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Samenvatting 

Inleiding 

In opdracht van de gemeente Putten heeft RAAP een archeologische opgraving uitgevoerd in 

plangebied Rimpeler in Putten. Aanleiding voor het onderzoek vormde het voornemen om binnen het 

plangebied een nieuwbouwwijk te ontwikkelen, waarbij naar verwachting 350 woningen gebouwd zullen 

worden. Eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat in de bodem van het 

plangebied goed bewaarde archeologische resten uit de vroege, volle en late middeleeuwen aanwezig 

zijn. Het gaat hierbij om een terrein waar de ontwikkeling van middeleeuwse bewoning te volgen is van 

de vroege middeleeuwen (circa 750) tot in de late middeleeuwen (circa 1300) en tot aan de historisch 

bekende erven uit de nieuwe tijd. Samen met de gegevens van het eerder onderzochte Husselerveld 

vormt het plangebied Rimpeler een belangrijk ensemble dat inzicht geeft in de archeologische en 

historisch geografische ontwikkeling en indeling van de middeleeuwse buurtschappen Bijsteren en 

Hussel en middeleeuwse kloostergoederen en erven zoals Rimpeler. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw is het niet mogelijk om deze archeologisch resten duurzaam in 

de ondergrond te behouden. Er is dan ook besloten om de resten voorafgaand aan de bouw 

vlakdekkend op te graven, zodat de informatie die de vindplaats herbergt ex-situ bewaard kan blijven. 

Tijdens de opgraving is de gehele vindplaats, voor zover binnen het plangebied gelegen, vlakdekkend 

onderzocht. Hierbij is een oppervlak van 7 ha geheel opgegraven. Het veldwerk is, met enkele 

onderbrekingen, uitgevoerd tussen 9 juli 2018 en 20 februari 2019. 

Landschap 

Het onderzoek maakt duidelijk dat de oorspronkelijke bodemopbouw in het plangebied nog vrijwel intact 

is. Met name ter plaatse van de nederzettingssporen uit de vroege middeleeuwen is de oorspronkelijke 

podzolbodem vrijwel geheel bewaard gebleven, wat er op duidt dat de bodem voorafgaand aan en 

tijdens de bewoning nauwelijks bewerkt is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de archeologische resten zeer 

goed bewaard zijn gebleven. 

Het opgegraven gebied is onderdeel van een oud akkercomplex dat vergroeid is geraakt met de 

voormalige Puttense Enk, een omvangrijk gebied met door de mens opgebrachte plaggendekken aan 

de west- en zuidzijde van het oude dorp Putten. Deze eng is ontstaan op de flank van de stuwwal van 

de noordwestelijke Veluwe. Het plangebied ligt op op een dekzandrug, die vanaf deze stuwwal tot diep 

in de Gelderse Vallei reikt. Het hoogteverloop van zowel het maaiveld als van het opgravingsvlak laten 

een relatief groot hoogteverschil zien, waarbij het maaiveld daalt van 10,1 m boven NAP in het oosten 

tot 7,4 m boven NAP in het westen. De oorspronkelijke dekzandrug is in de loop van de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd afgedekt geraakt met een plaggendek. De dikte van het plaggendek 

varieert tussen 45 cm in het uiterste zuidelijke en westelijke deel van het onderzoeksgebied tot 90 cm 

in het centrale deel. 

In de loop van de middeleeuwen verschuift de bewoning van de hoge delen van het land naar een 

lagergelegen gebied. Dit hangt mogelijk samen met sterk dalende grondwaterstanden. De daling van 

het grondwater wordt duidelijk uit de ingravingsdiepte van de vele waterputten die verspreid over het 

landschap zijn aangetroffen. De waterputten worden niet alleen aangelegd in lagere gebiedsdelen, ook 

worden ze dieper ingegraven van 7,5 tot 6,8 m +NAP in de Karolingische periode tot een diepte tussen 

6,1 en 5,8 m +NAP in de late middeleeuwen. Overigens kwamen niet alleen de waterputten lager in het 
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landschap te liggen, maar schuiven deze mee met de erven die in de loop van de tijd in een lager deel 

van het landschap zijn komen te liggen. De daling van het grondwater hangt waarschijnlijk samen met 

een relatief droge klimaatfase.  

Archeologie 

Het onderzoek heeft aangetoond dat het onderzoeksgebied een lange bewoningsgeschiedenis kent. De 

oudste resten bestaan uit losse vuursteenvondsten uit het mesolithicum en het neolithicum. Uit beide 

perioden gaat het om losse vondsten. Er zijn geen hiermee gelijktijdige grondsporen gevonden, zodat 

het niet duidelijk is of in die periode daadwerkelijk sprake is geweest van bewoning ter plaatse. 

Hetzelfde geldt voor de periode van het neolithicum tot de midden-ijzertijd.  

In de midden- of late ijzertijd is wel met zekerheid sprake van bewoning. Zowel een geïsoleerd gelegen 

erf als een mogelijk grafveld kunnen aan dit tijdvak worden toegeschreven. Uit de Romeinse tijd 

stammen wel enkele graven, maar uit die tijd zijn geen duidelijke aanwijzingen voor bewoning 

gevonden. Vermoedelijk woonde men toen in de directe omgeving van het plangebied. Dit beeld sluit 

aan bij de opgraving in het direct ten oosten van het plangebied gelegen Husselerveld. Ook daar is 

slechts een enkel fragment aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen, maar sporen van bewoning 

ontbreken daar eveneens.  

Dit beeld blijft hetzelfde tot ongeveer halverwege de Karolingische tijd. Vanaf die tijd verandert deze 

situatie vrij snel en is er tot in de dertiende eeuw sprake van vrij intensieve bewoning, waarbij 

meerdere erven gelijktijdig bewoond zijn. In totaal kunnen meer dan twintig huisplattegronden en vele 

bijgebouwen aan deze periode worden toegeschreven. Naast aanwijzingen voor een eenvoudige 

agrarische samenleving zijn er verschillende aanwijzingen die erop duiden dat in ieder geval de 

bewoners van één erf een hogere status hadden. Wellicht gaat het om de resten van een Karolingisch 

hof of curtis, van waaruit een ministeriaal (domeinheer) het domein van het klooster Werden beheerde. 

Deze aanwijzingen zijn ervoor zowel de Karolingische tijd (in de vorm van een groot, omheind erf) als 

voor de volle- en late middeleeuwen (in de vorm van een uitzonderlijk groot gebouw dat wellicht 

gedeeltelijk van een verdieping was voorzien). Een bijzondere vondst in deze context wordt gevormd 

door een versierde pommel (het uiteinde van een zwaard) dat wellicht in verband kan worden gebracht 

met kruisvaarders. 

Aanbevelingen 

Met deze opgraving is de wetenschappelijke informatie ex situ bewaard, zodat verder archeologisch 

veldonderzoek niet meer aan de orde is. Er zijn geen belemmeringen meer voor de geplande 

bodemingrepen. Gezien het belang van de aangetroffen resten voor de geschiedenis van Putten, maar 

ook voor de Veluwe, wordt geadviseerd om de onderzoeksresultaten te ontsluiten voor een breder 

publiek. Hierbij valt te denken aan een publieksboek of bijvoorbeeld een visuele reconstructie van de 

resten. Daarnaast wordt aanbevolen om de resultaten van de opgraving in een breder perspectief te 

plaatsen door middel van een uitgebreid synthetiserend onderzoek. Hierbij dienen de resultaten niet 

alleen te worden vergeleken met de resultaten van het nabijgelegen Husselerveld, maar ook met de 

ongepubliceerde opgraving van de middeleeuwse nederzetting onder het stuifzand bij Kootwijk. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de gemeente Putten heeft RAAP in het plangebied Rimpeler in Putten een opgraving 

uitgevoerd. Het plangebied is gelegen tussen de stationsstraat in het noorden, de Rimpelerweg in het 

westen, Pepersgoed in het zuiden en de Jan Nijenhuisstraat in het oosten (figuur 1).  

 

Figuur 1. De ligging van het plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster). 

Aanleiding voor dit onderzoek vormde het voornemen om het plangebied te ontwikkelen voor 

woningbouw. Omdat eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek duidelijk had gemaakt dat in de 

ondergrond van vrijwel het gehele plangebied sprake was van een behoudenswaardige archeologische 
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vindplaats, is door de bevoegde overheid besloten dat de aanwezige archeologische resten dienden te 

worden opgegraven. Tijdens de opgraving is het onderzoeksgebied, met een oppervlakte van 7 ha, 

vlakdekkend onderzocht. Het veldwerk is met enkele onderbrekingen uitgevoerd tussen 9 juli 2018 en 

20 februari 2019. Het voornaamste doel van het onderzoek was het veiligstellen van de 

wetenschappelijke informatie (behoud ex situ) en het leveren van een bijdrage aan de middeleeuwse 

bewoningsgeschiedenis van Putten. 

Voorafgaand aan het onderzoek is, conform de KNA een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.1 Dit 

PvE diende als uitgangspunt voor het onderzoek en is geoperationaliseerd in een Plan van Aanpak.2 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Onderzoeksdocumentatie en vondstmateriaal zullen worden overgedragen aan het Provinciaal Depot 

voor Bodemvondsten van Gelderland.  

1.2 Administratieve gegevens 

Plangebied Rimpeler 

Opdrachtgever Gemeente Putten 

Contactpersoon opdrachtgever Dhr. T. van Nuland 

Bevoegde overheid Gemeente Putten 

Contactpersoon bevoegde overheid Dhr. M. Wispelwey  

Plaats Putten 

Gemeente Putten 

Provincie Gelderland 

Coördinaten 168.100 / 475.020 

Toponiem Rimpeler 

Periode veldwerk 09-07-2018 – 20-02-2019 

Projectleider drs. E.H.L.D. Norde 

Projectmedewerkers C. Alink, B. Bussemaker Ba, S. Alqalqeely MA, K. Bosma Ba, H. 

Eggels MA, L. Flokstra, drs. R. ’t Hart, M. Hartog MA, M. Hattinga 

Verschure MA, M. Hendriksen Msc, drs. H.J. Hesseling, J. Hubers, 

J. Jongeling MA, K. Lommertzen, M. Marijnissen, drs. R. Nillesen, 

drs. E.P. Pronk, T.P. van Rooij, drs. H.B.G. Scholte Lubberink, J. 

Visser, F. Westra MA, dr. N.W. Willemse, E. Witmer MA 

Onderzoeksmeldingsnummer 4614792100 

Bewaarplaats vondsten RAAP Oost 

Bewaarplaats documentatie RAAP Oost 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

  

                                                           
1 Scholte Lubberink 2018a. 
2 Scholte Lubberink 2018b. 
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1.3 Voorgaand onderzoek 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en IVO-O (verkennend/karterend 

booronderzoek/aanvullend booronderzoek) 

Zaak-identificatienummer 2030404100 

Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Uitvoeringsperiode 1999/2000 

Rapportage Scholte Lubberink, H.B.G., 2000: Omlegging N303 rond Putten. Een 

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI), Amsterdam (RAAP-

rapport 511). 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en IVO-O (verkennend/karterend 

booronderzoek/aanvullend booronderzoek) 

Zaak-identificatienummer 2323730100 

Uitvoerder Grontmij Nederland B.V. 

Uitvoeringsperiode 2002 

Rapportage Halverstad, R.N. & P. Fijma 2002a: Archeologisch onderzoek 

“Husselerveld-Zuidwest” 1 te Putten, inventariserend veldonderzoek, 

Assen (Grontmij Archeologische rapporten). 

Halverstad, R.N., & P. Fijma 2002b: Archeologisch onderzoek 

“Husselerveld-Zuidwest” te Putten 2, inventariserend veldonderzoek, 

Assen (Grontmij Archeologische rapporten). 

Soort onderzoek Bureauonderzoek  

Zaak-identificatienummer 2055823100 

Uitvoerder ADC ArcheoProjecten 

Uitvoeringsperiode 2003 

Rapportage Lohof, E., 2003: Aanvullend bureauonderzoek Husselerveld-

Zuidwest, gemeente Putten, Bunschoten (ADC-rapport 196). 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en IVO-O (verkennend booronderzoek) 

Zaak-identificatienummer 2340051100 

Uitvoerder Grontmij Nederland B.V. 

Uitvoeringsperiode 2011 

Rapportage Oerlemans, R., 2012: Archeologisch onderzoek Henslare II te Putten. 

Inventariserend Veldonderzoek, Arnhem (Grontmij Archeologische 

Rapporten 1050). 

Soort onderzoek Proefsleuvenonderzoek 

Zaak-identificatienummer 2340051100 

Uitvoerder RAAP 

Uitvoeringsperiode 2017 

Rapportage Pronk, E.C., 2017. Plangebied Rimpeler, gemeente Putten; 

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek 

(proefsleuven). RAAP-rapport 3293. Weesp.  

Vondsten/documentatie RAAP Oost-Nederland te Zutphen 

Tabel 2. Overzicht van voorgaande voor het plangebied relevante onderzoeken. 

In de directe omgeving van het plangebied hebben sinds het jaar 2000 verscheidene archeologische 

onderzoeken plaatsgevonden. De meeste onderzoeken hebben betrekking op het naastgelegen 

onderzoeksgebied Husselerveld, waarvan tussen 2002 en 2007 grote delen zijn onderzocht. Omdat het 
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onderhavige onderzoeksgebied deel uitmaakt van hetzelfde nederzettingsterrein, zijn de resultaten uit 

deze onderzoeken ook voor dit onderzoek van belang. Na vooronderzoek en het graven van 

proefsleuven in een deel van het plangebied Husselerveld, is een gebied van 2,7 ha geselecteerd voor 

een archeologische opgraving.3 Een gebied dat globaal werd begrensd door de Jan Nijenhuisstraat en 

de Gruttostraat in het noorden en westen, de Kraakweg in het oosten en de Steenenkamerseweg in het 

zuiden. Hier vond in 2004 een grootschalige opgraving plaats,4 in 2007 gevolgd door een aanvullende, 

kleinere opgraving in aangrenzend terrein.5 

Tijdens de opgravingen op het Husselerveld zijn delen van nederzettingen uit de midden- en late 

ijzertijd, de vroeg-Romeinse tijd en de middeleeuwen opgegraven. Sporen uit de oudste 

bewoningsfasen zijn beperkt tot het relatief hooggelegen zuidoostelijke deel van de opgraving. Hier zijn 

de plattegronden van vijf boerderijen, kuilen en waterkuilen gevonden. In de vroeg-Romeinse tijd is het 

gebied van de opgraving verlaten. Het is niet uitgesloten dat er op het terrein activiteiten zijn 

uitgevoerd vanuit een nabijgelegen nederzetting, maar het Husselerveld zelf bleef onbewoond tot in de 

Merovingische tijd. Een periode waaraan een eenbeukige boerderijplattegrond met een rechthoekige 

vorm en twee spiekers in het noordwesten van het onderzoeksgebied is toegewezen. In de 

Karolingische tijd, vanaf de achtste eeuw, was het onderzoeksgebied intensiever bewoond. Er zijn 

vijftien boerderijplattegronden met bijgebouwen (roedenbergen, hutkommen etc.) en waterputten aan 

deze bewoningsfase toegeschreven. Ze zijn alle oost-west georiënteerd en liggen verspreid over de 

hogere delen van het terrein. De laatste bewoningsfase bestond uit (delen van) vermoedelijk twee 

erven uit de volle middeleeuwen waarvan de grondsporen in een laaggelegen gebied aan de noordzijde 

van het onderzoeksgebied zijn aangetroffen. 

In de omgeving van het plangebied zijn verder vondsten gedaan die aantonen dat het 

nederzettingsterrein op Husselerveld geen geïsoleerd fenomeen is, maar deel uitmaakt van een 

omvangrijk gebied met archeologische resten dat vermoedelijk de gehele Puttereng beslaat. In 1977 

zijn een kilometer oostelijker, tijdens de aanleg van een vijver nabij de hoek 

Engweg/Roosendaalseweg, vondsten uit de late ijzertijd, de midden-Romeinse tijd en de middeleeuwen 

gedaan. In 2011/2012 zijn tijdens een archeologische begeleiding op hetzelfde terrein wederom 

archeologische resten aangetroffen. Het betrof onder andere een slecht geconserveerde 

boerderijplattegrond van het type Maanen en een cluster grondsporen uit de midden-Romeinse tijd.6 

Tussen 1976 en 1980 zijn bij ontgrondingen te Halvinkhuizen aan de zuidzijde van de Puttereng 

nederzettingssporen uit de ijzertijd blootgelegd, waaronder een boerderijplattegrond van het type Dalen 

en een plattegrond van het type Colmschate/Oss-Ussen 5, graven uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse 

tijd en resten van een uitgestrekte nederzetting uit de volle middeleeuwen.7 In 1991 en 1992 zijn in een 

gebied ten noordoosten van de opgraving tijdens graafwerkzaamheden voor nieuwbouw nabij de 

kruising Verzetslaan/Mennestraat afvalkuilen en aardewerk ontdekt van een nederzetting uit de laat-

Merovingische en Karolingische tijd. In de bouwput van een school werd een groot deel van een 

boerderijplattegrond uit de Karolingische tijd opgetekend. Het gaat om een bootvormige plattegrond uit 

                                                           

3 Blom 2004; Halverstad & Fijma 2002; Lohof 2003. 

4 Blom & Van Waveren 2005. 

5 De Wit & Bergsma 2007. 

6 Zielman 2013. 

7 Hulst 1977; Modderman & Montforts 1991. 
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de tweede helft van de achtste en de eerste helft van de negende eeuw. In dezelfde bouwput werd een 

waterput uit de vroege ijzertijd gevonden.8  

Binnen het plangebied Rimpeler zelf is in 2017 een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd. Hierbij is naast het onderhavige plangebied ook een terrein direct ten westen van de 

Rimpelerweg onderzocht (figuur 2). Hierbij zijn ten oosten van de Rimpelerweg in een groot gedeelte 

van de proefsleuven archeologische resten aangetroffen, voornamelijk daterend uit de periode van de 

Karolingische tijd tot en met de volle middeleeuwen.9 

 

Figuur 2. Ligging van de proefsleuven ten opzichte van het onderhavige plangebied (rood omlijnd). 

                                                           

8 Hulst 1993; Hulst & Van Klaveren 1992, 1993. 

9 Pronk 2017. 
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Ten zuiden van het onderhavige plangebied en ten westen van de Rimpelerweg zijn geen sporen 

aangetroffen die eenduidig in de middeleeuwen gedateerd konden worden. Het lagergelegen gebied ten 

westen van de Rimpelerweg was vermoedelijk niet geschikt voor bewoning. Op basis van de 

waardering van de archeologische resten is geconcludeerd dat zich in het gehele gebied dat het 

onderwerp is van deze studie behoudenswaardige archeologische resten bevinden. 

1.4 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

In strikte zin is het doel van een opgraving het verzamelen en veiligstellen van zoveel mogelijk 

informatie over de vindplaats die wordt bedreigd door de geplande ontwikkeling van nieuwbouw binnen 

het plangebied (behoud ex situ). Daarnaast heeft het onderzoek diverse archeologisch inhoudelijke 

doelen. Het onderzoek in plangebied Rimpeler heeft een relatie met het Oogst voor Malta-project van 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een synthetiserende studie naar de archeologie van de 

Gelderse Vallei, die in 2014/2015 door RAAP is uitgevoerd om input te verschaffen voor de Nationale 

Onderzoeksagenda versie 2.0. Putten-Husselerveld vormde één van de case-studies in dit onderzoek. 

Uit het Oogst voor Malta-onderzoek komt een aantal samenhangende langetermijnontwikkelingen naar 

voren die kenmerkend genoemd kunnen worden voor de Gelderse Vallei.10 Het gaat vooral om de 

opvallende hiaten in de occupatiegeschiedenis van het gebied en de verschillende ontginningsgolven 

die daarop volgden (expansie en contractie). Om langetermijnontwikkelingen te kunnen duiden, zijn in 

het Oogst voor Malta-onderzoek nieuwe, meer expliciete, onderzoekskaders geformuleerd in de vorm 

van landschaps- en bewoningsmodellen, gebaseerd op gegevens uit recent onderzoek. Om deze 

modellen te toetsen, aan te passen en kennislacunes weg te nemen, dienen voldoende bouwstenen 

verzameld te worden: stukjes archeologisch-landschappelijke informatie die volgens een vaste en 

duidelijke systematiek zijn verzameld en uitgewerkt om specifieke onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden. Bouwstenen zijn: nauwkeurige natuurwetenschappelijke dateringen, paleo-ecologische 

en archeobotanische gegevens, chronostratigrafisch ingekaderde typochronologieën van aardewerk en 

andere materiaalcategorieën, sedimentstratigrafieën, etc. Belangrijke leveranciers van bouwstenen zijn 

archeologische ‘sleutel’-sites, dat wil zeggen locaties met veel verschillende archeologische en 

landschappelijke informatiebronnen, zoals het tussen 2002 en 2007 onderzochte plangebied Putten-

Husselerveld en het onderhavige, aangrenzende plangebied Rimpeler. 

1.4.1 Programma van Eisen 

In het Programma van Eisen (Scholte Lubberink 2018) staan de specifieke onderzoeksvragen 

geformuleerd, die leidend waren bij het uitvoeren en uitwerken van de opgraving. 

 

Bodemopbouw en landschap 

De onderzoeksvragen in deze paragraaf zijn gericht op het verkrijgen van een beeld van de 

dynamische relatie tussen (de verspreiding en het ontstaan van) bodemtypen, de hydrologische 

situatie, vegetatie en het gebruik van en de gebruiksmogelijkheden door de mens in een diachroon 

perspectief. Hiertoe dienen tijdens de opgraving in plangebied Rimpeler bouwstenen in het horizontale 

en verticale vlak (profielen) gedocumenteerd te worden: bodemhorizonten en -verschijnselen in 

grondsporen, vlakken en profielen, hydromorfe verschijnselen (oxidatie en reductie), gegevens die 

                                                           

10  Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015 
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inzicht verschaffen in oudtijdse fluctuaties in de grondwaterspiegel en aanwijzingen voor oudtijdse 

bodembewerking en bemesting. Wat betreft codering en nummering van bodemlagen en –horizonten 

dient te worden voortgeborduurd op de bodemkundige paragraaf (§ 5.3) in de rapportage van het 

voorafgaande proefsleuvenonderzoek.11 

1. Wat is de aard en opbouw van de natuurlijke bodemtypen in het horizontale vlak (verspreiding) en 

verticale profiel (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)? 

2. Welke hydromorfe kenmerken zijn in het vlak en het profiel aanwezig (sporen van oxidatie en 

reductie), waar en op welke diepten? 

3. Zijn er sedimentatie- en/of erosiefases te onderscheiden (in het profiel)? 

a. Wat zijn de onderscheidende kenmerken daarvan? 

b. Wat is de (geschatte) datering? 

c. Heeft tussen de onderscheiden fases van sedimentatie/erosie bodemvorming plaats 

gevonden? 

4. Is er sprake van (secundaire) processen van vernatting (gley, veenvorming) en/of verdroging 

(eventueel verstuiving)? Zo ja: 

a. Waar manifesteren deze zich? 

b. In welke vorm manifesteren deze zich (afzettingen, hydromorfe verschijnselen, 

boomvallen, graafgangen van dieren etc.)? 

c. Hoe kunnen ze gedateerd en verklaard worden? 

d. Zijn er eventueel archeologische sporen of andere resten die aan deze processen 

gerelateerd kunnen worden (bijv. het graven van sloten, de verspreiding van 

waterputten, de locatie van erven etc.)? 

5. Wat vertellen ingraafdieptes van waterputten, afrottingsdieptes van hout en meer algemeen de 

verspreiding van (bepaalde) archeologische sporen uit verschillende perioden over diachrone 

veranderingen in de grondwaterstand? 

6. Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie over de aard 

van en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de mens beïnvloedde 

vegetaties op en rond het Rimpeler? En zo ja: 

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten? 

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden? 

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen? 

7. Hoe is de opbouw van het plaggendek (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)? 

a. Wat is op basis van het uit de plaggenlagen verzamelde vondstmateriaal de ouderdom 

van de onderscheiden lagen binnen het plaggendek en wanneer nam de 

plaggenbemesting een aanvang? 

b. Wat kan er op basis van de lithologische opbouw van het plaggendek gezegd worden 

over de aard en herkomst van de gebruikte plaggen- of aardmest? Welke 

veranderingen traden hierin op in de loop van de tijd? 

c. Waar en in welke mate laten de onderscheiden lagen binnen het plaggendek sporen 

van grondverbetering (vanaf hogere niveaus) zien? Hierbij moet gedacht worden aan 

bijvoorbeeld esgreppels, spitsporen, egalisaties etc. Wat is de datering van deze 

grondverbetering? 

                                                           

11  Willemse 2017 
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d. Zijn er binnen het plaggendek sporen van landscheiding (bijv. greppels, houtwallen), 

wegen (karrensporen) of andere agrarische activiteiten te onderscheiden? 

i. En zo ja waar? 

ii. Wat is de aard en ouderdom van deze sporen? 

iii. In hoeverre en op welke wijze vertonen zij een relatie met perceels- en/of 

eigendomsgrenzen op de kadastrale minuut van 1832? 

 

Sporen en structuren 

Vragen met betrekking op sporen en structuren zijn er op gericht om inzicht te verkrijgen in de 

inrichting en ontwikkeling van de nederzettingsarealen, landgebruik en verkaveling in ruimtelijk en 

temporeel opzicht. Het primaire doel van het verzamelen van data in het veld is het om de 

onderstaande vragen zo goed mogelijk te kunnen te beantwoorden. Het detailniveau van documenteren 

dient hierop te worden afgestemd. 

8. Wat is de ruimtelijke neerslag van de verschillende bewoningsfasen (huisplaatsen en andere 

activiteitenzones) in het landschap en wat is de diachrone ontwikkeling van de 

nederzettingsdynamiek (mobiliteit, plaatsvastheid), de nederzettingsstructuur, de erfinrichting en de 

gebouwen (typochronologie, bouwstijlen, oriëntatie, functie, reparaties, uitbreidingen, houtsoorten 

etc.) gedurende de middeleeuwen en eventuele oudere perioden? 

a. Zijn er (delen van) gebouwplattegronden (hoofd- en/of bijgebouwen) te onderscheiden? 

Zo ja: 

i. Wat is hun aard, functie, omvang en oriëntatie? 

ii. Zijn er aanwijzingen voor reparaties, aan- of uitbreidingen van bestaande 

gebouwen. En zo ja, welke en waar? 

iii. Kunnen de plattegronden ondergebracht worden in één van de bestaande 

(regionale) typologieën van gebouwen en bouwwerken? En zo ja, op grond van 

welke criteria? En zo nee, kan er op grond hiervan een nieuw gebouwtype 

onderscheiden worden en op grond van welke criteria? 

iv. Wat is de relatieve en/of absolute datering van de plattegronden en waarop 

zijn de datering(en) gebaseerd (typochronologie, natuurwetenschappelijke 

dateringen, vondstmateriaal etc.)? 

b. Is er sprake van ruimtelijk gescheiden erven (hoofdgebouwen met bijgebouwen en 

daaraan te relateren andere sporen) of andersoortige sporenclusters? Zo ja, waar, 

welke en op grond van welke kenmerken/criteria? 

i. Welke gebouwen bevonden zich waar op de te onderscheiden 

erven/sporenclusters? 

ii. Welke andere structuren (afscheidingen, waterputten, hutkommen etc.) 

bevonden zich binnen de onderscheiden erven/sporenclusters? 

iii. Kunnen er per erf/sporencluster verschillende fasen van bewoning/activiteiten 

onderscheiden worden. En zo ja, waaruit blijkt dat? 

iv. Is er binnen en/of tussen nederzettingen/huisplaatsen/sporenclusters sprake 

van functionele differentiatie en specialisatie (agrarische productie, verwerking 

van grondstoffen, ambachtelijke activiteiten etc.)? Wat is de archeologische 

neerslag en fasering daarvan? 
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v. Welke activiteiten(zones) kunnen we binnen huisplaatsen/erven/sporenclusters 

en gebouwen aanwijzen (denk aan ambacht, nijverheid, opslag, 

watervoorziening, veestalling, rituele handelingen etc.)? Wat is de 

archeologische neerslag en fasering daarvan? 

9. Welke synchrone of diachrone patronen kunnen we onderscheiden in de mate waarop huisplaatsen 

en nederzettingen (in de loop van de middeleeuwen) werden verplaatst? 

a. Kunnen we uit de opgravingsgegevens afleiden waarheen, waarom of onder welke 

condities een huisplaats/nederzetting werd verlaten? 

b. In welke mate is sprake van (dis)continuïteit van activiteiten? Waar blijkt dat uit? 

10. Is er sprake van welvaart- en/of statusverschillen tussen gelijktijdige en/of elkaar in de tijd 

opvolgende nederzettingen/erven? Op welke wijze komt dit tot uitdrukking in de aard, omvang en 

aantal gebouwen en bijgebouwen, gebruikte bouwmaterialen (toepassing natuur- en baksteen), 

voorkomen van bepaalde gebouwtypen, erfstructuren (bijv. omgrachting of omheining) en in de 

materiële cultuur? 

11. Hoe werd het landschap tussen en buiten de huisplaatsen/sporenclusters gebruikt en ingericht? 

a. Was er sprake van gebouwen en bouwwerken buiten de huisplaatsen? 

i. Wat is hun ouderdom en locatie? 

ii. Wat was hun bouwwijze (typochronologie) 

iii. Wat was hun functie? En waaruit blijkt dat? 

b. Was er sprake van een verkaveling van land? Waar, in welke vorm, bijvoorbeeld 

hekwerken of greppels etc. En wat is de ouderdom? 

c. Zijn er aanwijzingen voor wegen of paden? 

i. Hoe manifesteren deze zich (karrensporen, bermgreppels etc.)? 

ii. Wat was hun landschappelijke ligging en oriëntatie? 

iii. Wat is hun datering? 

d. Welke relaties bestaan er tussen de locaties van nederzettingen en het toenmalige 

wegenpatroon? Waar blijkt dat uit (bijv. erforiëntatie, karrensporen, bermgreppels, 

landschappelijke ligging, historische bronnen)? 

e. Welke aanwijzingen zijn er voor vormen van grondstofwinning en/of verwerking? En zo 

ja, wat is de archeologische neerslag daarvan en wat is de datering? 

f. Welke diachrone ontwikkeling laat de inrichting van het nederzettingslandschap zien 

(tussen de verschillende bewoningsfasen)? En waaruit blijkt dat? 

 

Materiele cultuur 

12. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? 

a. Om welke materialen, soorten, typen/typologie, functies, aantallen, gewichten gaat het 

en uit welke context komen de vondsten? 

b. Wat is de datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd? 

13.  In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie/gesloten context en in welke mate gaat 

het om vondsten zonder (duidelijke) archeologische context? 

14.  Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatiegraad en de mate van conservering of 

verwering van vondsten? 

15.  Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is de 

samenstelling, datering en interpretatie ervan? 

16.  In welke mate dragen de mobiele vondsten bij aan de datering van lagen, sporen, structuren? 
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17.  Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities? Zo ja, welke, waar en wat is hun datering? 

18.  Hoe zijn de verhoudingen tussen lokaal of in de nabijheid gewonnen of geproduceerd materiaal en 

importmateriaal? 

19.  Wat kan uit de aard van het vondstmateriaal afgeleid worden met betrekking tot de welvaart en 

status van de bewoners van een erf of boerderij? Zie ook vraag 10. 

 

Paleo-ecologische en zoölogische resten 

20. Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten? 

a.  In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen? 

b.  In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren? 

c.  Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie 

(voorafgaand, tijdens en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, 

verwerving en toepassing van organisch materiaal e.d.? 

21.  Kan aan de hand van het aangetroffen botanisch en zoölogisch en materiaal de (voedsel)economie 

van de vindplaats gereconstrueerd worden? 

a. Waar bevonden zich in welke periode de akkers? Welke aanwijzingen zijn hiervoor? 

b. Welke voedingsgewassen werden verbouwd? 

c. Welke werden verzameld of geïmporteerd? 

d. Waar werd het vee geweid? Welke aanwijzingen zijn hiervoor? 

e. Welke diersoorten werden gehouden? Welke aanwijzingen zijn hiervoor? 

f. Zijn er diachrone veranderingen aanwijsbaar? 

22.  Wat kan uit paleo-ecologische en zoölogische resten afgeleid worden met betrekking tot 

(veranderingen in) het agrarisch bedrijfsproces? En diachrone veranderingen die hierin in de loop 

van de tijd plaatsvonden? 

 

Historische geografie 

23. Kan de nederzetting in verband gebracht worden met een of meerdere historische boerderijen in de 

omgeving van de vindplaats of met andere historische bronnen? 

a. En zo ja, welke en op grond van welke gegevens en argumenten? 

b. In hoeverre is het mogelijk om via (retrogressief) historisch geografisch onderzoek van 

de beschikbare historische data, met betrekking tot het Rimpeler en aangrenzende 

gebieden, historische erven te identificeren in de archeologische dataset? Met andere 

woorden kan er een direct verband gelegd worden tussen historische erven en de 

archeologische data uit de opgravingen in het Rimpeler en het Husselerveld? En zo ja, 

wat kan hieruit afgeleid worden over de dynamiek en de ontwikkeling van de erven en 

de bijbehorende gronden, hun bewoners, hun welstand en hun middelen van bestaan 

door eeuwen heen? 

Het lokale en regionale perspectief 

24. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in het 

aangrenzende Husselerveld? 

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting in plangebied Rimpeler en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot die nederzetting? 

b. Is er in Rimpeler en Husselerveld sprake van meerdere (afzonderlijke) nederzettingen 

met hun eigen ontwikkeling? Of moet gesproken worden van één omvangrijk 
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nederzettingsterrein? En waaruit blijkt dat? En hoe verliep op hoofdlijnen de 

ontwikkeling van de nederzetting of van de nederzettingen? Wat zijn de 

overeenkomsten en wat zijn de verschillen? 

25. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte locaties met 

dezelfde complextypen in de omgeving van Putten, op de Veluwe of in de omgeving daarvan: 

a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële 

cultuur) en ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin aangetroffen 

structuren zich tot andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen in de regio (bijv. 

Kootwijk, Uddel etc.)? Wat zijn op hoofdlijnen de overeenkomsten en wat zijn de 

verschillen? 

b. Hoe verhoudt op de typologie van het vondstmateriaal (bijv. keramiek, metaal) zich tot 

de (gangbare) typologie en de typologische ontwikkeling van het materiaal uit andere 

opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen/grafvelden in de regio? Wat zijn op 

hoofdlijnen de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en welke conclusies kunnen 

daaraan verbonden worden? 

 

De beantwoording van de onderzoeksvragen komt aan bod in de volgende hoofdstukken en met name 

in de synthese (hoofdstuk 20). 

1.4.2 Operationalisering 

Met bovenstaande onderzoeksvragen is beoogd inhoudelijk richting te geven aan het onderzoek 

(veldwerk en uitwerking) en aan de wijze waarop de verzamelde data uiteindelijk in de rapportage 

gepresenteerd worden. Tijdens het veldwerk is ernaar gestreefd om een zo groot mogelijk deel van de 

vindplaats vlakdekkend te onderzoeken. Middelen (onderzoekstijd en budget) zijn daar ingezet waar de 

grootste kenniswinst te behalen was. In het Programma van Eisen is daarom een specifiek 

onderzoeksdoel geformuleerd: het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling 

van de vroegmiddeleeuwse nederzetting. Daarnaast is de inrichting van het landschap in de 

middeleeuwen buiten/tussen de erven (off-site structuren, greppelsystemen, verkavelingen, wegen, 

activiteiten zones etc.) zoveel mogelijk in kaart gebracht. Binnen erven is extra aandacht besteed aan 

gesloten vondstcontexten: vondstrijke kuilen, waterputten etc., omdat via het bestuderen van het 

vondstmateriaal uit deze contexten een beeld ontstaat van de materiele cultuur van de bewoners van 

een erf(fase). Verspreid over ieder erf zijn paleobotanische monsters genomen uit structuren en kuilen 

om vast te stellen waar op het erf granen en andere voedselgewassen werden verwerkt (dorsafval), 

opgeslagen, geconsumeerd of afgedankt, en welke granen of gewassen dit zijn. De ingravingsdiepte 

van waterputten/-kuilen verschaft tenslotte aanvullende informatie over toenmalige grondwaterstanden, 

hun vullingen bevatten paleobotanische resten waarmee een reconstructie gemaakt kan worden van de 

vegetatie(ontwikkeling). 

