraaid op een lang-
zaam draaiende schijf. Op één van de exemplaren is donkerbruine pek langs de rand aanwezig 
die gebruikt zal zijn om de oorspronkelijke deksel van deze transportcontainer te bevestigen 
(afb. 14). 
De potten zijn vermoedelijk ook secundair gebruikt, wat kan worden afgeleid uit het aankoek-
sel of de kookrest onder de rand van één exemplaar. 
De randen kenmerken zich door een enkelvoudige geleding (1 ribbel) 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. 

27 Polak 1995, 31-33.
28 De diameter van het bord is niet te bepalen. De Dragendorff 36 heeft een diameter van 18 cm.
29 Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 188-190.
30 HBW= Holwerda Belgische Waar (benaming van een aardewerksoort).
31 Holwerda 1941; Deru 1996, 74-77; het baksel is niet eenduidig op een streek te identificeren.
32 Tuijn 1998.
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Afb. 13. De relief-versierde terra sigillata kom uit de periode 150 -270 (Dragendorff 37).

Afb. 14. Een randscherf van een kurk-urn met linksboven 
resten van zwart aankoeksel onder de rand. 
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Geverfde Waar 
Het merendeel van het geverfde aardewerk is afkomstig uit Keulen en betreft uitsluitend be-
kers van het type Stuart 2 en Niederbieber 32.33 
De meeste bekers zijn aan de buitenkant voorzien van een bestrooiing met chamotte (fijne 
kleikorreltjes) en een enkel exemplaar heeft een versiering van roulletering (radstempelver-
siering) (afb. 15). Bij sommige bekers zijn de wanden voorzien van grote ovale, verticaal inge-
brachte deuken. 
Drieëntwintig exemplaren zijn uitgevoerd in techniek A en even zoveel in techniek B. Techniek 
C is vertegenwoordigd door twee scherven van een beker Niederbieber 32. Techniek D, de 
zogenaamde Kwalitätsware, is afwezig.34 Aangezien deze techniek kenmerkend is voor de 3e 
eeuw, kan dit mogelijk een indicatie zijn voor de einddatering van het complex in de 2e eeuw. 
Opmerkelijk is dat het bord Brunsting 17 volledig ontbreekt.35

Dikwandig aardewerk 
Het dikwandig aardewerk bevat amforen die afkomstig zijn uit de provincie Baetica in het zui-
den van Spanje. Het betreft één rand en 35 wandfragmenten van negen verschillende amfo-
ren van het type Dressel 20 (afb. 16). Deze amforen werden gebruikt om olijfolie vanuit het 
Middellandse Zeegebied te vervoeren.36 Op basis van het randfragment met de typische lage 
driehoekige vorm kan gesteld worden dat het een relatief late vorm is. Dit type rand kan ge-
dateerd worden tussen het einde van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw.37 Op één van de randen 
zijn, op de hals, vlekken aanwezig. Het is echter niet zeker of het hier tituli picti, ofwel een 
aanduiding van bijvoorbeeld de inhoud, in inkt betreft. 

Net als amforen worden mortaria of wrijfschalen ook tot het dikwandige aardewerk gerekend. 
Voor één van de twee exemplaren van het type met overhangende lip (Stuart 149) uit dit 
complex zou op grond van het baksel die term niet kloppen. Het betreft hier namelijk een op-

33 De productielocatie is gebaseerd op basis van het witte en zuivere baksel (Höpken 2005, Farbtafel  1, 
7-8.). De determinatie van de bekertypen is bepaald aan de hand van 13 randfragmenten. Het type 
Niederbieber 30 ontbreekt.

34 Techniek A (oranje verf op wit baksel), Techniek B (zwart/donkerbruine verf op wit baksel), Techniek 
C (zwarte verf op rood baksel), Techniek D (dunwandig hard baksel met metallic glanzend opper-
vlak). Van twee exemplaren kon niet worden vastgesteld of het techniek A dan wel B betreft.

35 Het geverfde bord type Brunsting 17 was zeer gangbaar in en typisch voor de 2e eeuw. Het ontbre-Het geverfde bord type Brunsting 17 was zeer gangbaar in en typisch voor de 2e eeuw. Het ontbre-
ken daarvan is dus heel vreemd in deze juist in de 2e eeuw gedateerde context.

36 Studie van inscripties op dit type amfoor heeft aangetoond dat ze vaak secundair werden gebruikt als 
opslagplaats voor bijvoorbeeld droge stof zoals graan. Van der Werff 1988.

37 Martin-Kilcher 1987.

Afb. 16. Een rand van een olijfolie amfoor 
(Dressel 20, randdiameter 17 cm). 

Afb. 15. Een beker geverfd aardewerk 
(Stuart 2) (randdiameter 12,1 cm). 
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merkelijk gladwandig wit baksel, hoogst waarschijnlijk afkomstig uit Keulen.38 Dit exemplaar 
heeft een randdiameter van 28 cm en in de rand is de schenktuit aanwezig (afb. 17). Op de 
rand zijn enkele vingertop indrukken aangebracht. 

Afb. 17. Een wrijfschaal met schenktuit (Stuart 149, randdiameter 28 cm). Op de inzet is een bovenaan-
zicht van de aangeplakte tuit te zien. 

Het tweede exemplaar betreft slechts één grote scherf. Deze is van een groter formaat en het 
baksel is grover. De schaal is voorzien van vijf nagel- of spatelindrukken in de zijkant van de 
rand. Mogelijk is dit een merk van de pottenbakker om een aantal of eigenmerk aan te geven 
(afb. 18). 

Afb. 18. Fragment van een wrijf-
schaal met nagel-/spatelindrukken in 
de rand. 

Beide wrijfschalen zijn aan de 
binnenkant voorzien van een 
laagje steengruis van kwarts. 
Het ruwe oppervlak werd ge-
bruikt om te bereiden voedsel in 
fijn te malen of te stampen. De 
schenktuit deed dienst om het 
vocht vervolgens af- of over te 
gieten. 

De laatste categorie die onder het dikwandige aardewerk wordt gerekend is die van de dolia.39 
Dit zijn opslag- of voorraadvaten met een horizontale, naar binnen omgeslagen rand (Stuart 
147). Dolia zijn vanuit de Mediterrane wereld gekomen, waar de vorm al lang als ingegraven 
vat bekend was. Ook hiervan zijn zeker twee en mogelijk drie exemplaren vertegenwoordigd.

Gladwandig aardewerk 
Het gladwandig aardewerk betreft vrijwel uitsluitend fragmenten van kruiken, waaronder twee 
randfragmenten. Het betreft respectievelijk een manchetrand van de twee-orige kruik van het 
type Stuart 129A en een iets overhangende rand van de één-orige kruik Stuart 110A. Op basis 
van de randen en standringen is duidelijk dat het hier vooral 2e of 3e -eeuwse vormen betreft. 
Op één randfragment en de binnenkant van negen wandfragmenten is hars aangetroffen (afb. 
19). Het aanbrengen van een deklaag van hars had verschillende functies. Hiermee werd de 
stop op de kruik verzegeld en de gehele kruik meer vochtdicht gemaakt waardoor wijn beter 
conserveerde en aromatiseerde.40

38 Vergelijk Höpken 2005, Tafel 159, 40-021.
39 Bosman 2001.
40 Bosman 1997.
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Romeins aardewerk  

 
 
De Romeinen kenden vele soorten 
aardewerk, zoals: 
  

1) Terra  sigillata, het glanzend 
rode, luxe tafelservies 

2) Geverfd aardewerk, meestal 
drinkbekers en potten van wit 
aardewerk met een bruine, 
zwarte, of oranje buitenlaag 

3) Gladwandig wit aardewerk, 
voornamelijk kruiken en 
kruikamforen voor het 
schenken van dranken zoals 
wijn 

4) Waaslands aardewerk, vooral 
grote voorraadpotten en 
kleine versierde bekers 

5) Ruwwandig aardewerk,  vooral 
kookpotten en borden, meestal 
grijs van kleur, soms oranje  

6) Dikwandige wrijfschalen, om 
kruiden in fijn te wrijven en te 
mengen 

7) Dikwandige amforen, voor het 
vervoer van olijfolie en wijn  

8) Dikwandige dolia, enorme 
voorraadpotten  

 
Terra sigillata 

Tijdens de opgraving zijn enkele fragmenten 
van terra sigillata gevonden. Kenmerkend 
voor dit type aardewerk zijn de rode kleur 
en de waterdichte deklaag. Oorspronkelijk 
werd terra sigillata in Italië gefabriceerd, 
maar later ook in zuid-, midden- en oost-
Frankrijk en het Rijnland. Terra sigillata 
kon versierd of onversierd zijn. Versierde 
sigillata werd gemaakt in van klei gebakken 
vormschotel waarin versieringen in reliëf 
waren ingestempeld. Vervolgens werd er klei voor een pot of kom in de 
vormschotel gedraaid. Na een tijdje drogen kromp de klei en kon deze uit 
de vormschotel worden gehaald om in de oven gebakken te worden. Zo 
ontstond het reliëf op de terra sigillata. Behalve versieringen uit de 
vormschotel komen ook opgespoten of ingekerfde versieringen voor.  
Terra sigillata kent veel verschillende vormen, die erg aan mode 
onderhevig waren en daarom zeer goed te dateren zijn. Het wordt dan 
ook gebruikt om vondstcomplexen te dateren. De terra sigillata die is 
gevonden op het Gezondheidspark is te dateren in de 2e eeuw na Chr. De 
versieringen bestaan onder andere uit hazen, een leeuw en klimopblaadjes. 
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De smaak van de Romeinen 

 

 

De Romeinse keuken is voor 

een groot deel afgeleid van 
de Griekse keuken. Na 
verovering van de Griekse 
gebieden door de Romeinen, 
namen deze nieuwe smaken 
over en experimenteerden 

met veel ingrediënten. De 
Romeinse keuken groeide uit 
tot een veelzijdige, 
overdadige en sterk kruidige 
keuken. 
 

 

Romeinse wrijfschaal 

Het Latijnse woord voor wrijfschaal is 
mortarium. Wrijfschalen zijn goed te 
herkennen, omdat ze op de bodem allemaal 
kleine steentjes hebben. Wrijfschalen werden 
gebruikt om met behulp van een stamper 
ingrediënten voor de maaltijd fijn te wrijven, 

zoals specerijen, kruiden en noten, en deze te 
mengen met olie en wijn. 
Wrijfschalen zijn typisch Romeins. In onze 
streken is het voorkomen van deze schalen een 
teken van Romanisering en de daarbij horende 
veranderende eetgewoonten. Op het 
Gezondheidspark zijn fragmenten van zeker 

twee wrijfschalen teruggevonden. 
 
Zelf Romeins koken? 

Wie zelf eens een gerecht wil proeven dat door de Romeinen werd gegeten en 
waarvoor je voor de bereiding in ieder geval een wrijfschaal nodig hebt, kan patina 
maken, naar een recept uit het kookboek van de Romeinse kok Apicius. 
De naam patina werd in de Romeinse tijd gebruikt voor gerechten waar eieren in 
verwerkt werden. Het kon bijvoorbeeld een ovenschotel zijn, maar ook een soort 

omelet. 
 
Benodigdheden 

50 gram gepelde amandelen  
50 gram walnoten  
2 eetlepels pijnboompitten  
1 eetlepel honing  

2 eetlepels witte wijn  
2 eetlepels melk  
1 eetlepel vissaus (of een snuf zout)  
6 eieren  
Versgemalen peper  
1 eetlepel olijfolie  
 

 

Bereidingswijze 

Rooster de noten en pitten tot ze lichtbruin zijn. Maal de noten en pitten heel fijn 
in een wrijfschaal. Voeg de honing, wijn, melk, vissaus (zout) en eieren toe en klop dit 
tot een glad mengsel. Doe wat olijfolie in een pan en bak hierin koeken van het 
beslag. Serveer ze eventueel met wat honing en geroosterd sesamzaad. 
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Afb. 19. Een rand van een gladwandige Stuart 129A kruik met resten hars. 

Afb. 20. Een ruwwandig bord met een diameter van 23,8 cm (Stuart 218). 