 

 In het Plan van Aanpak voor het onderzoek zijn de onderzoeksvragen op de volgende wijze 

geoperationaliseerd. 
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Bodemopbouw en landschap 

 Om bij aanvang van het onderzoek inzicht te verkrijgen in de landschappelijke opbouw/genese 

en de agrarische geschiedenis (akkerdekken/cultuurlagen) van het onderzoeksgebied, zijn als 

eerste twee lange profielen aangelegd. De profielsleuven vielen grotendeels samen met het 

puttenplan; 

 Naast de lange profielen zijn, wanneer de bodemopbouw daar aanleiding toe gaf, als 

aanvulling daarop korte profielen gedocumenteerd. Dit was bijvoorbeeld het geval in 

depressies/laagten, bijvoorbeeld langs de randen van de dekzandrug; 

 Bij het beschrijven van profielen en de profielkolommen (lateraal en/of stratigrafisch) is 

aangesloten bij de werkwijze/beschrijving van het proefsleuvenonderzoek. De in de lange profielen 

geconstateerde bodemopbouw/gelaagdheid vormde tevens de basis voor de 

beschrijving/documentatie van de profielkolommen en korte profielen elders in de opgraving; 

 Waar dit voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen noodzakelijk was, zijn uit de 

profielen monsters genomen (en gedocumenteerd) voor nadere analyse (micromorfologie, 

micropaleontologie, geochemie, sedimentologie, dateringsonderzoek e.d). Delen van profielen 

waarin een organische component aanwezig was, zijn laagsgewijs met overlappende profielbakken 

bemonsterd voor micro-paleontologisch onderzoek; 

 Om inzicht te krijgen in de datering, het ontstaan en het ‘gebruik’ van bodemlagen, zijn tijdens 

de laagsgewijze aanleg van opgravingvlakken artefacten, stratigrafisch en per onderscheiden 

bodemlaag verzameld; 

 Om ook over bodemkundige overzichten in het horizontale vlak te kunnen beschikken, zijn 

lithologische en bodemkundige grenzen in de opgravingsvlakken aangekrast, gedocumenteerd 

en beschreven. Secundaire bodemkundige verschijnselen (bijv. roestvlekken) in grondsporen, 

het vlak en het profiel, waterputten/-kuilen (ingravingsdiepte, afrottingsdieptes hout) en 

natuurlijke depressies, verschaffen informatie over de historische hydrologie van het 

onderzoeksgebied en zijn tevens gedocumenteerd in het kader van het aardwetenschappelijke 

onderzoek. 

 

Sporen en structuren 

Het onderzoek was in hoofdzaak gericht op het onderzoeken van de grootschalige ruimtelijke structuur 

van de nederzetting en zijn diachrone ontwikkeling. Hiertoe zijn tijdens de opgraving reeds individuele 

erven geïdentificeerd. Binnen het erf zelf is niet zozeer de nadruk gelegd op onderzoek naar 

typologische aspecten van individuele structuren/gebouwplattegronden, maar was er vooral aandacht 

voor de plaatsing van gebouwen en bijgebouwen, erfelementen (kuilen, waterputten, afrasteringen 

etc.), de locatie van andere activiteitenzones (dierbegravingen, mesthoop, moestuin etc.), de 

bijbehorende materiele cultuur, paleobotanische resten, en rituele deposities. Dit verschaft informatie 

over de wijze waarop het erf en de zone direct daaromheen werd ingericht en gebruikt. Binnen erven is 

verder extra aandacht besteed aan gesloten vondstcontexten, zoals vondstrijke kuilen, waterputten etc. 

Het bestuderen van het vondstmateriaal uit deze contexten verschaft een beeld van de materiele 

cultuur van de bewoners van een erf(fase). Verspreid over een erf zijn paleobotanische monsters 

genomen uit structuren en kuilen om vast te stellen waar op het erf granen en andere voedselgewassen 

werden verwerkt (dorsafval), opgeslagen, geconsumeerd of afgedankt, en welke granen of gewassen 

dit zijn. Bij het onderzoeken van de individuele sporen is de volgende werkwijze gehanteerd: 
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 Plattegronden van hoofdgebouwen en grote(re) bijgebouwen (schuren) zijn zoveel mogelijk in 

hun geheel blootgelegd, ingemeten en beschreven. Het type plattegrond en de bijbehorende 

sporen zijn gedocumenteerd en in de opgravingsdatabase als structuur aangemerkt. Nadat een 

gebouwstructuur was geïdentificeerd, is een inhoudelijke afweging gemaakt over de wijze en 

intensiteit van het onderzoek naar de sporen (lees: gecoupeerd en afgewerkt). Wanneer het 

gebouwtype direct duidelijk was en er geen sprake was van oversnijdingen en/of 

reparatiesporen, is volstaan met een meer selectieve werkwijze. Zo is per structuur besloten 

om bijvoorbeeld selectief delen van de plattegrond te couperen, bijvoorbeeld ingangspartijen, 

dragende delen etc., en af te werken. Hierbij wordt opgemerkt dat vondstrijke sporen en sporen 

met een verhoogde kans op verkoolde, paleobotanische resten altijd volledig zijn 

gedocumenteerd en afgewerkt. Bij onbekende gebouwtypen, oversnijdende plattegronden of 

reparaties was het uitgangspunt om volledig of de relevante delen (oversnijdingen/reparaties) 

te couperen, de sporen te documenteren (in doorsnede tekenen, fotograferen en beschrijven) 

en af te werken; 

 Waterputten/-kuilen zijn machinaal verdiept in stappen van circa 1,5 m. Per stap is telkens het 

vrijgelegde profiel gedocumenteerd en (indien noodzakelijk/gewenst) bemonsterd ten behoeve 

van paleobotanisch onderzoek (pollen en macroresten) en dateringsonderzoek  (14C en 

dendrochronologie). Hierna is de andere helft van de put in dunne lagen verdiept naar een 

nieuw tussenvlak en is het horizontale vlak getekend en gedocumenteerd, waarna wederom 

één helft is verdiept en als hierboven beschreven gedocumenteerd. Deze werkwijze is 

voortgezet totdat de onderzijde van de waterput was bereikt. Alle waterputten zijn volledig 

opgegraven en bemonsterd, waarbij hout(constructies) zijn bemonsterd ten behoeve van 

dendrochronologisch onderzoek. Om te controleren of zich onder de put/waterkuilen restanten 

van ingeslagen palen bevonden, is het vlak minstens 50 cm in de natuurlijke ondergrond onder 

de put/waterkuil verdiept. 

 

Materiele cultuur 

De sociale, culturele en economische horizonten van de bewoners kunnen in belangrijke mate afgeleid 

worden van uitingen van materiele cultuur. Daarnaast verschaft de verspreiding van vondstmateriaal 

binnen een nederzetting of erf een beeld van de (locaties van) activiteiten die daar zijn uitgevoerd. Ook 

wanneer die niet altijd zijn geassocieerd met (duidelijke) grondsporen (bijv. afvaldumps). Tijdens het 

onderzoek is dan ook bijzondere aandacht besteed aan grondsporen (gesloten contexten) en andere 

locaties met grotere hoeveelheden vondstmateriaal en de context en interpretatie hiervan. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om afvaldumps, mesthopen en afval van ambachtelijke activiteiten of om rituele 

deposities etc. Tijdens het veldwerk zijn op dergelijke locaties niet alleen vondsten verzameld, maar 

zijn ook grondmonsters genomen om door middel van nadere analyse duidelijkheid (paleobotanie, 

fosfaat etc.) te krijgen over de specifieke context waarin het materiaal is aantroffen. 

 

Paleo-ecologische en zoölogische resten 

Om de vragen met betrekking tot de paleo-ecologische en zoölogische resten te beantwoorden is de 

volgende werkwijze gehanteerd: 

- Pollenonderzoek is uitgevoerd aan de vulling van gedateerde/dateerbare waterkuilen/-putten en 

vulling van depressies omdat deze vaak gedetailleerde informatie met betrekking tot de 

vegetatie(ontwikkeling) in een beperkt tijdssegment bevatten.  
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- Door middel van systematische bemonstering (macroresten) van sporen verspreid over éénfasige 

erven is geprobeerd een beeld te verkrijgen van de locaties (activiteitenzones) waar op het erf 

granen en andere voedselgewassen werden verwerkt, opgeslagen, geconsumeerd of afgedankt, 

en welke dit zijn. Per structuur zijn waar mogelijk twee kansrijke sporen bemonsterd en verspreid 

over het erf kuilen en greppels. 
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2 Methoden 

2.1 Werkputten 

Tijdens de opgraving is het deel van de vindplaats dat binnen het plangebied is gelegen vlakdekkend 

onderzocht. Om structuren zo goed mogelijk in kaart te brengen is niet gewerkt met vastomlijnde 

‘standaard’ werkputten, maar zijn zo groot mogelijke oppervlakken blootgelegd als technisch mogelijk 

was. Hierbij is veelal gewerkt met twee graafmachines, waarbij de eerste graafmachine het vlak 

aanlegde en een tweede de vrijkomende grond direct opzijzette. Tijdens het aanleggen werd de 

vrijkomende stort regelmatig afgevoerd naar een deel van het plangebied dat niet onderzocht hoefde te 

worden. Als gevolg van deze werkwijze konden zeer grote werkputten worden aangelegd die in 

afmetingen variëren van 40 x 10 m (WP12) tot 85 x 83 m (WP18). Een overzicht van de ligging van de 

werkputten en de profielen is weergegeven in figuur 5. De werkputten zijn volgens een doorlopende 

reeks genummerd en worden aangeduid met de afkorting WP (bijv. WP3). In totaal is tijdens de 

opgraving ongeveer 7 ha. vlakdekkend onderzocht. 

 

Figuur 3. Omdat de grond tijdens de vlakaanleg werd afgevoerd konden grote werkputten worden aangelegd. Foto: 

Jurgen van Hal. 

Voorafgaand en tijdens het veldwerk is de bovengrond door de opdrachtgever afgegraven tot een 

diepte van ongeveer 30 cm boven het beoogde vlak en direct afgevoerd (figuur 4). Met het oog op deze 

werkwijze is het onderzoek dan ook (voorafgaand aan het verwijderen van de bovengrond) gestart met 

het aanleggen en documenteren van een kruisprofiel over het gehele plangebied ten behoeve van 

bodemkundig onderzoek.  
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Figuur 4. Direct nadat de bovengrond is afgevoerd wordt een opgravingsput aangelegd. 

Na afronding van het bodemkundig onderzoek is gestart met het afgraven van de bovengrond en het 

aanleggen van de eerste opgravingsputten. Het ongezien afgraven van de bovengrond heeft overigens 

wel tot gevolg gehad dat er in beperkte mate vondsten zijn verzameld uit het afdekkende plaggendek. 

Wel is het ontstane ‘tussenvlak’ na verwijderen van de bovengrond intensief onderzocht met behulp 

van een metaaldetector. 
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Figuur 5. Overzicht van de werkputten. 

2.2 Documentatie en registratie 

In vrijwel alle werkputten is één vlak aangelegd, in de top van de natuurlijke C-horizont. Alleen in WP25 

is in een natuurlijke laagte een tweede vlak aangelegd om eventuele sporen die in de top van de 

humeuze vulling van de depressie niet zichtbaar weren in kaart te brengen. 

De sporen zijn digitaal ingemeten met een RTK-GPS met een conform KNA-eis OS02 maximale 

afwijking van 3 cm in zowel het horizontale als verticale vlak (x-, y- en z-waarden). Ook de hoogte van 

de aangelegde vlakken ten opzichte van NAP is bepaald met een GPS. De ruwe GPS-bestanden zijn 

dagelijks uitgelezen, gecontroleerd en gecorrigeerd. Spoor- en vondstgegevens zijn in het veld 

ingevoerd in de Odile database. 
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In het algemeen geldt dat sporen en vondsten zijn gedocumenteerd conform de specificaties OS04 en 

OS05 van de BRL4000. 

2.3  Behandeling van sporen 

Om sporen te traceren en sporenclusters zo goed mogelijk te kunnen begrenzen, is het vlak waar nodig 

tijdens de aanleg handmatig opgeschaafd. Vanwege de specifieke doelstelling van het onderzoek (het 

onderzoeken van een zo groot mogelijk oppervlak) zijn de sporen vervolgens gericht onderzocht. Dit wil 

zeggen dat niet per definitie alle sporen zijn gecoupeerd en afgewerkt, maar dat op basis van de 

vraagstelling is besloten om een spoor wel of niet af te werken. In het onderstaande wordt nader op 

deze werkwijze ingegaan. 

Gebouwplattegronden: 

- Plattegronden van hoofdgebouwen en grote(re) bijgebouwen (schuren) zijn zoveel mogelijk in hun 

geheel blootgelegd, ingemeten en beschreven. Indien de (weers)omstandigheden dit toelieten, is 

bovendien door middel van een drone een overzichtsfoto gemaakt. Naast het leveren van fraaie 

publicitaire afbeeldingen kon aan de hand van de luchtfoto’s gericht worden gezocht naar 

ontbrekende sporen. Met name vaag begrensde sporen bleken vanuit de lucht beter zichtbaar 

dan staand op de grond. 

 

Figuur 6. Detailopname van structuur 46 vanuit de lucht. Foto: Jurgen van Hal. 

Het type plattegrond en de bijbehorende sporen zijn vervolgens gedocumenteerd en in de 

opgravingsdatabase als structuur aangegeven. Na controle van de database is een inhoudelijke 

afweging gemaakt op welke wijze en met welke intensiteit de bijbehorende sporen nader 

onderzocht (lees: gecoupeerd, gedocumenteerd en bemonsterd) dienden te worden. Wanneer het 

gebouwtype duidelijk was, het om een bekend type ging en er geen sprake was van 

oversnijdingen en/of reparatiesporen, is volstaan met een meer selectieve werkwijze. Zo in 

sommige gevallen (wanneer bijvoorbeeld alle paalkuilen zeer eenduidig van vorm waren en er 
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geen paalkern zichtbaar was in de coupe) alleen de vorm en diepte van sporen geregistreerd of 

zijn specifieke delen van de plattegrond onderzocht, zoals ingangspartijen, dragende delen etc., 

en afgewerkt. Vondstrijke sporen en sporen met een verhoogde kans op verkoolde, 

paleobotanische resten zijn altijd volledig gedocumenteerd, bemonsterd en afgewerkt. Bij 

onbekende gebouwtypen, oversnijdende plattegronden of reparaties was het uitgangspunt om de 

sporen volledig te couperen, te documenteren (in doorsnede tekenen, fotograferen en 

beschrijven) en af te werken. 

Waterputten/-kuilen: 

- Waterputten/-kuilen zijn machinaal verdiept in stappen van circa 1,5 m. Per stap is telkens het 

vrijgelegde profiel gedocumenteerd en (indien noodzakelijk/gewenst) bemonsterd ten behoeve 

van paleobotanisch onderzoek (pollen en macroresten) en dateringsonderzoek (14C en 

dendrochronologie). Hierna is de andere helft van de put in dunne lagen verdiept naar een nieuw 

tussenvlak. Dit tussenvlak is in het horizontale vlak getekend en gedocumenteerd, waarna 

wederom één helft verder is verdiept en het profiel verder is gedocumenteerd. Deze stappen zijn 

herhaald totdat een volledig profiel door de waterput kon worden gedocumenteerd. Alle 

waterputten zijn volledig opgegraven en bemonsterd;  

- Van elke put zijn relevante lagen bemonsterd ten behoeve van paleobotanisch en 

dateringsonderzoek. Hout(constructies) zijn geheel bemonsterd ten behoeve van hout- en 

dendrochronologisch onderzoek; 

Lineaire elementen (greppels, afrasteringen, karrensporen): 

- Lineaire elementen zijn in iedere werkput/sleuf tegen de profielwand minstens 1 keer over een 

greppellengte van 1 m gecoupeerd; 

- Oversnijdingen van lineaire elementen zijn altijd gecontroleerd in het vlak of via coupes om de 

relatieve ouderdom vast te stellen; 

- Om inzicht te krijgen in de ouderdom van lineaire elementen zijn delen machinaal verdiept om 

dateerbaar vondstmateriaal te verzamelen; 

Van sporen met een diepte van meer dan 10 cm is een coupetekening (schaal 1:20) en veelal tevens 

een foto gemaakt; van minder diepe sporen is alleen de diepte en vorm in doorsnede vastgelegd in de 

database. Sommige grote sporen zijn machinaal gecoupeerd en afgewerkt. De sporen zijn in een 

doorlopende reeks genummerd en worden in dit rapport aangeduid met een nummer, voorafgegaan 

door een S (bijv. S2). 

2.4 Behandeling van vondsten 

Bij de vlakaanleg en bij het couperen van de sporen zijn de vondsten per spoorvulling verzameld. 

Vondsten die niet aan antropogene sporen konden worden gekoppeld, zijn per laag in vakken van 5 x 5 

m verzameld. Bijzondere vondsten, zoals metaalvondsten en vondstconcentraties, zijn als puntvondst 

ingemeten. Voor het verzamelen van metaalvondsten is tijdens het aanleggen van de vlakken gebruik 

gemaakt van een metaaldetector. De vondsten zijn in een doorlopende reeks genummerd; ze worden in 

dit rapport aangeduid met een V (bijv. V14). 

Tijdens het afwerken van waterput S1071 is een houten pollepel gevonden. Gezien de kwetsbaarheid 

van dit object is de vondst in blokberging gelicht, waarna het direct is overgedragen aan Archeocare, 

een bedrijf dat is gespecialiseerd in de conservering van archeologische vondsten. Alle overige 

vondsten zijn met de hand verzameld.  
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2.5 Behandeling van profielen 

Het fysieke landschap is in kaart gebracht door middel van een kruisprofiel over de gehele vindplaats. 

Hierbij zijn een noord-zuid georiënteerd profiel met een lengte van 337 m en een oost-west 

georiënteerd profiel met een lengte van 268 m ontgraven. Dit profiel is opgeschaafd en gefotografeerd, 

waarna de relevante lagen zijn ingekrast, getekend en beschreven. 

 

Figuur 7. Profielsleuven voorafgaand aan de opgraving, gezien vanuit de lucht. Foto: Jurgen van Hal. 

Om de landschappelijke ontwikkeling en de bodemopbouw goed te begrijpen, is ernaar gestreefd om 

tijdens het veldwerk de stratigrafische eenheden (lagen) in de verschillende putten direct aan elkaar te 

koppelen. De lagen zijn hierbij in een stratigrafische reeks per werkput genummerd, waarbij het eerste 

deel van het vijf- of zescijferige nummer verwijst naar de werkput en het tweede deel een laagnummer 

is (bijv. S110070 = laag 70 in WP11). Om lagen aan te duiden, zal in de tekst alleen naar dit 

laagnummer verwezen worden. 
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2.6 Bemonstering 

Kansrijke sporen (sporen met zichtbaar verkoold materiaal of sporen met een humeuze vulling) zijn 

tijdens het onderzoek bemonsterd ten behoeve van bio-archeologisch onderzoek, aardwetenschappelijk 

onderzoek, het verzamelen klein vondstmateriaal en 14C-analyse. Tijdens het veldwerk heeft de nadruk 

gelegen op het dateren van de verschillende structuren, om zo een reconstructie te kunnen maken van 

de ontwikkeling van de bewoning binnen het plangebied. Hierbij is de aandacht met name uitgegaan 

naar hout uit waterputten en paalkuilen met zichtbaar verkoold materiaal dat met zekerheid bij de 

primaire vulling van het spoor hoort. Uit waterputten zijn lagen bemonsterd die onder het grondwater 

waren gelegen ten behoeve van de reconstructie van het wijdere landschap en cultuurgewassen binnen 

het erf of de directe omgeving daarvan. Er zijn in totaal 121 monsters genomen.  

Botanische monsters 

96 monsters betreffen botanische monsters (zowel verkoold als onverkoold). Tijdens de waardering zijn 

negentien monsters op basis van hun context geselecteerd voor waardering. Deze monsters zijn 

verspreid over alle erven verzameld en vertegenwoordigen op die manier zowel in ruimtelijke als in 

chronologische zin de gehele vindplaats.  

In zeventien monsters zijn botanische resten aangetroffen en de conservering hiervan is goed. De 

concentratie en diversiteit aan soorten in de monsters loopt sterk uiteen: in zeven monsters is de 

concentratie hoog en in tien monsters laag. In drie monsters is de diversiteit aan soorten hoog, in vier 

monsters redelijk en in tien monsters laag. Op basis van de waardering zijn zeventien monsters 

geselecteerd voor verdere uitwerking. 

Crematieresten 

Tijdens het veldwerk zijn verschillende sporen op basis van de aanwezigheid van verbrande botresten 

aangemerkt als crematiegraf. Deze sporen zijn allemaal als graf gedocumenteerd en als zodanig 

onderzocht, wat wil zeggen dat de spoorvulling integraal is bemonsterd. In totaal zijn acht sporen als 

graf bemonsterd. Ten behoeve van de waardering zijn alle monsters gezeefd, waarna het zeefresidu 

gesplitst is op materiaalcategorie en gewaardeerd. Het verbrand bot is vervolgens gesplitst in twee 

categorieën: bot groter of kleiner dan een halve centimeter. Van de categorie groter dan een halve 

centimeter is vervolgens het gewicht bepaald. Uit de waardering wordt duidelijk dat twee sporen 

nauwelijks verbrand bot bevatten en waarschijnlijk geen creatiegraven betreffen. De overige vijf sporen 

bevatten meer dan 100 gram verbrand bot en kunnen met zekerheid als graf worden aangemerkt. Deze 

sporen zijn geselecteerd voor nadere analyse. 

Hout 

Tijdens het onderzoek zijn, met name uit waterputten, houtmonsters verzameld. Daarnaast bleken in de 

sporen van enkele gebouwplattegronden houten paalstompen bewaard te zijn gebleven. Enkele hiervan 

waren dusdanig goed geconserveerd dat deze ook bemonsterd konden worden. Van de andere 

paalstompen was de kwaliteit van het hout zo slecht dat berging niet mogelijk was. In totaal zijn tijdens 

het veldwerk 81 houtfragmenten verzameld. Het hout is tijdens het veldwerk door een houtspecialist 

beschreven en gewaardeerd.12 Na beschrijving van het hout is dit, voor zover ongeschikt voor verder 

onderzoek, in overleg met het depot voor bodemvondsten uitgeselecteerd. Naast de beschrijving van 

het hout zelf is tijdens de waardering beoordeeld of het hout geschikt is voor dendrochronologisch 

                                                           
12 Beschrijving in het veld is gedaan door Kirsti Hanninen en Silke Lange van Biax Consult. 
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onderzoek. Uit deze waardering blijkt dat 34 monsters geschikt zijn voor datering door middel van 

dendrochronologisch onderzoek. De resultaten van de waardering van de houtresten is weergegeven 

in. 

2.7 Uitwerking 

De documentatie van het onderzoek is wekelijks gecontroleerd. Tevens zijn na afloop van het veldwerk 

de analoge profiel- en coupetekeningen gedigitaliseerd en de vondsten gewassen en gesplitst per 

materiaalcategorie. Vervolgens is aan de hand van de lagen en sporen een fasering opgesteld en zijn 

de vondsten gewaardeerd door materiaalspecialisten. Aan de hand van deze gegevens en de eisen in 

het PvE is een evaluatie- en selectierapport opgesteld dat is voorgelegd aan het bevoegd gezag. In het 

evaluatierapport is een voorstel gedaan voor de uitwerking van de sporen, vondsten en grondmonsters. 

Hierin is tevens een voorstel gedaan voor de conservering van kwetsbare vondsten. Op basis van het 

goedgekeurde evaluatierapport zijn de opgravingsgegevens vervolgens verder uitgewerkt.  

Tijdens de uitwerking zijn de gebouwstructuren aangegeven op de allesporenkaart en gekoppeld aan 

de database en is gestart met de beschrijving ervan. Hierna is op basis van oversnijdingen tussen de 

sporen en de oriëntatie van gebouwstructuren een voorlopige fasering voor de vindplaats opgesteld. 

Op grond van de voorlopige fasering en gebouwtypologie zijn vervolgens geschikte monsters 

geselecteerd om op basis van het vondstmateriaal en dendrochronologisch onderzoek te worden 

gedateerd. Alle losse sporen die niet aan gebouwstructuren gekoppeld konden worden, zijn zoveel 

mogelijk per periode en per spoorcategorie gegroepeerd en eveneens aan een (administratieve) 

structuur gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om thematische sporen- en structurenkaarten te 

vervaardigen. Vervolgens is gestart met de beschrijving van de gebouwen en zijn de sporen per 

spoorcategorie verder geanalyseerd. 

2.8 Afwijkingen en/of aanpassingen van de onderzoeksstrategie 

Tijdens het onderzoek is een flexibele strategie gehanteerd, waarbij op basis van voortschrijdend 

inzicht wekelijks is bekeken of aanpassing noodzakelijk waren. Deze werkwijze is voorafgaand aan het 

onderzoek uitgewerkt in het Plan van Aanpak en wekelijks besproken met de bevoegde overheid. Deze 

werkwijze maakte het mogelijk om het onderzoek waar nodig tijdig bij te sturen. Van deze werkwijze 

hoefde tijdens het onderzoek niet te worden afgeweken. 
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3 Landschap en stratigrafie 

N.W. Willemse 

3.1 Geomorfologie en hoogteligging 

 

Figuur 8. Geomorfogenetische kaart, schaal 1:25.000 (bron: RAAP) 
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Figuur 9. De maaiveldhoogte van het opgravingsterrein (databron: AHN2). 

 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [32] 

Het opgegraven gebied is onderdeel van een oud akkercomplex dat vergroeid is geraakt met de 

voormalige Puttense Enk, een omvangrijk gebied met door de mens opgebrachte bemestingsdekken 

aan de west- en zuidzijde van het oude dorp Putten.13 Het merendeel van deze plaggendekken ligt op 

het lage deel van de flank van de stuwwal van de noordwestelijke Veluwe. De opgraving ligt op een 

plaats waar een laag duin (dekzandrug) vanaf deze flank tot diep in het laagland van de Gelderse Vallei 

reikt (figuur 8). De hoogteligging van het maaiveld laat op het AHN2 een stijgend verloop zien in 

oostelijke richting (figuur 9). De laagste delen van het landschap liggen ten westen van de 

Rimpelerweg. In het meest westelijke deel ligt het maaiveld tussen 7,4 en 7,8 m +NAP. In oostelijke 

richting stijgt het maaiveld tot aan de Rimpelerweg tot 8,1 m +NAP. Aan de oostzijde van de 

Rimpelerweg ontstaat een beeld van een geleidelijk verder stijgend maaiveld in oostelijke richting vanaf 

8,3 m +NAP. In het oostelijke veld ligt het hoogste punt, tussen circa 9,5 en 10,1 m +NAP. 

Dit hoogtebeeld wordt deels veroorzaakt door de aanwezige bemestingsdekken ten oosten van de 

Rimpelerweg en het ontbreken daarvan aan de westzijde. Uit de kaart met vlakhoogtes (vlak 1) blijkt 

echter dat ook de natuurlijke zandondergrond van oost naar west sterk daalt (figuur 10), van 6,8/7,0 m 

+NAP in het noordwesten tot 9,1 m +NAP in het zuidoosten). Het verloop van de hoogte van vlak 1, de 

top van de ongestoorde pleistocene ondergrond, laat een overeenkomstige tendens zien als de 

maaiveldhoogte, zij het dat het hoogteverschil tussen het maaiveld en de pleistocene zandondergrond 

in westelijke richting iets toeneemt. Hier werkt het aanwezige plaggendek dus enigszins nivellerend. 

                                                           
13 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015. 
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Figuur 10. Hoogte in meter boven NAP van vlak 1. 
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3.2 Geologie en geomorfogenese 

De zandige afzettingen in de ondiepe ondergrond bestaan goeddeels uit goed gesorteerd duinzand 

(figuur 13: WP 43) met langs de lagere flanken ingesloten dunne smeltwaterafzettingen (figuur 14: WP 

13). Deze afzettingen werden tijdens het vooronderzoek onderzocht in een bijna 2 meter diepe 

profielkuil in WP 43 (figuur 9 en figuur 13). In de top van deze afzettingen was op deze locatie een 

uitgespoelde dunne haarpodzol gevormd met in de top van een ondiepe depressie de resten van 

begraven Ah-Ae-E-Bh-Bs horizonten (nummer 5, 6, 7 en 8 in figuur 13 en figuur 14). 

 

Figuur 11. Ligging en nummers van de werkputten uit het vooronderzoek waar profielkolomopnamen zijn gemaakt. 

De haakse lijnen van de profielen over het opgegraven terrein staan ook aangegeven. 

Onder de haarpodzol komt een door bioturbatie (graafgangen, wortelgangen) verstoorde 

overgangshorizont voor. Ongeveer 50 centimeter onder het oorspronkelijke oppervlak wordt de primaire 

gelaagdheid van het zandpakket zichtbaar met overwegend fijn- tot uiterst fijnzandige afzettingen en 

een horizontale tot wat golvende gelaagdheid (figuur 13, nummer 12). Ook kwamen er zeer dunne 
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deflatielaagjes voor met grof en uiterst grofzandige zandsnoertjes. Deze kenmerken wijzen op lokaal 

door de wind verstoven zandafzettingen in een spaarzaam (met grassen) begroeid landschap. Uit de 

coupure over waterput S 2773 (figuur 12) blijkt dat het waarschijnlijk om dekzand uit de laatste koude 

fase van het Laat Glaciaal gaat, de Late Dryas-tijd (12.900-11.700 jaar geleden, Jong Dekzand II) 

alhoewel daar geen direct daterend of biostratigrafisch bewijs voor is gevonden.14 

Het Laat Glaciaal tussen 15.000 en 11.700 jaar geleden is de eindfase van de Weichsel-ijstijd en werd 

gekenmerkt door enkele snel op elkaar volgende klimaatwisselingen. In de warmere eeuwen 

(interstadialen zoals de Bølling- en Allerødtijd) ontstonden er in het zandlandschap open, parkachtige 

bossen met zachte berk, den en spar als dominante boomsoorten en kwam het lokaal tot veenvorming. 

In veenbekkentjes te Haspel en Achterberg ontstond al tijdens het begin van het Laat Glaciaal een 

organisch sediment, met plantaardige resten en ingespoeld en ingewaaid zand en bladmosveen.15 Uit 

het stuifmeel kan verder worden afgeleid dat er niet-houtachtige kruiden als alsem groeiden, later 

opgevolgd door een open struikvegetatie met dwergwilg en dwergberk.16 In de Allerødtijd werd het in 

juli dan gemiddeld 16.0–16.5 ºC.17 Regelmatig werden de warme eeuwen afgewisseld door koele en 

soms ronduit Arctische omstandigheden. De gesloten bossen veranderden dan in een open taiga-achtig 

landschap er kon op grote schaal zandverstuiving plaatsvinden. Over uitgestrekte oppervlakten werd dit 

fijne stuifzand (door geologen ‘dekzand’ genoemd) neergelegd, wat onder invloed van spaarzame 

vegetatie de vorming van lage duinen en duinvelden tot gevolg had (figuur 8, dekzandruggen, -

welvingen, -laagten).18 Deze zijn karakteristiek voor vooral het centrale deel van de Gelders Vallei. Op 

de overgang naar de stuwwal van de noordwestelijke Veluwe komt een meer homogene brede zone 

met gordeldekzanden voor.19 Door uittredend kwelwater (wat hoog op de heuvels inzijgt en lager op de 

flanken uittreedt) komen hier relatief nattere bodemsoorten voor en kleine geïsoleerde 

veenbekkentjes.20 Ook op de verkitte podzol B-horizonten (Bhs) treedt waterstagnatie op wat tot 

veenvorming kan leiden. 

Laatglaciale cryoturbaties 

Onder het pakket duinzanden is in enkele diepere coupures (waterputten en waterkuilen) de top van 

oudere afzettingen waargenomen. Door de droge omstandigheden en lage grondwaterstanden tijdens 

de opgraving kon in de coupure over waterput S 2773 een leesbaar profiel worden opgeschaafd (figuur 

12). Onder het lichtgeelgrijze duinzand kwam een gelaagd pakket humeuze en niet-humeuze zand en 

dunne veenlagen tevoorschijn, in de foto te zien als verschillen tussen licht en donker materiaal. Deze 

gelaagdheid is echter sterk vervormd door verticale en horizontale verplaatsing, inzakking en 

overschuiving van lagen. Iets dieper is de oorspronkelijke gelaagdheid minder verstoord en komen 

golvende tot horizontale lagen voor. In het hele pakket zijn dunne doorwortelingssporen zichtbaar. 

Degelijke geplooide sedimentlagen ontstaan wanneer het sediment zich door drukverschillen gaat 

verplaatsen, bijvoorbeeld wanneer vers afgezet, zwaarder sediment in een onderliggende 

waterverzadigde laag zakt onder invloed van een dichtheidsgradiënt door druk van boven. De 

                                                           
14 Zie ook Kasse 2002. 
15 Hypnaceaeveen: Verbraeck 1984, 135. Hoek 1997.  
16 Hoek 1997. 
17 bijv. Heiri et al. 2007. 
18 Maarleveld & Van der Schans 1961. De dekzanden worden door geologen gerekend tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden): 

Schokker e.a. 2005. 
19 Scholte Lubberink Keunen & Willemse 2015. 
20 Scholten 1999. 
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vervormingen worden ‘loadcasts’ genoemd maar dit proces levert doorgaans minder dikke en 

onregelmatige vervormingen op dan wat in de lagen direct onder het duinzand is te zien.21 

Waarschijnlijk gaat het hier om cryoturbaties (‘ijsvervormingen’), die ook veelvuldig voorkomen in de 

bodems van de Achterhoek en Twente.22 Waterverzadiging en plooiing is bij cryoturbatie het gevolg van 

het indringen van het vorstfront in seizoenaal opgedooide permafrostbodems. De waterspanning in de 

tussengelegen laag neemt in gebieden met een gering reliëf dan toe waarna er vervloeiingen en 

vervorming optreden. Het is een verschijnsel dat optreedt in permafrostgebieden, en in Nederland (voor 

het laatst) gedurende de interglacialen van de Weichsel-ijstijd, zoals de Late Dryastijd.23 De aard van 

het gelaagde humeuze en venige zandpakket doet vermoeden dat het hier om een laatglaciale 

beekdalvlakte of ondiep veenbekken gaat (Allerødtijd?) op de overgang naar het bekkengebied van de 

Gelderse Vallei. Cryoturbatie van bodems uit de Allerødtijd zijn in Nederland onder andere beschreven 

door Florschütz (1939), Casparie & Ter Wee (1981), Schwan (1991) en Bohncke et al. (1993). 

 

Figuur 12. Coupure over waterput S 2773 in het uiterst noordwestelijke (lage) deel van de opgraving. De bodem 

van de put op 5,77 m + NAP staat in een afwisselend gelaagd interstadiaal pakket veen en kleiig humeus zand 

(foto 42). 

 

                                                           
21  Reineck & Sing, 2012, 551. 
22 Isarin, 1997. 
23 Isarin, 1997. 
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Figuur 13. Profielopnamen en horizontbeschrijving langs een zuid (WP 21) noord (WP 40) 

hoogtegradiënt. Zie figuur 11 voor de ligging van de kolomopnamen (bron: Pronk, 2017). 
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Figuur 14. Profielopnamen en horizontbeschrijving van werkputten langs een west (WP 13) oost (WP 26) 

hoogtegradiënt; C: detail van de bewerkte A-horizont onder het bemestingsdek en de ijzerrijke Bhsc-horizont in WP 

43; D: greppels in WP 22; E: ontginningsgreppels in WP 21 (foto naar het zuiden). Zie figuur 11 voor de ligging van 

de kolomopnamen (bron: Pronk 2017). 

3.3 Bodems en bodemgelaagdheid 

3.3.1 Bodem 

Wat betreft de bodemopbouw vormt de Rimpelerweg een scheidslijn. Ten westen komen vochtige tot 

natte veldpodzolen voor die vrijwel volledig zijn omgezet bij de ontginning. In deze zone worden 

voornamelijk Aap/Cg of Ce-profielen aangetroffen (zie bijvoorbeeld figuur 13: WP 21).24 Dat geldt ook 

voor het gebied ten zuiden van de opgraving. Hier is het plaggendek niet zo dik. Bodemkundig is 

sprake van laarpodzolgronden, dat wil zeggen veldpodzolen met een 30 tot 50 cm dik bemestingsdek 

(cHn53) en een lage grondwaterstand (grondwatertrap VIId). De veldpodzolen zetten zich in zuidelijke 

richting voort, maar dan zonder cultuurdek (code Hn53, grondwatertrap VIo). 

Onder andere door diepe bodembewerkingen (diepploegen/spitten) gaat de bouwvoor in het gebied met 

een dun plaggendek abrupt over in de Cg-horizont (figuur 14 E). Naar het noorden, binnen de grenzen 

van de opgraving, is sprake van een dikker dek met bemestingslagen met een dikte die oploopt van 70 

tot 90 cm. Hier is sprake van silt- en kleiarme fijnzandige zwarte enkeerdgronden (bodemtype zEZ53).25 

De in de lagere delen herkende veldpodzolbodem is een bodemtype dat hoort bij de natte 

podzolbodems (hydropozolgronden) met hydromorfe kenmerken (‘roestvlekken’ 

                                                           

24 Zie voor de coderingen Ten Cate e.a. 1995. 
25 Ibid. 
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uitlogingsverschijnselen) hoog in het profiel, wat erop wijst dat ze in het verleden periodiek met water 

verzadigd waren.26 In de bovengrond zijn vaak verbleekte zandkorrels te zien wat het gevolg is van 

uitloging van ijzer en basen. Waar de aanrijking van ijzer uit de bovengrond ontbreekt, ontstaat soms 

een lichtgrijze uitgebleekte horizont (E-horizont, laag 050). Veldpodzolen komen voor in de lagere 

(=nattere) delen van het zandlandschap zoals op lage op lage ruggen, met relatief 

hoge grondwaterstanden. Door het opbrengen van minerale mest (zoals plaggenbemesting of 

bemesting met kleizoden) zijn de van nature vrij voedselarme en schrale veldpodzolgronden in de loop 

der eeuwen in cultuur gebracht als akkerland. 

Ook in de C-horizont van de veldpodzolen komen onder de dunne B -horizonten ijzerhuidjes voor rond 

de van nature wittere kwartskorrels. Hierdoor is ook hier de bodem gelig en geeloranje gekleurd. Dat 

betekent dat de bodems al enige tijd niet langdurig met water verzadigd zijn geweest. De huidige 

bodemkenmerken van de veldpodzolen weerspiegelen dus drogere condities dan de condities 

waaronder de (natte) veldpodzolen zijn gevormd (polygenetisch). Door het opbrengen van de 

plaggendekken is er echter een zekere mate van fixatie van de bodemhorizonten opgetreden. 

Overigens zijn de veldpodzolen zelf ook polygenetisch, dat wil zeggen dat ze gevormd zijn door, 

waarschijnlijk, grootschalig menselijk ingrijpen in de oorspronkelijke natuurlijke (bos)vegetaties. 

Veldpodzolen werden daarom vroeger ook wel aangeduid als lage heidepodzolen. 

De hoger in het terrein herkende haarpodzolen zijn zogenaamde humuspodzolen waarbij een deel van 

het afgebroken organische stof uit de strooisellaag uitgespoeld is geraakt.27 Ze hebben doorgaans een 

kenmerkend dunne A horizont, een lichtgrijs gekleurde E-horizont en een donkere humus- en 

ijzerrijke inspoelings B-horizont (Bhs). In de C-horizont is nauwelijks meer ingespoelde humus te 

vinden, maar hierin hebben de zandkorrels nog wel ijzerhuidjes. Een oude benaming voor deze bodem 

is hoge heidepodzol en deze behoort tot de drogere podzolbodems (xeropodzolen). Indien ze worden 

afgedekt door een relatief dun bemestingsdek (30-50 cm) worden ze gerekend tot de kamppodzolen, 

waarbij het toponiem ‘kamp’ verwijst naar een individueel ontgonnen stukje bouwland. 

In figuur 13 en figuur 14 staan de bodemprofielen weergegeven langs twee hoogtegradiënten: een 

noord-zuid gradiënt haaks op de strekkingsrichting van de dekzandrug en een west-oost gradiënt in de 

strekkingsrichting. Deze profielen zijn aangelegd tijdens het proefsIeuvenonderzoek uit 2017 en worden 

hier nogmaals getoond omdat het overgrote deel van de profielwanden boven het opgravingsvlak 

tijdens de droge zomer en het najaar van 2018 te zeer uitgedroogd waren voor het doen van 

gedetailleerde waarnemingen. In het westelijke deel komen vooral zeer dunne veldpodzolbodems voor 

waar door fluctuerende grondwaterstanden enige verbruining van het profiel is opgetreden (figuur 14: 

WP 13). Mogelijk is dit al een vorstvaaggrond. In dit profiel komen ook dunne grindsnoertjes voor die 

het gevolg zijn van oppervlakkig afstromend (sneeuwsmelt)water. In de overige profielen langs deze 

west-oost gradiënt zijn met name de dunne onderkant van de B- of BC horizont waargenomen. Alle 

bodemhorizonten zijn gebioturbeerd, vooral als gevolg van gegraaf (mollen, kevers). In lagergelegen 

delen is sprake van sterkere hydromorfe kenmerken. Hoger op de zandrug is duidelijker sprake van 

podzol-B vorming (met in de top soms een verkitte Bhsc-horizont). In WP 42 (figuur 13) is een intacte 

dunne haarpodzolbodem aangetroffen met de Ah-AE-Bhsc-Bs en BC horizonten (figuur 13, nummers 5, 

6, 7, 8 en 9). De zwakke profielontwikkeling is doorgaans kenmerkend voor schrale, voedselarme 

zandbodems. Met name in de waterputten en waterkuil zijn echter veel resten van stikstofminnende 

                                                           
26 Locher & Bakker 1990. 
27 De prefix ‘haar-’ is ontleend aan het toponiem –‘haar’ voor hoger gelegen plaatsen in het zandlandschap. 
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wilde planten aangetroffen (hoofdstuk 19) waaruit blijkt dat erin en rondom het nederzettingsterrein 

sprake was van voedselrijkere (bemeste) gronden zoals akkers, tuinen of moestuinen. 

Alleen ter hoogte van de nederzettingssporen uit de vroege middeleeuwen (figuur 13, WP42, laag 40) 

is de oorspronkelijke top van de podzolbodem (Ahb-horizont) onder het plagendek bewaard gebleven. 

Dit duidt erop dat de bodem in de decennia voorafgaand aan en tijdens de bewoning nauwelijks 

bewerkt is geweest. Buiten deze nederzettingskern was overal de oorspronkelijke Ah bodemhorizont 

opgenomen in een vuilgrijze akkerlaag met soms in de basis nog herkenbaar de resten van de 

uitspoelingshorizont (nummer 6/laag 50, E-horizont). Net als in de west-oost gradiënt nemen ook in 

noord-zuid richting op de lagere flanken van de rug de hydromorfe kenmerken toe. 

3.3.2 Bodemgelaagdheid 

Voorafgaand en tijdens het veldwerk is het plaggendek door de opdrachtgever afgegraven tot een 

diepte van ongeveer 30 cm boven het beoogde vlak en direct afgevoerd. Wel is daarvoor het 

kruisprofiel aangelegd en gedocumenteerd. Er heeft echter geen verdiepend onderzoek naar het 

plaggendek plaatsgevonden. Het plaggendek wordt in bodemkundige zin gerekend tot de 

enkeerdgronden en laarpodzolgronden. Deze zijn ontstaan door een eeuwenlang toegepaste 

bemestingsmethode waarbij dierlijke mest werd vermengd met zoden, meestal heideplaggen of 

bosstrooisel, en op het land werd gebracht.28 In zo’n bemestingsdek zijn vaak verschillende fasen 

(lagen) van bemesting te herkennen. Dit is vaak te relateren aan veranderingen in het 

bemestingsgebruik of de bron van het mestmengsel. Dergelijke lagen kunnen ruimtelijk beperkt zijn 

(lokaal opgebracht) maar ook een grotere verbreiding kennen. 

Code Omschrijving 
Laagnummering (in de sporenlijst 

voorafgegaan door het WP nr.) 

1 recente bouwvoor (Ap-bv) 999-1 

2 Subrecente bouwvoor (Ap) 999-2 

3 minerale bemestingslagen (Aapb) 020/021 

4 begraven akkerlaag (Apb) 030 

5 begraven A-horizont (Ahb) 040 

6 begraven uitspoelingshorizont (Eb/AEb) 050 

7 begraven ijzerrijke inspoelingshorizont (Bhsc) 060-1 

8 begraven inspoelingshorizont (Bsb) 060-2 

9 overgangshorizont (BCb) 070 

10 weinig veranderd sediment met bioturbaties en roestvlekken (Cg) 000-1 

11 weinig veranderd sediment met bioturbaties, ijzerarm (Ce) 000-2 

12 C-horizont met primaire sedimentaire structuren 000-3 

Tabel 3. Bodemhorizonten, profielcodes en laagnummering. 

Onder de bemestingslagen 020/021 (Aap, nummer 3 in figuur 13) is in deze zone een begraven 

akkerlaag herkend (nummer 4/laag 030) met daaronder de eerder beschreven restanten van hoger 

gelegen en lagergelegen veldpodzolbodems. Wanneer de akkerlaag 030 precies is gevormd is niet 

                                                           
28 Doesburg e.a. 2007. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [41] 

eenduidig vast te stellen. Het gaat deels om een in aanleg laatprehistorische akkerlaag die in de 

middeleeuwen opnieuw is bewerkt. Het gaat deels ook om een akkerlaag uit de periode waarin de 

eerste dunne bemestingslagen werden opgebracht en die door teeltvoorbereidingen vermengd raakten 

met de top van de onderliggende bodem. Alleen door nauwgezet onderzoek te doen naar ingesloten 

vondsten is iets te zeggen over de werkelijke ouderdom van deze laag.29 

Doordat een neerslagoverschot bestaat in het Nederlandse klimaat, worden oplosbare stoffen (zoals 

ijzer-aluminium verbindingen) en fijne humusdeeltjes uit de bovengrond naar beneden verplaatst en 

geheel uitgespoeld of op geringere diepte weer afgezet. Door het podzoleringsproces bevindt zich 

daaronder een inspoelingslaag (B-horizont, laag 060-2) ingespoelde ijzer en vaak humus. De 

overgangen van de B-horizont naar de weinig (door bodemvorming) veranderde zandafzettingen (C-

horizont, laag 000) is vaak zeer geleidelijk en wordt de BC-horizont genoemd (code 9, laag 070). In de 

C-horizont is nog weer een onderverdeling te maken in afzettingen die enigszins blond zijn gekleurd 

door hele dunne ijzerhuidjes (Cg) en zonder ijzerhuidjes (Ce) wat wijst op respectievelijk kortere of 

langere perioden met zuurstofarme (waterverzadigde) condities. Ook is vaak een diepere zone te 

vinden waar de oorspronkelijke gelaagdheid van de duinafzettingen nog zichtbaar is (nummer 12, zie 

figuur 14: WP43) en een ondiepere zone waar deze gelaagdheid door postdepositionele processen 

zoals bioturbatie (doorwoelen door bodemfauna en wortels) of door weersinvloeden (met name vorst-

/dooicycli) verstoord of uitgewist zijn geraakt. 

3.4 Middeleeuwse waterputten en paleohydrologie 

De niet-geoxideerde veenresten in het pakket uit de (waarschijnlijk) Allerødtijd wijzen samen met de 

bewaard gebleven resten van de waterput S2773 (vanaf 6,56 m + NAP) uit dat het gehele pakket na het 

ontstaan waterverzadigd is gebleven. De diepte tot waarop de waterputten zijn ingegraven verschaft 

informatie over de laagste grondwaterspiegels ten tijde van hun gebruik. De hoogte tot waarop houten 

onderdelen van waterputten bewaard zijn gebleven, vertelt iets over de hoogte van grondwaterspiegels 

sindsdien. De NAP-hoogten waarop structuren (boerderijen, bijgebouwen, etc.) in het landschap zijn 

geplaatst kan daarmee inzicht verschaffen in wisselende bodemcondities die verband houden met 

stijgingen en dalingen van de grondwaterspiegel.  

Uit het onderzoek naar de ouderdom, plaatsing, insteekdiepte en afrottingsdiepte van de waterputten te 

Putten-Rimpeler is gebleken dat de waterputten in de loop van de tijd samen met de erven in een lager 

deel van het landschap werden geplaatst en dat de ingravingsdiepte van de waterputten in de loop van 

de tijd fors veranderde (figuur 15, paragraaf 6.10,). De waterputten uit de vroege middeleeuwen zijn 

ingegraven tot een diepte tussen 7,5 en 6,8 m +NAP, terwijl de waterputten uit de volle en late 

middeleeuwen zijn ingegraven tot een diepte tussen 6,1 en 5,8 m +NAP, waarbij geldt dat de jongste 

waterput (S2773) tot het laagste niveau is ingegraven. Samen met de waarneming dat de waterputten 

en boerderijen zelf in de loop van de tijd in een lager deel van het landschap zijn komen te liggen, kan 

dit een aanwijzing zijn voor het dalen van de grondwaterstanden tussen de 9e en 14e eeuw.30  

Aan het eind van de Karolingische tijd zijn er vanuit historische en archeologische bronnen 

aanwijzingen voor ontginningen in het laagland van de Vallei. Er zou een verband gelegd kunnen 

                                                           
29 Groenewoudt 1994, Doesburg e.a. 2007. 
30 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, §6.3. 
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worden met een relatief droge klimaatfase. In de tiende eeuw leidde een extreme en langdurige droogte 

tot een watertekort op de Hoge Veluwe. 31 Deze periode van droogte zou de toegankelijkheid van het 

natte laagland kunnen hebben verbeterd, waardoor vestiging hier mogelijk werd. Deze beweging kan 

zijn versterkt door het droger worden van de hogere gronden. We moeten ons dit laagland in die tijd 

voorstellen als een dichtbegroeid, moerassig landschap met uitstrekte broekbossen, afgewisseld door 

venen. Vergelijkbaar onderzoek op andere locaties moet hier verder uitsluitsel over geven. 

 

Figuur 15. Vlakhoogten en insteekdiepten van enkele goed gedateerde waterputten te Putten-Rimpeler. Zie 

paragraaf 6.10 voor de gegevens. 

3.5 Postdepositionele processen 

Afgezien van enkele forse bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog zijn nergens in het vlak sporen 

waargenomen die zijn ontstaan na de middeleeuwse bewoning. Wel zijn veel bioturbatie sporen gezien 

(graafgangen, resten van wortelstelsels, boomvallen e.d.), maar niet in dien mate dat het sporenniveau 

ernstig is aangetast. Over vrijwel het gehele oppervlak was de oorspronkelijke cultuurlaag (20)30 

bewaard gebleven en plaatselijk waren zelfs resten van de oorspronkelijke podzolbodem zichtbaar in 

het vlak. Ook de mate waarin bodemvorming heeft plaatsgevonden in het sporenvlak na de 

middeleeuwse bewoningsfase is beperkt gebleven. Mogelijk heeft een snelle ophoging van het verlaten 

nederzettingsterrein met bemestingslagen daarin een rol gespeeld. Wat de oorzaak ook mag zijn, door 

de relatief goede conserveringsomstandigheden (voor zandbodems) zijn zelfs ondiepe sporen, zoals 

staken en smalle greppels bewaard gebleven. Er kan dan ook gesteld worden dat fysieke 

postdepositionele processen zoals erosie, bioturbatie en bodembewerking vrijwel niet van invloed zijn 

                                                           

31 Heidinga 1984. 
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geweest op het bodemarchief in het plangebied en dat de archeologische resten uitstekend bewaard 

zijn gebleven. 
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4 Structuren en sporen - algemeen 

4.1 Inleiding 

In de verschillende werkputten zijn 9434 verkleuringen opgetekend (figuur 16). Hiervan betreffen 864 

natuurlijke dan wel recente bodemverstoringen die niet relevant zijn voor het onderzoek. De overige 

sporen betreffen gegraven sporen uit de late prehistorie of de middeleeuwen die wel relevant zijn voor 

het onderzoek. Een samenvattend overzicht van de aangetroffen sporen is weergegeven in tabel 4. In 

figuur 16 is de vereenvoudigde allesporenkaart afgebeeld.  

 

Figuur 16. Allesporenkaart, weergegeven per spoorcategorie. 
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Het gros van de sporen is geïnterpreteerd als paalkuilen, en kuilen, wat gebruikelijk is binnen de 

nederzettingsarcheologie. Opvallend is de grote hoeveelheid goed bewaard gebleven greppels. In de 

meeste gevallen betreft dit standgreppels, greppels die zijn gebruikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld 

vlechtwerkschermen, hekwerken of palissades. In de meeste gevallen waren binnen de standgreppels 

de afzonderlijke paalkuilen goed te onderscheiden. De overige greppels zijn aanzienlijk breder dan de 

standgreppels en hebben vermoedelijk een water(af)voerende of gebiedsafbakenende functie gehad. 

Deze greppels zijn voornamelijk in het lager gelegen westelijke deel van het plangebied aangetroffen. 

De overige spoorcategorieën zijn aanzienlijk minder vaak aangetroffen. Opvallend hierbij is het in 

verhouding tot andere nederzettingsterreinen lage aantal hutkommen. Hiervan zijn er slechts zestien 

aangetroffen. In gelijktijdig bewoonde nederzettingen, zoals Kootwijk of Uddel, lag dit aantal met 

respectievelijk 180 en 107 aanzienlijk hoger.32  

spoorcategorie aantal 

aardwerkconcentratie 1 

depressie 1 

graf 8 

greppel 1899 

haardplaats 1 

hutkom 16 

kuil 448 

paalkuil 6055 

spoor 112 

verstoring 864 

waterput 25 

weg 4 

totaal 9434 

Tabel 4. Aantal sporen per spoorcategorie. 

De sporen zijn toegewezen aan drie perioden: de ijzertijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen, waarbij 

de middeleeuwen worden onderverdeeld in vroege middeleeuwen (vanaf de Karolingische tijd), volle- 

en late middeleeuwen. Daar waar in dit rapport wordt gesproken van volle middeleeuwen, wordt de 

periode bedoeld tussen 1050 en 1250 (late middeleeuwen A). Met late middeleeuwen wordt de periode 

bedoeld tussen 1250 en 1500 (late middeleeuwen B). 

Buiten de gegraven sporen zijn verspreid aanwijzingen gevonden voor een vuursteenvindplaats. Omdat 

het onderzoeken van dit soort vindplaatsen in principe buiten het onderzoeksdoel valt (het onderzoek 

was immers gericht op het grootschalige vroegmiddeleeuwse landschap), worden deze resten niet 

onder deze bijdrage over sporen en structuren behandeld, maar alleen beschreven in hoofdstuk 13. 

4.2 Natuurwetenschappelijke dateringen 

Een belangrijk doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling 

van de bewoning in de loop van de middeleeuwen. Omdat lang niet alle sporen en structuren goed 

dateerbaar vondstmateriaal opleverden, was het van belang om aanvullende natuurwetenschappelijke 

                                                           
32 Heidinga 1984, 21; Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015, 59. 
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dateringen te verkrijgen. Voor de ontwikkeling van de bewoning in de middeleeuwen is wanneer geen 

geschikte vondstcomplexen beschikbaar waren, vooral gebruik gemaakt van dendrochronologisch 

onderzoek naar hout uit waterputten en uit diepe paalkuilen. Buiten de nederzettingsresten uit de 

middeleeuwen is een klein grafveld gevonden. Omdat de graven geen dateerbare vondsten bevatten, 

was het nodig om de botresten te dateren door middel van 14C ouderdomsbepaling. In het 

onderstaande wordt kort ingegaan op de resultaten van zowel de koolstofdateringen als van het 

dendrochronologisch onderzoek. De resultaten van de onderzoeken zijn weergegeven in tabel 5 en 

tabel 6.  

Spoor Vondst Context Materiaal Lab. Nr. Datering BP Datering cal. 

(95,4%) 

1594 612 graf bot GrM20751 1755±45 140-389 na Chr. 

1598 617 graf bot GrM20739 1725±40 230-405 na Chr. 

1655 320 graf bot GrM20736 1750±60 131-406 na Chr. 

9341 1938 graf bot GrM20748 1815±40 86-329 na Chr. 

9343 1937 graf bot GrM20742 1850±35 78-241 na Chr. 

Tabel 5. Resultaten van de 14C ouderdomsbepalingen. 

 

spoor vondst context meting datering 

1071 M60/M61/V488 waterput-boomstam 20.040.001 

20.040.002 

20.040.003 

na 1008 

1059/1060 

1061-1063 

1466 V472/V474/V475/V476 waterput-boomstam 20.040.004 

t/m 

20.040.007 

1175-1177 

1264 M57 waterput-boomstam 20.040.008 na 1166 

2449 V845 waterput-boomstam 20.040.009 1180/1181 

2773 M86/M93/M94 tonput 20.040.010 

t/m 

20.040.022 

1332-1350 

(rond 1340) 

5541 M143/M144/M146/M147 waterput-boomstam 20.040.025 

t/m 

20.040.028 

835-837 

1607 V716 waterput-boomstam 20.040.030 rond 1035 

4085  paal bootvormige schuur 20.040.031 na 1114 

Tabel 6. Resultaten van het dendrochronologisch onderzoek. 

Op basis van de 14C ouderdomsbepaling wordt duidelijk dat de crematiegraven, die in het veld 

geassocieerd werden met het erf uit de late ijzertijd, uit de midden- en laat-Romeinse tijd dateren. 

Omdat de standaardafwijking vrij groot is, is het niet mogelijk om de graven nauwkeurig te dateren.  

De resultaten van het dendrochronologisch onderzoek weerspiegelen een grote tijdsdiepte van de 

Karolingische tijd tot en met de late middeleeuwen. In tabel 6 zijn overigens uitsluitend de geslaagde 

dateringen opgenomen, wat wil zeggen dat alleen de monsters die daadwerkelijk een kapdatum hebben 

opgeleverd worden genoemd. Ondanks het feit dat alle onderzochte monsters in principe voldoende 

jaarringen bevatten, heeft een groot deel van de monsters geen kapdatum opgeleverd (zie voor de 
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specifieke details van het dendrochronologisch onderzoek de bijdragen van Van Dalen in appendix 1). 

Hierbij is opvallend dat vooral de waterputten die zijn aangetroffen op erven uit de vroege 

middeleeuwen geen resultaat hebben opgeleverd. Hoewel het niet is gelukt om alle individuele erven te 

dateren, weerspiegelen de resultaten wel de gehele middeleeuwse bewoningsperiode van 835 tot 

ongeveer 1350. 

4.3 Uitwerking 

Tijdens de uitwerking zijn de sporen zoveel mogelijk gekoppeld aan de overkoepelende structuren waar 

ze (mogelijk) deel van uitmaken. Dit kunnen zowel gebouwstructuren (bijvoorbeeld woonstalhuizen, 

spiekers, roedenbergen) zijn als groepen van vergelijkbare sporen, zoals graven en grafmonumenten, 

waterputten, greppels of kuilen. Vervolgens zijn de structuren op basis van hun ruimtelijke samenhang 

ondergebracht onder overkoepelende erfstructuren. Aan deze erfstructuren zijn naast de gebouwen ook 

waterputten en eventueel kuilen met een specifieke functie gekoppeld. Nadat alle gebouwstructuren 

basaal waren uitgewerkt, is een lokale gebouwtypologie opgesteld, is het vondstmateriaal 

overgedragen aan verschillende specialisten en is gestart met de uitvoering van het 

dendrochronologisch onderzoek. Het dendrochronologisch onderzoek is gefaseerd uitgevoerd, waarbij 

eerst waterputten zijn onderzocht die zoveel mogelijk verspreid lagen over de verschillende erven en 

bovendien op basis van het aantal jaarringen de meeste kans hadden om een datering op te leveren. 

Op deze manier is een eerste indruk verkregen van de ontwikkeling van de nederzetting. Vervolgens 

zijn de waterputten geanalyseerd van erven waarvan nog geen datering bekend was en waarvan het 

hout minder jaarringen bevatte. Het idee hierbij was dat de jaarringen konden worden vergeleken met 

de jaarringen van waterputten die al een datering hadden opgeleverd. Op basis van de resultaten van 

het dendrochronologisch onderzoek en de datering van het aardewerk zijn de lokale gebouwtypes 

gedateerd en is een fasering voor de nederzetting opgesteld. 
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Figuur 17. Overzicht van alle structuren per periode. 
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In onderstaande hoofdstukken worden de archeologische resten per periode beschreven. Binnen een 

periode wordt vervolgens zoveel mogelijk geprobeerd om de structuren per ruimtelijke eenheid of erf te 

beschrijven, zodat het mogelijk is om de ruimtelijke ontwikkelingen door de tijd heen te volgen. Bij de 

beschrijving wordt gestart met sporen uit de late prehistorie en Romeinse tijd (hoofdstuk 5). In 

hoofdstuk 6 wordt vervolgens ingegaan op de middeleeuwse nederzetting. In hoofdstuk 7 wordt 

tenslotte de ontwikkeling van de nederzetting op basis van historisch-geografisch onderzoek 

beschreven. 
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5 Sporen uit de prehistorie en Romeinse tijd 

5.1 Inleiding 

 

Figuur 18. Overzicht van de structuren uit de ijzertijd en Romeinse tijd. De overige structuren zijn in grijs 

weergegeven. 
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Het overgrote deel van de sporen is toegeschreven aan de vroege, volle en late middeleeuwen, maar 

verspreid over het plangebied zijn ook oudere sporen aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal 

of 14C dateringen dateren deze sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Deze sporen zijn uitsluitend in 

het noordelijke deel van het plangebied aangetroffen. Uit de late ijzertijd zijn een hoofdgebouw en 

diverse spiekers gevonden. Ten zuidoosten van dit erf zijn verschillende vierkante greppels gevonden 

die mogelijk kunnen worden gezien als grafstructuren. Op basis van hun uiterlijke verschijningsvorm 

dateren deze uit de midden-ijzertijd. Aangezien binnen deze structuren geen graven of dateerbaar 

vondstmateriaal zijn aangetroffen, is zowel de interpretatie als de datering onzeker. 

Als laatste zijn meerdere crematiegraven gevonden die op basis van 14C ouderdomsbepaling in de 

midden- of laat-Romeinse tijd worden gedateerd. In het onderstaande worden deze sporen in 

chronologische volgorde beschreven. 

5.2 Grafstructuren uit de midden-ijzertijd 

In het noordelijke deel van het plangebied is direct ten westen van de houtwal een serie geschakelde, 

vierkante tot rechthoekige greppels aangetroffen. Het gaat om zeven enigszins onregelmatig gevormde 

rechthoekige greppels die vrijwel op elkaar aansluiten. De greppels waren vrij slecht geconserveerd. 

Uit de coupes die over de sporen zijn gezet, blijkt dat de sporen nog een diepte hadden van maximaal 

tien cm. Dit verklaart waarschijnlijk de vele onderbrekingen in de structuren. De greppels begrenzen 

terreinen met aan de binnenzijde afmetingen die variëren van 3,5 x 3,5 m tot 3,7 x 4,3 m.  

De vorm doet denken aan vierkante grafstructuren die soms worden aangetroffen binnen urnenvelden 

en vaak de jongste fase van het gebruik van deze grafvelden in de midden-ijzertijd lijken te 

vertegenwoordigen, hoewel een iets jongere datering ook mogelijk is.33 In Westfalen bleven vierkante 

grafmonumenten namelijk nog in gebruik tot na 200 voor Chr.34 Vergelijkbare structuren zijn in Oost-

Nederland onder andere bekend uit Barneveld – Harselaar-Zuid, Raalte – De Zegge en Rossum (Ov).35 

Binnen de greppels zijn geen graven aangetroffen en is ook geen vondstmateriaal uit de ijzertijd in de 

sporen aangetroffen. De interpretatie als grafmonument is dan ook onzeker.  

                                                           
33 Van Beek 2009, 435. 
34 Lanting & Van der plicht 2005, 299. 
35 Oude Rengerink 2004; Groenewoudt 1998; De Wit & Bergsma 2008. 
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Figuur 19. Mogelijk grafmonumenten uit de midden-ijzertijd. 
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5.3 Een erf uit de late ijzertijd 

In het noordelijke deel van het plangebied is een huisplattegrond uit de late ijzertijd aangetroffen, 

waarvan de sporen matig geconserveerd waren (structuur 18). Dit huis is onderdeel van een 

ogenschijnlijk geïsoleerd gelegen erf en maakt, voor zo ver dat binnen het plangebied kan worden 

vastgesteld, geen deel uit van een grotere nederzetting. Afgezien van verschillende spiekers heeft het 

onderzoek geen andere resten uit de late ijzertijd opgeleverd (figuur 20). 

 

Figuur 20. Overzicht van de structuren uit de ijzertijd in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied. 
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Structuur 18 betreft een op het oog gedeeltelijk vierbeukige huisplattegrond van het regionale type 

Maanen, vernoemd naar de opgraving in de wijk Maanen in Ede, waar dit type voor het eerst is herkend 

(figuur 21).36 Het huis heeft afmetingen van 14,6 x 6,1 m. De wand is opgebouwd uit regelmatig 

geplaatste palen, waarbij iedere paal in de ene lange wand een tegenhanger heeft in de tegenover 

gelegen lange wand. In het westelijke deel va de plattegrond zijn verschillende stalschot 

ondersteunende palen aangebracht, waardoor dit gedeelte vierbeukig oogt. Recent onderzoek in Ede 

heeft aangetoond dat deze palen geen daadwerkelijke dragende functie hadden binnen het huis, zodat 

in die zin het huis geheel tweebeukig is.37 Opvallend is dat alleen in de oostelijke helft van het huis 

buitenstaanders zijn waargenomen. Mogelijk zijn deze in de westelijke helft als gevolg van slechtere 

conserveringsomstandigheden niet bewaard gebleven en heeft dit geen functionele betekenis. Hierbij 

dient wel te worden opgemerkt dat de buitenstaanders in de oostelijke helft een resterende diepte 

hebben van gemiddeld 10 cm. De buitenstaanders zijn geplaatst op een afstand van 1,1 m van de 

wand. Verder valt aan de vorm van de plattegrond op dat deze richting het westen enigszins taps 

toeloopt. 

 

Figuur 21. Structuur 18 uit de late ijzertijd. Schaal: 1:100. 

De duidelijk herkenbare ingangspartij in het midden van beide lange wanden heeft een breedte van 2,4 

m. Opvallend is dat een palenpaar in het verlengde van de ingangspartij, wat wordt gezien als een van 

de kenmerken van het type Maanen, ontbreekt. Op grond van de relatief grote afstand tussen zowel de 

wandpalen als de buitenstaanders kan het huis waarschijnlijk gedateerd worden in de tweede helft van 

de late ijzertijd.38 Omdat uit sporen van de gebouwplattegrond slechts enkele vondsten afkomstig zijn, 

kan deze algemene typologische datering niet worden aangescherpt aan de hand van vondstmateriaal 

                                                           

36 Taayke et al. 2012, 231. 
37 Norde 2019, 105. 
38 Vergelijk Norde 2019, 105. 
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Figuur 22.Detail van het erf uit de late ijzertijd met bijbehorende spiekers in het noordelijke deel van het 

onderzoeksgebied. 

Direct ten noorden van de huisplattegrond is een waterkuil aangetroffen (S2174) waarin onderin de kuil 

een welkoker aanwezig was. Deze welkoker, vervaardigd uit els, had een diameter van 44 cm Deze 

was vanuit de onderkant van de waterkuil dieper de grond ingedrukt tot een diepte van 40 cm onder de 

kuil. Het ovale spoor had een diameter van 4,6 m en een trechtervormige doorsnede met een 

resterende diepte van 175 cm onder het eerste vlak. In de kuil zijn in totaal 49 fragmenten 

handgevormd aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dateert op basis van morfologische kenmerken 

uit de tweede helft van de late ijzertijd. Ten westen van de huisplattegrond is een tweede waterkuil 

aangetroffen (S3060). Dit spoor werd pas zichtbaar na het afwerken van een greppel uit de late 

middeleeuwen. De kuil had een diepte van 102 cm. Tijdens het afwerken van het spoor werd een ronde 

kern zichtbaar met langs de rand van de kern de resten van zeven smalle staken. Vanwege de geringe 

diepte van het spoor is de kans groot dat hout op een hoger niveau geheel is vergaan en er dus 
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oorspronkelijk sprake is geweest van een grotere houtconstructie. Het aardewerk uit de late 

middeleeuwen dat aan het spoor is toegeschreven is waarschijnlijk abusievelijk aan dit spoor 

toegeschreven en komt vermoedelijk uit de bovengelegen greppel. 

Rondom het hoofdgebouw zijn acht vierkante of rechthoekige spiekers aangetroffen (figuur 22). Deze 

bijgebouwen zijn opgebouwd uit vier of zes palen en hebben afmetingen tussen 1,3 x 1,3 m (structuur 

83) tot 2,4 x 2,5 m (structuur 14). Omdat verschillende spiekers langs de rand van het plangebied zijn 

opgetekend is het niet zeker dat deze bij hetzelfde hoofdgebouw horen. Deze gebouwen kunnen 

eventueel ook horen bij een nog onbekend erf dat direct buiten het plangebied is gelegen. 

 

Figuur 23. Ligging van de gebouwen uit de late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd in Putten-Rimpeler en Putten-

Husselerveld (rechts onderin). Naar: Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 128. 

Zoals gezegd lijkt het erf solitair in het landschap te liggen. De dichtstbijzijnde gelijktijdige 

bewoningssporen zijn opgegraven in het Husselerveld, waar tijdens het grootschalige onderzoek vijf 

huisplattegronden zijn opgetekend uit de late ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd (figuur 23). Deze huizen 

zijn gelegen op een afstand van minimaal 400 m ten opzichte van het nu ontdekte huis. 
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Een nadere bestudering van de huisplattegronden tijdens het recent uitgevoerde Oogst van Malta 

onderzoek naar bewoning in de Gelderse Vallei heeft geleid tot een herinterpretatie van huis 3 en 5 in 

Putten-Husselerveld. Deze herinterpretatie maakt duidelijk dat beide huize kunnen worden 

toegeschreven aan het type Maanen en dus vergelijkbaar zijn met het huis in Rimpeler en dus 

vermoedelijk min of meer gelijktijdig bewoond zijn geweest. 
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5.4 Een grafveld uit de Romeinse tijd 

 

Figuur 24. Detail van de ligging van de graven en grafmonumenten in het noordoostelijke deel van het 

onderzoeksgebied. Omwille van de leesbaarheid zijn alleen de spoorlabels van de graven afgebeeld. 
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In het noordoostelijke deel van het plangebied zijn verspreid over een gebied met afmetingen van 

35 x 15 m diverse crematiegraven aangetroffen. In eerste instantie zijn tien sporen als graf 

aangemerkt. Drie sporen bleken na verder onderzoek geen menselijke botresten te bevatten. Twee 

sporen bevatten minder dan een gram verbrand menselijk bot, zodat getwijfeld wordt of het 

daadwerkelijk gaat om graven. Het kan gaan om kuilen waarin resten van crematie terecht zijn 

gekomen, maar dus niet als crematiegraf geduid moeten worden. De vijf overgebleven sporen bevatten 

meer dan 250 gram verbrand menselijk bot, waarbij één kuil zelfs maximaal meer dan 1000 gram 

verbrand bot bevatte. Deze sporen kunnen met zekerheid als graf worden aangemerkt. Deze graven 

horen bij een grafveld uit de Romeinse tijd. Direct ten noorden van de graven in WP33 is een kleine 

ronde kringgreppel aangetroffen die onderdeel kan hebben uitgemaakt van hetzelfde grafveld. Binnen 

dit grafmonument is geen graf bewaard gebleven; deze is vermoedelijk geheel in de bovengrond 

opgenomen. De graven zijn aangetroffen aan weerszijden van de brede houtwal die het noordoostelijke 

deel van het plangebied in tweeën deelt, zodat waarschijnlijk niet alle graven uit het oorspronkelijke 

grafveld zijn gevonden. 

Twee graven (S1655 en S1765) zijn aangetroffen binnen een rechthoekige paalzetting (figuur 25). Graf 

S1594 is vermoedelijk oorspronkelijk ook binnen een rechthoekige paalzetting geplaatst, maar hier zijn 

slechts twee palen bewaard gebleven. De afmetingen van de structuren bedragen respectievelijk 0,85 x 

1,4 m en 1,0 x 1,65 m.  

 

Figuur 25. Graf S1655 binnen een rechthoekige palenconfiguratie, een zogenaamd dodenhuisje. 

In beide gevallen ligt het graf niet precies in het midden van de palenconfiguratie. Vergelijkbare 

structuren zijn opgetekend in het laat-Romeinse grafveld van Ede-Uitvindersbuurt, waar in totaal twaalf 

graven binnen een rechthoekige palenconfiguratie waren gelegen. Omdat de paalkuilen in dat grafveld 
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waren opgevuld met brandstapelresten, zijn deze constructies geïnterpreteerd als een dragende 

constructie voor de brandstapel.39 In Rimpeler bevatten de sporen geen brandstapelresten zodat 

gedacht moet worden aan een andere functie. Hiddink en De Boer interpreteren vergelijkbare 

palenconfiguraties in Someren als markering van graven of structuren die verband houden met voor 

ons onbekende rituelen.40 

grafnummer spoornummer 

totaalgewicht 

verbrand bot 

1 1594 401,7 

2 1598 490 

3 1655 313,7 

4 1765 1 

5 9341 257,2 

6 9343 1043,7 

7 9350 0,3 

Tabel 7. Gewicht van het verbrand bot per graf.  