Ruwwandig aardewerk 
Het grootste deel van het ruwwandig aardewerk betreft fragmenten van kookpotten. Slechts 
twee hebben een andere vorm, respectievelijk een bord (Stuart 218) en een mogelijke niet op 
type te determineren schaal. Het bord is typisch 2e-eeuws (afb. 20).41

Onder de kookpotten zijn drie basisvormen op type te onderscheiden. Het zeldzaamste type 
is de Stuart 201, waarvan twee exemplaren zijn gevonden. Deze vorm komt al in de 1e eeuw 
voor. Op grond van het metallic schijnende oppervlak, zou één daadwerkelijk uit die 1e eeuw 
kunnen dateren (afb. 21). Deze heeft de voor het type Stuart 201A kenmerkende groeven in 
de hals. Dit baksel is onder andere in Keulen vervaardigd. De andere is van een zachter baksel 
dat aan Laaglandse Waar doet denken (afb. 21). Dergelijk baksel komt al halverwege de 1e 
eeuw voor en blijft daarna ook in zwang, alleen verdwijnt deze potvorm.42 
Deze kookpot heeft op de schouder twee nagelindrukken, die sterk doen denken aan de ver-
siering op de rand van de eerdergenoemde wrijfschaal. 

Afb. 21. Boven: een 
ruwwandige kookpot 
(Stuart 201a metal-
lic) die mogelijk uit 
de 1e eeuw dateert 
(diameter 18,2 cm). 
Onder: een ruwwan-
dige kookpot (Stuart 
201 LLW, diameter 
15 cm).

41 Hiddink 2011, 160.
42 Bosman 1997.
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Het tweede type kookpot is vertegenwoordigd door tien exemplaren van het type Niederbieber 
89 (afb. 22). Dit type heeft een kenmerkende dekselgeul. Deze kookpotten zijn in veel geval-
len voorzien van kookresten en roet op het oppervlak. Binnen het Dordtse complex is sprake 
van een ruime variatie van kleine, middelgrote en grote potten (afb. 22). Dit type komt op in 
het begin van de 2e eeuw, maar wordt met name rond 150 zeer populair.

Afb. 22. Overzicht van de 
variatie van ruwwandige 
kookpotten van het type 
Niederbieder 89. Boven een 
kookpot met een diameter 
van 10 cm, onder een kook-
pot met een diameter van 
26,8 cm.

De grootste groep kookpotten betreft het type Stuart 202 (15 stuks) en kan gedateerd wordt 
in de 2e eeuw (afb. 23).

Afb. 23. Ruwwandige 
kookpot van het type 
Stuart 202 
(diameter 16,6 cm). 

Lage Landen Waar
In het keramiekcomplex is dit het meest voorkomende gedraaide aardewerk. Van dit baksel 
zijn 338 grijsbakkende fragmenten en 143 oranje/rode fragmenten aanwezig. 
Dit aardewerk is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de regio rond Bergen op Zoom. In dit baksel 
komen zowel imitaties voor van andere Romeinse baksels, zoals dikwandige dolia (10 exem-
plaren) en geverfde of terra nigra bekers (één exemplaar).  
Originele vormen, zoals de voorraadpotten Holwerda 140-142, komen echter ook voor. Hoewel 
het dus lokaal (in de regio) vervaardigd aardewerk betreft, zijn er vermoedelijk wel enkele 
stukken van elders afkomstig. Het betreft vier wandfragmenten van twee ‘tronconische’ bekers 
van zogenaamde Arras waar.43 Deze hebben een kenmerkende hoge hals die voorzien is van 
een horizontale versiering van glad gemaakte lijnen (afb. 24).

Afb. 24. Enkele fragmenten van bekers van Arras 
waar.

43 Paulyn 2005.
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Verder komt in het grijze baksel een drietal kurkurnachtige vormen van het type HBW 75 of 
94 voor. Hiervan bestaat het vermoeden dat ze afkomstig zijn uit het oostelijk Rivierengebied 
of de Maaskant.44

Onder de oranje/rode Lage Landen Waar zijn vooral fragmenten aanwezig van 13 kruikamfo-
ren, die bekend staan als ‘Scheldevallei-amforen’ (afb. 25).45 Waar het bij de kruikamforen in 
veel gevallen om een origineel type gaat, is bij 3 van de 13 exemplaren  duidelijk sprake van 
imitatie. 

Overigens is het opmerkelijk dat bij één van de Scheldevallei amforen sprake is van een witte 
engobe of deklaag aan de buitenkant. Hiermee zou de suggestie gewekt kunnen zijn dat het 
witbakkend (Keuls) aardewerk betrof. 

Afb. 25. Hals van een kruikamfoor 
van roodbakkende Lage Landen 
Waar (diameter 10,4 cm).

Daarnaast komen naast drie niet te determineren vormen ook nog een kookpot van het type 
Niederbieber 89 en twee deksels (Stuart 219) voor. Opvallend is dat één van de deksels met 
vuur in aanraking is geweest, maar nadat deze is gebroken. Dat blijkt uit een brandspoor op 
één van de scherven van het deksel (afb. 26). 

Afb. 26. Deksel van oxiderend gebakken Lage Landen Waar, met brandsporen. 

44 Hiddink 2011, 168-169.
45 Van der Werff, Thoen & van Dierendonck 1997.
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Handgevormde waar
Gedurende de Romeinse tijd blijft de inheemse bevolking de eigen aardewerktraditie voortzet-
ten al naar gelang Romeins import aardewerk beschikbaar kwam, of de mate van romanise-
ring. In de zone binnen de grenzen van het Romeinse Rijk is het handgevormde aardewerk 
grotendeels verdwenen na het einde van de 1e eeuw. 

Binnen dit archeologische onderzoek is het handgevormde inheemse aardewerk46 met scher-
ven van minstens negen exemplaren vertegenwoordigd. De scherven bestaan uit vier oxide-
rend en vijf reducerend gebakken fragmenten, waarbij zowel organische als chamotte ver-
schaling voorkomt. De afwerking van de oppervlakken aan binnen- en buitenzijde bestaat voor 
zover waarneembaar uitsluitend uit veegsporen. Slechts één wandscherf is aan de buitenzijde 
versierd. Het betreft een combinatie van ingekraste groeflijnen met nagelindrukken 
daartussen.47

Ook zijn scherven aangetroffen van minstens zeven verschillende zoutcilinders (afb. 27).48 
Dit type aardewerk werd aan de kust vervaardigd, met name aan de mondingen van de Oude 
Rijn, Maas, Schelde en IJzer, voor de productie en het vervoer van zout. Dergelijke stukken 
zijn aangetroffen tot in Keulen, de hoofdstad van de provincie Neder-Germanië. Het zijn plant-
aardig verschraalde, handgevormde cilindervormige potten met een rand, versierd met dui-
mindrukken. Het baksel is relatief licht van gewicht door het extra verhitten op een vuur voor 
het indampen van zeewater. Hierdoor ontstond in de pot een aangekoekte klomp zout. Het 
zout werd in de pot verhandeld waarbij deze diende als transportcontainer. 

Afb. 27. Randfragment van een zoutcilinder met een diameter van 18,6 cm.

46 Niet gedraaid, aardewerk zonder oven gebakken.
47 Het is mogelijk dat deze scherven niet als gelijktijdig aardewerk binnen het Romeinse keramiekcom-Het is mogelijk dat deze scherven niet als gelijktijdig aardewerk binnen het Romeinse keramiekcom-

plex hebben bestaan, maar dat het ‘echt’ aardewerk uit de IJzertijd betreft.
48 Van den Broeke 1986.
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ZOUTCYLINDERS 

 

 

Tussen het handgemaakte aardewerk dat op het Gezondheidspark werd 
gevonden, bevindt zich een flink aantal fragmenten van zogenoemde 
zoutcylinders of zoutgootjes. Het is een heel licht, slecht en slordig 
gevormd baksel dat aan de rand gegolfd is. dit aardewerk wordt 
aangetroffen in de Hollandse kuststrook, vaak op vindplaatsen uit de 
IJzertijd en de Romeinse tijd, waar ook resten van zoutproductie worden 
gevonden. Voor de Romeinen was zout van zo’n groot belang dat er 
soldaten mee betaald werden, Zij ontvingen dus een salaris  (sal = sel = 
zout).  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Links: Zoutcylinders uit valkenburg (ZH), rechts: randfragmenten van het gezondheidspark 

 
Ons klimaat is niet geschikt om zeewater te laten verdampen met behulp 
van de zon. Er waren wel twee andere manieren om zout te winnen: bij de 
eerste werd zeewater boven een vuur verhit zodat na verdamping het zout 
achterbleef in kommen of schalen. Bij de tweede methode werd veengrond 
verbrand. Op sommige plaatsen langs de kust was het veen verzadigd met 
zeewater. Door dit veen te drogen en te verbranden hield je zout over.  
 
Het zout moest vervolgens naar de afnemers vervoerd worden. Zeer 
geschikt hiervoor zijn de potten en de gootjes van poreus aardewerk.  
Op de plaats van bestemming werd het verpakkingsmateriaal gebroken en 
de klomp zout uitgepakt. Het verpakkingsmateriaal verdween, gelukkig 
voor archeologen, op de afvalhoop en dat vinden we dus terug.  
 
het gehele scala aan zoutwinningsactiviteiten wordt ‘briquetage' 
genoemd. De zoutproductie in onze lage landen moet een behoorlijke 
omvang hebben gehad, want het verpakkingsmateriaal wordt tot ver in 
het Rijnland teruggevonden. 
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ROMEINSE DAKPANNEN 

 

 

Romeinse gebouwen hadden over het algemeen 

dakpannen als dakbedekking. Er werden twee 

soorten dakpannen gebruikt: een platte met 

opstaande rand of tegula en een halfronde of 

imbrex, ter afdekking van twee van die randen. 
 

Romeinse dakbedekking  

 

Dakpannen werden in 

massaproductie gebakken in 

grote ovens. Deze ovens 

stonden meestal onder 

militair gezag en waren in de 

nabijheid van militaire 

forten te vinden. De 

legereenheden lieten hun 

dakpannen vaak stempelen 

met hun eigen 

legioenstempel. 

 

Op veel dakpannen zie je 

sporen die ontstaan zijn 

tijdens de productie en 

vooral op het moment dat de 

nog niet gebakken tegels    Romeins badhuis in themapark archeon, alphen a/d rijn 

te drogen worden gelegd in  

de open lucht: vingerstrepen, telmerken, inscripties, vingerafdrukken, 

schoenafdrukken, dierenpoten, kindervoetjes etc. 

 

Dakpannen werden niet alleen voor daken gebruikt, maar onder andere als: 

- kookplaat 

- haardplaats 

- zuilbasement 

- scheepsballast 

 

 

Waarvoor de dakpannen van het 

Gezondheidspark gebruikt zijn is nog 

niet duidelijk, maar een aantal zaken 

valt op: 

- veel fragmenten vertonen 

brandsporen 

- er is maar 1 fragment van een 

halfronde pan 

- veel dakpannen lijken te hard 

gebakken, mogelijk is het 2e keus 

materiaal. 

 

Op de dakpannen zijn geen 

legioenstempels of inscripties 

gevonden. 

 
dakpannen gebruikt als haardplaats op een Romeins schip. 
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Romeinse Tijd: keramisch bouwmateriaal
Opvallend is dat alle voorkomende vormen van Romeins keramisch bouwmateriaal vertegen-
woordigd zijn. De meest opmerkelijke is een fragment van een tubulus of verwarmingsbuis, 
die in muren ingemetseld werd voor het transport van warme lucht van onder de vloer naar de 
wanden (afb. 28). Dergelijke objecten horen thuis in gebouwen waarin vloerverwarming aan-
wezig was, zoals badhuizen, of villae met een badgedeelte of een formele eetzaal of triclinium. 

Afb. 28. De binnen- en buitenkant van het tubulus fragment.