Tijdens de uitwerking is de inhoud van alle grafkuilen gezeefd, waarna het residu is gesplist in verbrand 

bot, houtskool en aardewerk. De botresten zijn gedetermineerd door een fysisch antropoloog en 

vervolgens gedateerd door middel van een 14C-ouderdomsbepaling. 41 In de volgende paragrafen wordt 

eerst ingegaan op de meest voorkomende graftypen, vervolgens worden de meest kenmerkende 

graven beschreven. Hierbij wordt nader ingegaan op de resultaten van de studie naar het menselijk 

botmateriaal en op de resultaten van de 14C ouderdomsbepaling. Voor de volledige beschrijving van het 

specialistische onderzoek van het menselijk botmateriaal wordt verwezen naar hoofdstuk 16. 

5.4.1 Datering 

Omdat de meeste graven geen bijgiften bevatten, was het niet mogelijk om de sporen op basis van 

vondstmateriaal te dateren. Op basis van de ligging van de graven binnen het erf uit de late ijzertijd 

was het de verwachting dat de graven gelijktijdig met dit erf zouden dateren, maar zonder nadere 

dateringsgegevens zou dat een onverantwoorde aanname zijn. Er is dan ook voor gekozen om alle 

graven te laten dateren door middel van 14C ouderdomsbepaling. De resultaten daarvan zijn 

weergegeven in tabel 5 en figuur 26. Naast de absolute dateringen is uit grafkuil S9341 een klein 

fragment van een geverfde beker gevonden die gedateerd wordt na 150 na Chr. 

Dit maakt duidelijk dat de graven niet bij het erf uit de late ijzertijd horen, maar dateren in de midden- 

en laat-Romeinse tijd. Hoewel de spreiding van de dateringen groot is, lijken graf S9343 en S9341 min 

of meer gelijktijdig te dateren, evenals de graven S1594, S1655 en S1598. Hierbij is het opvallend dat 

deze graven niet alleen een vergelijkbare datering hebben, maar ook een ruimtelijke relatie. De graven 

met een vergelijkbare datering vormen namelijk duidelijke ruimtelijke clusters. 

                                                           
39 Ter Wal & Witte 2013, 60. 
40 Hiddink & De Boer 2011, 151. 
41 De absolute datering wordt in de lopende tekst omwille van de leesbaarheid van de tekst genoemd in jaren na Chr. Alle 
dateringen betreffen gekalibreerde ouderdommen met een zekerheid van 95%. 
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Figuur 26. Gekalibreerde 14C dateringen van verbrande botresten uit de crematiegraven. 

5.4.2 Graftypen 

In de loop van de geschiedenis gingen nabestaanden op verschillende manieren met hun overledenen 

om. In de ene periode bestond er een heersende voorkeur voor inhumatie (lijkbegraving) en in de 

andere periode was juist crematie (lijkverbranding) gebruikelijk. Vanaf de midden-ijzertijd tot en met de 

late ijzertijd waren in Oost-Nederland kleine grafvelden met een korte gebruiksduur de norm. Hierin 

werden vaak in niet meer dan een tiental eenvoudige kuilen de brandstapelresten bijgezet.42 Hoewel uit 

de Romeinse tijd aanzienlijk minder grafvelden bekend zijn, lijkt het erop dat de graftraditie uit de late 

ijzertijd in deze periode wordt voortgezet.43 De graven bestonden overwegend uit vrij eenvoudige 

grafkuilen en bevatten weinig bijgiften. Bovendien werden de graven, voor zover dat zichtbaar is in het 

archeologisch sporenbestand, niet voorzien van een duidelijke markering aan het oppervlak. De meeste 

graven zijn niet omgeven door een randstructuur. Dit staat in schril contrast met de voorgaande 

periode, waarin de gecremeerde resten werden bijgezet in grote urnenvelden, met soms honderden 

bijzettingen. 

                                                           
42 Van Beek 2006, 63; Van Beek 2009, 439; Norde 2018, 115-116. 
43 Van der Velde 2011, 273. 
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Figuur 27. Graf S9341, waarin de crematieresten zijn bijgezet in een urn. 

Bij het begrafenisritueel kan op verschillende wijzen zijn omgegaan met de gecremeerde resten van de 

dode en met de brandresten van de brandstapel.44 De botresten kunnen zorgvuldig uit de 

brandstapelresten zijn verzameld en apart in een doek of een urn in een grafkuil zijn bijgezet, maar 

kunnen ook minder zorgvuldig zijn verzameld en samen met de brandstapelresten in een kuil zijn 

gedeponeerd. Door te kijken naar de manier waarop de nabestaanden zijn omgegaan met de 

crematieresten kunnen verschillende graftypen worden onderscheiden. De graven in Oost-Nederland 

kunnen over het algemeen het best worden vergeleken met grafvelden in Noordrijn-Westfalen. Hier 

worden de volgende graftypen onderscheiden:45 

 A: Urngraf waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten in een urn zijn bijgezet. De grafkuil is 

opgevuld met schone grond; 

 B: Leichenbrandnest / Knochenlager / beendernest, waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten 

zijn bijgezet in een grafkuil; de kuil is opgevuld met schone grond; 

 C: Brandschüttungsgrab, waarbij zorgvuldig uitgezochte crematieresten in een urn of in een 

organisch omhulsel worden bijgezet, maar waarbij de grafkuil wordt opgevuld met brandstapelresten; 

 D: Brandgrubengrab / brandrestengraf, waarbij slechts een willekeurig en beperkt deel van de 

crematieresten samen met brandstapelresten in de grafkuil wordt bijgezet. 

In de graven in Putten-Rimpeler zijn geen houtskoolresten aangetroffen, maar was sprake van 

uitsluitend schone botresten. In geen van de graven zijn bijgiften aangetroffen. Met uitzondering van 

graf S9341 waren de verzamelde botresten in een kuil bijgezet. Hiermee kunnen deze graven worden 

                                                           
44 Hiddink 2003, 112. 
45 Berenger et al. 2015, 200. 
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toegeschreven aan het type B. In het geval van graf S9341 waren de resten in een urn bijgezet, zodat 

hier sprake is van graftype A (figuur 27). Alle grafkuilen zijn ovaal van vorm en variëren in diameter van 

40 tot 70 cm. De resterende diepte van de kuilen bedraagt 8 tot 16 cm. Hoewel uit gelijktijdige 

grafvelden bekend is dat de crematieresten over het algemeen in een ondiepe kuil worden bijgezet, 

maakt vooral de gefragmenteerd overgebleven urn uit graf S9341 duidelijk dat de sporen niet intact 

bewaard zijn gebleven. Waarschijnlijk is in de loop van de tijd een deel van de sporen als gevolg van 

landbewerking in de bovenliggende grond opgenomen. Dat een deel van de oorspronkelijke sporen in 

de loop van de tijd verstoord is geraakt, wordt bevestigd door de aanwezigheid van een kringgreppel in 

WP33 (S9357), waarbinnen geen graf is aangetroffen. Dit graf is waarschijnlijk op een hoger niveau 

ingegraven geweest en in de loop van de tijd geheel opgenomen in de bovengrond. De binnendiameter 

van de greppel meet 3,1 m, wat in Oost-Nederland gebruikelijk is voor grafmonumenten in late ijzertijd 

en Romeinse tijd, hoewel het voorkomen van grafmonumenten zeldzaam is in deze periode. Omdat 

binnen de randstructuur geen graf is aangetroffen, kan de ouderdom niet worden vastgesteld. Wellicht 

gaat het om een spoor uit de late prehistorie dat hoort bij de bewoningsfase in de late ijzertijd.  

De studie naar de menselijke botresten toont aan dat in alle graven de resten zijn bijgezet van 

personen ouder dan achttien jaar. Van slechts één persoon, waarvan de resten waren bijgezet in graf 

S9343, kon met enige zekerheid het geslacht van de overledene worden bepaald. Vermoedelijk gaat 

het om de resten van een vrouw. Van de overige graven kon het geslacht niet worden vastgesteld. 
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6 De middeleeuwse nederzetting Rimpeler 

6.1 Inleiding 

 

Figuur 28. Overzicht van alle structuren uit de vroege, volle en late middeleeuwen. 
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Verspreid over vrijwel het gehele plangebied zijn sporen aangetroffen uit de vroege, volle en late 

middeleeuwen. De meeste sporen kunnen worden gekoppeld aan boeren erven die relatief kortstondig 

bewoond zijn geweest en later ook niet overbouwd zijn geraakt. Bovendien zijn veel ondiepe resten van 

verkavelingssporen, zoals standgreppels en stakenrijen afkomstig van hekwerken, bewaard gebleven. 

Deze hekwerken maken het in sommige gevallen mogelijk om individuele erven te begrenzen.  

Tijdens de uitwerking zijn gebouwen en bijvoorbeeld waterputten op basis van hun ruimtelijke relatie 

toegewezen aan individuele erven. Vervolgens is zoveel mogelijk geprobeerd om deze individuele 

erven te dateren op basis van vondstmateriaal of dendrochronologische dateringen, wat het mogelijk 

maakt om de ontwikkeling van de nederzetting te beschrijven. 

De structuren die in dit hoofdstuk worden besproken stammen uit de periode van de vroege 

middeleeuwen tot het begin van de late middeleeuwen, globaal van de tweede helft van de achtste 

eeuw tot en met het eerste kwart van de veertiende eeuw. In totaal 25 huisplattegronden zijn aan deze 

periode toegeschreven. Op basis van de aardewerkvondsten en de dendrochronologische dateringen, 

stamt de jongste fase van bewoning rond 1320, dus in het eerste kwart van de veertiende eeuw. 

Jongere vondsten ontbreken volledig, zodat duidelijk is dat het plangebied na deze tijd niet meer 

bewoond is geweest. Na het afbreken van de bewoning wordt het plangebied in gebruik genomen als 

landbouwgrond en vindt de bewoning buiten het zicht van dit onderzoek plaats, onder andere op het erf 

van de nog bestaande boerderij Rimpeler. Uit de periode na de late middeleeuwen zijn geen 

bewoningssporen opgetekend. Deze situatie is tot aan de komst van de nieuwbouwwijk ongewijzigd 

gebleven. 

In het onderstaande zal de ontwikkeling van de nederzetting in chronologische volgorde worden 

beschreven, waar mogelijk op het niveau van de individuele erven. Hierbij wordt gestart met de 

beschrijving van de verschillende gebouwtypes en de ontwikkeling die deze doormaken vanaf de 

Karolingische tijd tot de late middeleeuwen. Bij de bespreking van de individuele erven worden zowel 

de gebouwen als de waterputten en eventuele bijzondere kuilen besproken. Vervolgens worden in 

hoofdstuk 7 de archeologische gegevens gekoppeld aan de beschikbare historisch-geografische 

gegevens.  

6.2 Regionale gebouwtypologie 

De vorm van huizen en de manier waarop huizen in het verleden werden gebouwd veranderde met 

enige regelmaat, net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Zo kent iedere regio en iedere 

periode zijn eigen karakteristieke huizenbouw. Naast de verschillende bouwwijzen zijn er ook grote 

verschillen in de levensduur. De huizen in de vroege middeleeuwen bestonden slechts enkele tientallen 

jaren, terwijl de huizen in de volle- en late middeleeuwen tot meer dan een eeuw in gebruik konden 

blijven. Veruit de meeste gebouwen stammen uit de vroege middeleeuwen. Maar liefst achttien 

huisplattegronden en 47 bijgebouwen zijn aan deze periode toegeschreven. Uit de volle en late 

middeleeuwen dateren zes hoofdgebouwen en zestien bijgebouwen. De gebouwen bestaan uit 

woonstalhuizen, schuren, hutkommen, spiekers en roedenbergen. Tijdens de uitwerking is geprobeerd 

om deze gebouwen zoveel mogelijk binnen de gangbare regionale gebouwtypologie te beschrijven. 

Deze exercitie blijkt vooral voor de gebouwen uit de vroege middeleeuwen lastig, omdat 

huisplattegronden uit deze periode op de Veluwe vrij schaars zijn en er geen goed uitgewerkte 

regionale gebouwtypologie bestaat. Over het algemeen worden gebouwen uit de vroege middeleeuwen 
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geplaatst binnen de door Waterbolk opgestelde gebouwtypologie46 voor de Noord-Nederlandse 

zandgronden of vergeleken met de gebouwplattegronden die zijn opgegraven in Kootwijk en 

beschreven door Heidinga.47 Het probleem met de eerste typologie is dat deze specifiek is opgesteld 

voor Noord-Nederland en zodoende niet 1-op-1 is toe te passen op de Veluwe. Verschillende recente 

studies duiden er namelijk op dat de Veluwe in veel opzichten een eigen ontwikkeling heeft 

doorgemaakt.48 De studie is van Heidinga is wel bruikbaar voor het vergelijken van de plattegronden 

(het merendeel van de huisplattegronden is 1 op 1 vergelijkbaar), maar voor deze plattegronden zijn 

geen absolute dateringen beschikbaar. De basis voor de relatieve chronologie in Kootwijk wordt 

gevormd door de ontwikkeling van de gebouwvormen en de aanname dat iedere boerderij ongeveer 25 

jaar heeft bestaan. Dit leidt tot de conclusie dat de nederzetting in Kootwijk (Kootwijk 2) 250 jaar 

bewoond is geweest. Het is dus moeilijk om de huisplattegronden aan de hand van deze studie in een 

strak chronologisch kader te plaatsen. Ook het recent verschenen overzichtswerk van 

huisplattegronden in Nederland biedt geen soelaas, omdat de Veluwe hierin helaas buiten beschouwing 

blijft.49 Wel heeft Scholte Lubberink een bruikbaar overzicht gemaakt van huisplattegronden in de 

Gelderse Vallei die bij recent Malta onderzoek onderwerp van studie zijn gekomen.50 Ook is meer 

recent een deel van een vroegmiddeleeuwse nederzetting in Uddel onderzocht, waarin vergelijkbare 

gebouwplattegronden zijn onderzocht.51 Op basis van de verschillende studies wordt in het 

onderstaande kort ingegaan op de ontwikkelingen die de huizenbouw gedurende de vroege en volle 

middeleeuwen heeft doorgemaakt. Vervolgens zal worden ingegaan op de verschillende huistypes in 

Putten-Rimpeler. Omdat deze vindplaats samen met Putten-Husselerveld één nederzetting vormt, 

worden hierbij zijdelings ook de plattegronden van Husselerveld benoemd. 

                                                           
46 Waterbolk 2009. 
47 Heidinga 1984. 
48 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015; Norde 2019. 
49 Lange, Theunissen, Deeben, Van Doesburg, Bouwmeester & De Groot 2014. 
50 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015. 
51 Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015. Wanneer in het onderstaande wordt gesproken van Uddel, wordt hiermee de 
opgraving aan de Heegderweg-Aaardhuisweg bedoeld. 
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Figuur 29. Vereenvoudigde opbouw van een huisplattegrond met enkele in de tekst gebruikte termen. Naar: 

Huijbers et al. 2020, bijlage 2.10. 

 

In het Kootwijkerzand bij Kootwijk (gem. Barneveld) is tussen 1971 en 1981 een groot gedeelte van een 

nederzetting uit de vroege middeleeuwen opgegraven. Hierbij zijn in totaal 52 huisplattegronden uit de 

periode tussen de achtste en de tiende eeuw aan het licht gekomen. Op basis van de geringe 

hoeveelheid Merovingisch aardewerk wordt aangenomen dat de aanvangsdatering van de nederzetting 

rond 750 ligt.52 Op grond van de datering van het jongste Pingsdorf aardewerk en het ontbreken van 

aardewerk uit Paffrath wordt een einddatering van 950/975 aangehouden.53 Van de opgraving is nooit 

een basisrapportage verschenen, maar een deel van resultaten is wel verwerkt in de dissertatie van 

Heidinga.54 In deze dissertatie wordt op basis van bouwkundige aspecten, aangevuld met horizontale 

stratigrafische gegevens en vondstmateriaal, een lokale huistypologie gepresenteerd (figuur 32 en 

figuur 33). Hierin worden vier hoofdtypes onderscheiden (A t/m D), waarbij type B en D nog worden 

verdeeld in subtype 1 en 2. De indeling is vooral gebaseerd op de verdeling van de daklast tussen 

wandpalen en buitenstaanders. De huizenbouwtraditie in Kootwijk ontwikkelt zich van het type Kootwijk 

2 - A2, waarbij het grootste deel van de daklast wordt gedragen door buitenstaanders en de kleine 

wandpalen hier een kleinere of zelfs geen functie in hebben naar het type D1, waarbij de daklast 

geheel wordt gedragen door zwaar uitgevoerd wandpalen en buitenstaanders geheel ontbreken. Bij de 

geleidelijke ontwikkeling veranderen de spatiëring en de omvang van de paalkuilen van dicht op elkaar 

geplaatste relatief kleine paalkuilen naar grote paalkuilen die met een grotere afstand ten opzichte van 

elkaar zijn geplaatst. Een probleem bij het onderscheiden van type A2 en B1 wordt gevormd door het 

subtiele verschil in afstand tussen de paalkuilen bij beide gebouwtypes. Er is waarschijnlijk sprake van 

een geleidelijke ontwikkeling, waarbij de afstand tussen de palen langzaam groter wordt. Hierbij zijn 

geen harde grenzen te trekken, wat het lastig maakt om onderscheid te maken tussen beide typen. 

                                                           
52 Verhoeven 1998, 181. 
53 Verhoeven 1984, 182. 
54 Heidinga 1984. 
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Figuur 30. Ontwikkeling van de wand in het vroegmiddeleeuwse huis (huistypen A t/m D). Zowel de onderlinge 

afstand tussen de wandpalen als de omvang van de paalkuilen maken een geleidelijke ontwikkeling door. Met 

pijlen worden de locaties van de ingangen aangegeven. Naar: Heidinga 1984, 49. 

Een belangrijk kenmerk van de vroegmiddeleeuwse huizen vormt de indeling. Tot in de tiende eeuw 

worden de huizen door middel van twee ingangen in de lange wanden in drie afzonderlijke delen 

verdeeld, zoals goed te zien is in figuur 30. Door middel van de ingangen worden de huizen opgedeeld 

in drie min of meer gelijke delen. Daarnaast bevond zich in één van de korte wanden eveneens een 

ingangspartij. Heidinga gaat uit van een functionele indeling, waarbij de stal was geplaatst bij de 

ingang in de korte zijde en ongeveer een derde van het oppervlak van het huis innam. Het centrale 

deel van het huis, gelegen tussen de beide ingangen, wordt gezien als leefruimte. Hier bevond zich de 

haard en lijken extra stijlen te duiden op de aanwezigheid van bijvoorbeeld zitbanken of bedsteden. 

Vanaf de tiende eeuw zijn in Kootwijk geen duidelijke ingangen meer te onderscheiden in de lange 

wanden en ontbreken eenduidige aanwijzingen voor de indeling van het huis.55  

 

Figuur 31. Indeling van het vroegmiddeleeuwse huis in Kootwijk in drie functionele delen. Heidinga 1984, 45. 

In Rimpeler zijn, afgezien van het type Kootwijk 2 – D1, alle door Heidinga omschreven gebouwtypes 

vertegenwoordigd. Er zijn wel gebouwen aangetroffen met een vergelijkbaar grondplan als het type 

Kootwijk 2 – D1, maar deze gebouwen hebben op basis van hun relatie met andere gebouwen op 

hetzelfde erf een functie als schuur gehad en niet als woonstalhuis. Wellicht is het gebouwtype in 

Kootwijk foutief geïnterpreteerd. 

Vanwege de gelijkenissen van de huisplattegronden in Rimpeler met de huizen in Kootwijk is ervoor 

gekozen om alle plattegronden onder te brengen binnen de door Heidinga opgestelde typologie. 

Aangezien de nederzetting in Kootwijk in de loop van de tiende eeuw, globaal tussen 950 en 1000, 

verlaten raakt, zijn jongere plattegronden dan het type Kootwijk 2 – D2 niet vertegenwoordigd.56  

                                                           

55 Heidinga 1984, 45. 
56 Heidinga 1984, 26. 
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Voor de ontwikkeling van de latere huistypes in de volle en late middeleeuwen wordt gebruik gemaakt 

van het overzicht van zowel Waterbolk als van Scholte Lubberink et al.57 In deze studie naar de 

huisplattegronden in de Gelderse Vallei wordt een ontwikkeling geschetst naar boerderijplattegronden 

die zijn opgebouwd uit zeer zware stijlen die een sterke verwantschap vertonen met het Noord- en 

Oost-Nederlandse type Gasselte B. De kernconstructie wordt gevormd door twee gebogen rijen van 

overdwars gekoppelde staanders of gebinten, waardoor deze huizen evenals de vroegmiddeleeuwse 

voorgangers een karakteristieke bootvorm hadden. Opvallend is de intrede van zijbeuken of 

uitkubbingen langs één of beide lange zijden. De breedte van deze uitkubbingen bedroeg 1,5 tot 2,0 m, 

wat voldoende wordt geacht voor de stalling van vee.58 De ingang lijkt voornamelijk in één van de korte 

zijden geplaatst te zijn geweest, daarnaast bevinden zich in sommige plattegronden twee tegenover 

elkaar gelegen ingangen globaal halverwege de lange wanden. Boerderijen met gebogen zijden, 

uitkubbingen en zware, ingegraven stijlen, bleven in de Gelderse Vallei zeker tot in de dertiende eeuw 

in gebruik. Voor deze plattegronden is in Rimpeler het type D3 gereserveerd. 

 

Figuur 32. Gebouwtypes zoals door Heidinga onderscheiden in Kootwijk. 6: type A2; 7: type B1; 8: type B2; 9: type 

C2. Naar Heidinga 1984, 43. 

                                                           
57 Waterbolk 2011; Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 87-88. 
58 Scholte Lubberik et al. 2015, 88; Waterbolk 2011. 
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Figuur 33. Gebouwtypes zoals door Heidinga onderscheiden in Kootwijk.10: type D1; 11: type D2. Naar Heidinga 

1984, 44. 

6.3 Gebouwtypes in Putten-Rimpeler 

Zoals in het voorgaande aangegeven, zijn (afgezien van structuur 77) alle hoofdgebouwen toegewezen 

aan een regionaal gebouwtype. Deze indeling is gebaseerd op de typologie van Heidinga, aangevuld 

met het type D3 voor de volle- en late middeleeuwen. In tabel 8 zijn de kenmerken per type 

samengevat en is aangegeven welke structuurnummers aan een specifiek type zijn toegekend. Om de 

structuren vergelijkbaar te houden met de vroegmiddeleeuwse huizen uit Kootwijk, is ervoor gekozen 

om de nummering van Heidinga niet aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat er geen doorlopende 

nummering wordt gehanteerd en bijvoorbeeld het type A1 niet bestaat. Bij de in tabel 10 genoemde 

aanvangsdateringen dient rekening te worden gehouden met het feit dat met name in de jongere 

huisplattegronden sprake kan zijn van opspit van ouder vondstmateriaal.  
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type vorm constructie buitenstaanders Datering 

Kootwijk 

Datering 

Rimpeler 

Structuur 

Rimpeler 

A2 bootvormig zeer regelmatig geplaatste 

wandpalen, nauwe 

paalzetting 

ja, rondom, dicht op 

elkaar, gekoppeld 

700/750-800 750-900 45, 64, 66, 76 

B1 bootvormig regelmatig geplaatste 

wandpalen en 

buitenstaanders, iets 

ruimere spatiëring dan type 

A2 

ja, rondom, grotere 

afstand 

750-850 750-900 1, 44, 49, 55, 

56, 57, 

B2 bootvormig regelmatig geplaatste 

wandpalen, spatiëring 

vergelijkbaar met type B1, 

palen zwaarder uitgevoerd 

ja, gedeeltelijk, soms 

langs een van de 

wanden 

850-900 725-900 46, 79 

C2 bootvormig regelmatig geplaatste, zwaar 

uitgevoerde wandpalen die 

de gehele daklast dragen 

nee 850-950 geen 

vondsten 

71 

D2 zwak bootvormig 

tot rechthoekig 

regelmatig geplaatste en 

gekoppelde wand- en 

buitenstaanders, wandpalen 

zwaar uitgevoerd, 

buitenstaanders iets kleiner 

ja, gekoppeld met 

wandpalen langs 

beide lange zijden 

900-1050 9e / 10e eeuw 2, 53, 54, 72, 

73, 75 

D3 Sterk bootvormig  Ja, maar 

geïnterpreteerd als 

kubbingen langs één 

of beide lange 

wanden. 

niet 

aangetroffen 

in Kootwijk 

10e – 13e 

eeuw 

4, 22, 24, 25, 

41, 98 

Tabel 8. Overzicht van de door Heidinga onderscheiden gebouwtypes en de structuurnummers uit de opgraving 

Putten-Rimpeler die er mee overeenkomen. Voor latere gebouwplattegronden is het nummer D3 toegevoegd. De 

dateringen van Rimpeler zijn gebaseerd op de begin- en einddatering van het aardewerk. 

In figuur 34 is per type het meest kenmerkende gebouw afgebeeld. In het onderstaande wordt nader 

ingegaan op de details en datering van de huisplattegronden in Rimpeler. Van ieder type wordt 

vervolgens beoordeeld of er parallellen te vinden zijn op de Veluwe. Hierbij wordt gekeken naar recent 

opgegraven gebouwplattegronden waarvan gedetailleerde opgravingsgegevens beschikbaar zijn. 

Hoewel Kootwijk de naamgever is voor de gebouwtypologie, wordt deze nederzetting bij de verdere 

analyse niet gebruikt, omdat de opgraving nooit geheel gerapporteerd is en absolute gebouwdateringen 

ontbreken. De in het onderstaande figuur 34 afgebeelde plattegronden zijn niet op schaal 

weergegeven. In bijlage 1 worden alle plattegronden samen met de dieptediagrammen van de 

paalkuilen wel op schaal afgebeeld. 
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Figuur 34. Voorbeelden van de regionale gebouwtypen A2 t/m D3. Per type is de meest kenmerkende 

gebouwplattegrond afgebeeld. 64: type A2; 1: type B1; 46: type B2; 71: type C2; 53: type D2; 4 & 24: type D3. 

6.3.1 Gebouwtype A2 (structuur 45, 64, 66, 76) 

Gebouwtype A2 is in totaal vier keer aangetroffen en betreft een bootvormig, relatief smal gebouwtype. 

De lengte van de huizen varieert van 14,5 x 9,0 (structuur 66) tot 25,2 x 8,5 (structuur 76). De huizen 

zijn opgebouwd uit vrij dicht op elkaar geplaatste wandpalen en regelmatig geplaatste buitenstaanders. 

De paalkuilen van de wandpalen zijn langgerekt van vorm, daarnaast zijn op verschillende plaatsen 

resten van standgreppels waargenomen, wat er op duidt dat de wand oorspronkelijk in een greppel 

geplaatst is geweest. De paalkuilen van de buitenstaanders zijn over het algemeen rond van vorm en 

hebben een diameter tussen 35 en 50 cm. Heidinga betoogt voor Kootwijk dat bij dit huistype het 

grootste deel van de daklast heeft gerust op deze buitenstaanders, maar dit kan in het geval van de 

huizen in Rimpeler niet worden bevestigd. In tegenstelling tot de wandpalen zijn lang niet alle 

buitenstaanders bewaard gebleven. Daarnaast tonen de spoordieptes in de coupes juist dat de 

wandpalen oorspronkelijk dieper ingegraven zijn geweest dan de buitenstaanders. De onregelmatige 

plaatsing van de buitenstaanders bij verschillende plattegronden lijkt dus vooral een gevolg van 

conserveringsomstandigheden te zijn. 

In beide lange wanden zijn in alle gevallen twee tegenover elkaar gelegen ingangen zichtbaar, die het 

huis in drie ruimtes verdelen. In het geval van structuur 45, 64 en 76 duiden verschillende palen binnen 

de plattegrond op de aanwezigheid van tussenwanden die de verschillende ruimtes fysiek van elkaar 

scheiden. Deze palen zijn altijd geplaatst in het verlengde van een ingangspartij. In het geval van 
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structuur 64 is een restant van een standgreppel te zien, zodat het aannemelijk is dat hier een 

vlechtwerkwand geplaatst is geweest. Opvallend is dat bij structuur 45 en 64 de verschillende ruimtes 

een ongelijk formaat hebben. De delen aan beide uiteinden van het huis zijn aanzienlijk kleiner dan het 

centrale gedeelte. Naast de ingangen in de lange wanden is bij structuur 76 sprake van een ingang in 

de oostelijke korte wand. 

Bij structuur 45 en 76 zijn aan beide kopse zijden twee forse buitenstaanders geplaatst. Deze palen 

worden door Scholte Lubberink gezien als palen ter ondersteuning van een rechthoekig tot bootvormig 

raamwerk dat de individuele gebinten ondersteunde en stabiliteit bood.59 

Het gebouwtype A2, waarvan het meest kenmerkende element wordt gevormd door de buitenstaanders 

buiten de wand, wordt door Scholte Lubberink gezien als de Veluwse tegenhanger van het in Noord- en 

Oost-Nederland gangbare type Odoorn C, Odoorn C’ en Zelhem.60 Het grootste verschil met deze typen 

is de karakteristieke bootvorm van de Veluwse gebouwen tegenover de rechthoekige vorm van de 

huizen in Noord- en Oost-Nederland. Blijkbaar is op de Veluwe al vanaf het einde van de zevende 

eeuw sprake van bootvormige huizen, terwijl elders de traditie van rechthoekige huizen langer in zwang 

bleef. Bij de Veluwse plattegronden worden regelmatig aan de kopse kanten zware buitenpalen 

gevonden, evenals bij het Oost-Nederlandse type Zelhem.61 Gebouwen van het type Kootwijk A2 zijn 

slechts zelden onderzocht op de Veluwe. Het meest relevant voor het onderzoek in Putten-Rimpeler 

zijn vergelijkbare plattegronden die zijn opgegraven in het naastgelegen Putten-Husselerveld en in 

Uddel.62 In Husselerveld zijn twee plattegronden toegeschreven aan het type A2: huis 8 en 26a.63 

Scholte Lubberink houdt bij een herinterpretatie van de gegevens de mogelijkheid open dat het gaat om 

plattegronden van het iets later type B1.64 In Uddel zijn vijf plattegronden toegeschreven aan het type 

A2 (huis 1 t/m 5).65 Alle huizen hebben een lengte tussen 20 en 25 m en een breedte tussen 7,5 en 

8,8 m, wat vergelijkbaar is met de huizen in Rimpeler. Helaas is geen van de plattegronden uit Uddel 

compleet blootgelegd en zijn diverse plattegronden ook vrij slecht geconserveerd, wat een vergelijking 

lastig maakt. 

                                                           
59 Scholte Lubberink et al. 2015, 85. 
60 Scholte Lubberink et al. 2015, 83-85. 
61 Vergelijk Waterbolk 2009, 90. 
62 Blom & Van Waveren 2005; Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015. 
63 Blom & Van Waveren 2005, 40-46. 
64 Scholte Lubberink 2015, 85. 
65 Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015, 51. In deze publicatie is ervoor gekozen om het type A2, bij gebrek aan een ander 
type A, om te dopen tot het type A1. 
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Figuur 35. Hoofdgebouwen van het type A2. 

Structuur 66 wijkt met een lengte van 14,5 m af van de andere gebouwen. Dit gebouw is exact in het 

verlengde van structuur 64 gebouwd, maar het is niet zeker of het als een apart gebouw heeft 

gefunctioneerd. De westelijke korte wand wordt namelijk gevormd door de oostelijke korte wand van 

structuur 64. Het is dan ook mogelijk dat beide gebouwen oorspronkelijk als één gebouw hebben 

gefunctioneerd. Daarbij is de smalle, halfronde standgreppel opvallend die beide structuren met elkaar 

lijkt te verbinden en eindigt ter hoogte van de oostelijke scheidingswand van structuur 64 (figuur 36). 
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Figuur 36. Detail van structuur 64 (links) en structuur 66 (rechts). 

Hoewel de sporen die zijn toegeschreven aan structuren van het type A2 slechts weinig 

vondstmateriaal hebben opgeleverd, is dit aardewerk wel waardevol voor het bepalen van de datering 

van het gebouwtype. Het aardewerk afkomstig uit structuur 64 en 66 dateert tussen 750 en 850, het 

aardewerk uit structuur 45 dateert tussen 750 en 900 en het aardewerk uit structuur 76 tussen 750 en 

850. Een meer nauwkeurige datering is als gevolg van de lange doorlooptijd van het aardewerk niet 

mogelijk. Het aantal scherven is bovendien wellicht te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen 

over de datering, maar er is geen aardewerk aangetroffen dat de door Heidinga geconstateerde 

datering in Kootwijk in de achtste eeuw tegenspreekt. Wel is het mogelijk dat het gebouwtype langer in 

gebruik is gebleven. 

structuur type erfnr begin eind 

45 A2 13 750 900 

64 A2 7 750 850 

66 A2 7 750 850 

76 A2 7 750 950 

Tabel 9. Begin- en einddatering van het aardewerk uit gebouwen van het type A2. 
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6.3.2 Gebouwtype B1 (structuur 1, 44, 49, 55, 56, 57, 95) 

Gebouwtype B1 is in Rimpeler in totaal zes keer aangetroffen. Gebouwen van dit type hebben sterke 

overeenkomsten met het hierboven beschreven type A2, met als voornaamste verschil dat de afstand 

tussen zowel de wandpalen als tussen de buitenstaanders groter is. Zoals al eerder opgemerkt zijn de 

verschillen soms klein, waardoor de toewijzing aan dit type soms subjectief kan zijn. Hierbij dient ook te 

worden opgemerkt dat de meeste plattegronden die aan dit type zijn toegewezen, matig tot slecht 

geconserveerd zijn, wat de toewijzing in sommige gevallen onbetrouwbaar maakt. Aangezien de 

datering tussen beide types gelijk is (zie onderstaande), is het de vraag of het onderscheid tussen 

beide types in het geval van Putten-Rimpeler wel gerechtvaardigd is. 
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Figuur 37. Hoofdgebouwen van het type B1. 
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Figuur 38. Hoofdgebouwen van het type B1 (vervolg). 

Evenals het voorgaande type zijn de plattegronden bootvormig en hebben afmetingen tussen 12,2 x 

8,2 m (structuur 44, incompleet) tot 19,9 x 9,5 m (structuur 49). De gebouwen die compleet zijn 

blootgelegd hebben twee ingangen in de lange zijden en in de oostelijke korte wand. De staanders 

buiten de korte zijden die zijn vastgesteld bij het type A2 zijn bij het type B1 niet geconstateerd. 

Evenals het type A2, wordt ook het type B1 vrij zelden opgegraven op de Veluwe. Vergelijkbare 

plattegronden zijn dan ook weer afkomstig uit Putten-Husselerveld en uit Uddel. In Husselerveld zijn 

zes plattegronden toegeschreven aan het type B1 (huis 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 16). Mogelijk hoort een 

zevende huis (huis 26A) ook tot dit type. Helaas zijn uit sporen van de huizen te weinig vondsten 

afkomstig om een betrouwbare datering mogelijk te maken. Daarom zijn de huizen uitsluitend 
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typologisch gedateerd in de Karolingische tijd.66 In Uddel zijn vier huizen toegeschreven aan het type 

(huis 6 t/m9). Van deze huizen is huis 7 compleet blootgelegd. Qua afmetingen zijn de structuren 

vergelijkbaar met Putten-Rimpeler. Opvallend is de constatering dat er een koppeling lijkt te zijn tussen 

verschillende palen die binnen de wand zijn geplaatst en de buitenstaanders. Deze binnenstaanders 

zijn uitsluitend waargenomen binnen het centrale deel van het huis, dat is geïnterpreteerd als 

woonruimte.67 Huizen van het type B1 worden in Uddel op basis van de lokale fasering gedateerd 

tussen 750 en 780.68 Op basis van het in de sporen van de huizen aangetroffen aardewerk lijkt een 

ruimere datering tussen 700 en 825 meer waarschijnlijk.  

De meeste sporen die in Rimpeler aan dit gebouwtype zijn toegeschreven, hebben slechts weinig 

vondsten opgeleverd die bovendien soms een langere doorlooptijd hebben. Twee gebouwen worden 

tussen 750 en 850 gedateerd, één gebouw tussen 700 en 850, één gebouw tussen 725 en 900 en één 

gebouw tussen 900 en 1200. De datering van structuur 44 is gebaseerd op slechts twee fragmenten 

kogelpot en dient dus met enige voorzichtigheid gezien te worden. De dateringen komen dus goed 

overeen met de door Heidinga geconstateerde datering tussen 750 en 850, maar mogelijk is sprake van 

een langere doorlooptijd. 

structuur type erfnr begin eind 

1 B1 10 700 925 

44 B1 15 900 1200 

49 B1 13 725 900 

55 B1 12 750 900 

56 B1 12 750 850 

57 B1 12 700 850 

95 B1 12 750 850 

Tabel 10. Begin- en einddatering van het aardewerk uit gebouwen van het type B1. 

6.3.3 Gebouwtype B2 (structuur 46, 79) 

Gebouwtype B2 is in Rimpeler slechts twee keer aangetroffen. In beide gevallen gaat het om zeer strak 

vormgeven bootvormige gebouwen. Wat direct opvalt bij beide plattegronden zijn de vrij scherp 

gevormde hoeken tussen de lange- en korte wand. De wanden zijn wel bootvormig, maar de uiteinden 

neigen naar een rechthoekige plattegrond. Evenals in Kootwijk het geval is, zijn slechts langs delen van 

de lange wanden buitenstaanders geplaatst. Hierbij is het opvallend dat het formaat en de resterende 

diepte in de coupes van de wandpalen niet wezenlijk verschilt van de voorgaande gebouwen. In beide 

lange wanden is sprake van twee ingangen, een derde ingang bevindt zich in de oostelijke korte wand. 

De afmetingen van de gebouwen variëren van 24,6 x 9,0 (structuur 46) tot 22,1 x 8,0 m (structuur 79). 

De paalkuilen van de gebouwen zijn over het algemeen langgerekt van vorm. Daarnaast zijn op 

verschillende plaatsen resten van standgreppels bewaard gebleven. Ook hier is de (vlecht)wand dus in 

een greppel geplaatst. Wel zijn standgreppels minder prominent aanwezig dan bij de voorgaande types. 

                                                           
66 Blom & Van Waveren 2005, bijlage 1. 
67 Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015, 54. 
68 Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015, gebouwencatalogus. 
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Plattegronden van het Type Kootwijk B2 zijn in Putten-Husselerveld niet aangetroffen. In Uddel is dit 

type aan in totaal twee huisplattegronden met zekerheid toegewezen (huis 10 en 11), een derde huis 

(14) kan mogelijk aan het type worden toegeschreven.69 

 

Figuur 39. Hoofdgebouwen van het type B2. 

Het vondstmateriaal dat afkomstig is uit sporen van de gebouwen dateert tussen 725-850 (structuur 79) 

en tussen 750 en 900 (structuur 46). Dit laat in vergelijking tot Kootwijk, waar het gebouwtype in de 

negende eeuw wordt gedateerd, een vroegere startdatering van het gebouwtype toe. Hierbij dient 

uiteraard rekening te worden gehouden met het geringe aantal vondsten dat afkomstig is uit de 

plattegronden en dat een deel daarvan opgespit materiaal kan zijn uit oudere perioden. 

structuur type erfnr begin eind 

46 B2 9 750 900 

79 B2 14 725 850 

Tabel 11. Begin- en einddatering van het aardewerk uit gebouwen van het gebouwtype B2. 

6.3.4 Gebouwtype C2 (structuur 71) 

In Rimpeler is één gebouw gevonden dat kan worden toegeschreven aan het type C2 (structuur 71). Dit 

gebouwtype toont sterke overeenkomsten met het type Gasselte A, dat met enige regelmaat wordt 

aangetroffen in Noord- en Oost-Nederland (ook op de Veluwe) en globaal in de negende of tiende eeuw 

wordt gedateerd. Het gebouw is bootvormig en heeft afmetingen van 17,6 x 6,3 m. Hiermee is het huis 

                                                           
69 Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015, 54-55. 
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smaller dan de hierboven beschreven huizen. Op basis van iets zwaarder uitgevoerde paalkuilen lijken 

in de lange wanden twee ingangen aanwezig te zijn. Deze zijn echter in tegenstelling tot de 

voorgaande huizen niet meer tegenover elkaar gelegen. In de noordelijk wand is de ingang in de 

westelijke helft geplaatst en in de zuidelijke wand in de oostelijke helft. Daarnaast is een ingang 

aanwezig in de oostelijke korte wand. Ook hier zijn twee palen zwaarder uitgevoerd dan de overige 

wandpalen. De westelijke korte wand wordt afgesloten door een enkele sluitpaal. Evenals in Kootwijk 

worden de korte wanden dus afgesloten door één paal in de westelijke wand en twee palen in de 

oostelijke wand. 

 

Figuur 40. Structuur 71 van het gebouwtype C2. 

Vergelijkbare huisplattegronden zijn onder andere gevonden in Putten-Husselerveld (huis 28), Uddel, 

Zeumeren-recreatieplas Zeumeren en in Ede-Park Reehorst (structuur 19).70 Het huis in Husselerveld is 

met afmetingen van 13,5 x 5 m relatief klein. De plattegrond toont in de oostelijke korte wand een 

enkele paal en drie palen in de westelijke korte wand, de locatie van de ingangen in de lange wanden 

is lastig te duiden. In delen van de lange wanden zijn resten van (stand)greppels te zien. Uit sporen 

van het huis zijn uitsluitend enkele fragmenten Hessens-Schortens aardewerk afkomstig die duiden op 

een datering in de Karolingische tijd. Scholte Lubberink wijst op de aanwezigheid van enkele 

buitenstaanders, waarmee de plattegrond wellicht ook tot het type B2 gerekend zou kunnen worden.71 

In Uddel zijn in totaal zes plattegronden toegewezen aan het type C2 (huis 29 t/m 29). Ook hier wordt, 

evenals in Rimpeler, opgemerkt dat de huizen met 5 tot 6,5 m smaller zijn dan in de voorgaande 

periode. Daar staat tegenover dat de huizen gemiddeld wel juist iets langer worden. In de meeste 

huizen zijn geen duidelijke aanwijzingen voor de plaatsing van de ingangen.  

                                                           

70 Blom & Van Waveren 2005; Diependaal, Ten Broeke & Wemerman 2015; William-Kodde & Zandboer 2013; Norde 2019. 
71 Scholte Lubberink 2015, 87. 
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Figuur 41. Vergelijkbare huisplattegronden van het type Kootwijk C2 of Gasselte A. Links uit recreatieplas 

Zeumeren, rechts uit Putten-Husselerveld. Afbeelding niet op schaal. 

Het huis in Zeumeren heeft afmetingen van 20,8 x 7 m. Dit huis is dus iets breder dan de huizen in 

Putten en Uddel. In de oostelijke helft van de plattegrond zijn enkele palen gevonden die een 

aanwijzing kunnen geven voor de binnenindeling. Samen met een duidelijke ingangspartij in de 

westelijke helft geeft dit aan dat het huis een drieledige opbouw had. Verder zijn in de oostelijke helft 

de resten van een haard en een mogelijke voorraadkuil aangetroffen. Voor het huis zijn twee 

dateringen beschikbaar: één uit een geassocieerde waterput en één uit een uitgraafkuil binnen de 

plattegrond. Deze dateren respectievelijk tussen de zevende en de negende eeuw en tussen de late 

achtste eeuw en het einde van de negende eeuw. Op basis hiervan dateren de opgravers de 

plattegrond in de tweede helft van de achtste en het begin van de negende eeuw.72 

Uit sporen van het huis in Rimpeler zijn geen dateerbare vondsten afkomstig, zodat alleen een datering 

op typologische gronden mogelijk is. Hiervoor wordt, met het oog op eventuele regionale verschillen, 

vooral gekeken naar de Veluwe. 

6.3.5 Gebouwtype D1 (structuur 36) 

Gebouwen van het type D1 zijn, zoals gezegd, niet aangetroffen in Putten-Rimpeler. Er zijn wel 

schuren aangetroffen die qua opbouw overeenkomen met het type D1 (vergelijk structuur 36 in figuur 

49), maar deze zijn allemaal aangetroffen binnen de vol- en laatmiddeleeuwse erven in associatie met 

een hoofdgebouw en daarom als schuur geïnterpreteerd. 

 

Figuur 42. Detail van schuur structuur 36. Schaal 1:100. 

                                                           

72 William-Kodde & Zandboer 2013, 24. 
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6.3.6 Gebouwtype D2 (structuur 2, 53, 54, 72, 73, 75) 

Gebouwtype D2 is in totaal zes keer aangetroffen in Putten-Rimpeler. Het gaat om een zeer regelmatig 

opgebouwde, driebeukige plattegrond waarvan de dragende constructie wordt gevormd door twee rijen 

gekoppelde wandpalen of gebintpalen en buitenstaanders. De buitenstaanders zijn altijd in lijn 

geplaatst met het gebintpaar en lijken dus gekoppeld te zijn geweest. Omdat zowel de gebintpalen als 

de buitenstaanders in een gebogen lijn zijn geplaatst, zijn de plattegronden bootvormig. De vorm 

varieert van zwak bootvormig tot sterk bootvormig. Als gevolg van de rechte hoeken op de overgang 

naar de korte wand doen de plattegronden op het eerste gezicht wel rechthoekig aan. 

De buitenstaanders zijn langs beide lange wanden geplaatst, maar niet langs de korte zijden. De 

afstand tussen de wandpalen en de buitenstaanders bedraagt 1,5 tot 1,7 m, wat waarschijnlijk te klein 

is om te mogen spreken van kubbingen. De minimale diepte van kubbingen bedraagt volgens Waterbolk 

in het type Gasselte B 1,7 m, maar de diepte is overwegend 2 m.73 Het aantal staanderparen varieert 

van zeven tot tien. Hiermee varieert het aantal traveeën van zes tot negen. De afstand tussen de 

staanderparen varieert van 1,9 tot 2,7 m. De afmetingen van de huizen variëren van 16,4 x 10,1 m tot 

22,6 x 11,1 m. De breedte van de middenbeuk varieert van 5,9 m (structuur 73) tot 7,3 m (structuur 75). 

De ingangen waren zowel centraal in de lange wanden als in één van de korte zijden geplaatst, maar 

zijn niet bij alle plattegronden goed herkenbaar. Bij drie plattegronden (structuur 2, 53 en 54) zijn 

binnen de ingangen in de lange wanden twee extra palen geplaatst, waardoor een soort 

portaalconstructie ontstaat. Opvallend bij de plattegronden van het type D2 is de noordwest-

zuidoostelijke oriëntatie van het merendeel van de huizen, terwijl alle andere huizen in Putten-Rimpeler 

globaal oost-west georiënteerd zijn. 

De palen zijn geplaatst in ronde tot vierkante paalkuilen die aanzienlijk forser zijn uitgevoerd dan bij de 

hier boven besproken plattegronden. In de paalkuilen zijn regelmatig paalkernen waargenomen. Uit de 

plaatsing van de kern binnen de paalkuil kan worden afgeleid dat de paal veelal aan de binnenzijde van 

de kuil zijn geplaatst (gezien vanuit het huis). De buitenstaanders zijn kleiner uitgevoerd dan de 

gebintpalen, maar als wordt gekeken naar de diepte van de palen in de coupes wordt duidelijk dat deze 

wel een groot gedeelte van de daklast hebben gedragen. 

Het gebouwtype lijkt overeen te komen met het door Heidinga in Kootwijk onderscheiden type D2. Van 

dit type is door Heidinga alleen huis 52 afgebeeld, waarvan slechts een gedeelte is blootgelegd.74 Dit 

maakt een vergelijking lastig. Vanwege de overeenkomst is er wel voor gekozen om hetzelfde 

gebouwtype te hanteren. Heidinga dateert het type D2 in de tiende en elfde eeuw. Op de Veluwe zijn 

de laatste jaren verschillende complete gebouwplattegronden opgegraven die qua opbouw goed 

vergelijkbaar zijn met de huizen in Putten-Rimpeler. Zo tonen de plattegronden sterke overeenkomsten 

met gebouwen uit Horst Noord (gemeente Ermelo) en een gebouw uit Ede-Park Reehorst (figuur 45).75 

In Horst zijn drie vergelijkbare plattegronden opgegraven. Van deze structuren kon structuur 4 op basis 

van vondstmateriaal worden gedateerd tussen 1000 en 1050. De andere structuren zijn gedateerd 

tussen de negende en de twaalfde eeuw en tussen de tiende en twaalfde eeuw.76  

 

                                                           
73 Waterbolk 2011, 152; Waterbolk 2009, 94. 
74 Heidinga 1984, 44. 
75 Ter Wal 2010; Norde 2019. 
76 Ter Wal 2010, 31-38. 
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Figuur 43. Hoofdgebouwen van het type D2. 
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Figuur 44. Hoofdgebouwen van het type D2 (vervolg). 
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Het gebouw in Ede toont een vergelijkbare ingangsconstructie als de huizen in Rimpeler, maar heeft als 

verschil dat tussen de gebintparen, dus in de lengterichting van het gebouw, steeds een extra 

buitenstaander is geplaatst. Structuur 4 in Ede-Park Reehorst dateert op basis van vondstmateriaal en 

een 14C datering aan een geassocieerde waterkuil tussen 890 en 1020.77  

Het vondstmateriaal dat afkomstig is uit gebouwen van het type D2 in Putten-Rimpeler dateert tussen 

700 en 1200. Deze lange periode wordt veroorzaakt door de lange doorlooptijd van verschillende 

aardewerktypes en opspit of intrusief materiaal. Om deze ruis uit te filteren en een strakkere datering 

van het gebouwtype te bepalen, is gebruik gemaakt van de Five-number summary (zie bij onderstaande 

beschrijving van structuurtype D3 voor meer uitleg over deze methode). Dit maakt duidelijk dat 50% 

van het aardewerk uit alle plattegronden van het type D2 dateert tussen 800 en 980. Het meest 

betrouwbaar hierbij is structuur 72, waar 154 fragmenten aardewerk uit afkomstig zijn. 50% van dit 

aardewerk dateert tussen 800 en 900. Hiermee lijkt voor het huistype een datering in de negende en 

tiende eeuw aannemelijk. 

Het gebouwtype lijkt binnen Nederland voornamelijk voor te komen op de Veluwe en vormt wellicht het 

overgangstype tussen Kootwijk C2 / Gasselte A en Kootwijk D3 / Gasselte B. Vergelijkbare 

plattegronden zijn overigens aangetroffen in het Zeeuwse Oost-Souburg, waar ze ook gedateerd 

worden in de negende en (vroege) tiende eeuw.78 Ook in Westfalen is een vergelijkbare plattegrond 

aangetroffen. Deze wordt eveneens gedateerd in de negende of tiende eeuw.79 

 

Figuur 45. Structuur 4 in Ede-Park Reehorst toont sterke overeenkomsten met het type D2. Naar: Norde 2019, 388. 

structuur type erfnr begin eind q1 q3 

2 D2 11 700 850   

53 D2 9 750 900   

54 D2 8 900 1000 923 979 

72 D2 6 750 950 800 900 

73 D2 6 700 950 800 900 

75 D2 6 750 1200 803 908 

Tabel 12. Begin- en einddatering van het aardewerk uit gebouwen van het gebouwtype D2, samen met het de 

datering van q1 en q3 van de five-number summary. 

                                                           
77 Norde 2019, 153. 
78 Van Doesburg 2014, 351. 
79 Speckmann2010, 188: Kat. 5. 
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6.3.7 Gebouwtype D3 (structuur 4, 22, 24, 25, 41, 98) 

Gebouwtype D3 uit de volle en late middeleeuwen is in Putten-Rimpeler zes keer aangetroffen (figuur 

46 en figuur 47). Het gaat om een sterk bootvormig gebouwtype waarvan de kernconstructie is 

opgebouwd uit twee gebogen rijen van overdwars gekoppelde staanders of gebinten. De staanders zijn 

geplaatst in forse paalkuilen met een diameter tot wel 1,5 m. De afmetingen (gemeten tussen de 

buitenstaanders) van de gebouwen variëren fors van 18,6 x 9,4 m (structuur 22) tot 34,1 x 13,0 m 

(structuur 25), waarbij afgezien van structuur 22 alle plattegronden een lengte hebben van meer dan 

twintig m. De breedte van de middenbeuk zonder de buitenstaanders varieerde, afhankelijk van het 

punt waarop dit wordt gemeten van 5,5/6,6 m (structuur 22) tot 6,4/9,4 m (structuur 41). De afstand 

tussen de staanders / de breedte van de traveeën varieert van 2,4 tot 3,1 m. Het aantal traveeën 

tenslotte varieert tussen acht en tien, waarbij een groter aantal traveeën niet per se hoeft te resulteren 

in een grotere lengte van het gebouw. 

Vrijwel alle gebouwen zijn langs beide lange wanden voorzien van zijbeuken of kubbingen. Structuur 4 

was alleen langs de noordelijke wand voorzien van een kubbing. De breedte van de kubbingen varieert 

van 1,6/1,8 m (structuur 22) tot 2,4 m (structuur 25 en 98). Volgens Waterbolk bedroeg de minimale 

diepte van de kubbingen in Gasselte B huizen ongeveer 1,7 m, wat volgens hem voldoende moet zijn 

geweest voor het stallen van vee.80 Ook in de huizen in Rimpeler kunnen de kubbingen dus gebruikt 

zijn voor de stalling van vee, waarmee de complete middenbeuk vrij bleef voor wonen en werken. In 

alle gebouwen was een ingang aanwezig in de westelijke korte wand.  

De huizen zijn in de basis onderling goed met elkaar te vergelijken: in alle gevallen gaat het om 

plattegronden met een sterke bootvorm die zijn opgebouwd uit zware gekoppelde stijlen en voorzien 

van een of twee kubbingen, maar in detail zijn er wel verschillen. Dit geldt niet alleen voor de 

afmetingen, maar ook voor bijvoorbeeld de uitvoering van de kubbingen. Bij structuur 4 en 22 zijn de 

buitenstaanders zeer regelmatig geplaatst en lijken deze gekoppeld te zijn met de staanders, bij de 

overige structuren zijn meer buitenstaanders dan staanders aanwezig en liggen deze ook niet altijd in 

lijn met het staanderpaar. Verder is structuur 22 voorzien van een kleine aanbouw tegen de zuidelijke 

lange wand met afmetingen van 3,4 x 4,2 m. Structuur 41 was langs de noordelijke lange wand 

voorzien van een smalle greppel, mogelijk een druipgoot om regenwater af te voeren.  

 

                                                           
80 Waterbolk 2011, 152 
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Figuur 46. Hoofdgebouwen van het type D3. Schaal 1:200. 
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Figuur 47. Hoofdgebouwen van het type D3 (vervolg). Structuur 24 en 41 schaal 1:200; Structuur 25 schaal 1:300. 
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Structuur 24 (bovenste structuur in figuur 47) valt op door de zware aanbouw in het oostelijke deel van 

de plattegrond. Deze aanbouw heeft afmetingen van 8,7 x 5,6 m en is opgebouwd uit drie rijen van vier 

zware, dicht op elkaar geplaatste palen. De afstand tussen deze palen bedraagt 2,2 tot 3,6 m. Inclusief 

deze aanbouw heeft het gebouw een lengte van 28 m. Als wordt gekeken naar de diepte van de 

paalkuilen, die vergelijkbaar zijn met de staanderparen, lijkt het waarschijnlijk dat dit deel van het 

gebouw voorzien is geweest van een verdieping. Het gebouw heeft een treffende parallel in Barneveld-

Harselaar-Zuid. Hier is een huisplattegrond van het type Gasselte B op een gegeven moment verlengd 

met een aanbouw (voorhuis/opkamer?) tegen de westelijke zijde, waarmee het gebouw een lengte 

verkreeg van in totaal voorzien 32,2 m (figuur 48).81   

 

 

Figuur 48. Huisplattegrond structuur 25/88 uit Harselaar-Zuid. Boven: oorspronkelijke interpretatie; onder: 

gebouwplattegrond zonder reparatiesporen. Naar Meurkens 2018, 118. 

                                                           
81 Meurkens 2018, 115. 
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Op het eerste gezicht oogt deze plattegrond zeer rommelig, maar vermoedelijk is sprake van een 

aantal herstel- en/of reparatiemomenten in de aanbouw. Als deze worden weggelaten, ontstaat een 

gebouw dat vrijwel identiek is aan structuur 24 in Putten-Rimpeler. Evenals in Putten-Rimpeler het 

geval is, is ook juist binnen de aanbouw in Harselaar-Zuid een grote hoeveelheid vondstmateriaal 

aangetroffen. Dit duidt mogelijk op de aanwezigheid van een woon-/keukengedeelte in dit deel van de 

plattegrond. 

De startdatering van het gebouwtype is lastig te bepalen, omdat in de meeste sporen sprake is van 

opgespit ouder vondstmateriaal (tabel 13). Als uitsluitend wordt gekeken naar de start- en einddatering 

van het vondstmateriaal krijgen de gebouwen een te vroege startdatering. Om deze ruis uit te filteren is 

daarom gebruik gemaakt van de zogenaamde five-number summary, waarmee kan worden bepaald 

binnen welke dateringsrange het grootste deel van het aardewerk valt. Hiermee kan opgespit ouder 

vondstmateriaal worden uitgefilterd. Deze werkwijze levert overigens uitsluitend betrouwbare resultaten 

indien er gerekend kan worden met grotere vondstaantallen. Er is daarom alleen gekeken naar de 

datering van het aardewerk uit structuur 24, 41 en 98, waaruit respectievelijk 1028, 58 en 157 

fragmenten aardewerk afkomstig zijn. In tabel 13 is het dateringsbereik opgenomen van quantiel 1 en 

quantiel 3, waarmee 50% van het vondstmateriaal vertegenwoordigd is. Terwijl de begin- en 

einddateringen van het aardewerk een dateringsrange van meer dan driehonderd jaar laten zien, 

worden de huisplattegronden met deze methode binnen een periode van honderd jaar gedateerd. Op 

basis van de datering van de individuele huisplattegronden lijkt het huistype D3 in gebruik te zijn 

geweest van de tiende tot en met de dertiende eeuw. Aanvullend op deze datering is van hout uit een 

waterput op erf 1 dendrochronologisch een kapdatum rond 1340 vastgesteld, wat duidelijk maakt dat 

het type wellicht tot in de veertiende eeuw in gebruik is gebleven.  

structuur type erfnr begin eind q1 q3 

4 D3 5 900 1205   

22 D3 2 900 1250   

24 D3 3 875 1350 960 1014 

25 D3 1 900 1350   

41 D3 4 900 1250 1167 1219 

98 D3 0 900 1350 1196 1287 

Tabel 13. Begin- en einddatering van het aardewerk uit gebouwen van het Gebouwtype D3. 

Na 1350 kan in Rimpeler geen bewoning meer worden aangetoond. Over de gebouwtypologie uit de 

gevorderde late middeleeuwen of de nieuwe tijd kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan.  

6.3.8 Onbekend gebouwtype 

Gebouwstructuur 77 (figuur 49) kan niet binnen de bovenstaande gebouwtypologie worden 

ondergebracht. Het gaat om een rechthoekig gebouw met een opvallend brede ingang halverwege de 

plattegrond. Op basis van die ingangspartij is het gebouw in het veld in eerste instantie in de late 

ijzertijd gedateerd. Bij nader inzien is deze interpretatie niet houdbaar. Voor een typologische datering 

in de late ijzertijd ontbreken een duidelijke ingangspartij, duidelijke middenstaanders en is de afstand 

tussen de wandpalen en de buitenstaanders te groot. 

Het gebouw heeft afmetingen van 13,1 x 7,5 m en is opgebouwd uit zowel zeer regelmatig geplaatste 

wandpalen als buitenstaanders waarbij, afgaande op de spoordieptes, de buitenstaanders een groot 

gedeelte van de daklast hebben gedragen. De wandpalen en de buitenstaanders zijn gekoppeld, 
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waarbij steeds tussen twee buitenstaanders een extra wandpaal is geplaatst. In verschillende delen van 

de plattegrond zijn resten van standgreppels opgetekend, wat erop wijst dat de (vlechtwerk) wanden 

oorspronkelijk in een greppel geplaatst zijn geweest. In iedere helft van de plattegrond zijn drie 

buitenstaanders geplaatst, terwijl de korte zijden niet zijn voorzien van buitenstaanders. 

Het huis toont gelijkenissen met het door Waterbolk beschreven type Odoorn C, met als belangrijkste 

verschil dat deze plattegronden drieledig zijn, vergelijkbaar met de in Kootwijk aangetroffen huizen, en 

met een lengte van 17 tot 26 m aanzienlijk langer. Het type Odoorn C wordt door Waterbolk gedateerd 

in de achtste eeuw.82 In Putten zijn geen vondsten uit sporen van de plattegrond afkomstig, zodat geen 

datering mogelijk is. Indien de toewijzing aan het type Odoorn C uit de achtste eeuw correct is, zou 

structuur 77 bij de vroegste huizen in Putten-Rimpeler horen. De rechthoekige vorm van het huis is 

opvallend, aangezien alle gelijktijdige huizen bootvormig zijn. 

                                                           
82 Waterbolk 2009, 90. 
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Figuur 49. Structuur 77. Schaal 1:100. 

6.4 Schuren 

In totaal zijn 23 gebouwen als schuur geïnterpreteerd. De details van de schuren zijn weergegeven in 

tabel 14, de structuren zelf zijn afgebeeld in figuur 50 tot en met figuur 53. In veel gevallen zijn de 

schuren, evenals de hoofdgebouwen, bootvormig en eenbeukig. Een minderheid van zeven gebouwen 

is rechthoekig van vorm, deze dateren allemaal uit de vroege middeleeuwen.  
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Figuur 50. Schuren uit de volle- en late middeleeuwen. Schaal: 1:200. 
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Figuur 51. Schuren uit de volle- en late middeleeuwen (vervolg). Schaal: 1:200. 
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Figuur 52. Schuren uit de vroege, volle en late middeleeuwen. Schaal: 1:200. 
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Figuur 53. Schuren uit de vroege, volle en late middeleeuwen (vervolg). Schaal: 1:200. 
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Op basis van de vorm, maar ook op basis van de afmetingen, is het soms moeilijk om het onderscheid 

te maken tussen een schuur en een hoofdgebouw. Zo is structuur 3 geduid als schuur, terwijl dat 

gebouw de afmetingen heeft van een hoofdgebouw (23,1 x 6,6 m). Structuur 68, eveneens geduid als 

schuur, is net als de hoofdgebouwen uit de vroege middeleeuwen voorzien van buitenstaanders. 

Wanneer de interpretatie als hoofdgebouw of schuur niet direct duidelijk was, is gekeken naar 

bijvoorbeeld de afmetingen, aanwezigheid van kubbingen of de associatie met andere gebouwen op het 

erf.  

Afgezien van structuur 40 (figuur 53) zijn alle schuren eenbeukig van opbouw. Structuur 40 betreft een 

tweebeukige schuur met afmetingen van 10,8 x 4,4 m. Opvallend bij deze structuur is dat de rij 

middenstaanders afwijkend gepositioneerd is ten opzichte van de beide rijen wandpalen. Beide rijen 

buitenstaanders zijn in een licht gebogen lijn geplaatst, waardoor de schuur zwak bootvormig is. Als 

gevolg van de verspringende positie staan de palen in de breedte van het gebouw niet in één lijn. De 

middenstaanders zijn bovendien groter uitgevoerd dan de wandpalen en ook dieper gefundeerd. 

Daarnaast valt op dat de structuur niet geheel rechthoekig van vorm is, maar richting de oostelijke 

korte zijde taps toe loopt. Het gebouw is goed vergelijkbaar met een schuur die is opgegraven in Ede-

Park Reehorst. Ook dit gebouw is opgebouwd uit drie rijen staanders die niet precies parallel aan 

elkaar zijn geplaatst. Houtskool uit één van de paalkuilen is gedateerd tussen 722 en 945.83 

Het merendeel van de schuren dateert op basis van vondstmateriaal of ligging binnen een gedateerd 

erf uit de volle- of late middeleeuwen. Slechts zes schuren kunnen met zekerheid aan de vroege 

middeleeuwen worden toegeschreven. De schuren uit de vroege middeleeuwen tonen qua opbouw 

sterke gelijkenissen met de hoofdgebouwen. In alle gevallen gaat het om eenbeukige structuren. Drie 

schuren zijn bootvormig, terwijl twee schuren rechthoekig van vorm zijn. De afmetingen variëren van 

6,8 x 3,4 m (structuur 69) tot 12,4 x 7,1 m (structuur 68). De rechthoekige schuren zijn qua opbouw 

onderling goed vergelijkbaar: de lange wanden zijn opgebouwd uit regelmatig geplaatste palen die qua 

ingravingsdiepte vergelijkbaar zijn. In de korte wanden is wel verschil te zien. Zo wordt de korte wand 

van structuur 69 gevormd door een enkele, vrij diep ingegraven sluitpaal, terwijl de westelijke korte 

zijde van structuur 114 wordt gevormd door vrij dicht op elkaar geplaatste palen die minder diep zijn 

ingegraven. We moeten ons er dus van bewust zijn dat sprake kan zijn ven verschillende bouwstijlen. 

Structuur 68 en 82 tonen langs delen van de lange wanden buitenstaanders, vergelijkbaar met het 

hoofdgebouwtype Kootwijk A2 of Odoorn C. In structuur 68 zijn delen van een standgreppel 

waargenomen, wat aantoont dat sommige wanden in greppels geplaatst zijn geweest. Slechts twee 

gebouwen kunnen op basis van vondstmateriaal worden gedateerd. Structuur 52 dateert op basis van 

het aardewerk tussen 875 en 925, terwijl structuur 68 dateert tussen 750 en 850. Structuur 69 kan niet 

op basis vondstmateriaal worden gedateerd, maar de ligging van dit gebouw binnen erf 7 maakt een 

datering tussen 750 en 850 aannemelijk.  

De schuren uit de volle- en late middeleeuwen zijn qua opbouw sterk vergelijkbaar met de 

hoofdgebouwen, met als uitzondering dat de schuren niet van kubbingen zijn voorzien. Vergeleken met 

de schuren uit de vroege middeleeuwen, gaat het om forse gebouwen met afmetingen die variëren van 

9,9 x 5,6 m (structuur 11) tot 23,1 x 6,6 m (structuur 3). Negen schuren hebben een lengte van meer 

dan vijftien m en zijn dus groter dan de hoofdgebouwen uit de vroege middeleeuwen. Qua opbouw van 

de lange wanden zijn alle grote bootvormige plattegronden vergelijkbaar. Het grootste verschil zit in de 

                                                           
83 Norde 2019, 122. 
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wijze waarop de korte zijden van de schuren zijn gevormd. Hierin valt onderscheid te maken tussen 

schuren waarvan beide korte wanden open zijn, structuren met één open zijde en één gesloten zijde 

(zowel met één als twee sluitpalen) en structuren waarvan beide korte zijden gesloten zijn, hetzij met 

één, hetzij met twee sluitpalen. Qua bouw zijn de schuren te vergelijken met hoofdgebouwen van het 

type Gasselte B.84 Het merendeel van de grote bootvormige schuren die op basis van vondstmateriaal 

gedateerd kunnen worden, dateert tussen 1150 en 1250. Noemenswaardig is een paalstomp die nog 

aanwezig was in paalkuil S4085 van structuur 42. Een houtmonster van deze paal is 

dendrochronologisch gedateerd na 1114. 

                                                           
84 Vergelijk Waterbolk 2009, 112-122. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [100] 

struct erf lengte breedte Buiten 

staanders 

Vorm Opmerkingen Datering 

3 5 23,1 6,6 geen bootvormig beide korte zijden 1 

sluitpaal 

mela 

10 5 16,4 6,1 geen bootvormig 1 sluitpaal in 

westelijke korte 

wand 

mela 

11 5 9,9 5,6 geen bootvormig Oversneden door str. 

10. Geen sluitpalen 

in korte zijden.  

mela 

12 5 10,8 6,7 geen bootvormig geen sluitpalen in 

korte wanden 

900-1250 

13 5 6,6 6,4 geen rechthoekig rechthoekige schuur, 

6 palen 

1150-1250 

32 2 18,3 6,7 geen bootvormig westelijke korte zijde 

open, in oostelijke 

korte wand 1 

sluitpaal. 

mela 

33 3     geen onregelmatig aanbouw aan 

hoofdgebouw 

900-1250 

34 3 19,5 7,6 geen bootvormig beide korte zijden 1 

sluitpaal 

1150-1250 

36 1 20 7,0 geen bootvormig westelijke korte zijde 

1 sluitpaal, oostelijke 

zijde zonder sluitpaal 

1150-1350 

38 3 20,1 6,9 geen rechthoekig beide korte wanden 

met 1 sluitpaal.  

mela 

37 1 14,6 4,3 geen rechthoekig beide korte wanden 

zonder sluitpaal 

mela 

39 3 14,2 6,5 geen bootvormig westelijke korte 

wand 1 sluitpaal, 

oostelijke zijde 2  

1150-1250 

40 999 10,8 4,4 geen rechthoekig tweebeukige schuur, 

loopt taps toe 

mela 

42 4 18,9 7,6 geen bootvormig beide korte wanden 

afgesloten door 

centrale paal. Lijkt 

later te zijn 

herbouwd (structuur 

90 oversnijdt) 

1150-1250 

43 4 15,5 5,7 geen bootvormig deels buiten 

plangebied, 

oostelijke korte wand 

met 1 sluitpaal. 

1150-1250 

52 9 8,1 4,0 geen rechthoekig kleine rechthoekige 

schuur, niet 

compleet 

875-925 

62 4 11,3 7,6 geen bootvormig beide korte zijden 

zonder sluitpalen 

1150-1250 
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68 7 12,4 7,1 langs 

beide 

lange 

wanden 

bootvormig Vergelijkbaar met 

Odoorn C, wand 

gedeeltelijk in 

standgreppel 

750-850 

69 7 6,8 3,4 geen rechthoekig in beide korte zijden 

1 sluitpaal 

750-850 

82 8 11,2 6,8 langs 

beide 

lange 

wanden 

bootvormig buitenstaanders 

slecht 

geconserveerd. 

oostelijke korte wand 

1 sluitpaal, 

westelijke korte 

wand 2 sluitpalen 

mevc-mevd 

88 8 8,6 2,8 geen bootvormig slecht 

geconserveerd 

mevc-mevd 

89 1 15,4 4,9 geen bootvormig slecht 

geconserveerd 

mela 

90 4 17,1 8,1 geen bootvormig niet geheel binnen 

plangebied gelegen 

1150-1250 

114 7 12,1 5,1 geen rechthoekig   mevc-mevd 

Tabel 14. Kenmerken van de schuren in Putten-Rimpeler. Mela = late middeleeuwen A; mevc = vroege 

middeleeuwen C; mevd = vroege middeleeuwen D. 
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6.5 Roedenbergen 

Roedenbergen zijn over het algemeen veelhoekige, vijf- of zespalige gebouwen, soms voorzien van 

een centrale paal in het midden van de plattegrond (figuur 54). Het dak van deze gebouwen kon naar 

behoefte in hoogte versteld worden, afhankelijk van het volume van de opgetaste producten zoals hooi 

of graan.85 In de middeleeuwen vormden de roedenbergen een vast element op het erf. Ze waren vaak 

in korte rijen langs de randen van het erf geplaatst. Een mooi voorbeeld hiervan vormen de 

roedenbergen op erf 5 uit de volle middeleeuwen. Hier zijn drie roedenbergen op een rij geplaatst langs 

de noordelijke grens van het erf. Het gebouwtype lijkt voor het eerst in de volksverhuizingstijd op te 

komen en blijft daarna gedurende de vroege, volle en late middeleeuwen in zwang. 

 

Figuur 54. Een gereconstrueerde roedenberg in het nagebouwde vroegmiddeleeuwse dorp Freilichtlabor 

Lauresham (D). Foto gemaakt door de hoofdauteur. 

In Putten-Rimpeler zijn in totaal 21 roedenbergen herkend. Slechts in drie gevallen gaat het om een 

zespalig exemplaar, zestien roedenbergen zijn opgebouwd uit vijf palen. Twee roedenbergen zijn niet 

compleet bewaard gebleven, waardoor niet kon worden vastgesteld of deze gebouwen uit vijf of zes 

palen waren opgebouwd. De maximale diameter van de gebouwen varieert van 3,5 tot 6,0 m. Zoals te 

zien in tabel 15 is er geen direct verband tussen de afmetingen van het gebouw en het aantal palen 

waarmee de roedenberg is opgebouwd. De gebouwen met de grootste doorsnede zijn opgebouwd uit 

vijf palen (structuur 6 en 9), terwijl een zespalige roedenberg hoort bij de kleinste structuren (structuur 

                                                           
85  Waterbolk 2009, 129. 
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9). Wat verder opvalt in deze tabel is dat het aantal roedenbergen per erf sterk wisselt. Op sommige 

erven zijn geen roedenbergen aangetroffen, terwijl op erf 7 in totaal zes roedenbergen hebben gestaan. 