Daarnaast zijn 50 fragmenten van vloertegels aangetroffen. Een groot aantal heeft aan één 
zijde brandsporen. Dit kan betekenen dat het gebouw waarin ze waren ingebouwd is verbrand. 
Van platte dakpannen (tegulae) zijn 129 fragmenten gevonden, van halfronde vorstpannen 
(imbrices) twee fragmenten (afb. 29). Dakpanstempels komen op geen van de fragmenten 
voor. Wel werd een tegel met een afdruk van een bespijkerde schoen gevonden (afb. 29). Op 
een ander fragment is een (deel van een) afdruk van een hondenpoot achtergebleven. Deze 
sporen ontstonden op plaatsen waar de dakpannen en tegels lagen te drogen voordat ze ge-
bakken werden. Dat ze hierbij op een zandbodem of op bijvoorbeeld stro of gras lagen blijkt 
uit de structuur van het oppervlak van de onderkant. 
In deze categorie van keramisch bouwmateriaal zouden ook de 11 fragmenten huttenleem ge-
plaatst moeten worden. Zeker als het inderdaad resten klei betreft die op wanden van vlecht-
werk of vakwerk in gebouwen gesmeerd zijn geweest. Bij dit soort brokken gebakken klei is 
echter niet uit te sluiten dat het delen van oventjes betreft, of de ondergrond van een haard 
die in de klei was ingegraven. Hierbij hoeft dus niet per se sprake te zijn van een gebouw. 

Afb. 29. Fragmenten van platte dakpannen, rechtsonder met schoenafdruk. 
Middenboven een fragment van een vorstpan.
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Romeinse Tijd: Natuursteen
Onder het natuursteen zijn ten minste vijf stukken aangetroffen die als slijpsteen zijn 
gebruikt. 

Romeinse Tijd: Metaal 
De metaalvondsten bestaan uit: munten, kledingaccessoires, sieraden, een schrijfstift, een 
lepelsonde, gereedschap, wapens, bouwmateriaal en productieafval.

De munten betreffen een koperen as en twee bronzen sestertii. 

De as is te sterk gesleten voor een eenduidige 
determinatie. Op de voorzijde is mogelijk nog 
een keizerskop te herkennen, waarbij vanwege 
de lange nek aan een afbeelding van Claudius 
zou kunnen worden gedacht. Hij regeerde tussen 
41 en 54 Chr. Op de keerzijde lijkt een staande 
figuur te zijn afgebeeld. Aan de rechterkant hier-
van lijkt een C te staan, de helft van de afkorting 
Senatus Consulto (afb. 30).

De sestertii zijn beter geconser-
veerd. Op de eerste is op de voor-
zijde het hoofd van een vrouw 
afgebeeld met rechts de tekst 
“DIVA FAVSTINA”. Op de andere 
zijde is de staande godin Ceres 
met 2 fakkels afgebeeld, voorzien 
van de tekst: “SC, [AVG]VSTA” 
(afb. 31). Keizerin Faustina I (de 
Oudere) was de vrouw van kei-
zer Antonius Pius. Na haar dood 
in 140/141 liet hij als eerbetoon 
munten met haar beeltenis slaan. 
De sestertius is geslagen in Rome 
tussen 141 en 161.

Op de tweede sestertius is op de 
voorzijde het hoofd van Marcus 
Aurelius afgebeeld met de tekst: 
“M.ANTONINVS AVG TR P XXVIII”. 
Op de keerzijde is de zittende god 
Jupiter te zien met Victoria op de 
uitgestrekte hand en een scep-
ter in de andere hand. Hiernaast 
staat de tekst: “[IMP VI COS III] 

SC”. Keizer Marcus Antoninus Aurelius was de adoptiefzoon van Faustina I en Antoninus Pius. 
Hij regeerde tussen 161 en 180 en de munt is geslagen tussen december 173 en juni 174. 

Onder de metaalvondsten bevonden zich ook enkele kledingaccessoires, waaronder 12 ijzeren 
schoennagels en een mantelspeld (fibula). Dit is een draadfibula met ruitvormige beugel (afb. 
32). De mantelspeld heeft een onderdraadse constructie met vier windingen en een gesloten 
naaldhouder. Op grond van het feit dat dit type vaak voorkomt in Nijmegen-West, de locatie 
van de vanaf 104 ontstane stad Ulpia Noviomagus, kan worden gesteld dat deze fibula voor-
namelijk in de 2e eeuw gangbaar was.

Afb. 30. De Romeinse as.

Afb. 31. De beide sestertii, met boven Faustina I en onder 
Marcus Aurelius. 
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Afb. 32. De draadfibula.

Ook een ijzeren kraspen (stilus) met een lengte van 6,8 cm (afb. 33) maakt deel uit van de 
metaalvondsten. Hiermee werden teksten in houten wasplankjes of tabula ceratae gekrast. 
Het is een eenvoudige ijzeren pen met vierkante doorsnede die aan beide uiteinden is aange-
punt.

Afb. 33. De ijzeren schrijfstift.

In de categorie sierraden hoort een ijzeren (zegel)ring met een lengte van 2,5 cm en een 
breedte 2,2 cm (afb. 34). De ringsteen is niet bewaard gebleven. 

Afb. 34. De ijzeren ring.

Tot de voorwerpen die gebruikt worden voor lichaamsverzor-
ging kunnen een lepelsonde, een pincet en mogelijk een or-
namentje worden gerekend. De bronzen lepelsonde heeft een 
lengte van 11 cm, maar het kenmerkende uiteinde met de lepel 
ontbreekt. De tussenliggende verbogen greep heeft ter hoogte 
van de lepel een dubbele geprononceerde verdikking in drie 
delen, ter hoogte van de knop is dit er slechts één. De tussen-
liggende steel is ingekerfd met een spiraalgroef (afb. 35).

Afb. 35. De bronzen lepelsonde.
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Het ijzeren pincet heeft een lengte van 11.7 cm. De punten zijn scherp en de buitenkant heeft 
een eenvoudige geprofileerde lijnversiering. De binnenkant is geheel vlak tot iets hol (afb. 36).

Afb. 36. IJzeren pincet.

Het bronzen ornament is mogelijk een onderdeel van een scheermes geweest. Het betreft een 
eenden- of ganzenkop die bij de nek is gebroken (afb. 37). Achter de met een cirkel aangege-
ven ronde ogen zijn, middels een aantal schuin geplaatste strepen, de veren in de nek en op 
het achterhoofd aangeduid. Een serie horizontale punten geeft de vorm van de snavel weer. 

Afb. 37. Voor- en achterkant van een bronzen ornament in de vorm van een eenden- of ganzenkop (leng-
te 2,6 cm).

De categorie wapens is gering. Hiertoe kan alleen een ijzeren booguiteinde of stompe punt 
van een pijl gerekend worden (afb. 38). 

Afb. 38. IJzeren boog- of pijlpunt (lengte 4,1 cm).
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ROMEINSE KLEDINGSPELDEN 

 

 

Op het Gezondheidspark is één kledingspeld of fibula gevonden. Deze is 
gemaakt van brons en van een vrij eenvoudig, maar wel echt Romeins type. 
Zowel Romeinse mannen als Romeinse vrouwen droegen dergelijke 
spelden. Ze waren functioneel, want knopen werden niet gebruikt, èn voor 
de sier.  
 

 
 
Kledingspelden waren aan mode onderhevig, waardoor ze vaak goed 
gebruikt kunnen worden voor het dateren van archeologische 
vondstcomplexen. De kledingspeld van het Gezondheidspark kan in de 2e 
eeuw gedateerd worden.  
 
 
Sommige typen spelden werden alleen door mannen of alleen door 
vrouwen gedragen en sommige waren typisch voor bepaalde regio’s van 
het rijk.  
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ROMEINSE MEDISCHE OF COSMETISCHE INSTRUMENTEN 

 

 

Twee bijzondere voorwerpen die op het Gezondheidspark zijn opgegraven 

zijn een bijna compleet bronzen lepelsonde en een ijzeren pincet. 

 

Het bronzen instrument kon aan beide zijden gebruikt worden: aan de ene 

kant als een soort sonde en aan de andere - nu ontbrekende – kant 

waarschijnlijk als lepel of oorlepel. Het was een standaard onderdeel van 

de Romeinse dokterstas en kon voor zowel huiselijke als cosmetische 

zaken gebruikt worden. Voor de versierde ijzeren pincet geldt hetzelfde. 

 

Als de voorwerpen er in de Romeinse Tijd al zo aan toe waren als nu, is het 

begrijpelijk waarom ze in de bodem terecht zijn gekomen: bij het 

instrument is het  lepeltje afgebroken en bij de pincet zijn de poten 

verschoven zodat je er niet meer mee kunt knijpen. Het zou dus kunnen 

dat ze destijds om die reden al zijn weggegooid. 

 

 
De inhoud van een Romeinse dokterstas (replica). 
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Afb. 39. De ijzeren disselkop (lengte 17 cm).

Het gereedschap betreft een kop van 
een dissel en een mesheft. De kop van 
een ijzeren dissel betreft een ongebruikt 
exemplaar: de snede is niet geslepen. De 
dissel heeft een kenmerkende vorm, met 
een naar beneden geknikte brede snede 
(afb. 39). Het andere uiteinde is een korte 
rechthoekige uitloper. Deze zijde kon als 
hamerkop gebruikt worden. Het ronde gat 
voor de houten schacht is aan weerszijden 
aan de onder- en bovenzijde voorzien van 
rechthoekige vleugels die voor extra ste-
vigheid hebben gediend.

Het mesheft is op de greep aan beide zij-
den voorzien van een plaatje been of ge-
wei. Hierop is een versiering aangebracht 
van drie vlakken met gekruiste groeflijnen 
en daartussen acht concentrische cirkels. 
De plaatjes zijn aan de angel van het mes 
vastgezet door middel van twee ijzeren 
klinknagels (afb. 40). Het uiteinde van de 
angel is vermoedelijk een rond oog ge-
weest, waarvan één aanzet nog aanwezig 
is. 

Afb. 40. Het versierde mesheft van reepplaten 
van been of gewei (lengte 5,5 cm).

De grootste vondstcategorie binnen het metaal omvat 88 gesmede ijzeren nagels.49 Daarnaast komt 
ook productieafval voor, waaronder drie fragmenten koperdraad, fragmenten van vijf loden met snij-
sporen, twee ijzeren haken (?), twee plaatjes van messing en vijf van ijzer.

49 Aangezien er sprake is van enige vergraving van dit niveau gedurende de Middeleeuwen, is niet duidelijk of 
alle nagels met zekerheid uit de Romeinse Tijd dateren. Twee mogelijke sintels dateren wellicht uit de Middel-
eeuwen. 
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Romeinse Tijd: Leer 
Bijzonder is de vondst van een zoolfragment van een leren schoen met daarin nog enkele ijze-
ren schoenspijkers. De zool is onderdeel van een zogenoemde calceus. Dit is een enkelhoge 
gesloten veterschoen, die uit een aaneen genaaide zool, binnenzool en bovenleer bestond. 
De afmetingen van het zoolrestant wijzen op een volwassen drager. Vanaf de 2e eeuw werd 
dit schoentype algemeen gedragen door zowel burgers als militairen. De zolen van dergelijke 
schoenen werden doorgaans zwaar bespijkerd. Dat kon oplopen tot zo’n 100 tot 150 schoen-
spijkers per zool, waarbij diverse spijkerpatronen werden gebruikt. Van de hier teruggevonden 
schoen kon geen spijkerpatroon vastgesteld worden. De koppen van de spijkertjes zijn pirami-
devormig en hebben een omgeslagen punt (afb. 41). Ze tonen duidelijk slijtagesporen. 

Afb. 41. Enkele van de ijzeren schoennagels uit de leren schoenzool.

Romeinse Tijd: zoölogische resten 
De dierlijke resten bestaan uit 125 botten van zoogdieren en een oester (tabel 1).50

De op soort te determineren dierenbotten zijn grotendeels afkomstig van gedomesticeerde 
soorten. In aantallen botten zijn dit respectievelijk de resten van rund, paard, varken en 
schaap/geit. Daarnaast zijn in kleine aantallen ook resten aanwezig van wild, zoals edelhert, 
ree en bever. De resten die met zekerheid afkomstig zijn van edelhert en ree betreffen delen 
van het gewei. De beverbotten bestaan uit resten van de schedel en kaak. De schedelfrag-
menten zijn afkomstig van een fors exemplaar. 
De wilde dieren zullen in de directe omgeving zijn gejaagd voor hun vlees, gewei en huid 
(bont). 