Opvallend is dat roedenbergen niet op alle erven uit de volle middeleeuwen zijn aangetroffen, maar 

zich voornamelijk binnen de erven uit de vroege middeleeuwen concentreren (figuur 55). Aangezien op 

de erven uit de volle middeleeuwen sprake is van grote schuren lijkt het aannemelijk dat de voorraden 

deels in deze schuren zijn opgeslagen. Mogelijk hebben de roedenbergen dus in de loop van de volle 

middeleeuwen hun functie verloren. 

structuur diameter aantal palen erfnummer 

63 3,5 5 12 

70 3,5 5 8 

85 3,5 5 7 

93 3,6 5 7 

20 3,8 5 7 

78 3,8 5 7 

59 3,9 6 9 

60 3,9 5 9 

7 4,2 5 5 

80 4,2 5 12 

31 4,3 5 3 

23 4,4 5 3 

86 4,5 5 7 

35 4,7 5 3 

47 4,8 5 10 

81 4,8 6 6 

87 5 6 7 

50 5,2 5 10 

74 5,4 5 10 

9 6 5 5 

6 6 5 5 

Tabel 15. Overzicht van de roedenbergen in Putten-Rimpeler, gesorteerd op oplopende diameter. 
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Figuur 55. Ligging van de roedenbergen binnen het onderzoeksgebied. 
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6.6 Hutkommen 

Hutkommen of kuilhutten zijn kleine bijgebouwen met een verdiepte vloer waarvan het dak werd 

gedragen door twee, vier of meer palen die in Oost-Nederland voorkomen van de Romeinse tijd en een 

hoogtepunt kennen in de vroege middeleeuwen. Zoals in het bovenstaande al even genoemd, zijn bij 

opgravingen in Kootwijk en Uddel tot wel 180 van dergelijke gebouwen aangetroffen.  

De kuilen van de verdiepte vloer zijn overwegend rechthoekig tot afgerond-rechthoekig van vorm en het 

hebben een lengte tussen twee en vier meter en een breedte anderhalf en drie meter. Waterbolk 

onderscheidt de volgende typen: 

 Kuilhutten zonder standspoor met (a) nul palen, (b) twee middenpalen in de korte wanden, (c) twee 

middenpalen in de korte wanden en vier hoekpalen en (d) twee middenpalen in de korte wanden, vier 

hoekpalen en twee palen midden in de lange wanden; 

 Kuilhutten met standspoor met (e) twee middenpalen in de korte wanden, (f) twee middenpalen in de 

korte wanden en vier hoekpalen en (g) twee middenpalen in de korte wanden, vier hoekpalen en 

twee palen midden in de lange wanden.86 

In Putten-Rimpeler zijn binnen een vrij beperkt deel van het plangebied in totaal veertien hutkommen 

aangetroffen. Deze zijn allemaal te koppelen aan vroegmiddeleeuwse erven. In tabel 16 is een 

overzicht weergegeven van de kenmerken van de hutkommen. Dit maakt duidelijk dat de meeste 

hutkommen afmetingen hebben die variëren van 1,6 x 2,3 m tot 2,2 x ,3,4 m. Uitzondering geldt voor 

structuur 128, die met een lengte van 4,7 m uitzonderlijk lang is. De meeste hutkommen kennen een 

eenvoudige opbouw, met twee tegenover elkaar gelegen palen in de beide korte wanden zonder 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van een standgreppel (type b). Slechts bij twee hutkommen zijn 

aanwijzingen gevonden voor de plaatsing van een vlechtwerk wand in een standgreppel. 

Noemenswaardig is structuur 26, waar aan de onderzijde van de verdiepte vloer de resten van smalle 

planken zijn gevonden, wat een aanwijzing is dat de vloer met planken bekleed is geweest. 

                                                           
86 Waterbolk 2009, 122. 
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Figuur 56. Een gereconstrueerde hutkom in het nagebouwde vroegmiddeleeuwse dorp Freilichtlabor Lauresham 

(D). Foto gemaakt door de hoofdauteur. 

Opvallend is de ongelijke verdeling over de erven. Op vijf erven komt één hutkom voor, op sommige 

erven zijn geen hutkommen aangetroffen, terwijl binnen erf 7 vijf hutkommen zijn opgetekend (figuur 57 

en tabel 16). Als we kijken naar de datering van de hutkommen wordt duidelijk dat dit type bijgebouw in 

Rimpeler uitsluitend in de vroege middeleeuwen in gebruik was. Op de erven uit de volle of late 

middeleeuwen zijn geen hutkommen aangetroffen. Het lijkt erop dat de hutkom reeds in de tiende eeuw 

niet meer in gebruik was. 
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Figuur 57. Ligging van de hutkommen binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [108] 

structuur lengte breedte type Waterbolk erf opmerking 

119 3,2 2,2 b 7   

120 2,8 1,7 b 12   

121 3,2 2,2 b 9   

122 3,5 2 b 13 slecht geconserveerd, onregelmatige kuil 

123 2,7 1,6 d 16 slecht geconserveerd, meerdere palen verloren 

124 3,4 2,2 b 12   

125 3,1 2,2 f 7   

126 3 2 b 7 resten van balken op de vloer 

127 2,6 2,2 a 7 afwijkende vorm, wel vlakke kuilbodem 

128 4,7 2,2 e 7 

tegen de wand van hoofdgebouw aangebouwd, 

vermoedelijk gelijktijdig 

129 3,3 2,2 b 7   

130 2,4 1,6 b 7 1 paal ontbreekt 

131 2,3 1,6 b 7   

133 2,5 1,6 b 17   

Tabel 16. Overzicht van de hutkommen, type hutkom en het erfnummer waar een hutkom aan is gekoppeld. 

6.7 Veekraal 

In het zuidwestelijke deel van de nederzetting uit de vroege middeleeuwen is een serie standgreppels 

en losse paalkuilen aangetroffen waarin een hekwerk geplaatst is geweest. Hiermee wordt een min of 

meer ovaal gevormd terrein omgeven met een diameter van maximaal 26 m (figuur 58). Van het 

grootste deel van de structuur zijn de standgreppels bewaard gebleven, in het oostelijke deel waren 

uitsluitend nog de onderkanten van de dieper ingeslagen palen aanwezig. Daarnaast is een deel van de 

structuur verstoord als gevolg van de inslagkrater van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De 

precieze vorm en de locatie van een eventuele ingang tot het omheinde terrein is mede daardoor niet 

duidelijk. 

De structuur wordt op basis van de vorm geïnterpreteerd als veekraal, een ronde of ovale omheinde 

ruimte waarbinnen vee werd gehouden. Verschillende oversnijdende greppels en greppels die min of 

meer parallel aan elkaar lopen, tonen dat de veekraal enkele malen is herbouwd en uitgebreid. 
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Figuur 58. Detail van de veekraal. 
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6.8 Hekwerken, erfafscheidingen en palissade 

 

Figuur 59. Overzicht van de hekwerken rondom en binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting. 
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Dankzij de goede conservering van de vindplaats zijn tijdens het onderzoek ook veel ondiepe 

fenomenen opgetekend, waarbij het vooral gaat om ondiepe greppels, standgreppels en stakenrijen. 

Deze fenomenen zijn afkomstig van hekwerken, vooral gebruikt als erfafscheiding of om specifieke 

delen van erven af te bakenen. In de meeste gevallen gaat het om vrij korte hekwerken, met een lengte 

van niet meer dan enkele meters, maar in sommige gevallen konden de hekwerken over enkele 

tientallen meters worden opgetekend.  

 

Figuur 60. Voorbeeld van een hek dat is gebruikt als erfafscheiding (Freilichtlabor Lauresham (D), foto gemaakt 

door de hoofdauteur). 

De hekwerken maken het in sommige gevallen mogelijk om individuele erven te herkennen of binnen de 

erven specifieke delen aan te wijzen. De meeste hekwerken zijn aangetroffen rondom en binnen de 

nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Als de hekwerken langs de buitengrens van de nederzetting 

worden gevolgd, wordt een ovale structuur zichtbaar. Hierbinnen is de nederzetting opgedeeld in 
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afgerond rechthoekige blokken. Sommige huizen zijn geclusterd binnen hetzelfde blok gelegen. Het 

geheel werkt de indruk van een enigszins planmatig uitgelegde nederzetting (figuur 61), waarbij 

uiteraard wel rekening moet worden gehouden met het feit dat lang niet alle erven gelijktijdig bewoond 

zijn geweest. 

 

Figuur 61. Detail van de van de hekken rondom en binnen de kern van de nederzetting uit de vroege 

middeleeuwen. 

Naast de ondiep gefundeerde hekken is rondom erf 7 een zwaardere constructie aangebracht. Deze 

bestaat uit een standgreppel, daarnaast waren direct buiten de greppel extra palen ter versteviging 

aangebracht. Door deze ten opzichte van de andere hekwerken zwaardere uitvoering is de constructie 

rondom erf 7 geïnterpreteerd als palissade, hoewel de structuur niet direct een verdedigende functie 

zal hebben gehad. De omtrek van het terrein dat door de palissade wordt omgeven, bedraagt ruim 

320 m (figuur 62). 
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Figuur 62. Detail van de palissade rondom erf 7. 
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6.9 Karrensporen 

 

Figuur 63. Ligging van de karrensporen binnen het onderzoeksgebied. 
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Centraal in het plangebied is een serie karrensporen aangetroffen. Deze hebben globaal een noord-

zuid oriëntatie, maar buigen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied licht af richting het 

westen. Uit de sporen is weinig vondstmateriaal afkomstig, zodat een nauwkeurige datering niet 

mogelijk is. Aardewerk uit de sporen dateert tussen 1150 en 1350. Verder is duidelijk dat de 

karrensporen verschillende huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen en het hekwerk van erf 7 

oversnijden, zodat een aanvangsdatering in de vroege middeleeuwen onwaarschijnlijk is. Wat verder 

opvalt, is dat de sporen de meeste gebouwen uit de volle en late middeleeuwen lijken te respecteren. 

Dit maakt het aannemelijk dat de karrensporen gelijktijdig met deze gebouwen dateren. Mogelijk gaat 

het om de middeleeuwse voorganger van de latere Rimpelerweg. Er zijn geen karrensporen 

aangetroffen die met zekerheid in de vroege middeleeuwen gedateerd kunnen worden, maar het lijkt 

aannemelijk dat ook de vroegmiddeleeuwse bewoning georiënteerd is geweest op een doorgaande 

weg, vergelijkbaar met andere vroegmiddeleeuwse nederzettingen op de Veluwe.87  

                                                           
87 Vergelijk bijvoorbeeld Heidinga 1984, 254. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [116] 

6.10 Waterputten en waterkuilen 

 

Figuur 64. Overzicht van de waterputten en waterkuilen binnen het onderzoeksgebied. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [117] 

Verspreid over het onderzoeksgebied zijn in totaal twintig waterputten en veertien waterkuilen 

aangetroffen (figuur 64). Het onderscheid tussen een waterput en een waterkuil is in het veld gemaakt 

op basis van de aan- of afwezigheid van een houten beschoeiing. Afgezien van twee waterkuilen uit de 

late ijzertijd, dateren deze allemaal uit de vroege, volle en late middeleeuwen. Hierbij is het opvallend 

dat op lang niet alle erven uit de vroege middeleeuwen een waterput aanwezig is, terwijl op alle erven 

uit de volle middeleeuwen juist meerdere waterputten aanwezig waren.  

In het onderstaande wordt ingegaan op de kenmerken van de watervoorziening binnen de nederzetting. 

In hoofdstuk 17 wordt nader ingegaan op de beschrijving van de houtresten uit de waterputten. 

spoor erf soort vlak 

(NAP) 

basis 

(NAP) 

datering 

7281 7 boomstam 9 7,04 750-850 

4444 10 boomstam 8,7 6,8 750-900 

5042 9 boomstam 8,37 6,7 750-900 

5879 ? boomstam 8,7 6,8 750-900 

7800 6 boomstam 8,9 7,4 750-900 

7901 6 boomstam 8,9 7,5 750-900 

8834 12 boomstam 8,9 6,84 750-900 

9031 6 plank 9 7,1 750-950 

8269 6 plank 8,88 7 750-950 

5541 10 plank 8,14 6,84 835 

1607 1 boomstam 7,74 5,84 1029 

1071 5 boomstam 8,58 6 1061 

1466 5 boomstam 8,57 6,37 1176 

2633 3 boomstam 8,39 5,89 900-1100 

1050 5 boomstam 8,6 6,4 900-1200 

9287 4 boomstam 7,9 6,2 1150-1250 

2449 2 boomstam 8,13 6,08 1180 

3973 4 boomstam 8 5,8 1150-1250 

5043 9 boomstam 8,3 6,1 1250-1350 

2773 1 tonput 7,28 5,77 1328 

Tabel 17. Overzicht van de kenmerken van de waterputten, gesorteerd op ouderdom. 

De waterputten kunnen op basis van de wijze waarop de putschacht is vervaardigd worden ingedeeld in 

drie types: boomstamput, planken put en tonput. Hiervan is de boomstamput met negentien exemplaren 
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verreweg het meest aangetroffen (tabel 17). Waterputten met een putschacht opgebouwd uit planken 

zijn drie keer aangetroffen en de tonput slechts één keer.  

De boomstamputten dateren zowel uit de vroege- als uit de volle en late middeleeuwen. De planken 

waterputten dateren op basis van vondstmateriaal en hun ligging binnen specifieke erven alle uit de 

vroege middeleeuwen. Alleen van S5541 kon door middel van dendrochronologisch onderzoek de 

precieze ouderdom worden bepaald. Hout dat in deze waterput is gebruikt, is afkomstig van een eik die 

omstreeks 835 is gekapt. Van de overige planken waterputten kon geen exacte datering worden 

vastgesteld. Hoewel de planken voldoende jaarringen bevatten, hebben geen van de 

dendrochronologische monsters een datering opgeleverd. Het vondstmateriaal dat uit deze waterputten 

afkomstig is, dateert tussen 750 en 900. Van de tonput kon wel een exacte datering worden 

vastgesteld. Duigen die in deze ton zijn gebruikt, zijn vervaardigd uit een eik die omstreeks 1327 is 

gekapt. 

De planken waterputten kennen verschillende constructiewijzen. S5541 bevatte een houten kern die 

was vervaardigd uit verticaal geplaatste smalle planken. Deze planken waren overnaads geplaatst, wat 

wil zeggen dat de planken deels overlapten. Opvallend is dat tijdens het onderzoek geen aanwijzingen 

zijn gevonden voor verbindingen tussen de afzonderlijke planken. De waterput is, nadat deze in onbruik 

was geraakt, gedeeltelijk ontmanteld. Hierdoor was van de houten constructie minder dan de helft 

bewaard gebleven. 

 

Figuur 65. Detail van waterput S5541 waarvan de houten kern is gemaakt uit verticaal geplaatste, overlappende 

(overnaads geplaatste) planken.  
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Waterput S9031 kent een andere constructiewijze. Hier zijn de houten planken horizontaal bevestigd 

tegen vier zeer diep ingeslagen, aangepunte palen. Opmerkelijk hierbij is dat twee palen aan de 

binnenzijde van de constructie waren geplaatst, terwijl de twee andere palen juist buiten de constructie 

stonden. Een deel van de planken zat geklemd tussen de palen aan een buitenzijde, terwijl de palen 

aan de binnenzijde er juist voor zorgden dat de constructie niet naar binnen toe kon inzakken (figuur 

66). 

 

Figuur 66. Bovenaanzicht van de houten constructie binnen waterput S9031. 

De derde waterput met een uit planken vervaardigde putschacht (S8269) kende wederom een andere 

constructiewijze. Deze constructie was vervaardigd uit horizontaal geplaatste dikke, eikenhouten 

planken die door middel van inkepingen in elkaar grepen. Iedere plank had hierbij aan beide zijden 

twee inkepingen, waarmee hij op de onderliggende plank kon worden bevestigd en waarin vervolgens 

tevens de inkeping van de erboven geplaatste plank viel. Van de constructie waren vier complete 

gestapelde lagen bewaard gebleven. Details van deze constructie zijn afgebeeld in figuur 67. 
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Figuur 67. Details van de constructie van waterput S8269. 

De boomstamputten kenden allemaal een vergelijkbare constructie. De putschacht was in alle gevallen 

vervaardigd uit een uitgeholde boomstam. Om de boomstam uit te kunnen hollen werd deze eerst in 

twee delen gekliefd. Vervolgens werden beide helften uitgehold. De onderkanten van de beide helften 

werden vervolgens afgeschuind, wat het makkelijker maakte om de putschacht, eenmaal in de kuil 

geplaatst, verder en steviger in de grond te kunnen plaatsen. Vervolgens werden beide helften rechtop 

geplaatst in een grote trechtervormige kuil en aan elkaar verbonden. In verschillende waterputten zijn 

in beide helften op verschillende hoogtes houten pennen gevonden, waaraan resten van touw 

bevestigd waren (figuur 68). Met behulp van dit touw, dat stevig rondom de pennen werd gewikkeld, 

konden de beide helften stevig aan elkaar bevestigd worden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

de resterende naden extra werden opgevuld met bijvoorbeeld mos om de constructie waterdicht te 

maken. 
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Figuur 68. Detail van houten pennen in twee helften van een uitgeholde boomstam. Tussen de twee pennen zijn 

aan de onderzijde restanten van touw zichtbaar. 

In één waterput is voor de putschacht gebruik gemaakt van een afgedankte (wijn?)ton (S2773). Het 

hout dat is gebruikt voor het vervaardigen van de duigen is gekapt tussen 1332 en 1350 en is afkomstig 

uit Polen. De ton was ingegraven in een venig pakket dat werd afgedekt door dekzand. Vermoedelijk 

vormde dit veen een instabiele ondergrond, waardoor de ton scheef is gezakt. Om verder verzakken te 

voorkomen waren aan weerszijden van de ton twee rechthoekige balken geplaatst (figuur 69). De ton is 

vermoedelijk compleet aangevoerd voordat deze werd geplaatst, getuige de vondst van de bodem van 

de ton in de insteek van de waterput. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [122] 

 

Figuur 69. De houten tonput, ingegraven in een venig pakket onder dekzand. Aan weerszijden van de houten ton is 

een houten balk zichtbaar. 

Voor alle waterputten was een brede, trechtervormige kuil gegraven tot ruim onder de grondwaterstand. 

Deze kuilen waren rond tot ovaal van vorm en hadden een diameter tussen 2,0 en 5,2 m. Als wordt 

gekeken naar de datering van de waterputten, dan lijken de waterputten uit de vroege middeleeuwen 

overwegend een smallere insteek te hebben dan de waterputten uit de volle en de late middeleeuwen. 

Ook was de diameter van de gebruikte bomen in de vroegmiddeleeuwse putten gemiddeld kleiner. 

Verder valt op dat de ingravingsdiepte van de waterputten in de loop van de tijd fors veranderde. In 

tabel 17 zijn verschillende hoogtes ten opzichte van NAP weergegeven. Als eerste de hoogte van het 

vlak waarop de insteek van het spoor voor het eerst zichtbaar werd. De tweede hoogte betreft het 

niveau tot waarop de houten putschacht was ingegraven. Met name deze tweede hoogte vertoont forse 

verschillen. De waterputten uit de vroege middeleeuwen zijn ingegraven tot een diepte tussen 7,5 en 

6,8 m +NAP, terwijl de waterputten uit de volle en late middeleeuwen zijn ingegraven tot een diepte 

tussen 6,1 en 5,77 m +NAP, waarbij geldt dat de jongste waterput (S2773) tot het laagste niveau is 

ingegraven. Naast het feit dat de waterputten zelf in de loop van de tijd in een lager deel van het 

landschap komen te liggen, kan dit een aanwijzing zijn voor het dalen van de grondwaterstand in de 

loop van de tijd. 

Het hout van alle waterputten is in het veld bemonsterd en gewaardeerd door een houtspecialist. Uit de 

waardering is gebleken dat hout van veertien waterputten mogelijk geschikt was voor een 

dendrochronologisch datering. Uiteindelijk heeft het dendrochronologisch onderzoek voor negen 

waterputten daadwerkelijk een datering opgeleverd. Helaas zijn de dateringen zeer ongelijk verdeeld 

over de totale bestaansduur van de nederzetting. Zo zijn er geen dateringen uit de achtste, tiende en 
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dertiende eeuw, terwijl het vondstmateriaal aantoont dat de nederzetting onafgebroken in gebruik is 

geweest. 

Het dendrochronologisch onderzoek heeft naast de datering van voor meerdere waterputten inzicht 

gegeven in de herkomst van het hout dat voor de putschacht is gebruikt. Dit maakt duidelijk dat 

gedurende het grootste deel van het bestaan van de nederzetting uitsluitend gebruik werd gemaakt van 

lokaal hout. De tonput uit de veertiende eeuw is vervaardigd uit hout dat afkomstig is uit Polen. 

Waterkuilen zijn, evenals waterputten, gebruikt in de watervoorziening, maar onderscheiden zich van 

de waterputten door het ontbreken van een duidelijke putschacht en door het feit dat ze aanzienlijk 

minder diep waren ingegraven dan de waterputten. Alleen in S1264 zijn verschillende eikenhouten, 

aangepunte stammen gevonden, maar deze vormden geen ononderbroken mantel. Van een van de 

stammen kan door middel van dendrochronologisch onderzoek de kapdatum worden vastgesteld na 

1166. Op basis van de vergelijking met de ingravingsdiepte van de waterputten wordt duidelijk dat de 

waterkuilen niet reikten tot onder de grondwaterspiegel. Ze zullen dus eerder hebben gediend om 

regenwater op te vangen. Om te voorkomen dat het regenwater direct in de ondergrond trok, zullen de 

kuilen op de een of andere manier bekleed moeten zijn geweest. Hier zijn echter geen aanwijzingen 

voor waargenomen. 

De waterputten lijken op het eerste gezicht vrij gelijkmatig verdeeld over het nederzettingsterrein. Als 

er in meer detail naar de verdeling van de waterputten over het nederzettingsterrein wordt gekeken, 

valt op dat niet op alle erven uit de vroege middeleeuwen een waterput aanwezig blijkt te zijn, terwijl op 

de erven uit de volle middeleeuwen juist meerdere waterputten aanwezig waren (figuur 71). In de 

vroege middeleeuwen lijkt dus sprake te zijn geweest van gemeenschappelijke waterputten, in 

tegenstelling tot de volle en late middeleeuwen wanneer ieder erf is voorzien van meerdere 

waterputten. Deze ontwikkeling wordt op meerdere plaatsen in Nederland waargenomen.88 Een 

vergelijkbare situatie is te zien in Putten-Husselerveld, waar zich bij hooguit de helft van de huizen een 

waterput bevond en in een nederzetting uit de 8e/9e eeuw in Zelhem, waar een cluster huizen 

gegroepeerd lag rondom een waterput. Groeneveldt stelt dat hier sprake lijkt te zijn van 

gemeenschappelijke waterputten. Een mogelijke verklaring voor dit gemeenschappelijke gebruik kan 

worden gevonden in de introductie van het domeinstelsel in de Karolingische tijd. Beide voorbeelden 

representeren dan agrarische domeinen waar bepaalde voorzieningen gemeenschappelijk werden 

gebruikt.89  

                                                           
88 Vergelijk Groenewoudt 2019, 81. 
89 Groenewoudt 2019, 81. 
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Figuur 70. Onderscheid tussen privé waterputten en gemeenschappelijke waterputten in Zelhem-Soerlant. Naar 

Groenewoudt 2019, 82. 

Naast de toename van het aantal waterputten, lijkt de afstand tussen het hoofdgebouw en de waterput 

in de loop van de tijd korter te worden. In de vroege middeleeuwen zijn de waterputten nog tussen de 

verschillende huizen in geplaatst, in de volle- en late middeleeuwen is de waterput direct naast het huis 

gelegen. Hierbij lijkt een lichte voorkeur te bestaan aan een plaatsing ten zuiden van het gebouw, maar 

dat geldt niet voor alle erven.  
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Figuur 71. Ligging van de waterputten ten opzichte van de hoofdgebouwen. 

 

  



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [126] 

6.11 Erven uit de vroege middeleeuwen 

 

Figuur 72. Gebouwen en erfbegrenzingen uit de vroege middeleeuwen. 

In het bovenstaande zijn de kenmerken van de in Putten-Rimpeler aangetroffen gebouwen beschreven. 

Kijken we hier op een hoger niveau naar, dan kunnen deze structuren op basis van onderlinge 

samenhang of ruimtelijke ligging binnen een door hekwerken afgescheiden areaal worden 

samengevoegd in erfstructuren. In totaal zijn aan de vroege middeleeuwen vier erven toegeschreven. 

In het onderstaande zullen de specifieke kenmerken van deze erven worden beschreven. 

6.11.1 Een erf binnen een palissade 

Direct in het oog springend is een erf dat geheel wordt omgeven door een zwaar uitgevoerd hekwerk of 

palissade (erf 7) in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. De omtrek van het terrein dat door de 

palissade (figuur 74) wordt omgeven bedraagt ruim 320 m. Het erf is min of meer rechthoekig van vorm 

en is, afgaande op de openingen in de palissade, toegankelijk geweest vanuit het noordoosten en het 

zuidwesten. In het zuidoostelijke deel lijken twee openingen zichtbaar, maar de tweede opening wordt 

veroorzaakt door een bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog (structuur 97). Hier zal het hek 

oorspronkelijk gesloten zijn geweest. De sporen in het uiterste zuidoostelijke deel van het erf waren 

minder goed bewaard, zodat het niet zeker is of ook daar een toegang tot het erf aanwezig is geweest, 

of dat de opening wordt veroorzaakt door post-depositionele processen. Het erf wordt door zowel lange 

als korte hekwerken onderverdeeld in verschillende rechthoekige of vierkante (functionele?) blokken. 

De hekken zijn over het algemeen georiënteerd op de hoofdgebouwen en lijken, in het geval van 
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structuur 76, een extra afscherming te vormen. De grote hoeveelheid hekwerken die zowel elkaar als 

verschillende (bij)gebouwen oversnijden wekt de indruk dat het erf lang bestaan heeft en enkele keren 

opnieuw is ingericht. 

 

Figuur 73. Detail van het zuidoostelijke deel van de palissade rondom erf 7. 

Binnen het erf liggen twee hoofdgebouwen (structuur 64/66 en 76), drie schuren (structuur 68, 69 en 

114), een waterput, vijf hutkommen, zes roedenbergen en een spieker. Op basis van de gelijke 

oriëntatie is het aannemelijk dat de beide hoofdgebouwen gelijktijdig bestaan hebben, maar het is ook 

mogelijk dat de hoofdgebouwen elkaar direct opvolgen. Het vondstmateriaal of de horizontale 

stratigrafie maken het niet mogelijk om een chronologisch onderscheid te maken tussen beide 

gebouwen. Twee schuren liggen tussen de beide hoofdgebouwen waarmee ze geassocieerd zijn en 

hebben exact dezelfde oriëntatie. Een derde schuur (structuur 68), eveneens met dezelfde oriëntatie, 

ligt zuidelijk van het zuidelijke hoofdgebouw. 

Zoals in paragraaf 6.3 reeds besproken, zijn de vorm en afmetingen van structuur 64/66 afwijkend van 

de overige hoofdgebouwen uit de vroege middeleeuwen in Putten-Rimpeler. Opvallend is dat alle 

hutkommen rondom deze zijn gelegen en geen enkele hutkom met zekerheid aan gebouw structuur 76 

kan worden gekoppeld. De meeste roedenbergen liggen geclusterd tussen beide hoofgebouwen in, een 

laatste roedenberg is in het uiterst noordwestelijke deel van het erf gelegen (structuur 20). 
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Het feit dat het gehele erf wordt omheind door een zwaar uitgevoerd hekwerk (de enige constructie 

binnen de nederzetting die is opgebouwd uit een combinatie van een standgreppel en buitenstaanders) 

en het gegeven dat meer dan de helft van alle hutkommen binnen dit erf zijn gevonden, wekt de indruk 

dat het erf een specifieke functie danwel een andere (hogere) status heeft gehad dan de andere erven 

die in Putten-Rimpeler zijn blootgelegd. In dat licht is de interpretatie van de vele hutkommen in 

Zutphen door Groothedde Interessant. In navolging tot onderzoek dat onder andere is gedaan in het 

vroegmiddeleeuwse Tilleda gaat Groothedde er vanuit dat de vele hutkommen die in Zutphen zijn 

aangetroffen onder andere werden gebruikt als onderkomen voor lijfeigenen.90 Hij betoogt dat 

hutkommen groot genoeg zijn om een onderkomen te vormen (het gebouw is immers aanzienlijk groter 

dan alleen de kuil) en tegelijkertijd prima geschikt waren als werkplaats. Een gecombineerde ruimte 

dus, en niet uitsluitend een werkplaats zoals de hutkommen in de Nederlandse literatuur over het 

algemeen worden gezien. Dat hutkommen kunnen zijn gebruikt als onderkomen voor lagere klassen 

zoals slaven is eerder ook al door andere Nederlandse archeologen zoals Maarten Wispelwey 

geopperd, maar deze interpretatie is nooit breed geaccepteerd geraakt.91 Buiten Nederland is het 

gebruik van de hutkom door lagere klassen overigens wel breder geaccepteerd. In Tilleda bijvoorbeeld 

worden de hutkommen toegeschreven aan onderkomens van ambachtslieden en andere afhankelijken 

die aan de burg waren verbonden. Hoewel de hutkommen rondom een keizerlijke palts wellicht niet 

vergeleken mogen worden met de landelijke nederzetting in Putten-Rimpeler, is het interessant om de 

hutkom niet puur te zien als een multifunctionele ruimte voor opslag en het uitvoeren van ambachten.  

Alles bij elkaar overziend hebben we te maken met een erf dat zich op verschillende fronten 

onderscheidt van de andere erven (zie onderstaande). Wellicht kan het erf in Putten-Rimpeler dan ook 

worden gezien als een centrale hof (curtis) dat namens het Karolingische gezag werd beheerd. Deze 

interpretatie wordt bovendien ondersteund door de aard van een later erf uit de volle en late 

middeleeuwen (zie paragraaf 6.11). 

Geen van de waterputten op het erf heeft een bruikbare dendrochronologische datering opgeleverd, 

zodat een nauwkeurige datering van het erf niet mogelijk is. Het vondstmateriaal dat verspreid over de 

sporen binnen het erf is gevonden dateert eenduidig tussen 750 en 850, waarbij een enkele 

aardewerkscherf een doorlooptijd heeft tot 950. De brede dateringsrange wordt veroorzaakt door het 

feit dat het aardewerk niet nauwkeuriger gedateerd kan worden en weerspiegelt dus niet per se de 

daadwerkelijke bewoningsduur. Aangezien de gebouwen weinig verbouwingssporen tonen, zal het erf 

naar verwachting minder lang bewoond zijn geweest. Het merendeel van het aardewerk heeft een 

einddatering rond 850, dus lijkt het gerechtvaardigd om deze datering aan te houden als einddatering 

voor het erf.  

 

                                                           
90 Groothedde 2013, 75. 
91 Wispelwey 1992, 21. 
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Figuur 74. Vereenvoudigde reconstructie van de gebouwen en waterputten binnen palissade (erf 7), inclusief 

structuurnummer. 
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6.11.2 Overige erven 

 

Figuur 75. Ligging van de hoofdgebouwen binnen de erfbegrenzingen. 

Zoals in het bovenstaande al even opgemerkt, kunnen op basis van de vele hekwerken diverse min of 

meer rechthoekig gevormde erven worden onderscheiden. In figuur 75 zijn de hoofdgebouwen samen 

met alle resten van hekwerken afgebeeld, in figuur 198 worden de gereconstrueerde erven 

weergegeven. Dit maakt in één oogopslag duidelijk dat binnen de afzonderlijke erven meerdere, deels 

overlappende hoofdgebouwen zijn gelegen. Of het in alle gevallen gaat om één hoofdgebouw dat in de 

loop van de tijd meerdere keren opnieuw is opgebouwd, kan op basis van het vondstmateriaal niet 

worden aangetoond. Hiervoor is de doorlooptijd van het aardewerk simpelweg te lang geweest. Het is 

dan ook niet mogelijk om het vondstmateriaal op een generatie nauwkeurig te dateren. Op basis van de 

oversnijdingen tussen gebouwen of een typologische opeenvolging van twee gebouwtypes binnen 

hetzelfde erf is het wel aannemelijk dat op ieder erf één hoofdgebouw bewoond is geweest.  
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Figuur 76. Ligging van de hoofdgebouwen met structuurnummer, hutkommen en waterputten binnen de erven. 

Als we uitgaan van één hoofdgebouw per erf, dan zou de verdeling van de waterputten en de 

hutkommen ook meer evenredig zijn (figuur 76). In dat geval is er per erf minimaal één hutkom en één 

waterput in gebruik geweest. Dit betekent overigens wel dat zowel de waterputten als de hutkommen 

langer functioneerden dan de hoofdgebouwen. Uitgaande van een erf waarop minimaal één waterput 

en één hutkom in gebruik was, kunnen binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting vier afzonderlijke 

erven worden onderscheiden. Drie van deze erven lijken langduriger bewoond te zijn geweest (en 

wellicht ook deels gelijktijdig). De erven van structuur 46 en 79, de enige huizen van het type B2, zijn 

beide kortstondig bewoond geweest, mogelijk iets later dan de andere drie erven. Als gevolg van de 

lange doorlooptijd van het aardewerk kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld. Voor structuur 79 

is het overigens als gevolg van het ontbreken van duidelijke aanwijzingen voor hekwerken niet mogelijk 

om een duidelijke erfstructuur aan te wijzen.  

Er lijkt dus sprake te zijn geweest van drie gelijktijdig bewoonde erven, waarop het hoofdgebouw 

enkele malen is herbouwd. Ieder erf was voorzien van minimaal één hutkom, een roedenberg en een 

schuur. Opvallend binnen de erven is dat meerdere roedenbergen zijn gelegen binnen een apart door 

een hek afgescheiden deel van het erf, zoals weergegeven in figuur 77. Blijkbaar bestond de noodzaak 

om bepaalde voorraden af te schermen, wellicht tegen dieren die op het erf aanwezig waren. 
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Figuur 77. De ligging van roedenbergen binnen een afgescheiden deel van het erf. 
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6.12 Erven uit de volle en late middeleeuwen 

 

Figuur 78. Hoofd- en bijgebouwen en erfgreppels uit de volle en late middeleeuwen. 

In de loop van de volle middeleeuwen verandert de aard van de erven en gebouwen ten opzichte van 

de vroege en het begin van de volle middeleeuwen. Bovendien verandert de locatie van de erven 

binnen het landschap, waarbij een verschuiving zichtbaar is naar het lager gelegen westelijke deel van 
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het onderzoeksgebied (figuur 201). De huizen van het type D2 uit de tiende eeuw, met een afwijkende 

noord-zuid oriëntatie, lijken in deze ontwikkeling de overgang te vormen van de vroege naar de late 

middeleeuwen. Opvallend bij de huizen van het type D2 is dat er in de meeste gevallen, in tegenstelling 

tot de latere huizen, geen waterputten of bijgebouwen mee geassocieerd kunnen worden. Mogelijk 

wordt dit veroorzaakt door de ligging van de huizen, aan de rand van het onderzoeksgebied. 

Verspreid over de westelijke helft van het onderzoeksgebied zijn vijf erven uit de volle en late 

middeleeuwen herkend. Deze zijn van noord naar zuid genummerd van 1 tot en met 5 (tabel 18). De 

gebouwen op deze erven zijn afgebeeld in figuur 78. Op alle erven was minimaal één waterput in 

gebruik, op het meest zuidelijk gelegen erf 5 zijn vier waterputten aangetroffen. De waterputten zijn 

altijd geassocieerd met het hoofdgebouw, maar de locatie ervan ten opzichte van het huis varieert wel. 

Waterputten zijn zowel ten zuiden, ten noordwesten als ten oosten van het hoofdgebouw aangetroffen. 

De rest van de indeling van de erven wisselt. Zo zijn roedenbergen slechts op twee erven aangetroffen 

(erf 3 en 5) en komen op sommige erven naast de grote bootvormige schuren kleinere rechthoekige 

bijgebouwen voor (erf 1 en 5). Of het verschil in bijgebouwen binnen de erven duidt op een andere 

functie van de erven is niet zeker. Duidelijk is wel dat het ene erf meer opslagmogelijkheden bood dan 

het andere. 

Erfnummer Bijbehorend hoofdgebouw 

1 25 

2 22 

3 24 

4 41 

5 4 

Tabel 18. Overzicht van de beschreven erven uit de volle en late middeleeuwen met bijbehorend hoofdgebouw.  

De gebouwen worden in de loop van de tijd aanzienlijk robuuster, de erven blijven langer in gebruik en 

verschillende erven worden gedeeltelijk omringd door een greppel. Drie van de erven worden 

gedeeltelijk begrensd door een brede, ronde tot ovale greppel (erf 1, 4 en 5). Deze greppel omringt niet 

het gehele erf, maar slechts het deel van het erf waarop het hoofdgebouw geplaatst was. Alleen het 

meest noordelijk gelegen erf is waarschijnlijk oorspronkelijk geheel omgeven geweest door een 

greppel. Van de andere gelijktijdig bewoonde erven is geen duidelijke erfscheiding gevonden. De 

greppels hebben een breedte tussen 2,0 en 6,2 m en begrenzen terreinen met doorsnedes die variëren 

van 40 tot 70 m. Vergelijkbare gedeeltelijk omgreppelde erven zijn op de Veluwe tot nu toe nog niet 

waargenomen. Uit Zuid-Nederland zijn daarentegen wel meer vergelijkbare erven bekend, zoals in 

Bakel-De Hof, Someren-Acaciaweg en Sint Oedenrode-Kerkstraat.92 Vooral de overeenkomst met het 

erf dat in Bakel is opgegraven is treffend. De indeling van het omgreppelde erf in Someren is 

vergelijkbaar met de erven in Putten, evenals het feit dat de gebouwen uitzonderlijk groot en zwaar zijn 

uitgevoerd. Afwijkend is wel dat in Someren de greppels zeer diep zijn, terwijl de greppels in Putten 

over het algemeen niet dieper dan 0,5 m onder het opgravingsvlak reikten. Uit schriftelijke bronnen is 

bekend dat de genoemde omgreppelde terreinen in Zuid-Nederland toebehoorden aan de lokale elite. 

Opvallend is dat deze bijzondere status alleen zichtbaar is in de aard van de gebouwen en het feit dat 

de erven omgeven zijn door een opvallende greppel, maar dat deze status nauwelijks weerspiegeld 

                                                           
92 Vergelijk Hoogendijk & Hiddink 2015, 48; figuur 5.18. 
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wordt in de materiële cultuur. Zo duiden in Someren slechts twee metaalvondsten op een mogelijk 

hogere status van de bewoners.93 

Omdat de gebouwen aanzienlijk langer in gebruik blijven, vertonen ze meer sporen van reparatie. In 

vrijwel alle gebouwen tonen diverse oversnijdende paalkuilen aan dat in de loop van de gebruiksduur 

palen zijn vervangen. Bovendien lijken de erven een min of meer gestandaardiseerde indeling te 

krijgen, waarbij het hoofdgebouw een centrale plaats heeft binnen het erf en twee grote, eveneens 

bootvormige schuren, hier schuin in het verlengde van staan. Het hoofdgebouw en de beide schuren 

vormen dus een duidelijke eenheid. Alleen op erf 2 is een hoofdgebouw met een enkele schuur 

aangetroffen. 

Op het meest zuidelijk gelegen erf 5 zijn de meeste elementen aanwezig. Op dit erf zijn de resten van 

een hoofdgebouw, twee grote bootvormige schuren, een moestuin of gaarden, een rechthoekige 

schuur, drie roedenbergen en vier waterputten aangetroffen. De roedenbergen waren in een rij langs de 

noordelijke grens van het erf geplaatst. Van de waterputten konden er maar liefst drie door middel van 

dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd. Dit onderzoek toont aan dat de waterputten zijn 

aangelegd in 1061/1063, na 1166 en in 1176/1177. Het erf kan dus zo’n anderhalve eeuw bewoond zijn 

geweest. Bijzonder zijn de resten van een moestuin, tegen de noordelijke wand van het hoofdgebouw. 

Deze moestuin wordt gevormd door drie lange, globaal oost-west georiënteerde greppels. Door middel 

van diverse kortere greppels die hier haaks op zijn aangelegd wordt geheel ingedeeld in tien min of 

meer vierkante moesbedden. Helaas hebben de macrobotanische monsters die zijn verzameld uit de 

greppels binnen de moesbedden geen resten van gebruiksplanten opgeleverd, zodat we niet weten 

welke gewassen er geteeld werden in de moestuin. 

                                                           
93 Hoogendijk en Hiddink 2015, 65. 
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Figuur 79. Sporen en structuren binnen het meest zuidelijk gelegen erf 5. 

De indeling van de erven met een hoofdgebouw en twee schuin daarop geplaatste schuren lijkt 

kenmerkend voor de westelijke helft van de Veluwe, voor zo ver je daarvan mag spreken met het 

geringe aantal opgegraven erven uit de volle en de late middeleeuwen. Op de Veluwe worden 

weliswaar regelmatig sporen uit de volle en late middeleeuwen onderzocht, maar hierbij worden zelden 

complete erven blootgelegd. Een vergelijkbare erfindeling is onder andere in Barneveld-Harselaar-Zuid, 

Voorthuizen en in Harskamp vastgesteld (figuur 80).94 In het plangebied Ermelo-Oude Arnhemsekarweg 

lijkt eveneens een vergelijkbare erfindeling te zijn gehanteerd, maar hier is niet het complete erf 

onderzocht. Wel zijn een hoofdgebouw en een schuin daarop georiënteerde schuur opgetekend.95 Op 

het naastgelegen Husselerveld zijn de erven uit de late middeleeuwen helaas niet compleet 

blootgelegd, zodat we daar geen beeld hebben van de erfindeling.  

                                                           

94 Meurkens 2018; Brouwer, in voorbereiding; Knippenberg 2016. 
95 Vergelijk Brouwer 2012a, 32. 
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Figuur 80. Voorbeelden van erven op de Veluwe met een vergelijkbare indeling als de erven in Putten-Rimpeler. In 

alle gevallen zijn twee schuren schuin ten opzichte van het hoofdgebouw geplaatst. Van links naar rechts: 

Voorthuizen, Barneveld-Harselaar-Zuid (Wedichem) en Harskamp-Smachtenburg (Heijenerf). Naar: Brouwer, in 

voorbereiding en Meurkens in voorbereiding. 

Op basis van het vondstmateriaal en het dendrochronologisch onderzoek hebben we een goed beeld 

van de bewoningsduur van de erven. De waterputten op de erven uit de volle- en late middeleeuwen 

dateren tussen het begin van de elfde eeuw tot en met de eerste helft van de veertiende eeuw. De 

duigen van een ton die is gebruikt in waterput S2773 op het meest noordelijke erf dateren tussen 1332 

en 1350, wat goed overeenkomt met het aardewerk dat in het spoor is aangetroffen. Deze datering is 

opvallend, aangezien waterput S1607 op hetzelfde erf een datering heeft opgeleverd tussen 1029 en 

1048. Als beide waterputten op hetzelfde erf in gebruik zijn geweest, zou dat betekenen dat het erf drie 

eeuwen bewoond is geweest. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat waterput S2773 tegen de 

noordelijke grens van het onderzoeksgebied is aangetroffen. Het kan niet worden uitgesloten dat deze 

waterput hoort bij een bewoningsfase buiten het onderzoeksgebied. 

Opvallend is dat dateringen in de tiende eeuw geheel ontbreken in de resultaten van de 

dendrochronologische analyse. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat bij de huizen 

van het type D2, die uit deze periode dateren, geen waterputten zijn aangetroffen. De tiende eeuw is 

overigens wel ruim vertegenwoordigd in het aardewerk, zodat duidelijk wordt dat het 

nederzettingsareaal in de volle en late middeleeuwen onafgebroken bewoond is geweest. Dit betekent 

overigens niet dat ook alle erven gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Op basis van de 

dendrochronologische dateringen en de ouderdom van het aardewerk is vastgesteld welke erven 

gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Hierbij is met name gekeken naar de einddatering van het 

aardewerk, waarbij het opvalt dat met name het echte steengoed en het roodbakkende aardewerk op 

drie van de vijf erven is aangetroffen. In tabel 19 zijn de erven op basis van de aan- of afwezigheid van 

deze aardewerksoorten of op basis van de nauwkeurige datering van een vondstcomplex toegewezen 

aan fase 1 of fase 2. Dit maakt duidelijk dat per fase twee of drie erven in gebruik zijn geweest. Wat 

verder duidelijk wordt, is dat alle omgreppelde erven (1, 4 en 5) aan de jongste fase kunnen worden 

toegeschreven. 

Het is lastig om deze fasering verder te verfijnen omdat enerzijds onvoldoende dendrochronologische 

dateringen beschikbaar zijn en anderzijds het aardewerk een te lange doorlooptijd heeft. Bij de 

plattegronden die veel vondstmateriaal hebben opgeleverd, is het gelukt om met behulp van de 

zogenaamde five number summary ruis veroorzaakt door ouder vondstmateriaal, jonger opgespit 

materiaal of aardewerk met een lange doorlooptijd uit te filteren, wat heeft geleid tot een scherpere 

datering. Indien de sporen van een structuur weinig vondsten bevatten, was dit niet mogelijk. Op basis 
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van de einddatering van het aardewerk op erf 1 lijkt dit erf de jongste fase te betreffen of in ieder geval 

het langst bestaan te hebben. Opvallend is de grote hoeveelheid greppels op en rondom dit erf. 

Vermoedelijk was het lastig om dit lager gelegen terrein bij regenval te ontwateren, wat het 

noodzakelijk maakte om de waterafvoer rondom het erf te verbeteren. 

 

nr beschrijving erfnr begin eind dendro Fase 

25 hoofdgebouw 1 900 1350   2 

99 waterputten 1 900 1400 1029-1048; 

1332-1350 

  

96 greppels erf 1 900 1375     

36 schuur 1 1150 1350     

              

22 hoofdgebouw 2 900 1250   1 

100 waterputten 2 900 1200 1180   

              

39 schuur 3 1150 1250     

24 hoofdgebouw 3 960 1014   1 

31 roedenberg 3 900 1200     

101 waterput 3 900 1205     

33 schuur 3 900 1250 

 

  

34 schuur 3 1150 1250     

              

42 schuur 4 1150 1250     

115 kuilen/diergraven 4 1000 1200     

43 schuur 4 1150 1250     

90 schuur 4 1150 1250     

108 erfgreppel 4 950 1350     

109 waterputten 4 1100 1250     

111 greppels 4 950 1350   

 

62 schuur 4 1150 1250     

41 hoofdgebouw 4 1167 1219    2 

              

4 hoofdgebouw 5 900 1205 1061;1177;1160 2 

103 waterputten 5 900 1250     

13 schuur 5 1150 1250     

12 schuur 5 900 1250     

5 gaarden en 

erfgreppel 

5 900 1205     

Tabel 19. Begin- en einddatering van het aardewerk en de verschillende waterputten en dendrochronologische 

datering van hout uit waterputten op de verschillende erven. In het geval van structuur 24 en 41 is de datering van 

het vondstcomplex bepaald op basis van de five number summary. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [139] 

7 ‘Werden op de Veluwe’; een historisch-

geografische analyse 

7.1 Ten geleide 

Dat we in de buurtschap Bijsteren, waarin het plangebied Putten-Rimpeler ligt, met een kern van oud 

grondbezit van de abdij Werden te maken hebben, kwam al in een historisch-geografische bijdrage aan 

een synthetiserende archeologische studie naar voren.96 Over dit grondbezit is in het verleden al 

regelmatig gepubliceerd, veelal door mediëvisten en naamkundigen.97 Nog recent was het Werdens 

bezit in Putten onderwerp van een afstudeerscriptie in het kader van de opleiding 

landschapsgeschiedenis in Groningen.98 Een poging van koppeling van archeologisch aangetroffen 

structuren aan historisch-geografische informatie kwam in enkele van deze studies aan de orde, maar 

de hoeveelheid bekende archeologische data was in de meeste gevallen relatief gering. Met de 

opgravingen op de vindplaats Putten-Rimpeler verandert die situatie nu echter, waardoor een nieuwe 

historisch-geografische analyse in het licht van de opgravingsresultaten kansen biedt om de koppeling 

te maken tussen de archeologische resultaten en de beschikbare historische bronnen. Voordat we 

dieper ingaan op Rimpeler en omgeving en de relatie met de abdij Werden daarin, wordt in het 

onderstaande aandacht besteed aan de abdij Werden en de Werdense erven op de Noordwest-Veluwe, 

waarbij uit de genoemde rijke literatuur geput kan worden. 

7.2 Werden en de Veluwe 

7.2.1 De abdij 

Vanaf het voorjaar en de zomer van 793 werd door de Friese missionaris Liudger naar een plaats 

gezocht om een klooster te stichten. Hij zou eerst een kerk in Werina, op zijn vaderlijk erfdeel, gesticht 

hebben. Daarover is veel onduidelijk en de plaatsnaam Werina wordt met verschillende plaatsen 

geïdentificeerd. In oktober 794 dacht hij als nieuwe kloosterlocatie aan Wichmond bij Zutphen; reeds in 

796/799 stond daar een Salvatorkerk. In de winter van 795/796 verschoof zijn aandacht echter naar 

een plaats bij het Duitse Grevenbroich. In februari 796 kreeg hij echter een van bos vrijgemaakt stuk 

land in Laupendahl aan de Ruhr, in het bos Heissi, met het visrecht in de Ruhr. In januari 799 werd 

vervolgens op opnieuw een andere plek land geschonken waarop uiteindelijk de kloostergebouwen 

zouden komen. Liudger zou in 795/796 een visioen hebben gehad waar hij zijn klooster moest bouwen 

en is vervolgens met de grondeigenaar gaan praten.99 

De huidige gebouwen kwamen vanaf de 13e eeuw tot stand. Liudger leidde het klooster zelf, ook toen 

hij in Münster tot bisschop werd gewijd. Zijn familie bestuurde het klooster na Liudgers dood in 809, en 

deed dat tot 886. Tot de vroegste schenkingen aan het klooster hoorde het bezit van de Fries 

Folckerus, die zijn schenking in 855 vanuit zijn woning in Laar bij Rhenen deed. Bij het klooster 

ontstond al vroeg een nederzetting, het huidige stadje met de naam Werden. 

                                                           
96 Scholte Lubberink e.a., 2015. 
97 Hagoort, 1990. 
98 Van Oosterwijk Bruyn, 2019. 
99 Freise, 2005. 
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Figuur 81. De abdijkerk van Werden, de Ludgerusbasiliek (foto: Wikimedia Commons). 

7.2.2 Werden op de Veluwe 

De relatie tussen de abdij Werden, in het huidige Ruhrgebied, en de noordwestelijke Veluwe begon 

zoals hiervoor al aangegeven in 855. In dat jaar schonk een zekere Folckerus, een gelatiniseerde vorm 

van de naam Folker, vanuit zijn huis in Laar bij Rhenen in totaal 24½ hoeve land aan de toen bijna 60 

jaar bestaande abdij Werden. Op het land boerden 33 horigen. De situering van een aantal bedrijven 

wordt genoemd: ze lagen in Puthem, Hotseri, Rentilo, UUunilo, Niutlo, Hornlo, Urthunsula, Thri, Irminlo 

en Archi. Alhoewel in een inkomstenlijst uit het midden van de 12e eeuw ook sprake is van andere 

plaatsen als Bekestere (Bijsteren), bleef het aantal boerderijen gelijk: zowel rond 1150 als rond 1250 

waren er 33 bedrijven. Administratief veranderde er aan het aantal bedrijfseenheden dus weinig tot 

niets, maar de beheersstructuur werd wel aangepast, zoals we nog zullen zien.100 In 1559 droeg de 

abdij zijn bezit over aan het Abdinghofklooster te Paderborn en diens hof in Putten, de Kelnarij.101 Dat 

bezit kwam voort uit vroegmiddeleeuws goederenbezit van de familie van Wichman van Hamaland in 

Putten, de andere grootgrondbezittende partij naast Folker uit de periode vóórdat de abdijen het toneel 

betraden. Zij stonden ook aan de basis van de huidige Pancratiuskerk. De schenking van de goederen 

door Folker aan de abdij Werden en de overdracht van de Hamalandse goederen aan het Stift Elten en 

de Abdinghof in Paderborn passen in een grotere vroegmiddeleeuwse ontwikkeling in geheel 

Noordwest-Europa waarbij de regionale elite en de opkomende kerkelijke instellingen nauw met elkaar 

                                                           
100 Hagoort, 1990, 112. 
101 Hagoort, 1990, 103. 
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verbonden waren. Mogelijk waren de families van de schenkers in een eerdere periode betrokken bij de 

eerste ontginningen van de dekzandlandschappen in de vroege Karolingische tijd. 

7.3 Werdense erven in Putten 

7.3.1 Hoven en hoeven 

Hoe was dat grondbezit in Putten onder de abdij Werden georganiseerd? Daarvoor hebben we enkele 

bronnen, die met elkaar te vergelijken zijn. 

Hagoort neemt aan dat er al in de 9e eeuw een hof van de abdij Werden in Putten gelegen moet 

hebben.102 Dat zou dan het centrale verzamelpunt van de inkomsten zijn geweest. Mogelijk moeten we 

daarbij denken aan één of zelfs aan beide plaatsnamen in de oorkonde van 855: Puthem en Hotseri, 

als een soort dubbel-domein. Maar daar wringt wel wat: Hagoort erkent tegelijk, dat er pas in een 

inkomstenlijst uit de 12e eeuw letterlijk sprake is van de curti Putte, de hof Putten.  

Dat laatste is interessant genoeg om nader te bekijken. Het zogenaamde Urbar E103 wordt gedateerd op 

omstreeks 1150 en bevat de abdijhoeven uit de tijd van abt Wilhelm. De bezittingen zijn gerangschikt 

per Fronhofsamt, soms per Hof. In beide gevallen worden daaronder verschillende villicatio 

onderscheiden, die wel worden vertaald als Fronhofsverbände. Er was dus een gelaagde organisatie. 

Deze villicatio, waaronder weer de individuele hoven vielen, kennen we ook van het St. Mauritiusstift in 

Münster.104  

Soms echter wordt in de Werdense rekeningen niet gesproken over een villicatio, maar over een 

territorium onder een Fronhofsamt.105 Dat zien we terug bij het Fronhofsamt Rüste (Schermbeck)-

Rhede-Halle, waaronder een De territorio in Halle viel. Een eeuw eerder, in het Urbar C uit omstreeks 

1050, werd dat nog het Fronhofsamt Schermbeck-Rhede und Halle genoemd, zonder onderverdeling.106  

Deze onderverdeling lijkt dus een ontwikkeling uit de periode 1050-1150; de beheersstructuur werd 

steeds verder verfijnd. Omstreeks 1150 werden onder het territorium van Halle genoemd: In Bekesteren 

Lievekin 10 mo. Siliginis, porcum 1 aut 8 d. et servitium curtis. In Huzzere Waldericus 5 s., porcum 1 

aut 8 d. et servitium curtis. In Putte Adalbertus tantum. In Halverinchuson Ruthericus tantum. In Hello 

Bezzelinus 30 d. (vertaling: In Bekesteren draagt Lievekin 10 molder tarwe, 1 varken en 8 denariën af, 

en vervult diensten op de hof. In Huzzere draagt Waldericus 5 molder tarwe, 1 varken en 8 denariën af, 

en vervult diensten op de hof. In Putte draagt Adalbertus hetzelfde af. In Halverinchuson draagt 

Ruthericus hetzelfde af. In Hello draagt Bezzelinus 30 denariën af).107  

Interessant is dat er naar hofdiensten verwezen wordt voor Bijsteren en Hussel, terwijl we de hof zelf 

niet kennen. Daarop komen we nog terug. 

De volgende rekening, uit de periode 1133-1166, geeft een heel ander beeld van de administratieve 

indeling. Er bestond een Fronhof Rüste, maar daarnaast een Fronhof Putten, waaronder De curti Putte 

                                                           
102 Hagoort, 1990, 105. 
103 Het Urbar E is volgens de bewerking ervan een inkomstenregister van de Werdense abdijbezittingen “uit de tijd van abt 
Wilhelm”. Het is ingebonden in het grote Privilegienbuch en werd rond 1150 opgesteld. Het origineel bevindt zich in het 
Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, in Duisburg. 
104 Keunen, 2018. 
105 http://genwiki.genealogy.net/Dorfschulze; Keunen, 2018. 
106 Kötzschke, 1978, 142. 
107 Hagoort, 1990, 225. 
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et familia curtis allata in Arnheim et de Arnheim Werthinam sunt.108 Onder alle bezittingen worden nog 

slechts enkele Fronhofsämter genoemd.  

Er moet dus in de 12e eeuw aan een herordening van de beheersstructuur van de Werdense 

bezittingen zijn gewerkt. In het midden van de 13e eeuw lijkt deze nieuwe administratieve indeling nog 

verder te zijn doorgevoerd. Dan komt het begrip Fronhofsamt helemaal niet meer voor, en is sprake 

van Fronhöfe, waaronder dan steeds één villicatio (domein) voorkomt. Onder de Fronhof Putten vinden 

we De villicatione in Putten, waar toen ook een villicus (meier of schulte) op woonde. Vervolgens 

komen in de schriftelijke bron alle mansi (hoeven) aan de orde, waaronder die in Nordere, in Huzzeren 

en in Becsteren. Putten was daarmee een grote, volledig zelfstandige eenheid onder Werden 

geworden, met onder meer Bijsteren en Hussel ondergeschikt daaraan.109 We gaan daar zometeen nog 

verder op in.  

Kennen we dan ook de plek van dit nieuwe administratieve centrum in Putten? Bij de curtis in Putten 

gaat het om het Schoutmansgoed, waarmee in de late 14e eeuw een zekere Gerrit Scoutman beleend 

was. De ontwikkeling dat uit een hof – bestuurscentrum voor de horigen – de woonplaats van een 

schout – bestuurder over álle inwoners van een gebied – voortkwam, is een veel voorkomende. We 

kennen dit onder meer ook uit Colmschate/Deventer.110 

Voor Putten is het relevant dat er naast de Werdense erven ook bezit van het Abdinghofklooster in 

Putten lag, met de kelnarij als hof.111 Ook lag er een hof van de heren van Putten in de buurtschap 

Norden.112 Het was niet ongebruikelijk dat het vroege grondbezit in één dorpsgebied door elkaar lag. 

Clusters van hoven van verschillende domeinheren zijn ook niet ongewoon, we zien dat onder meer 

ook aan de Berkel bij Neede.113 

In meerdere Puttense buurtschappen lag Werdens bezit. Nu worden ze niet allemaal tegelijk in de 

bronnen genoemd, maar voor het overzicht noemen we ze na elkaar: drie horigen in het dorp Putten 

(ca 1150), twee in Nulde (ca 1150), één in Hell (ca 1150), vijf in Bijsteren (ca 1250, 1368), drie in 

Hussel (ca 1250 114), twee bosontginningen in Hornlo (Koudhoorn) en Sprielo (Spriel), en één horig erf 

lag in Henslare, het latere Hoef (ca 1250). 

 

                                                           
108 Kötzschke, 1978, 275-277. 
109 Kötzschke, 1978, 307-309. 
110 Keunen, manuscript 
111 Goossens, 2012. 
112 Hagoort, 1990, 105. 
113 Keunen, manuscript. 
114 Omstreeks 1150 waren het er in Hussel nog acht, terwijl Bijsteren toen nog niet afzonderlijk werd genoemd. Een uitsplitsing 
lijkt voor de hand te liggen. 
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Figuur 82. De Abdinghof in Paderborn, omstreeks 1872, afkomstig uit ‘Das malerische und romantische 

Westphalen’ (bron: Wikimedia Commons). 

7.3.2 De afdrachten 

Elke rekening van de abdij was in de eerste plaats bedoeld om de verplichte afdrachten/inkomsten vast 

te leggen. Interessant is om na te gaan welke afdrachten betaald moesten worden. Wat zegt dat over 

de bedrijven? We nemen een aantal posten in de rekening uit het midden van de 12e en van de 13e 

eeuw als voorbeeld. 

Interessant is allereerst de rekening uit 1133-1166. Daar is sprake van een afdracht van het selilant 

van de curtis, het zaal- of vroonland, waar ook de herendiensten op werden vervuld. Afgedragen werd 

50 molder tarwe, 100 molder gemixte gerst en haver. Van de hof zelf kwam nog 250 molder tarwe en 

100 molder haver, van een verdere mansus (hoeve) in Putten werden 20 denariën en een obel betaald. 

Uit Bijsteren en Putten werd verder nog wat geld betaald. Daarna volgen in de lijst vergelijkbare 

opsommingen als een kleine eeuw later. Dat deel van de lijst zetten we weer afzonderlijk in een tabel 

(alleen de meest relevante buurtschappen nemen we over): 
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 tarwe snoek paling varken kip flessen 

honing 

obel denariën overig 

Halvenchuson 12½ 

schepel 

2 10 x x 2  8  

eadem villa 5 

schepel 

1 10 x   x 14  

eadem villa 7½ 

schepel 

1    2 x   

eadem villa 10 

schepel 

2  x    4  

Bekistere 17½ 

schepel 

2  x    x  

eadem villa 10 

schepel 

2 10 x    2  

Hezzere 10 

schepel 

2  x    x  

eadem villa 10 

schepel 

2  x    x  

eadem villa 5 

schepel 

1 10 + 5 ½    x 15  

eadem villa 10 

schepel 

2 10 x    x  

eadem villa 10 

schepel 

2  x    x  

eadem villa 10 

schepel 

2 10 x    x  

eadem villa 10 

schepel 

2  x    x  

eadem villa         amercorn 

Northon 6 molder        gerst, 

haver en 

eieren 

Tabel 20. Afdrachten van de Werdense proosterven in (een deel van) Putten aan de abdij, volgens de rekening van 

ca 1133-1166. 
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 tarwe snoek varken ram molders 

gerst 

paling denariën 

villicus 6 molder 4      

mansus iuxta 

curtim Putte 

      19 

mansus in 

Nordere 

10 molder 4 x     

mansus in 

Huzzeren 

10 molder 4 x x x   

mansus ibidem 5 molder 115 4 x     

mansus ibidem 10 molder 4 x     

mansus in 

Sladere 

10 molder 4 x   10 10 

mansus in 

Becsteren 

10 molder 4 x   10 10 

mansus ibidem 10 molder 4 x    8 

mansus ibidem 10 molder 4 x     

mansus ibidem 10 molder 4 x   10 14 

mansus ibidem 10 molder 4 x     

mansus in 

Halvinchusen 

5 molder 2 ½    10 12 

mansus ibidem 5 molder 2 ½    10 30 

mansus ibidem 5 molder 2 ½    10  

mansus in 

Halvinchusen 

5 molder       

mansus ibidem 5 molder 2 ½    10  

mansus in 

Henslare 

3 molder     158  

Tabel 21. Afdrachten van de Werdense proosterven in (een deel van) Putten aan de abdij, volgens de rekening van 

ca 1250. 

Wat opvalt is dat veel erven in de 13e eeuw een basisafdracht van 10 molder tarwe, 4 snoeken en een 

varken moesten betalen. In Halvinkhuizen gold doorgaans de halve hoeveelheid van die aantallen. 

Andere afdrachten waren minder constant; zo moesten erven uit Halvinkhuizen en Henslare, alsmede 

één erf in Bijsteren, paling leveren. In de erven die in geld betaalden zit nog minder regelmaat. 

Opvallend zijn de lasten van een huis in Hussel; het was het enige erf onder de hof te Putten dat een 

ram moest afdragen en één van de twee erven dat molders gerst moest afdragen. Buiten bovenstaand 

rijtje kwamen onder de hof te Putten ook nog leveringen van haver en haringen voor.116  

Hoe verhoudt dit lijstje uit ca 1250 zich tot eerdere verplichtingen? Een eeuw eerder was sprake van 

gelijkaardige afdrachten, alhoewel dat lijstje veel beperkter is. In Bijsteren betaalde een zekere 

Lievekin 10 molder tarwe, een varken en 8 denariën, in Hussel een zekere Waldericus 5 molder tarwe, 

een varken en 8 denariën, en in Putten en Halvinkhuizen twee personen net zoveel. Opvallender zijn 

                                                           
115 En 1 molder tarwe per mensuram in Ermele. 
116 Kötzschke, 1978, 307-308. 
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daar de herendiensten die vanuit Bijsteren en Hussel op de hof gedaan moeten worden.117 Dat wijst 

erop, dat van een eventuele centrale functie van Hotseri toen geen sprake meer was. 

Tarwe, snoeken en varkens waren in beide eeuwen de basis van de afdrachten van alle boerderijen. 

Daarnaast kwamen ook betalingen in geld en de afdracht van palingen voor. De kip en honing die we in 

de 12e eeuw nog vinden, waren een eeuw later verdwenen, terwijl de bijzondere afdracht van Hussel in 

de 12e eeuw nog niet te herkennen was. Ook waren de hoeveelheden tarwe van een andere orde.118 

Opvallend is verder dat het aantal erven in Hussel beduidend hoger was dan in Bijsteren, terwijl de 

verhoudingen een eeuw later anders lagen. We komen daarop nog terug. 

7.4 Dynamiek: het gat tussen archeologie en geschreven bronnen 
gedicht? 

7.4.1 Oorkonden versus de geografische verplaatsingen 

In de rekeningen van Werden is in de 9e eeuw heel expliciet sprake van twee nederzettingen van 

gelijke betekenis (in vico (…) et in alio vico), Putten en Hussel. In latere rekeningen (vanaf ca 1150) 

staan er veel meer genoemd, waaronder in ca 1150 Bekesteren (Bijsteren) en in de periode 1133-1166 

Northon (Norden).  

Nu zagen we in de opgraving dat de centraal, langs de weg gelegen nederzetting op een zeker moment 

uiteen viel en de erven elk in opeenvolgende fasen huns weegs gingen, in verschillende windrichtingen. 

Zou het niet zo kunnen zijn dat die veelheid aan namen die na ca 1150 ontstaat, althans in de bronnen 

(en wellicht enigszins vertraagd t.o.v. de werkelijkheid), te wijten/danken is aan de werkelijke situatie 

dat uit één lintnederzetting (Hussel) in de volle en late middeleeuwen geleidelijk een zwerm van hoeven 

ontstond? 

In die zin is interessant wat Hagoort daarover schrijft: Het 9e-eeuwse Hotseri is midden 12e eeuw als 

het ware opgegaan in nieuwe deelgebieden: Bekestere (Bijsteren), (…), Northon (Norden). Uiteraard 

komen hierdoor in de 9e eeuw aanwezige boerderijen in een ‘ander gebied’ terecht, zonder evenwel 

geografisch van plaats te zijn veranderd. Deze ‘inklinking’ heeft er tenslotte toe geleid dat Hussel als 

‘dorp’, zelfs als buurtschap, is verdwenen. Het enige dat herinnert aan de vicus Hotseri uit 855 is de 

boerderij Groot Hussel in de buurtschap Norden. Dat van die geografische plaatsverandering had hij 

natuurlijk mis, maar verder pakt hij de essentie deels wel: uit één centraal gelegen nederzetting Hussel 

ontstaat een zwerm van nederzettingen eromheen.  

Het feit dat er in de 12e eeuw nog relatief veel erven in de Werdense rekening administratief onder 

Hussel werden geplaatst (8 in Hussel tegen 2 in Bijsteren), terwijl de weegschaal in de 13e eeuw naar 

Bijsteren was omgeslagen (3 in Hussel tegen 5 in Bijsteren), zegt wellicht al iets over de periode 

waarin dit proces van uiteenvallen en de statusverlaging van Hussel plaatsvond. De getalsmatige 

situatie uit de 13e eeuw heeft Hagoort kunnen vertalen naar laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse 

boerderijen c.q. erfnamen die ook later nog aan Werden verbonden waren.119 

Als de naam van de vroegmiddeleeuwse lintnederzetting Hussel (Hotseri) was, is dus die naam aan 

één van de verplaatste boerderijen blijven plakken, namelijk het latere erf Groot Hussel. Het lijkt een 

                                                           
117 Kötzschke, 1978, 225. 
118 Waar een kruisje in de kolom ‘denariën’ staat, is het onduidelijk of hier ook echt een geldafdracht is bedoeld. 
119 Hagoort, 1990. 
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logische gedachte dat de boerderij die de naam meenam, ook al vóór de verplaatsing het belangrijkste 

erf was. Die groeide vervolgens in de volle middeleeuwen uit tot de forse boerderij, die spoedig daarna 

(eerste helft 12e eeuw) echter zijn primus-inter-pares-functie verloor toen het Schoutmansgoed de 

enige, gecentraliseerde hof voor alle Werdense erven in Putten werd. De laatmiddeleeuwse opvolger 

wijkt in vorm en omvang dan ook niet meer af van de andere erven: de nivellering was voltooid. 

Wanneer we bovenstaande lezen, werpt dat ook weer nieuw licht op de oorkonde uit 855, waarin 

sprake is van In pago qui dicitur Felua in uivo qui dicitur Puthem, et in alio uivo qui dicitur Hotseri, 

mansos dominicales III tres.120 Kennelijk waren er twee nederzettingen of althans gemeenschappen 

binnen het grondgebied van het latere Putten. Tegelijk was er pas ná de administratieve herordening, 

mogelijk omstreeks 1100-1150, sprake van een curtis in Putten, een hof, die tegelijk dan ook als hof 

voor alle bezittingen op de Veluwe functioneerde. Vanaf dat moment zal een eventuele hof in Hussel 

een stapje hebben moeten terugdoen, zoals we hierboven geschetst hebben. 

De ontwikkeling naar één centrale hof voor al het bezit op dit deel van de Veluwe, en wel in Putten, 

doet denken aan de situatie in Raalte. Daar verloren negen lokale hoven in Raalte hun functie ten 

gunste van een aantal centrale hoven, van verschillende rechthebbenden op de grond, in Salland. Spek 

plaatst dit fenomeen rond 1300. Hij benadrukt bovendien de archeologische potentie van de doorgaans 

veel grotere omvang van de oude lokale hoven dan de overige boerderijen.121 

De hypothese dat Putten en Hussel hun eigen lokale hoven kenden voordat er sprake was van de 

centralisatie naar één hof van Werden op de Veluwe, te Putten, wordt echter door zowel de (omvang 

van de) opgegraven huisplattegronden, als door de schriftelijke bronnen (herordening van het domein), 

als door de parallel in Raalte ondersteund. Ook voor zuidelijk Salland, in de omgeving van Colmschate, 

wordt een soortgelijk proces verondersteld.122 

Als we hier inderdaad een parallel moeten zien met de situatie in Raalte, kan niet worden uitgesloten 

dat de administratieve centralisatie van de domeinen een langdurig proces was dat niet overal op 

hetzelfde moment plaatsvond. 

7.4.2 Plaatsnamen en het landschap 

Om het landschap van de vroege en volle middeleeuwen te begrijpen, gaan we wat nader op de 

plaatsnamen in. 

De eenvoudigste is wellicht Putten, oudste vorm Puthem. De betekenis is zoiets als ‘(nederzetting) bij 

de put’.123 De broeder van Putten uit de vroegste bronnen was Hussel. De oudste vormen zijn Hotseri 

(855), Huzzere (ca 1150) en Hezzere (ca 1133-1166). Künzel e.a. gaan uit van een afleiding uit har 

‘heuvelrug, hoogte’, wat bij de lokale situatie goed zou passen.124 Ter Laak preciseerde dat naar ‘(vaak 

hoger gelegen) droge grond’ en dacht bij de vroegere vorm aan *har-ja ‘lichte grond, geschikt voor de 

landbouw’.125 Wat dan nog ontbreekt, is een duiding van het eerste deel van de naam, hots- of huzz-

/hezz-. Künzel e.a. kwamen daar niet uit en noemen het ‘?’.126 Van Berkel en Samplonius kennen het 

toponiem niet.127 De Amsterdamse hoogleraar Germanistiek Quak benadrukt de onduidelijkheden, maar 

                                                           
120 Kötschke, 1978, 11. 
121 Spek e.a., 2010, 108-110. 
122 Keunen, manuscript. 
123 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/putten2  
124 Künzel e.a., 1989, 196. 
125 Ter Laak, 2005, 87. 
126 Künzel e.a., 1989, 196. 
127 http://www.etymologiebank.nl  
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kon wel wat aan de discussie toevoegen: Als we ervan uitgaan, dat het tweede element inderdaad bij 

onl. heri behoort (m.i. een datiefvorm van een oude u-stam *haru), dan zou men kunnen overwegen, of 

in het eerste element niet een genitief-s zit. Een persoonsnaam lijkt me in combinatie met -heri niet 

waarschijnlijk. Dan blijft een appellatief over en gezien het verdwijnen van de -e- in de uitgang -es 

verwacht je dan een lange ô in de stam. Zo'n woord bestaat in het Oudnederlands: huot een maat voor 

koren. De vorm zou dan oorspronkelijk *hôdes-heri kunnen hebben geluid, waarna de -e- verdween en 

de d verscherpt werd voor de -s. Mogelijk gaat het om de opbrengst van het gebied. Het is maar een 

suggestie.128 Het is een aantrekkelijke gedachte om een plaats waar wellicht de opbrengsten werden 

verzameld (zie hiervoor) te noemen naar de opbrengst van een gebied: ‘hoger gelegen plaats met 

opbrengsten’. 