Soort Aantal %
Ree (Capreolus capreolus) 1 0,8
Edelhert (Cervus elaphus) 3 2,4
Bever (Castor fiber) 4 3,2
Rund (Bos taurus) 61 48
Paard (Equus caballus) 7 5,6
Varken (Sus domesticus) 6 5,6
Schaap/geit (Ovis/Capra) 4 3,2
Oester (Ostrea edulis) 1 0,8
Groot zoogdier 21 18,3
Middelgroot zoogdier 7 5,6
Indet. 8 6,3
Totaal 126 99,8

Tabel. 1. Overzicht van de diersoorten in het vondstcomplex.

50 Vondstnummers 7 en 16. 
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Jachtwild 

 
 
Ondanks dat in Dordrecht kratten 
vol met dierlijk bot zijn gevonden, 
bevindt zich onder al die – 
middeleeuwse – botfragmenten geen 
enkel stukje van een ree. Nu gaat het 
hierbij vooral om slachtafval en 
resten van de maaltijd uit stedelijke 
context, maar ook de middeleeuwse 
plattelandnederzetting, waarvan de 
resten eerder al op het 
Gezondheidspark zijn aangetroffen, 
leverde tot nu toe geen hertachtigen 
op. 
 
Nu was de vrijheid in de 
Middeleeuwen om op wild te jagen 
ook niet zo groot. Meestal was dit 
recht voorbehouden aan adellijke 
heren. Maar in de Romeinse tijd werd 
dit waarschijnlijk minder of zelfs 
niet aan banden gelegd, want tussen het botmateriaal dat bij de overige 
Romeinse vondsten werd aangetroffen, bevond zich, naast een 
geweifragment van edelhert en een stuk schedel van een forse bever, een 
stukje geweistang van een ree. 
 

 
 
Een ree heeft een voorkeur voor 
gebieden waar bossen en 
graslanden elkaar afwisselen, 
maar komt in vrijwel elk niet te 
droog terrein met voldoende 
dekking voor. Ons gebied moet in 
de Romeinse tijd al geschikt zijn 
geweest voor reeën, maar ook 
voor het grotere edelhert en 
uiteraard de bever. 
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Conclusies vondstmateriaal uit de Romeinse Tijd 
De keramiek kan beschouwd worden als een ‘standaard’ complex voor de 2e eeuw, met een 
grote component lokaal (in de regio) geproduceerd Lage Landen waar. Het aantal geïmpor-
teerde waar is gering en ook de hoeveelheid handgevormd aardewerk is relatief klein. Het 
grootste deel van de keramiek betreft vormen die zijn toe te schrijven aan de functiegroepen 
‘keuken/voedselbereiding’ en ‘tafelwaar’. De categorieën ‘opslag’ en ‘containers’ zijn in minde-
re mate aanwezig. Wat betreft de laatste groep kan dit wijzen op minder gebruik van/afhanke-
lijkheid van geïmporteerde producten.
De keramiek vertoont geen (of minimaal) sporen van watererosie. Samen met de andere 
vondstcategorieën kan gesteld worden dat hier sprake is van standaard overblijfselen van een 
huisplaats/nederzetting uit de Romeinse Tijd gedurende de periode 100 – 200. 
De geologische context van het vondstcomplex blijft voorlopig onduidelijk. Het is niet duidelijk 
onder welke omstandigheden het materiaal hier terecht is gekomen. Ook is niet bekend waar 
de vermoedelijke huisplaats/nederzetting waar dit materiaal uit afkomstig is, gelegen heeft. 

Een interessante parallel vormt de vindplaats Papendrechtse Stroomrug, die in het kader van 
de Betuweroute is opgegraven.51 Ook hier is sprake van een vondstconcentratie waarvan de 
afzettingscontext onduidelijk is en sporen ontbreken. Ook de dateringsgrenzen en percentages 
van de verschillende baksels zijn vergelijkbaar, namelijk tussen 150 en 200.52 Een duidelijk 
verschil is dat in het Dordtse vondstcomplex naar verhouding veel meer resten van bouwma-
teriaal aanwezig zijn.
Ook ten westen van Dordrecht zijn Romeinse vindplaatsen aanwezig, zoals bij Westmaas in de 
Hoeksche Waard.53 Naast een fundering van een zwaar houten gebouw is hier keramiek, een 
bronzen ketel en een tegula met het stempel van het XXXe legioen gevonden. Stempels van 
dit legioen worden vaker in Nederland aangetroffen, met name langs de Rijn. Dit in Xanten 
(Duitsland) gelegerde korps was immers vanaf begin 2e eeuw het meest nabijgelegen Ro-
meinse legioen. Van de funderingswijze is gesteld dat die niet-inheems van oorsprong is. Deze 
kan geassocieerd worden met castella en burgerlijke nederzettingen. Bij de functie van het 
gebouw kan gedacht worden aan een graanpakhuis (horreum) of een onderdeel van een villa-
achtig gebouw. 
Ook ten oosten van Dordrecht zijn op de oever van het Oude Maasje soortgelijke vondstcom-
plexen gedaan, zoals in Elshout (Noord-Brabant), waar daktegels - o.a. met het stempel van 
het 10e legioen -, hypocaustumtegels en amforafragmenten zijn gevonden.54

In tegenstelling tot het gebied ten noorden van de Maas, wordt het verschijnsel van vondst-
complexen met ‘pure’ import ook op Voorne en Putten en IJsselmonde vaak waargenomen. 
Verklaringen hiervoor zijn het bevolken van deze streek door een grote groep Romeinse ko-
lonisten, of het vertegenwoordigt het geheel verdringen van inheems aardewerk door op de 
draaischijf gemaakt aardewerk uit andere streken.55

Op basis van klassieke/epigrafische bronnen is het niet ondenkbaar dat het Oude Maasje met 
een belangrijke Romeinse waterweg/weg geassocieerd kan worden. Een mogelijke sugges-
tie voor dit tracé zou lopen via Nijmegen, Rossum (?), Almsvoet (?), Mijnsheerenland (?) en 
Oostvoorne (?).56 Mogelijk kan het aangetroffen vondstcomplex op de zuidelijke oever van de 
Dubbel geassocieerd worden met deze handelsroute en bijbehorende bewoning daarlangs. 

51 Brinkkemper & Koot, 1999.
52 Bosman, 2012.
53 Van Heeringen, Lauwerier & Van der Velde 1998.
54 Archis waarnemingsnummer 40396.
55 Dit laatste wordt waarschijnlijker geacht. Brouwer 1986, 80.
56 NOaA hoofdstuk 15, 1.3.
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Fase 2
Fase 2 bevat bewoningssporen die in klastisch pakket 2 aanwezig zijn en die niet zijn vergra-
ven door latere ingravingen, of die geen afzettingen in de vulling hebben die geassocieerd 
worden met de St. Elisabethsvloed. De bewoningssporen dateren uit de Late Middeleeuwen en 
betreffen enkele sloten en een duiker. 

Sloten
Tijdens het onderzoek op het Gezondheidspark is een aantal sloten gevonden met verschil-
lende oriëntatie. Het patroon bestond uit twee bredere sloten die parallel langs de Dubbelgeul 
lagen (afb. 42, S1/S90, S27). Deze sloten lijken de grootste breedte van de het hogere deel 
van de oeverwal weer te geven. Eén sloot lag dicht langs de Dubbelgeul (S27) en de andere 
circa 14 m zuidelijker, op de overgang van de oeverwal naar het komgebied (S1 afb. 42). Deze 
sloot was aan de noordzijde beschoeid met paaltjes (S2). De oriëntatie van deze sloten en de 
aanwezigheid van een duiker daartussen suggereren de aanwezigheid van een dijk of kade. 
Dit kon echter (visueel) niet worden bevestigd. 
Haaks op de zuidelijke sloot is een smallere sloot aanwezig die zich uitstrekt tot in het achter-
land (S8) en ook westelijk was nog een haakse sloot aanwezig (zie put 9, zijsloot van S90). 
Verder zuidelijk herhaalt dit patroon zich (sloten S80 en S82). Deze sloten vormden waar-
schijnlijk de grenzen van de langgerekte landbouwkavels. Het gaat mogelijk om een slotenpa-
troon dat te maken heeft met de ontginningsfase. 

Duiker
Ook dit onderzoek leverde een (fragment van) een duiker op (afb. 42, 43, 44). Alleen het 
zuidelijke deel is bewaard gebleven. Ten noorden van het duikerfragment was een gestapelde 
houtconstructie aanwezig die exact in het verlengde lag. Waarschijnlijk is deze aangelegd ter 
ondersteuning (fundering) van de duiker en heeft het verlengde van de duiker oorspronkelijk 
over deze houtconstructie doorgelopen. Het zuidelijke restant van de duiker was gefundeerd 
en gezekerd met kleinere stammetjes en paaltjes (Afb. 42, 43, S14, S16, S18). Mogelijk heb-
ben de palenrijen S7 en S17 ook een dergelijke functie gehad. Dit lijkt een beschoeiing te zijn 
geweest, maar er is geen slootvulling aan één van beide zijden waargenomen. De oorspron-
kelijke lengte van de duiker (ca. 15 meter) komt vrijwel overeen met de complete duiker (11 
meter) die in 2006 ten westen van dit exemplaar is gevonden.57

De duiker bestond uit een doormidden gespleten en uitgeholde boomstam (afb. 43, 44). De 
buitendiameter was 46 cm en de binnendiameter 30 cm. Nadat de boom is uitgehold, zijn de 
twee helften weer op elkaar gezet en vastgemaakt. Dit gebeurde door houten pennen in de 
twee delen van de duiker met elkaar te verbinden door twijgen. Hierdoor werden de helften 
stevig op elkaar vastgesnoerd.58 De duiker heeft waarschijnlijk een verbinding gevormd tussen 
de sloten S1 en S27. Aangezien geen van de uiteinden intact was is het niet duidelijk om welk 
type duiker het hier gaat.

Het noordelijke deel van de duiker is mogelijk al gedurende de Middeleeuwen verwijderd/ver-
graven. Het verlengde van de duiker was verstoord door het graven van de (mest)kuil (S20). 

57 Hos & Dorst 2010.
58 De oorspronkelijke twijgen die de helften verbond zijn bij deze duiker niet bewaard gebleven. 
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Vondstmateriaal en datering van de sloten
In de vullingen van enkele sloten zijn vondsten aangetroffen. Het merendeel betreft scherven 
keramiek uit de Late Middeleeuwen. Op basis hiervan zijn de sloten slechts globaal te dateren, 
aangezien de aanwezige bakseltypen gedurende een lange periode in gebruik waren. Het gaat 
om kogelpot aardewerk, Pingsdorf aardewerk, Maaslands aardewerk (rood en wit), blauwgrijs 
aardewerk (o.a. uit Paffrath), proto-steengoed, grijsbakkend aardewerk en spaarzaam gegla-
zuurd, roodbakkend aardewerk.59 
Een scherpere einddatering, vroeger dan 1421, is op basis hiervan moeilijk te geven. De aan-
wezigheid van kogelpot en Pingsdorf aardewerk en het ontbreken van ‘echt’ steengoed sug-
gereren een datering mogelijk in de eerste helft van de Late Middeleeuwen, tussen circa 1050-
1300.60    

59 S92 (V64), S90 (V63), S1 (V2, V4 en mogelijk oudere vulling V3), S8 (V10), S80 (V57, V59).
60 Dit is o.a. gebaseerd op de aanwezigheid van roodbakkend aardewerk met loodglazuur en proto-

steengoed. 

Afb. 43. Het middeleeuwse duikerrestant S13. 

Afb. 44. Het duikerrestant S13 in detail. Hierop zijn de palen 
te zien die zijn gebruikt om de duiker op zijn plaats vast te 
zetten. De rode pijl geeft de locatie aan van één van de hou-
ten pennen die zijn gebruikt om de helften met twijgen op 
elkaar te bevestigen. In de inzet is de houten pen in detail 
weergegeven. Onder is te zien dat de duiker uit twee helften 
bestond. 



49

In het grootste deel van de sloten waren slechts enkele vondsten aanwezig. Alleen in de brede 
sloot S90 (/S1) zijn relatief meer vondsten aangetroffen en is het vondstcomplex gevarieer-
der. Hierin is keramiek, metaal, dierlijk bot (rund), natuursteen (kiezel en een mogelijk frag-
ment bouwmateriaal) en een leren schoenfragment gevonden.61 Het vondstafval lijkt te wijzen 
op de aanwezigheid van een huisplaats in de directe omgeving. Onder de keramiek is kogelpot 
aardewerk aangetroffen, maar ook Pingsdorf aardewerk, Maaslands aardewerk (rood en wit), 
blauwgrijs aardewerk, proto-steengoed, grijsbakkend aardewerk en spaarzaam geglazuurd, 
roodbakkend aardewerk. De sloot kan mogelijk gedateerd worden tussen 1250-1300. Onder 
de keramiek bevinden zich fragmenten van kookpotten en een spinsteentje (afb. 45).62 

Afb. 45. Een spinsteentje van 
grijsbakkend aardewerk uit 
sloot S90. 

Onder de metalen voorwerpen zijn 
ondetermineerbare fragmenten aan-
getroffen van ijzer, plaatjes lood, ijze-
ren nagels, een kop van een bronzen/
koper (sier)pin, een ijzeren meslem-
met, een lood-tin (pseudo)muntspeld 
en een onbekend lood-tin fragmentje.

Eén van de ijzeren nagels is waarschijnlijk de kop van een zogenaamde ‘kalkoen’. Dit zijn spe-
ciale hoefijzernagels die worden gebruikt om meer grip te krijgen op bevroren of drassige on-
dergronden. Dit soort nagels heeft een iets uitstekende, puntige kop. 
De (pseudo)muntspeld is gedecoreerd met een centraal kruis met daar omheen een parelrand. 
In ieder kwadrant staan drie parels afgebeeld (afb. 46). Aan de achterzijde is een ijzeren be-
vestigingsnaald aanwezig. Deze imitatie muntspelden van lood-tin waren waarschijnlijk een 
goedkopere variant van echte muntspelden. Dit waren echte gouden of zilveren munten die 
omgebouwd werden om gebruikt te worden als sierspeld. 
Het gevonden type zou een imitatie zijn van een Engelse zilveren penny die vanaf 1272 voor 
het eerst in omloop was.63 

Afb. 46. De muntspeld uit sloot S90. 

Het laatste metalen voorwerp is een puntig, ‘hoedje’ van lood-
tin. Het is gedecoreerd met een patroon van gekruiste lijnen 
(afb. 47). Het is mogelijk een dekseltje. 

Afb. 47. Een mogelijk dekseltje van lood-tin uit sloot S90. 

61 Vondstnr. 63. Het runderbot betreft vondstnr. 2. 
62 Kogelpot, kookpot en spinsteentje van grijsbakkend aardewerk.
63 In Van Beuningen, Koldeweij en Kicken 2001, 475 staat een vroegste datum van 1279 voor deze 

munt vermeld. Deze werd echter al geslagen vanaf de heerschappij van Edward I, vanaf 1272 (Van 
Gelder 2002, 35). Een exemplaar van dit type penny is tijdens een eerdere opgraving (2009) van het 
hiernaast gelegen kerkhof bij de kerk gevonden (Dorst 2010, Dordrecht Ondergronds 6). 
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Fase 3
Het gaat hierbij om bewoningssporen die in de top van klastisch pakket 2 aanwezig zijn en 
waarbij andere bewoningssporen zijn vergraven of die afzettingen in de vulling hebben die ge-
associeerd kunnen worden met de St. Elisabethsvloed. Het betreft ook paaltjes die zijn inge-
slagen in de opvullingsafzettingen van (oudere) sloten (afb. 48). De bewoningssporen dateren 
allemaal uit de Late Middeleeuwen tot 1421, en betreffen sloten, paaltjes en kuilen. 

Sloten en paaltjes
In de verschillende putten zijn delen van sloten aangetroffen (afb. 48). De sporen S10, S12, 
S26 en S1 uit 2009 behoren met enige zekerheid tot één sloot. De sloot had een breedte van 
ten minste 2,2 m. Andere sloot(delen) S79 en S93 waren relatief breder: S79 had een breedte 
van circa 4,3 m en S93 was ten minste 2,3 m breed. Ze hadden een diepte van circa 80 cm 
en in de jongste vulling waren veel brakwaterkokkels en een compleet skelet van een kalf (in 
S79) aanwezig. Deze afzetting wordt geassocieerd met de St. Elisabethsvloed.    
De onderlinge relatie tussen de slootdelen is niet geheel duidelijk. Het lijkt aannemelijk dat ze 
deel uitmaakten van een systeem van zowel parallel aan, als haaks op de Dubbel gelegen slo-
ten.64 Aangezien er in de top van de jongere Dubbelafzettingen (klastisch pakket 2, paragraaf 
5.2.1.) lokaal nog sprake is van bodemvorming, is het verdronken landschap vermoedelijk 
slechts licht geërodeerd. Het ingravingsniveau van de sloten zal vrijwel overeenkomen met de 
top van dit afzettingspakket.65

In put 8 en 9 waren een aantal aangepunte paaltjes/staakjes aanwezig.66 Het doel van de 
paaltjes is niet duidelijk.

Kuilen 
Twee grote (S9/S19, S3/S20) en één kleine kuil (S87) maken deel uit van de gevonden 
sporen. De twee grotere kuilen zijn langwerpig, liggen met de lengterichting in één lijn, dicht 
achter elkaar en hadden vrij rechte wanden. De dieptes lagen rond 140 cm. De kuil lijkt in 
de oudste fase watervoerend te zijn geweest, de vulling bestaat uit bruingrijze, licht siltige 
klei met detrituslensjes. Daarop was een laag bruine organische klei met veel lagen mestach-
tig stro aanwezig. Hierin is ook keramiek, dierenbotten en mosselschelpen (Mytilus edulis), 
baksteen(puin) en leer aangetroffen. Evenals bij de sloten zal het ingravingsniveau vrijwel 
overeenkomen met de top van klastisch pakket 2. De kuilen vertonen enige gelijkenis met zo-
genaamde volders-/of vollerskuilen zoals die onder andere zijn aangetroffen in Helmond, Eind-
hoven en verschillende vindplaatsen in Vlaanderen.67 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. Ook zouden de kuilen ge-
bruikt 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 kuilen heb-
ben dus mogelijk in eerste instantie een ambachtelijke functie gehad en zijn daarna gebruikt 
als afvalkuilen. 

64 De mogelijkheid dat de slootdelen tot één en dezelfde sloot rond een huisplaats behoorden is niet uit-De mogelijkheid dat de slootdelen tot één en dezelfde sloot rond een huisplaats behoorden is niet uit-
gesloten. Echter gezien de niet-overeenkomstige vullingen en de omvang van het eventueel omsloten 
terrein is dit vrij onwaarschijnlijk. 

65 Circa 1,3 m – NAP.
66 Spoornummers S83, S84, S85, S89, S91. Zowel vierkant gekapte, als ronde paaltjes, meerdere kap-Spoornummers S83, S84, S85, S89, S91. Zowel vierkant gekapte, als ronde paaltjes, meerdere kap-

vlakken. Diameters tot 10 cm, allen in de top van de jongere Dubbelafzettingen. 
67 N. Arts 1998, 186-188.
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Sloten, vondsten en dateringen
In de vulling van de sloten zijn verschillende vondsten gedaan. In de smallere sloot S10/S12/
S26 is keramiek gevonden, waaronder steengoed 1, steengoed 2, grijsbakkend aardewerk 
en roodbakkend aardewerk. Het betreft fragmenten van drink- en schenkkannen en een bak-
pan.68 Een aantal kanfragmenten is voorzien van een dikke laag zoutglazuur en de bakpan is 
inwendig (spaarzaam) voorzien van loodglazuur. De bodems van de kannen hebben gewelfde 
standringen en standvinnen. 
Op basis van de aardewerksoorten en kenmerken kan de sloot globaal gedateerd worden in de 
14e eeuw. 
In sloot S79 zijn fragmenten keramiek en het skelet van een kalf gevonden.69  
Onder de keramiek bevinden zich de bakseltypen blauwgrijs aardewerk (waaronder Paffrath), 
Pingsdorf aardewerk, grijsbakkend aardewerk, (Maaslands) roodbakkend aardwerk en bijna-
steengoed. Op basis van de keramiek kan de sloot globaal gedateerd worden in de 13e, tot 
mogelijk begin 14e eeuw.
De verzamelde skeletonderdelen van het kalf bestaan uit schedelresten, ribben en enkele wer-
vels. Op grond van deze botresten is geen exacte leeftijd te bepalen. 
Op deze vindplaats zijn vaker skeletresten van jonge dieren gevonden in slootvullingen en 
Dubbelafzettingen. Mogelijk gaat het om dieren die zijn omgekomen tijdens de St. Elisabeths-
vloed van 1421.70

In sloot S93 is keramiek, bouwmateriaal en metaal gevonden.71 De keramiek omvat de bak-
seltypen grijsbakkend aardewerk, (Maaslands) roodbakkend aardewerk en steengoed 1. Twee 
sterk verweerde scherven gedraaid aardewerk met glimmers konden niet gedetermineerd 
worden. Mogelijk zijn het scherven uit de Romeinse Tijd en betreft het opspit. Op basis van de 
keramiek zou de sloot gedateerd kunnen worden in de 14e eeuw.
Onder de keramiek is ook een fragment van een (pil-vormige/ronde) veldfles aangetroffen. Dit 
soort flessen was bedoeld om mee te nemen op reis of naar het werk op de landerijen. Hier-
voor waren ze voorzien van twee ophangogen (afb. 50). 

68 Vondstnummer 13, drinkkan (steengoed 1 en 2), schenkkan (grijsbakkend aardewerk), bakpan 
(roodbakkend aardewerk). Van geen van de exemplaren kon het type bepaald worden.

69 Vondstnummers 58 (keramiek) en 60 (dierlijk bot).
70 Deze aanname is niet in overeenstemming met de dateringsgrens op basis van het voorkomen van 

keramiekbaksels.
71 Vondstnummer 65.

Afb. 49. Deel van het westprofiel van put 4 met daarin een dwarsdoorsnede van kuil S19. Hierin zijn de twee verschillende vullingen 
duidelijk te zien. De roze lijn geeft het bodemniveau aan waarop het afvalpakket uit de Romeinse Tijd aanwezig was. Vermoedelijk 
was dit het loop- /leefniveau vóór circa 300 na Chr. Spoor 24 is een deel van de houtfundering van de duiker (S13). 
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Afb. 50. Het fragment van de veldfles uit de vulling van sloot S93. In de inzet is ter vergelijking een 
compleet exemplaar weergegeven dat is gevonden bij de opgraving van Huis ter Merwede. 

Onder de bouwmaterialen zijn een blok tufsteen met mortelresten en fragmenten leisteen 
aangetroffen. De metaalvondsten betreffen een (niet te determineren), gegoten fragmentje 
brons of koper en een plaatje lood.72 

Kuilen, vondsten en dateringen 
In de kleinste kuil (S87) waren enkele scherven keramiek aanwezig, waaronder kogelpot, 
(Maaslands) roodbakkend aardewerk en steengoed 2. Daarnaast zijn ook verschillende (on-
definieerbare) leerresten in de kuil gevonden.73 De kuil kan slechts globaal gedateerd worden 
tussen de 13e eeuw en 1421. 

In kuil S9/19 is keramiek, glas, leer, metaal en mosselschelp gevonden.74 Onder de keramiek 
bevinden zich de bakseltypen kogelpot aardewerk, (Maaslands) roodbakkend aardewerk en 
steengoed 2. Ook was hierin een plaatje lichtgroen glas aanwezig, dat waarschijnlijk deel 
heeft uitgemaakt van een glas-in-lood raam.75 Het metaal betreft ijzeren nagels, sintels en 
een stukje ijzeren beslag met een koperen nagel. De kuil kan slechts gedateerd worden tus-
sen de 13e eeuw en 1421. 

In de tweede kuil S20/3 zijn fragmenten gevonden van Pingsdorf aardewerk, blauwgrijs aar-
dewerk, (Maaslands) roodbakkend aardewerk, proto-steengoed en steengoed 2.76 Ook deze 
kuil kan slechts gedateerd worden tussen de 13e eeuw en 1421.

72 Vondstnummer 65.
73 Vondstnummer keramiek V62, leer V61.
74 Vondstnummer V12. De leerresten waren fragmenten van een leren schoen, deze zijn niet meegeno-Vondstnummer V12. De leerresten waren fragmenten van een leren schoen, deze zijn niet meegeno-

men.
75 Vondstnummer: V12.
76 Vondstnummer: V21. 
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5.2.3 Onderzoeksgebied 2: de bodemopbouw 
Hieronder volgt, van onder naar boven, een beschrijving van de vijf lithostratigrafische eenhe-
den die in het bodemprofiel zijn onderscheiden. In afbeelding 51 zijn de eenheden weergege-
ven. 

Organisch/organo-klastisch pakket A
Organisch pakket A is een laag rood-bruin veen die gekenmerkt wordt door een sterk wisse-
lende mate van kleiigheid. In het veen zijn wortelhout, boomstronken en omgevallen bomen 
aanwezig. De top van het pakket ligt op circa 2,6 m – NAP. 
Organisch pakket A behoort tot de Formatie van Nieuwkoop: het Hollandveen Laagpakket.

Klastisch pakket 1
Op het veen is een laag bruingrijze, licht zandige en venige klei aanwezig. De afzetting heeft 
een dikte van 50 cm en er zijn veenresten, hout en leembrokjes in aangetroffen. De hoogste 
top ligt op circa 2,1 m – NAP, van zuidwest naar noordoost tussen 1,35 en 1,80 m – mv. 
Het betreft waarschijnlijk oudere afzettingen van de Dubbel die ook in het hiervoor besproken 
onderzoeksgebied 1 zijn aangetroffen. De afzetting dateert mogelijk uit de periode vóór de 
Late IJzertijd. Gezien de dikte en lichte zandigheid is de laag waarschijnlijk afgezet in de zone 
op de overgang van de hogere oeverwal naar het lagergelegen komgebied. Deze is antropo-
geen beïnvloed. Een intacte natuurlijke gelaagdheid is slechts lokaal nog waargenomen. Het 
pakket is rommelig en er zijn leembrokjes aanwezig. Dit is mogelijk veroorzaakt door land-
bouwactiviteiten, bijvoorbeeld door ploegen, uit de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen. 

Antropogeen pakket 1 (S37)
Deze laag is alleen aanwezig als toplaag op een gestapelde houtconstructie en als vergraven 
deel van klastisch pakket/antropogeen pakket 2 (S37, afb. 51). Het bovenste niveau bestaat 
uit bruine klei met veel (verbrande) leembrokken en heeft een dikte van circa 15 cm. Op de 
locaties waar het onderliggende hout verbrand was, was veel houtskool aanwezig. De top ligt 
op circa 2,35 m – NAP (ca. 1,7 m – mv). 
De laag is vermoedelijk aangebracht op de (begraven?) constructie van gestapelde houten 
stammen en was mogelijk een kleivloer van de 11e –eeuwse kerk. De top is rommelig en ver-
brand, mogelijk in de periode tussen circa 1018 en 1025.77

Klastisch/antropogeen pakket 2
Het pakket is aanwezig op klastisch pakket 1 en antropogeen pakket 1. Vermoedelijk is het 
een antropogene ophoging (kerkhil), maar het kan niet uitgesloten worden dat het een sterk 
antropogeen beïnvloede, natuurlijke afzetting betreft. Het gehele pakket is sterk vergraven 
door de verschillende begravingen rondom de kerk. De liggende houtconstructie ligt onder 
dit pakket, maar kan ook zijn ingegraven vanuit de top. Dit kon niet worden vastgesteld. Het 
pakket heeft een dikte van ten minste 65 – 70 cm en bestaat uit grijsbruine, siltige klei met 
humeuze vlekken en laagjes, kleibrokjes en houtresten. Lokaal is een (antropogene of natuur-
lijke) gelaagdheid aanwezig, maar over het algemeen is het een homogeen pakket. Vondsten 
zijn niet aangetroffen, maar wel platliggende, in het verleden al verwijderde, palen en enkele 
verstoorde graven.78 Vermoedelijk is het pakket opgebracht voorafgaand aan de bouw van de 
kerk in het eerste kwart van het jaar 1000. De top is geërodeerd door het water van het Berg-
sche Veld (klastisch pakket 3, het Merwededek).

Klastisch pakket 3
Klastisch pakket 3 bestaat uit een gelaagd pakket blauwgrijze sterk zandige klei en kleiig 
zand. Het pakket heeft een dikte van circa 0,80 cm en is vrijwel geheel vergraven tijdens de 
aanleg van de zendmast die hier heeft gestaan. Klastisch pakket 3 is afgezet ten tijde van het 
Bergsche Veld, tussen circa 1424 en het begin van de 17e eeuw. In die periode na de St. Eli-
sabethsvloeden stond het gebied onder water. Door de schurende werking van het water zijn 
vooral de hogere delen in het verdronken landschap aangetast. Dit zogenaamde Merwededek 
is de jongste afzetting van de Formatie van Echteld. 

77 Gebaseerd op de 14C-dateringen van het onverbrande en verbrande, liggende funderingshout en de 
middenstaander. 

78 Plat liggende palen = S48 en S52, verstoorde graven/losse menselijke botten = S95 (voetbotten 
gearticuleerd), S96 (schedel). 
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Samenvatting lithostratigrafie 
Het Hollandveen is aanwezig op circa 2,6 m – NAP. Hierop is een kleilaag aanwezig met een 
dikte van 50 cm. Deze is het hoogst gelegen in het zuidwestelijke deel, namelijk op 1,35 m 
– mv (2,11 m – NAP). In noordoostelijke richting is deze lager gelegen, tot circa 1,8 m – mv 
(2,53 m – NAP). Het betreft een oudere (kom)afzetting van de Dubbel die gedateerd kan wor-
den in de periode (Vroege) IJzertijd tot circa 1000. De afzetting is antropogeen beïnvloed, mo-
gelijk veroorzaakt door landbouwactiviteiten of gedurende de bouw van de kerk. Hierop is een 
vermoedelijk antropogeen ophogingspakket aanwezig met daarin de resten van een houten 
kerk uit het eerste kwart van het jaar 1000. Dit pakket is waarschijnlijk voorafgaand aan de 
bouw van deze kerk opgeworpen. Het geheel is sterk vergraven, met name door de begravin-
gen van het kerkhof. 

5.2.4. Onderzoeksgebied 2: de kerk- en kerkhoflocatie
Op deze locatie zouden direct onder het Merwededek de resten van het schip en het koor 
van de 14e –eeuwse bakstenen kerk aanwezig kunnen zijn. Tijdens het onderzoek in 2006 en 
2007 is direct ten westen hiervan de kerktoren en de westmuur van het schip opgegraven.79 
Ter hoogte van de hoek van de west- en zuidmuur van het schip was alleen nog het funde-
ringshout aanwezig. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het grondpakket met de funde-
ringsmuren van het schip geheel geërodeerd zou zijn. Dit werd tijdens het veldwerk in 2010 
bevestigd: resten van baksteenmuren van de 14e –eeuwse kerk zijn niet aangetroffen. Ook 
eventuele uitbraaksleuven of funderingshout van de 14e –eeuwse kerk zijn niet aangetrof-
fen. Het (antropogene) grondpakket waarin deze funderingen aanwezig zijn geweest zal zeker 
70–100 cm dik zijn geweest. Gesproken kan dus worden van een sterke mate van erosie van 
de hogere delen van het cultuurlandschap van de Grote Waard. 

In het grondpakket dat direct onder het Merwededek aanwezig was, zijn liggend hout, palen 
en een aantal graven aangetroffen. Dit kan worden toegeschreven aan één of meerdere fases 
van een 11e –eeuwse houten kerk en het daarbij behorende kerkhof (afb. 52). 

Een eenduidige plattegrond is moeilijk te herkenen. Dit komt deels omdat niet de gehele om-
trek is opgegraven. Waarschijnlijk zijn wel de noord-, oost- en zuidgrens van de structuur 
aanwezig. Het is duidelijk dat gedurende de gebruiksfase van de kerk delen van de structuur 
zijn veranderd. Dit kan opgemaakt worden uit de aanwezigheid van sterk verstoorde graven, 
verwijderde, plat liggende palen en houten sloffen (planken) met daarin alleen nog de indruk 
van de bijbehorende paal. Ook zijn er dendrochronologische aanwijzingen voor het hergebruik 
van (veel oudere) palen. 
De dieptes waarop het liggende hout en de palen aanwezig waren blijken moeilijk te duiden. 
Het liggende hout en een groot aantal palen/staakjes zijn op basis van de NAP-dieptes van de 
bovenkanten mogelijk te associëren met de komklei afzetting op het veen (klastisch pakket 
1). Anderen reiken tot halverwege of tot in de top van het hierop liggende (vermoedelijke) an-
tropogene ophogingspakket (klastisch/antropogeen pakket 2). Het scheiden van de sporen op 
basis van de dieptes van boven- en onderkanten van palen leverde geen herkenbare fasering 
van sporen op. De resultaten van de dateringen (14C en dendrochronologie) liggen zeer dicht 
bij elkaar en geven geen uitsluitsel over een eventuele fasering. 

De hiernaast getoonde plattegrond en mogelijke fasering zijn waarschijnlijk dan ook niet meer 
dan een benadering. 

79 Hos & Dorst 2010.
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Het centrale deel bestaat uit een oost-west georienteerde structuur van, deels in kruisver-
band, liggende stammetjes (afb. 52, 53).80 De stammetjes zijn los gestapeld, één tot drie 
lagen dik. De structuur van liggende stammetjes is rechthoekig tot enigszins bootvormig en 
heeft een breedte van circa 6 m en een lengte van ten minste 10 meter. Het gaat om ombe-
werkte stammetjes met diameters tussen circa 10 – 30 cm waarop de bast nog aanwezig is.
De top ligt op circa 2,46 m – NAP. De stammetjes liggen op of in de top van de oudere kom-
klei op het Hollandveen. Op de stammetjes is een kleilaag aanwezig met een dikte van circa 
15 cm. In het noordoostelijke kwadrant van de structuur waren de kleilaag en de onderlig-
gende stammetjes verbrand. De stammetjes en kleilaag kunnen een vloer van de (mogelijk 
oudste fase van de) kerk zijn geweest. De aanwezigheid van het klastisch/antropogeen pakket 
2 is hierbij echter lastig te duiden. Een verklaring voor dit liggende hout als zijnde een funde-
ring voor een opgeworpen grondpakket waarop de kerk is gebouwd ligt misschien meer voor 
de hand.81 

Afb. 53. Deel van het zuidoostelijke kwadrant van het liggende hout. Geheel rechts is de mogelijke grens 
tussen het (versmalde) schip en het koor te zien. 

Aan de randen stond, tussen de liggende stammetjes, een aantal kleine, aangepunte paal-
tjes.82 De paaltjes hadden een diameter tussen circa 10 en 15 cm. Eén van deze paaltjes was 
aan de bovenzijde bewerkt tot een pen-en-gat verbinding (afb. 54). Waarschijnlijk betreft het 
hergebruikt constructiehout want als paaltje lijkt de pen-en-gat verbinding geen bovengrondse 
functie gehad te hebben. Het kan echter ook een aanwijzing zijn dat de kleine paaltjes ge-
diend hebben als zekering van het liggende hout of om aan te geven waar het liggende hout 
moest komen te liggen.

80 Spoornummers S29, S34, S37. Een groot aantal betreft berken. 
81 Het liggende hout kan zijn aangebracht als fundering voor de opgebrachte grond die de kerkhil 

vormde. Deze had een dikte van circa 100 cm (klastisch/antropogeen pakket 1). Indien er sprake is 
geweest van een brand in een kerk die hierop stond, dan zou de brand hier doorheen moeten zijn ge-
slagen, tot het niveau van de begraven stammetjes. De brand in een oudere, onverhoogde kerk(fase) 
is ook mogelijk.  

82 S30, 35, 38, 39, 40, 43, 61, 62, 64, 70.
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Afb. 54. Dwarsaanzicht van één van de kleine paaltjes (S38).

Het kleine aantal, de onderling sterk variërende afstand 
en het ontbreken van vlechtwerk suggereren dat de 
paaltjes geen deel hebben uitgemaakt van een (vlecht-
werk)binnenwand. 

In het midden van de breedte-as stond een zwaardere, 
aangepunte paal met een diameter van circa 22 cm 
(S32, afb. 52 en afb.55). 

De liggende stammetjes en de centrale paal (S32) kun-
nen mogelijk deel uitgemaakt hebben van een oudste, 
niet opgehoogde kerk(fase). Verschillende delen van dit 
hout zijn gedateerd om hierin enig inzicht te krijgen. 
Het hout van de onverbrande, liggende berkenstam-
metjes leverde een 14C-einddatering op van 1018. De 
centrale paal S32 heeft een einddatering van 1025.83 De 
houtskool van het verbrande deel van de stammetjes 
leverde een einddatering op van 1023.84 Mogelijk is er, 
misschien al tijdens de bouw, sprake geweest van een 
brand in de (oudste fase van de) kerk. Slechts één paal, 
S71, kan worden geassocieerd met deze brand. De top 
van deze paal was geheel verkoold. 

Een eventuele aanwijzing voor de aanname dat deze plattegrond een oudere bouwfase verte-
genwoordigt, is de aanwezigheid van twee sterk verstoorde graven (S95 en S96 (schedel)) en 
een intact boomstamkist-graf (S76) direct rondom het liggende hout (afb. 52). Graf S95 be-
treft een aantal gearticuleerde voetbotjes en heeft een 14C-einddatering van 1025. Het kinder-
graf S76 heeft een 14C-einddatering van 1024.85 Ten opzichte van andere graven op dit kerkhof 
lag de laatste op een afwijkende diepte, namelijk op 3,89 m – NAP in het pakket Hollandveen. 

De bovengenoemde sporen kunnen wijzen op een oudste bouw- en gebruiksfase die gedateerd 
kan worden in de periode 1018–1025. 

83 Gekalibreerd 95,4%  OxCal, liggende stammen = 894 – 1018 en de centrale paal S32 = 896 – 1025.
84 Gekalibreerd 95,4%  OxCal, 895 – 1023.
85 Gekalibreerd 95,4%  OxCal, resp. 896 – 1025 en 896 – 1024.

Afb. 55. De centrale paal (S32) die tussen de liggende stammen stond. 
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Rondom en tussen het liggende hout en de graven waren wel zwaardere (dragende) palen met 
platte bodem en/of op sloffen aanwezig (afb. 52).86 De palen zijn echter niet zodanig gesitu-
eerd dat er een duidelijke plattegrond herkenbaar is. Ten noorden en zuiden van de centrale 
paal S32 waren, tegenover elkaar gelegen, een paar palen aanwezig met een onderlinge af-
stand van ongeveer 2,2 m.87 Dit kunnen de achterste palenrijen van de wand van het schip 
zijn geweest met mogelijk daarachter nog een versmalling van het schip. Palenrij S75, 70 
(S61), S43 en S45 is mogelijk de achterzijde van het schip. Enkele palen op sloffen suggere-
ren de aanwezigheid van een versmald koor met een lengte van 4,5 – 5 m en een breedte van 
2,2 m.88 Dendrochronologisch onderzoek van één van de palen (S1142) wijst op een kapda-
tum in de zomer/winter van 1028.89 
Daarnaast bevinden zich aan de zuidzijde zes palen die een rechthoekige structuur van 2 x 4 
m vormen (afb. 52 en 56).90 Hierbinnen waren verschillende graven aanwezig, waarvan er één 
gedateerd is en een 14C-einddatering opleverde van 1033.91 
Mogelijk is hier sprake van een aanbouw, eventueel in de vorm van een overkapping. Dendro-
chronologisch onderzoek van één van de palen (S45) wijst op een kapdatum in de zomer van 
1028.92 

86 S28, S33, S41, S42, S45, S46, S47, S48 (plat liggend, waarschijnlijk in situ), S52 (plat liggend, 
waarschijnlijk ex-situ), S71, S60, SS75 (alleen slof), S77. De bijbehorende palen S1227, S1142, 
S1129, S1134, S1157 zijn in 2009 opgegraven.

87 Noordzijde S28 en S41 en aan de zuidzijde S33 en S42.
88 De palen S1142, S1129, S1134 zijn in 2009 opgegraven. S1129 is waarschijnlijk een vervanging van 

S1142.
89 Dominguez 2011b.
90 De palen S45, S46, S60, S48, S47 en S1227 (2009).
91 Graf S53, gekalibreerd 95,4%  OxCal, 898 – 1033.
92 Dominguez 2011a.

Afb. 56. De zes palen 
van de mogelijke zui-
delijke aanbouw met 
daarbinnen een aantal 
begravingen. Het graf 
links vooraan is geda-
teerd op 1033.  
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De dendrochronologische dateringen lijken aan te geven dat er sprake is van een kerk (of een 
tweede bouwfase) uit of direct na 1028. Het gebruikte hout is afkomstig uit het midden van 
Nederland. De overeenkomstige dendrochronologische dateringen geven eveneens aan dat de 
einddateringen van de 14C-analyses aannemelijker zijn dan de begindateringen. 

Daarnaast waren er vier zeer zware palen aanwezig die op basis van kenmerken en dateringen 
afwijkend waren (afb. 52 en 57).93 In tegenstelling tot de andere ronde palen (ø circa 25-30 
cm) waren dit vierkante/rechthoekige palen met een grootste diameter van 50-60 cm. De 
eiken die hiervoor gebruikt zijn waren deels uitgegraven en bij de wortels gekapt. De palen 
stonden op sloffen, paalkuilen zijn niet waargenomen. Twee palen zijn dendrochronologisch 
gedateerd: S28 is gekapt tussen 760 en 780 en S41 is gekapt tussen 795 en 801. Ook dit 
hout is vermoedelijk afkomstig uit het midden van Nederland. Het zijn waarschijnlijk herge-
bruikte palen van een structuur uit de 8e/9e eeuw. Hiervan is echter niet duidelijk of deze ook 
op dezelfde plaats heeft gestaan en of het om een religieus of profaan gebouw ging.

93 De palen S28, S41 (gedateerd, Dominguez 2011a), S42 en S46.

Afb. 57. De vier afwijkende, 
hergebruikte palen uit het 
eind van de 8e en begin van 
de 9e eeuw.  



62

Dordrecht Ondergronds 17 - Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel 

Interpretatie en reconstructie kerk
Het is niet duidelijk of de houten kerk uit verschillende fases bestond. De aanwezigheid van 
een (religieus?) gebouw op deze plaats vanaf het einde van de 8e eeuw is mogelijk, maar niet 
te onderbouwen. De hergebruikte palen uit de 8e/9e eeuw kunnen van elders zijn aangevoerd. 
Binnen de verspreiding van het liggende hout en de paaltjes, palen en (verstoorde) graven, is 
mogelijk een fasering herkenbaar. Als sprake is van een oudste, onverhoogde bouwfase, dan 
zal deze tussen circa 1018 en 1028 gedateerd kunnen worden. Mogelijk is sprake geweest van 
een brand die een einde maakte aan deze oudste fase. 
Een eventuele tweede, verhoogde bouwfase kan gedateerd worden in of kort na het jaar 
1028. Dit is gebaseerd op dendrochronologische dateringen.94 
 
Een duidelijk grondplan van deze kerk(fase) was niet herkenbaar in de (nog) aanwezig palen. 
Mogelijk was sprake van een rechthoekig, oost-west georiënteerd zaalkerkje met een breedte 
van ongeveer 7,5 m. Het achterste deel van het schip was mogelijk versmald en daarachter 
kan een nog smaller koor aanwezig zijn geweest. 
Op de grens tussen het vermoedelijke schip en koor waren dicht op elkaar drie palen aanwe-
zig. Gezien de locatie kunnen deze mogelijk deel hebben uitgemaakt van een altaarfunde-
ring.95 De palen(constructie) aan de zuid-, en vermoedelijk ook noordzijde kunnen wijzen op 
aanbouwen, eventueel een (open) galerij, waarbinnen graven lagen. De afwezigheid van een 
duidelijk herkenbare plattegrond is mogelijk te wijten aan veelvuldige her- en verbouw van 
de structuur. Ook kan er (deels) sprake zijn geweest van een staafbouwconstructie96, die niet 
bewaard is gebleven. In afbeelding 58 is een mogelijk grondplan gepresenteerd. Betrouwbare 
parallellen voor een dergelijke reconstructie zijn echter niet gevonden.

De (archeologische) startdatum van de resten van de kerk passen mogelijk goed in het beeld 
dat ontstaat uit de bekende historische bronnen. Van oudsher had de kerk van Utrecht veel 
rechten in deze regio en deze gaan vermoedelijk terug op bisschoppelijke schenkingen. Ech-
ter, ook op initiatief van het bisdom Luik vonden tussen 1010/1018 ontginningen plaats in de 
Tieselenswaard. De resten van de gevonden kerk (en nederzetting) lagen in deze waard. De 
ontginningen werden uitgevoerd in overeenkomst met het bisdom Utrecht.97 Blijkbaar was het 
bisdom Utrecht gedurende de 11e eeuw niet in staat om deze gronden zelf te ontginnen of te 
behouden en kregen met name de Hollandse graven meer invloed en bezit. Nadat Dirk III bij 
Vlaardingen een versterking met tol had laten bouwen en gronden annexeerde in het ‘Mer-
wedewoud’, kwamen er klachten van kooplieden en bisschoppen en abdijen die hier jacht- en 
visrechten hadden. Hierdoor besloot Keizer Hendrik II tot een strafexpeditie wat in 1018 leidde 
tot de Slag bij Vlaardingen. Hier versloeg het leger van Dirk III het gezamenlijke leger van de 
Utrechtse bisschop Adelbold en hertog Godfried van Neder-Lotharingen. In de jaren ná 1018 
hebben Dirk III en zijn opvolgers hun invloedsfeer en bezit in oostelijke richting uitgebreid. 
Het is aannemelijk dat dit ook het huidige grondgebied van Dordrecht betrof. 
De resten van de 11e -eeuwse kerk kunnen hebben toebehoord aan de historische nederzet-
ting Wolbrantskerke. In de christelijke periode tot de 12e eeuw was het stichten van zoge-
naamde ‘eigenkerken’ door lokale bestuurders gebruikelijk. De kerk werd dan ook vaak naar 
de stichter vernoemd, in dit geval naar ene heer Wolbrant. Vaak was de stichter een (rijke) 
ambachtsheer die via de graaf of bisschop bezittingen in handen kregen als beloning voor 
bewezen diensten. De heer van zo’n allodium (eigengoed) liet vaak een kerk bouwen die ge-
bruikt werd door zijn horigen en personeel, maar ook door hemzelf. Het waren in feite private 
kerken die niet onder het algemeen kerkelijke gezag stonden. Mogelijk is deze eigenkerk in 
een latere periode aan het bisdom Utrecht geschonken, waarbij het onder de naam Kruiskerke 
is voortgezet. 

94 Een aantal monsters van palen, houtskool en menselijk botmateriaal leverde 14C-einddateringen op 
tussen 1018 en 1025, maar deze kunnen gezien de foutenmarge ook in of kort na 1028 dateren. Op 
basis van de goede dendrochronologische dateringen kan worden aangenomen dat de einddateringen 
van 14C-analyse resultaten betrouwbaarder zijn dan de begindateringen. 

95 Een dergelijke altaarfundering is bijvoorbeeld ook gesuggereerd voor de (ten minste) 13e –eeuwse 
kerk op de locatie Ravense Hoek in Hellevoetsluis (Carmiggelt, Goossens en Guiran 1999).

96 Bouwmethode waarbij de hele dragende muur op liggende balken (staven) rust. Hierbij gaat weinig 
tot niets echt diep de grond in.

97 Henderikx 1997. 
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Dordrecht Ondergronds 17 - Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel 

6. Conclusies en aanbevelingen 

Tussen 23 augustus en 7 december 2010 hebben archeologische onderzoeken plaatsgevonden in 
het plangebied Gezondheidspark te Dordrecht. 
Onderzoeksgebied 1 betrof de locatie van het gesloopte zwembad Aqua Pulca aan de Karel Lotsy-
weg 21. Dit was een proefsleuvenonderzoek. 
Onderzoeksgebied 2 was de locatie van een gesloopte zendmast tussen de bebouwing aan de 
Amnesty Internationalweg 7 en 9. Dit betrof een archeologische opgraving. 

Conclusies en aanbevelingen onderzoeksgebied 1

Voor dit onderzoeksgebied waren de volgende onderzoeksvragen van toepassing:

1. Hoe is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? 2. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezig-
heid van een dijk? Wat is de (mogelijke) datering van de dijk? 

De dieper gelegen afzettingen betreffen oudere stroomgordelafzettingen (restgeul- en oeverwal) 
van de (premiddeleeuwse) Dubbel. In het noordelijk deel is de top aanwezig tussen 2,2 en 2,6 
m – NAP, maar deze is (vermoedelijk) deels geërodeerd door een jongere, middeleeuwse Dub-
belgeul. In het zuidelijk deel is de afzetting te classificeren als een (oudere) komafzetting. Op en 
deels ingeschakeld in deze Dubbelafzettingen is een veenafzetting aanwezig waarvan de top tus-
sen circa 2 en 3 m – NAP ligt. 
Op bovengenoemde afzettingen ligt een pakket waarvan de geomorfologische context niet duide-
lijk is. Vermoedelijk betreft het een jongere stroomgordelafzetting van de Dubbel die is afgezet 
tussen circa 300 en 800-1000. 
Het pakket kan echter ook deels of geheel door mensen zijn opgeworpen. In dit geval zou het om 
de zuidelijk middeleeuwse dijk/kade langs de Dubbel gaan. Aanwijzingen hiervoor zijn de aanwe-
zigheid van de resten van een duiker in dit pakket en de aanwezigheid van twee brede sloten aan 
de noord- en zuidzijde van de grootste breedte van dit pakket.
Ook is het opmerkelijk dat juist onder dit afzettingspakket een vondstcomplex uit de Romeinse 
Tijd aanwezig was. 
Indien er sprake is van een dijk/kade, dan kan deze gedateerd worden in de oudste middeleeuw-
se bewoningfase, namelijk in de 11e eeuw.98 In de top van de afzetting zijn bewoningssporen aan-
wezig uit de Middeleeuwen, tussen circa 1050 en 1421. Hierop is het zogenoemde Merwededek 
aanwezig. Het pakket heeft een dikte tussen 70 en 100 cm en is afgezet tussen circa 1424 en het 
begin van de 17e eeuw. De bovenste 50 cm van het bodempakket bestaat uit opgebracht zand uit 
het midden van de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw. Op de locatie van de voormalige zwem-
baden was de ondergrond tot grotere diepte dan de bewoningsniveaus verstoord. 

3. Zijn er middeleeuwse bewoningssporen aanwezig? Is hier met name sprake van antropogene 
ophogingen (hillen) met daarop huizen/boerderijen?
In de top van het bovengenoemde pakket jongere Dubbelafzettingen of antropogene ophoging 
(dijk/kade) zijn bewoningssporen uit de Middeleeuwen aanwezig. Het betreft een deel van een 
duiker, sloten, paaltjes en (mest)kuilen. De bewoning is gefaseerd. De oudste sporen betreffen 
twee brede (dijk?)sloten die parallel aan de Dubbel lagen. Deze waren vermoedelijk verbonden 
door de houten duiker. Haaks hierop bevonden zich smallere sloten. In de sloten was keramiek 
aanwezig die gedateerd kan worden in de periode 1050-1300. Deze sporen zijn toe te schrijven 
aan de ontginningsfase, waarbij het landschap werd ingericht. 

De bewoningssporen uit de tweede fase zijn te dateren in de periode 1300–1421 en betreffen 
sloten, paaltjes en (mest)kuilen. In de sloten uit deze laatste fase zijn aanwijzingen voor de af-
zetting van de St. Elisabethvloed aanwezig, zoals de brakwaterkokkellaag, en een compleet skelet 
van een kalf. De sloten en paaltjes lijken een functie te hebben gehad in de landinrichting.  

98 De datering is gebaseerd op de keramiek in de sporen in de top van de afzetting. Gezien de aanwezig-De datering is gebaseerd op de keramiek in de sporen in de top van de afzetting. Gezien de aanwezig-
heid van (hergebruikte) palen uit de 8e/9e eeuw, kan een nog oudere, middeleeuwse bewoningsfase niet 
worden uitgesloten.
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Van de drie gevonden kuilen hebben er twee mogelijk in eerste instantie een ambachtelijke functie 
gehad, waarna ze zijn gebruikt als afval-/mestkuilen. 
Hoewel de kuilen en de kenmerken van het vondstcomplex wijzen op de aanwezigheid van een 
huisplaats in de directe omgeving, zijn hiervoor geen directe aanwijzen gevonden. 

4. Zijn er oudere bewoningssporen, mogelijk uit de Bronstijd, IJzertijd of Romeinse Tijd, aanwezig? 
Zo ja, wat is hiervan de aard, diepteligging, conservering en ouderdom? 

Op de overgang tussen de jongere Dubbelafzettingen/antropogene pakket (dijk/kade) en de oudere 
Dubbelafzettingen is een vondstcomplex uit de Romeinse Tijd aangetroffen. Hiertussen waren ook 
enkele scherven uit de Vroege-Midden IJzertijd aanwezig. De vondsten uit de Romeinse Tijd lijken 
te wijzen op de aanwezigheid van een huisplaats/nederzetting uit de Romeinse Tijd gedurende de 
periode 100–200, hoewel resten van een huis of huizen niet zijn gevonden. 
De geologische context van het vondstcomplex blijft voorlopig onduidelijk. Het is niet duidelijk on-
der welke omstandigheden het materiaal hier terecht is gekomen. Een aantal palen, wellicht een 
kleine spieker, kan mogelijk in de premiddeleeuwse periode gedateerd worden.
Het vondstcomplex is aanwezig op een diepte tussen circa 1,7 en 2,5 m – mv (2,2 en 2,6 m – 
NAP). De noordelijke, zuidelijke en westelijke begrenzingen van het vondstcomplex zijn bepaald 
(afb. 59). Mogelijk strekt het vondstcomplex zich in oostelijke richting nog verder uit. De conserve-
ring van de vondsten is goed, ook dierlijk botmateriaal en leer zijn bewaard gebleven. Het vondst-
complex betreft het grootste en qua vondstcategorieën breedste complex dat tot op heden binnen 
de gemeente Dordrecht is aangetroffen. 
Ten oosten van het onderzochte deel kunnen eventueel ook in situ bewoningssporen uit de Romein-
se Tijd en IJzertijd aanwezig zijn. Over de conservering hiervan is niets bekend.

Indien in het gebied tussen de proefsleuven en de Karel Lotsyweg dieper gegraven zal worden dan 
1,5 m – mv (2 m – NAP), dan wordt hier een nader archeologisch onderzoek aanbevolen.
Het doel hiervan is het aanwezige vondstcomplex uit de Romeinse Tijd (en IJzertijd) nader te on-
derzoek, zowel qua materiaal als de geologische context. Ook dient de aan- of afwezigheid van be-
woningssporen uit deze periode te worden onderzocht. 
In dit kader moet ook worden vastgesteld of het grondpakket dat op het vondstcomplex aanwezig 
is, van natuurlijke of antropogene oorsprong is. Hiervoor wordt een micromorfologisch onderzoek 
aanbevolen. Indien mogelijk zal hiervan ook de ouderdom moeten worden bepaald.
Het besluit met betrekking tot het voorgestelde nadere onderzoek ligt bij het bevoegd gezag: de 
gemeente Dordrecht. Voor de uitvoer hiervan is een goedgekeurd Programma van Eisen noodzake-
lijk.

Afb. 59. De zone waar 
een nader archeolo-
gisch onderzoek wordt 
aanbevolen bij graaf-
werkzaamheden dieper 
dan 1,5 m – mv (2 m 
– NAP). 
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Conclusies en aanbevelingen onderzoeksgebied 2

Voor dit onderzoeksgebied waren de volgende onderzoeksvragen van toepassing:

1. Hoe is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied? 

Het diepst gelegen pakket bestaat uit kleiig veen met wortelhout. De top van het pakket ligt 
op circa 2,6 m – NAP en behoort tot de Formatie van Nieuwkoop: het Hollandveen Laagpak-
ket. Hierop is een laag klei van 50 cm aanwezig waarvan de hoogste top ligt op circa 2,1 m – 
NAP (1,35 m – mv). Dit is een premiddeleeuwse afzetting van de Dubbel, waarschijnlijk in de 
zone op de overgang van de oeverwal naar het komgebied. De laag is antropogeen beïnvloed. 
Hierop is een pakket grond aanwezig dat waarschijnlijk door mensen is opgebracht. Het gaat 
om de grond die zal zijn opgebracht voorafgaand aan de bouw van de kerk in het eerste kwart 
van het jaar 1000. De top is geërodeerd door het water van het Bergsche Veld (Merwededek) 
en ligt op circa 0,8 m – mv. Het Merwededek heeft hier een dikte van circa 80 cm. 

2. Zijn er middeleeuwse bewoningssporen aanwezig? Zo ja, wat is hiervan de aard, dieptelig-
ging en conservering? Specifiek: zijn er resten van (fases van) de kerk aanwezig en is er een 
herkenbare fasering aan te wijzen in de ophogingen van de kerkhil?

In het vermoedelijk opgebracht grondpakket zijn de resten gevonden van een houten kerk. 
Dieper gelegen (ca. 2,5 m – NAP) in het pakket waren liggende stammen aanwezig die waar-
schijnlijk op hun plaats gehouden werden door kleine paaltjes. Dit geheel heeft mogelijk als 
fundering voor het opgeworpen grondpakket gediend waarop de houten kerk is gebouwd. Van 
de kerk zijn verschillende palen aangetroffen. Een eenduidig grondplan kon echter niet wor-
den opgemaakt. Vermoedelijk is sprake geweest van een rechthoekige zaalkerk, mogelijk met 
een versmald schip en daarachter een nog smaller koor. Er kan sprake zijn geweest van (ten 
minste) twee fases: een oudste fase in de periode 1018-1028 en een bouwfase in of direct ná 
1028.

3. Zijn er oudere bewoningssporen, mogelijk uit de Bronstijd, IJzertijd of Romeinse Tijd, aan-
wezig? Zo ja, wat is hiervan de aard, diepteligging, conservering en ouderdom? 

In de constructie waren palen uit het eind van de 8e en begin van de 9e eeuw aanwezig. Ver-
moedelijk gaat het om hergebruikte palen. Het is onduidelijk of de oorspronkelijke structuur 
ook op deze locatie of in de directe omgeving heeft gestaan. Aanwijzingen voor premiddel-
eeuwse bewoning zijn niet aanwezig. 

4. In onderzoeksgebied 2 dient te worden vastgesteld of er sprake is van behoudenswaardige 
archeologische waarden. Indien dit het geval is zal in overleg met de bevoegde overheid en 
opdrachtgever gekeken worden welke delen in aanmerking komen voor een aanvullend onder-
zoek (een definitief archeologisch onderzoek: een opgraving). 

Alle aanwezige sporen in onderzoeksgebied 2 zijn na het verwijderen van het bovengrondse 
deel van de zendmast gedocumenteerd. Nader onderzoek op de locatie is niet noodzakelijk.

Bevoegde overheid
Voor vragen over de conclusies en aanbevelingen in dit rapport kan contact worden opgeno-
men met M.C. Dorst, senior archeoloog, Afdeling Ruimtelijke Realisatie/Archeologie van de 
gemeente Dordrecht, tel. (078) 77 049 04.
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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, ont-

staan na de Sint Elisabethsvloed van 1421 (verwijst naar Geertrui-
denberg, 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.

detritus Substantie bestaande uit organische resten van planten en dieren.
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 Hol-

land, aan de grens met Brabant. De waard ontstond in de 13e eeuw, 
na afdamming van de Maas bij Heusden en Maasdam en het aan-
leggen 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 middel-

eeuwse 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 (oor-
spronkelijk een geul, nu een rug) wordt ook wel inversie (inversie-
ruggen) genoemd.

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

Merwededek Gelaagd pakket klei-en zandafzettingen vanuit de rivier de Mer-
wede, 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
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 
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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