Een verwarrende, maar iets beter verklaarbare naam is Bijsteren. Op basis van de huidige vorm zou je 

snel een relatie leggen met woestliggende, verlaten grond (‘bijster’), maar dat is niet terecht. De oudste 

vormen zijn Bekestere(n) en Bekistere. Er zijn meerdere verklaringen voor gegeven, zoals ‘spitse 

uitloper’ (van *bika-sterja), ‘bewoner langs de beek’ en ‘bij een beek gelegen langgerekte verhoging’. 

De suggestie van een afleiding uit *sterja ‘uitloper’ klopt met de plaatselijke situatie.129 

Noordelijk van de onderzochte dekzandrug ligt nog altijd de buurtschap Norden. De oudste vermelding 

luidt Northon (ca 1133-1166), met de betekenis ‘in het noorden’. De naam is dus duidelijk vanuit Putten 

zelf gegeven, want alleen dan ligt Norden ook echt in het noorden.130 

Tot het groepje van ogenschijnlijk ‘nieuwe buurtschappen’ behoorde ook Halvinkhuizen, zuidelijk van 

Bijsteren. De oudste vorm uit de 12e eeuw is Haluerinchuson, en is te ontleden als Haluer-inc-huson: 

‘de nederzetting van de lieden van Halver’.131 Een etymologische relatie met de hiervoor getoonde 

‘halve afdrachten‘ is niet waarschijnlijk.132 

7.5 Na de ‘uiteenspatting’: de individuele bedrijven 

7.5.1 Inleiding 

Nadat elke boerderij op een nieuwe locatie terecht was gekomen, gaan de schriftelijke bronnen echt 

ruimer ‘vloeien’. We weten dus veel meer over de verspreid liggende boerderijen dan over hun 

geconcentreerde voorganger. 

Een oorkonde uit 1368 maakt melding van de betalingsachterstand van Werdense horigen met 

betrekking tot het betalen van tijnsen en stedigheid.133 Er werden toen rechten en plichten van 47 

Werdense horigen vastgelegd. Tot hen behoorden, met tussen haakjes de latere boerderijnamen, 

Wouter van Rimpelaer (Rimpeler), Reijnier Bollen (Bollengoed > Bijstein) en Bessel Oseken 

(Ozijkengoed). Uit andere bronnen blijkt nog dat ook het Tijmen Aaltsengoed en het erf Kleinhorst, 

waarvan het erf in 1766 definitief verdween, in Bijsteren Werdens waren.134 

Tegelijkertijd moesten onder meer Hussel en Rimpeler lasten afdragen aan de hertog van Gelre voor 

het goed zelf, in ieder geval in 1470; later werden die afdrachten in herenguldens betaald. 

                                                           
128 Schriftelijke mededeling prof. dr. Arend Quak, via het Netwerk Naamkunde, 5 juli 2019. 
129 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bijsteren - waarin de visie van meerdere naamkundigen wordt samengevat. 
130 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/norden  
131 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/halvinkhuizen  
132 Netwerk Naamkunde, discussie met D. Otten, 4 juli 2019. 
133 In de late middeleeuwen nam het gezag van de oude hofheren af, en betalingsachterstanden waren een heel gebruikelijk 
fenomeen (Keunen, 2018). 
134 Hagoort, 1990, 109. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [149] 

Gildengoed werd zelfs in de 17e eeuw als een volwaardig herengoed beschouwd. De 

achtergrond van die betalingen is niet duidelijk; we komen er bij de individuele erven nog op 

terug. 

De eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van de Putter erven zijn uitgebreid onderzocht. 

Wat we hier publiceren is ten dele een weergave van die onderzoeksresultaten. 

7.5.2 Rimpeler 

Inleiding 

In het kader van de opgraving zoomen we nader in op Rimpeler, waarvan we hiervoor al opperden dat 

het huidige erf op een van de opgegraven volmiddeleeuws erven zou kunnen teruggaan. Op het land 

van dit bedrijf lag bovendien het merendeel van de opgravingsputten.  

Naam 

Rimpeler is vermoedelijk een zogenaamde –laar-naam. De periode van ontstaan van deze naam wordt 

geplaatst tussen ongeveer 500 en 1200, en de betekenis – alhoewel niet omstreden – wordt gezocht in 

de agrarische gebruiksvorm van ‘bosweide’ of ook wel ‘hakhout’.135 De gemene deler van die functies is 

dat het gaat om afgeperkte gebieden met een specifieke functie. Vormen met –lere zouden verwant zijn 

aan die met –lare, maar mogelijk uit een ouder (h)ari zijn afgeleid.136 Het eerste deel, rimp-, heeft een 

onbekende herkomst. 

Vroegste vermeldingen 

De vroegste vermelding van Rimpeler dateert uit 1367/1368, toen Wouter Rimpler als betalingsplichtige 

van een schepel rogge aan de proost van de abdij Werden werd vermeld. Een jaar later, 1368/1369, 

was Wolter van Rimpeler verplicht tot het betalen van 3 schepel rogge uyt Gerits gude van Husser. Een 

oorkonde uit 1368 waarin de proost afspraken maakte over verplichte betalingen noemt ook deze 

Wouter van Rimpelaer.137 Interessant is dat enkele decennia later lieden met de naam Van Rympeler 

tot de horigen van de abt van Paderborn horen. Op den Brouw maakt daaruit op dat Rimpeler vroeger 

dan de andere goederen van Werden naar Paderborn is overgegaan. Dat lijkt aannemelijk, als we de 

bronnen vanaf de late 14e eeuw zien. 

Er bleef echter wel een band met de proost (van Werden) bestaan. In 1532 kwamen Bernt van Rympler 

en Bye Helmertsen namelijk nog als horigen van de proost van Werden voor.138 Tegelijk echter 

betaalde Bernt van Rimpeler in 1500-1516 drie schepel rogge aan de abt van Paderborn. Tussen 1460-

1496 en 1547 komt Wulf van Rimpeler met zijn onbekende vrouw regelmatig voor. Zijn ouders waren 

vermoedelijk Aernt van Rympel en zijn vrouw Stijne 139, die al in 1455 abtzman wordt genoemd. 

Datzelfde geldt in 1395 en ca 1400 voor zijn vermoedelijke familieleden (vader en oom?) Berent van 

Rympeler, gehuwd met een zekere Swane, en Jacob van Rympeler.140 

                                                           
135 Ter Laak, 2005. 
136 Ter Laak, 2005: 106. 
137 https://odeeby.wordpress.com/proostgoed-rimpeler-in-bijsteren-te-putten/. 
138 Over het gezin van Bernt zijn we relatief goed ingelicht. Hij was vóór 1532 gehuwd met Bije Helmers, afkomstig uit 
Voorthuizen, die in 1558 overleed. In 1559 stierven twee dochters van Bernt. Zijn andere kinderen waren de drie zonen Goessen, 
Ryner en Willem, en zijn drie dochters Mary, Alyt en Met. Het hele gezin was horig, met uitzondering van schoonzoon Wichman 
Joosten, die met Mary gehuwd was. Ook de vader en grootvader van Bernt woonden al op de boerderij. Bernt en zijn zoon Reijner 
overleden in 1576 te Putten aan de pest, zoon Willem, dochter Mary en dochter Alyt in 1582. 
139 Hun kinderen waren de zonen Wolff, Wolter, Bertolt, Willem en Claes en de dochters Disse, Mette, Gerritgen, Gryete, Zwane 
en Alyt. 
140 https://odeeby.wordpress.com/proostgoed-rimpeler-in-bijsteren-te-putten/ 
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In 1559 ging Rimpeler met alle andere Werdense goederen over naar de abt van de Abdinkhof te 

Paderborn. Interessant is de gedetailleerde omschrijving van het goed Rympeler uit 1560, het jaar na 

de overgang. Uit het goed gesplitst waren de volgende percelen of onderdelen: 

- Land, gekocht door Henrick Aebelen zaliger, geheten de Rympelerscamp, van Wulff van 

Rympeler, die nu Saris Maessen en zijn vrouw Mary gebruiken; 

- Een hoeve hout in het Puttense bos, gebruikt door Evert Rycksen; 

- 2 kampjes geheten Hegemansgoed, met hofstede, op de Putterbrinck; 

- Een mud land aan de Schotencamp, genaamd Augustinuskamp; 

- Het goedje die Praest, bezit van Reijner Woltersen en Swaen Ridders; 

- Enig los land en uitgangen. 

In 1592 vond de vrijing van de status van horig goed door abt Jodocus plaats, ten behoeve van Gerrit 

van Arler.141 Hij was gehuwd met een zekere Eva. Zijn zoon Hendrick volgde hem op het goed op. 

Vermoedelijk werd Hendrick, borgemeester, als eigenaar van Rimpeler opgevolgd door zijn zoon 

Gerrit.142 

Uit het abtsgoed werden in 1607 herenguldens aan Gelre betaald. De herenguldens waren een 

geherstructureerde vorm van betalingen, ingesteld nadat de Gelderse Rekenkamer na 1543 het beheer 

van de hertogelijke rechten en goederen had overgenomen. De herenguldens werden betaald over 

eertijds horige goederen van de graaf of hertog van Gelre, maar dus ook over goederen die horig 

waren aan andere instituties. Waarschijnlijk vormden zij namelijk bij Rimpeler en andere naburige 

goederen de opvolger van voederkorn, brevinghe en voichgelt die door gebruiker Wolf van Rympeler in 

1470 aan de hertog van Gelre moest worden betaald: Item Wolff van Rij:peler abts guet cu: woint dair 

op abtsman ende ghijft x gr: [voek] ij lb: brevin: ij gr: voechtgelt. Hieruit kunnen we meerdere aspecten 

afleiden. Allereerst werd het goed toen kennelijk al als abtsgoed [van de Abdinghof] beschouwd, niet 

meer als proostgoed [van Werden], die er overigens toen in Putten nog wel volop waren. Daarnaast is 

duidelijk dat er tal van lasten uit goederen van derden (abtsgoederen, vrije goederen, proostgoederen) 

aan de hertog van Gelre moesten worden betaald, en hebben deze specifieke betalingen niets te 

maken met een onderhorigheid aan een Gelders domein. Verder komt in dezelfde bron nog de 

volgende betaling voor: Wolter van Rijmpler betaalde 8 g: 143 

Eigendom en omvang in de nieuwe tijd 

Rimpeler was in 1650 eigendom van de bovengenoemde Gerrit van Arler, en werd verpacht aan Evert 

Rijcksen. Het bestond uit een erf van een ½ schepel, 8 mud bouwland (op de derde garf verpacht), 3 

koeien die op stroetvelt met heijde gemenght stonden, 3 paarden en goet heghholt. Er waren verder 

betalingsverplichtingen aan de rentmeester van de Veluwe en aan de graaf, alsmede tijns aan diezelfde 

graaf.144 In diezelfde periode wordt duidelijk dat tot Rimpeler ooit een goed De Praest in de buurtschap 

Kleenhorst heeft gehoord, dat ervan is afgesplitst.145 

                                                           
141 https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-bijsteren-te-putten/ 
142 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1287, fol. 172. 
143 Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 129, scan 0047 (fol. 47) en 0053 (fol. 52v) 
144 https://odeeby.wordpress.com/halvinkhuizen-en-bijsteren-verponding-1650/. 
145 Gelders Archief, archief Huis Vanenburg, inventarisnr. 71. 
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De nazaten van Evert bleven vooralsnog op de boerderij wonen, in ieder geval in 1664 nog.146 Gerrit 

van Arler, luitenant, wordt ondertussen nog als eigenaar in de rekeningen van de herenguldens over 

1706-1754 vermeld. In die periode is het eigendom vermoedelijk overgegaan naar Jan Gerit Gruijter uit 

Harderwijk. Zijn nazaten verkochten in 1716 een kwart van het goed, inclusief de hele zaalweer, aan de 

Walick van der Putten, gehuwd met Gritien Gerits, voor 2800 guldens. Waarschijnlijk was hij een 

nazaat van de vroegere pachters.147 In 1718 verkochten ook andere Gruijters hun deel aan Van der 

Putten.148 Van der Putten was woonachtig in de Haantje Hoeksteeg te Amsterdam. Uit zijn testament uit 

1733 blijkt dat de gebruiker een zuster van Walick was, Claesje Aertsen, en voor het eerst waren dus 

de gebruikers ook eigenaren van de landerijen en gebouwen. Zij en haar broer Henrick kregen het erf 

Rimpeler met een halve hoeve hout in het Sprielderbos toegezegd. Daarna zou het moeten vererven 

aan de dochter van Henrick Aartsen [en] Ricklandt Henricks. In 1740 werden Henrick en de man van 

Claesgen dan ook met het vrije abtsgoed Rimpeler beleend.149 In lijn met het testament van Walick 

werd in 1757 Riesland Henrixsen na het overlijden van haar moeij Claesjen Aertsen met Rimpeler 

beleend.150 De herenguldens werden betaald door achtereenvolgens Gerrit van Arler, de erfgenamen 

van Walick van der Putten (1718), Rickland Hendriksen (1758) en Hendrik Evertsen van Bijsteren 

(1787).151 Hendrik was vermoedelijk de zoon van Rickland. 

In 1832 noemde de familie zich inmiddels naar de boerderij waar ze woonden. De erven van Hendrik 

Rimpelder 152 bezaten op dat moment ruim 45½ hectare in de gemeente Putten. Deze erven werden op 

een zeker moment in de kadastrale legger geïdentificeerd als de ongehuwde Riekart Hendrikse van 

Rimpelder (1800-1854 153), en (vanaf dienstjaar 1855?) als mede-eigenaren Cornelis van de Kamp 

onder Ermelo (1/6 in ¾), en Evert van Rimpelder en verdere erfgenamen van Riekart van Rimpelder 

(2/6 in ¾). Tot de verkoop door de erfgenamen in dienstjaar 1856 werd het bedrijf in stapjes (dienstjaar 

1840, dienstjaar 1848) nog uitgebreid tot ruim 49 hectare.154 Bij die verkoop viel het bedrijf uiteen; 

onder meer de percelen die elders in Putten lagen, bijvoorbeeld op de eng en langs de Nijkerkerstraat, 

werden los verkocht. Alleen het geconcentreerde bezit rond de boerderij bleef bijeen. 

Het Rimpeler was een omvangrijk erf dat bij de verkoop in 1854 (het dienstjaar 1856 waarover we 

hiervoor spraken) over maar liefst ruim 33 bunder land beschikte. Tot het erf behoorden toen een 

boerenwoning met bak- of zomerhuis, bouwschuur, schaapskooi, varkenshok en twee hooi- of 

koornbergen, hofstede, tuin, bouw- en weilanden, opgaand geboomte, hakhout en veldgronden.155  

Het geheel van 33 hectare werd gekocht door Evert van Rimpelder 156, één van de vroegere mede-

eigenaren. In de decennia daarna bleef de omvang ongeveer gelijk.157 Na verkoop van zowel het oude 

                                                           
146 Staatsarchief Münster, Abdinghofakten, inventarisnr. 441. 
147 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1482; Gelders Archief, archief Kelnarij van Putten, inventarisnr. 
250a, fol. 232. 
148 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1482; Gelders Archief, archief Kelnarij van Putten, inventarisnr. 
250a, fol. 284. 
149 Gelders Archief, archief Kelnarij van Putten, inventarisnr. 250b, fol. 31 & 147. 
150 Gelders Archief, archief Kelnarij van Putten, inventarisnr. 250b, fol. 472. 
151 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1487, fol. 16. 
152 Hendrik Evertse van Rimpeler (1738-1819), tr. Gerritje Rijkerde († 1802). Uit dit huwelijk minimaal Evertje (ca 1789), Evert (ca 
1796 - 1877), Trijntje (1798) en Rijkert (1800-1854). 
153 Volgens de burgerlijke stand heette hij Rijkert van Rimpeler. Hij overleed op 13 juni 1854 te Putten. 
154 Kadastrale leggers Putten, reeks 1, artikel 341. 
155 Opregte Haarlemsche Courant, 09-11-1854. 
156 Evert van Rimpeler (ca 1796 - 1877), dus volgens de burgerlijke stand zonder –d-, was in 1834 gehuwd met Cornelisje Gielen 
(ca 1809 - 1897).Uit dit huwelijk stamden in ieder geval de kinderen Hendrik (1834-1906; ongehuwd) en Aaltje (ca 1843 – 1931; 
gehuwd met Lubbert van Malenstijn). 
157 Kadastrale leggers Putten, reeks 1, artikel 1371, en reeks 2, artikel 1371. 

 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [152] 

bedrijf Rimpeler als een nieuw gebouwd huis met land op voormalige heide ten zuidwesten van het 

moedererf hielden zijn erfgenamen uiteindelijk nog maar 60 m² land over in dienstjaar 1886. Die 

verkoop van het bedrijf Rimpeler vond plaats in dienstjaar 1883, aan het landgoed Vanenburg 

(baronesse van Golstein). Zij had het erf in de jaren 20 van de vorige eeuw nog altijd in handen.158 In 

1927 werd de huidige Rimpelerweg langs de boerderij aangelegd, die een aantal oude structuren aan- 

of doorsneed. 

 

Figuur 83. Kadastrale hulpkaart, opgemaakt in november 1927 vanwege de wijzigingen naar aanleiding 

van de aanleg van de Rimpelerweg (linksboven op deze kadastrale uitsnede). Het grote perceel 

rechtsonder is de bouwlandkamp waar een groot deel van de opgravingen plaatsvond, links daarvan de 

kamp en het erf van het vroegere Gildengoed (bron: Kadaster Archiefviewer, Gemeente PTN01, sectie 

L, archiefnr. 216). 

In dienstjaar 1929 verkocht de barones het bedrijf Rimpeler aan de familie Ruiter, die daarmee in totaal 

bijna 36 hectare in handen hadden.159 De erfgenamen verkochten in dienstjaar 1947 het bedrijf in 

delen, maar het erf met de grote kamp aan Jakob Ruiter (1919-2012) en zijn tweede vrouw Jentje 

(Jennie) van Boven (1924-2018), waarbij zijn ouders Jan Ruiter en Rikje van den Brink (1881-1956) het 

levenslang gebruik van de ‘heerd’ en een deel van een agrarisch perceel kregen. Het adres was toen 

Rimpelerweg 6. In dienstjaar 1954 ging het bedrijf mee in de ruilverkaveling.160 Ruiter bleef tot zijn 

dood op Rimpeler, toen Rimpelerweg 43-45, wonen. 

                                                           
158 Kadastrale leggers Putten, reeks 2, artikel 2071; door een complicatie in de kadastrale leggers kunnen we het erf niet verder 
naar onze tijd toe volgen. 
159 Kadastrale leggers Putten, reeks 3, artikel 5253. 
160 Kadastrale leggers Putten, reeks 3, artikel 6883. 
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Ruimtelijke bijzonderheden 

Op het kadastraal minuutplan uit 1832 herkennen we de grote bouwlandkamp ten oosten van het erf, 

alsmede het rechthoekige perceel hakhout ten noorden van het erf en de uitbreiding van de landerijen 

op basis van de verdeling van de woeste gronden.161 Over deze uitbreiding zou later de spoorlijn 

worden aangelegd, en op het terrein zouden ook het eerste station uit 1863 en een logement (voorheen 

het stations-koffiehuis, nu: Café De Oude Deel) gebouwd worden.  

Houtteelt vervulde een belangrijke rol in het agrarisch bedrijf op Rimpeler; zo werd in 1856 zwaar 

achtjarig eikenhout van Rimpelder openbaar verkocht, alsmede twee percelen beukenbomen en een 

perceel essenbomen.162 In 1882, 1886 en 1891 volgden verkopen van houtgewas, en in 1907, 1910, 

1914, 1915 en 1918 werd steeds één perceel hakhout op Rimpelder verkocht.163 In 1919 volgden vier 

percelen hakhout op Rimpelerhoef en drie percelen hakhout op de Groote Eng, in 1923 4 percelen 

hakhout op Rimpeler en in 1926 zelfs acht percelen hakhout en drie percelen larixen.164 In 1934 is ook 

sprake van elf percelen, allemaal hakhout.165 De topografische kaarten van 1951 en 1952 – Het 

Rimpeler ligt op de grens van twee kaartbladen – laten zien dat het grote perceel hakhout verdwenen 

is.166 De erfbeplanting en het hout rondom de grote kamp is tot op heden blijven staan. 

 

                                                           
161 Binnen dit kader kon nog niet worden nagegaan tot welke maalschap de gronden behoorden en wanneer – maar klaarblijkelijk 
voor 1832 – deze maalschapsgronden verdeeld werden. 
162 Overveluwsch Weekblad, 05-01-1856. 
163 Overveluwsch Weekblad, 16-12-1882; idem, 25-12-1886; idem, 03-01-1891; De Harderwijker, 05-01-1907; idem, 05-01-1910; 
idem, 23-12-1914; idem, 06-01-1915; idem, 06-02-1918. 
164 De Harderwijker, 05-02-1919; idem, 23-01-1923; idem, 05-02-1926. 
165 De Harderwijker, 28-12-1934. 
166 www.topotijdreis.nl. 
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Figuur 84. Kern van het grondbezit van de erven van Hendrik Rimpelder, boer op Rimpeler, in 1832. 
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7.5.3 Hussel 

In het licht van wat we hierboven genoemd hebben, is het ook zinvol te kijken wat er daarna van 

Norden geworden is. Daar lag de boerderij (Groot) Hussel, ook wel vermeld als aan de Cleenhorst in 

Norden gelegen, die in de 17e eeuw ongeveer 25 hectare groot was, exclusief het broekland. De naam 

doet een relatie met de vroegere villa Hotseri vermoeden, zoals we hiervoor al betoogd hebben en 

waarop we in de synthese nader terugkomen. 

Zoals we hiervoor al gezien hebben was Hussel in de late middeleeuwen – in ieder geval het huis – van 

vergelijkbare aard als de andere boerderijen geworden. In 1470 droeg Henrick van Hussel namens zijn 

proostgoed, waarop hij woonde, 5 gr: voederkorn, 9 […] breving: en 6 gr: voechtgelt aan de hertog van 

Gelre af.167 In tegenstelling tot Rimpeler was Hussel toen dus nog niet van Werden naar de Abdinghof 

overgegaan. Zijn weduwe Lobberich verklaarde drie decennia later samen met haar zoon Johan dat zij 

een jaarlijkse rente van 4 molder winterrogge uit hun goed Hussell aan de pastoor van Putten verkocht 

hadden. Daarna blijft het heel lang mistig – tot in 1560 Thonis van Hussel op de vingers werd getikt 

omdat hij een niet-horige vrouw, Fye, had getrouwd. Daarop werd zij horig. In 1611 werd gesproken 

over Thoenis van Hussel, de filius ofwel zoon van de vorige gebruikers, Lubbert Evertsen en Anna. 

Moeder Anna stierf op 19 juli 1616 op haar boerderij Hussel. Thoenis was gehuwd met Altgen.168  

Net als Rimpeler werden ook namens Hussel in 1611 herenguldens betaald, een last waarvan we ook 

hier niet goed weten waar deze vandaan kwam.169 Een indicatie wordt wellicht gegeven door een 

hertogelijke rekening uit 1470, volgens welke Henrick van Hussel 5 gr voerkorn, 11 gr. brevinghe en 6 

gr voichgelt moest betalen aan de hertog van Gelre.170 In dit geval lijken de herenguldens dus een 

vervanging van die lasten, met onbekende herkomst. Merkwaardig genoeg komen we het goed niet 

(identificeerbaar) tegen in het grafelijke schattingsregister uit de vroege 14e eeuw onder ander heren 

lude.171 

Bij het opmaken van het verpondingskohier in 1650 was Altgen weduwe. Haar boerderij werd gepacht 

door Helmert van Hassel (lees: Hussel). De boerderij bestond naast een erf van 1½ spint nog uit 8 

morgen bouwland (verpacht op de 3e garf), 3 koeien en weinig heggenhout. Er hingen de nodige lasten 

aan de boerderij, namelijk aan de kellenaar, aan de graaf en aan de rentmeester van de Veluwe. 

Groot Hussel bleef daarna nog lang een pachtboerderij. Nog in 1747 en 1763 zaten er pachters op. Dat 

zal niet anders geweest zijn toen in 1765 Philip Hendrik van Goltsteyn, heer van Grunsfoort en Groot-

Appel, eigenaar werd. Het maakte, waarschijnlijk vanaf dat moment, onderdeel uit van het landgoed 

Vanenburg. Omdat slechts een minimaal deel van de opgraving op land van het nieuwetijdse erf Hussel 

plaatsvond, gaan we hier niet uitgebreider op de nieuwetijdse geschiedenis van dit goed in. 

                                                           
167 Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 129, fol. 53 
168 https://odeeby.wordpress.com/hussel-ad-cleenhorst-in-norden-te-putten/. 
169 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1287. 
170 Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, inventarisnr. 129. 
171 Van Doorninck, 1905. 
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Figuur 85. Kern van het grondbezit van het landgoed Vanenburg met, het dichtst bij de opgegraven 

zone, ook het erf Groot Hussel. 
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7.5.4 Gildengoed of Wolter Jansgoedt 

De voorgeschiedenis van het Gildengoed 

Een nog wat in nevelen gehuld erf, waarbinnen een aanzienlijk deel van de opgraving plaatsvond, is 

het Gildengoed. Het erf lag in de 19e eeuw, en nu nog, in het rijtje met erven langs de Rimpelerweg. 

Het historische Gildengoed ligt dus niet in de buurt van de huidige straat Gildegoed, wat de naam doet 

vermoeden. 

Volgens de kadastrale administratie waren in 1832 ‘De Gilden van Putten’ de eigenaar van dit erf. In de 

17e eeuw en vroege 18e eeuw waren er in Putten bovendien gildenmeesters aangesteld.172 

Waarschijnlijk gaat het bij deze ‘gilden’ om het zogenaamde ‘Armen Gildenfonds’, de fondsen die voor 

sociale zorg aan de gereformeerde kerk waren verbonden. Ze kwamen voort uit een aantal katholieke 

instituties van vóór de reformatie, zoals de tafel van de Heilige Geest, de Onze Lieve Vrouwen 

Kapellerie (gesticht in 1452) en de vicarie bij het altaar van het Heilig Kruis (gesticht in 1510).173 Het 

Armen Gildenfonds functioneerde naast de diakonie, maar wel was in het verpondingskohier van 1650 

sprake van Die Gilden ofte die diaconie tot Putten.174 Het Armen Gildenfonds bleef nog enige tijd 

bestaan; nog in 1921 overleed een oud-gildemeester van het Puttensche Gildenfonds.175 Het 

Gildengoed was ongetwijfeld bedoeld om inkomsten voor het fonds te genereren. Of het al voor of toch 

pas na de Reformatie is verworven, is niet bekend. Treffend is wel dat in het verpondingskohier van 

1650 wel sprake is van enig bezit van de Gilden van Putten in de buurtschappen Halvinkhuizen en 

Bijsteren (1 ½ schepel land en ½ mudde gesaeijs 176), maar een erf in hun bezit wordt niet vermeld.177 

Het is dus aannemelijk dat het ná 1650 is verworven. Om te achterhalen welk erf uit het 

verpondingskohier Gildengoed zou kunnen zijn – een naam die uiteraard pas dateert uit de tijd dat het 

gilde het goed bezat – hebben we alle erven in Halvinkhuizen en Bijsteren in het verpondingskohier 

gekoppeld aan de erfreconstructies op de lokale website Odeeby: 

 

- Neudeclaesgoed: Melis Jansen, eigenaar en gebruiker van huis, hof en 5½ molder gesaeijs; 

- Herbert van Westervelt, eigenaar, en pachter Cornelis Thijmensen, huis, hof en 3 schepel 

land; 

- Hellincksgoed: Poitouws erfgenamen, eigenaar, en pachter Henrick Elbertsen, huis, hof en 5 

mud gesaeijs; 

- Jan Aertsen c.s., eigenaar en pachter, huis, hof en 6 mud gesaeijs; 

- De wezen tot Harderwijk, eigenaar, en pachter Gerrit Wolffsen, huis, hof en 6½ mud; 

- Heijn Craeckengoed: De wezen tot Harderwijk, eigenaar, en pachter Gerrit Woltersen, huis, 

hof en 25 schepel land; 

- Loijengoed: Jacob Jacobsen c.s., eigenaar, en pachter Rijck Breunissen, huis, hof en 32 

schepel saeijlants; 

                                                           
172 Register der legaten en giften, en Kerkeraadsnotulen, als transcripties toegankelijk via www.putten.nl/gemeentearchief. 
173 www.putten.nl/gemeentearchief; zie ook https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/sociale-zorg  
174 https://odeeby.wordpress.com/recapitulatie-verponding/  
175 Algemeen Handelsblad, 22-11-1921 (via www.delpher.nl). 
176 Daarnaast bezaten de gilden land en huizen in het dorp. 
177 https://odeeby.wordpress.com/halvinkhuizen-en-bijsteren-verponding-1650/  
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- Donkersgoed: Evert Woutersen, eigenaar en gebruiker, huis, hof en 34 schepel land; 

- Volckersgoed: Gijsbert Gerritsen, eigenaar, huis, hof en 15 schepel gesaeijs; 

- Elbert Woltersgoed: Reijertgen ten Hooff c.s., eigenaresse, pachter Aelt Aeltsen, huis, hof 

en 3 mud gesaeijs; 

- Rimpeler: Gerrit van Arler, eigenaar, pachter Evert Rijksen, van huis, hof en 8 mud gesaeijs; 

- Beert Bartsen, eigenaar, pachter Gerrit Cornelissen, huis, hof en 5 morgen gesaeijs; 

- Pepersgoed: Peter Aertsen, eigenaar, pachter Aert Aertsen, huis, hof en 8 mud gesaeijs; 

- Thymen Aeltsgoed of Bouwmeestersgoed?: Henrick van Huijssen c.s., eigenaar, pachter 

Jan Goodt schalcks, huis, hof en 8 mud gesaeijs; 

- Hendrik Wichmansgoed?: Lubbert Henrix, eigenaar en gebruiker, huis, hof en 20 schepel 

gesaeijs; 

- idem, heeft een huisje en hof, verhuurd; 

- Maes Spruiten- of Kraeckengoed: Wouter Petersen, eigenaar, pachter Lubbert Cornelissen, 

huis, hof en 3½ mud gesaeijs; 

- Ozijkengoed?: Abt van Paderborn, eigenaar, pachter Jan Wulfsen, huis, hof, boomgaard en 

8 mud gesaeijs; 

- Davelaarsgoed: Peter van Daveler, eigenaar, hoffstede en aangelegen land, 9 mud gesaijs; 

- Beert Gerritsen, eigenaar, huis, hof en land; 

- Evert Gijsbertsen, eigenaar, pachter Evert Rijcksen, huis, hof en 4 mud gesaeijs; 

- Bijsteren: Scholtis van Putten, eigenaar, huis, hof en boomgaardje, 10 mud gesaeijs, deels 

gebruikt door Beert Dircksen; 

- Gerrit Hendrix, eigenaar, huijsken ende hoff; 

- Jacob Rutgersen, huijsken ende hoffken, pauper; 

- Groevengoed: Jan Aertsen, eigenaar, pachter Jan Joachimsen; 

- Wouter Petersen, eigenaar, pachter Bastiaen, huijsken ende hoff. 

Essentieel is de volgorde van vermeldingen in het verpondingskohier. We herkennen Rimpeler, dan een 

niet met name bekend erf, en vervolgens Pepersgoed en het vermoedelijke Bouwmeestersgoed. 

Aannemend dat de inner van de belastingen een route langs de Puttense boerderijen liep, is het heel 

aannemelijk dat met het erf van Beert Bartsen het latere Gildengoed bedoeld is. Inzoomend op dat erf, 

zien we dat het 3 gulden en 10 stuivers als herengeld aan de Graeff moest betalen, en 10 stuivers aan 

zogenaamde rookhoenders. Met die informatie kunnen we terecht in de registratie van de zogenaamde 

herengoederen: het systeem waarmee de Gelderse overheid sinds 1543 haar oude tafelgoederen 

beheerde. Het goed kan op basis van de daar genoemde gebruiker Bernt Bartsen (vermeld vanaf 1628, 

† vóór 1657) geïdentificeerd worden als het daar zo genoemde Wolter Jansgoedt 178, dat als volgt 

                                                           
178 Niet te verwarren met het gelijknamige goed in de Nijkerkse buurtschap Holk, dat onder de Kelnarij van Putten viel (Gelders 
Archief, archief Kelnarij van Putten, inventarisnr. 195, d.d. 1624-1668). 
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beschreven wordt: eenen camp bij het huijs gr. 4 mld. gesaijs, noch 5 sch. gesaijs inden Putterenck, 

gnt. de Stegenacker. Noch een st. gnt. ’t Muddestuck. Noch ½ mld. gesaijs gnt. de Timph. Noch 

daeraen t’eijnden een sch. gesaijs, noch 3 sch. gesaijs gnt. den Gooracker. Noch 5 sch. gesaijs 

geheijten het Baeetgien. Noch 2 sch. gesaijs gnt. het Vreedtgen ende noch 3 mld. gesaijs gnt. het 

Heckstuck. Daertoe de gerechticheijt van een schaepstraij und plaggen te maijen int Beijstererbrouck. 

Opte saelweer staende een huijs van 3 gebont, berch ende schaepsschot. Welverstaende dat Jan 

Willems Coster tot Putten hiervan besittende is een achtendeel, geeft van Berta van Heerde ende 

daertoe een vierdeel geworven bij coop van eenen Jan Thijmenss die het aengecommen soll sijn mits 

doode Wobbe van Staverden.  

De oudste vermelding van een oprukking, als het ware de bevestiging dat iemand het herengoed mocht 

gebruiken, dateert uit 1602: het echtpaar Germen te Hoff en Meriken van Heerde. Op dat moment was 

het goed al in meerdere verschillende handen geraakt. De vroegste eigenaren die we kennen zijn 

Wobbe van Staverden 179 voor één deel en joffer Elisabeth van Staverden, gehuwd met Reijner Arntss 

van Arler, voor een ander deel. Het erf moet dus zeker al in de late 15e eeuw hebben bestaan, want 

volgens het leenregister trad haar zoon Gaert al in 1501 in haar plaats als leenman voor de hof te 

Staveren en moet Wobbe toen overleden zijn. In oudere bronnen, zoals de voornoemde afdrachtenlijst 

van de hertog uit 1470, is het erf echter niet zonder twijfel te identificeren, zodat we daar doodlopen 

met het onderzoek.180 Van een eventuele afsplitsing van bijvoorbeeld Rimpeler blijkt in ieder geval in 

de 16e eeuw niets meer; het Wolter Jansgoed was ook het enige ‘ware’ herengoed in Bijsteren (zie de 

discussie onder Rimpeler). De Van Staverens hadden in ieder geval een nauwe band met de hertog 

van Gelre. Dat blijkt ook uit het feit dat zij al in 1400 de hof te Staveren van de hertog in leen hielden. 

Zij komen echter niet voor in de ministerialentabellen van Van Winter.181 De hof te Staveren was in 

1298 door Reinald I tot oppidum verheven.182 

In 1602 kwamen twee delen bij Meriken bij elkaar, terwijl Jan Willems, de koster van Putten, dan nog 

een ¼ had en dat aan Jan en Bart Tijmens overdroeg. De laatste bekende ‘oprukking’ dateert uit 1660, 

toen Hendrickien Maes, weduwe van Goert Aerts, oprukking deed. Uit 1681 en 1690 dateren nog wel 

enkele andere vermeldingen uit de registers van herengoederen. Zo zou Jannetie Jans, weduwe Coot 

Casijns, in 1681 een half vierde part (1/8) in eigendom hebben gehad, en Herman van Speulde in 1690 

de zaalweer en 1/8 deel hebben bezeten.183 De gilden worden niet genoemd, en ook weten we niet 

wanneer en of het Gildengoed na 1690 van zijn status als herengoed is ontslagen. 

 

 

                                                           
179 Wobbe van Staveren wordt in 1521 vermeld als weduwe van Wolter van Staveren (Gelders Archief, archief Gelderse 
Rekenkamer, inventarisnr. 544, d.d. 11-11-1521). Het is niet duidelijk of het erf naar hem werd genoemd. Zij woonde in 1530 opt 
hoeff to Staveren (https://odeeby.wordpress.com/horigen-en-keurmedigen-te-harderwijk-en-ermelo-ca-1530-3/). Hij had de hof te 
Staveren met onderhorige goederen eertijds aan de hertog van Gelre verkocht. Wobbe was een erfdochter van Staveren, dochter 
van Herman Evertsz. van Staveren, en gehuwd met Wolter (of Wouter) van Koet, uit een Ermeloos geslacht van schouten. Zij 
hield vanaf 1484 de hoff tot Staveren te leen van de hertog, en werd in 1501 opgevolgd door haar erfgenaam en zoon Gaert (Van 
Nispen tot Pannerden 1986; Sloet & Van Veen 1917: 123). 
180 Zo is in de schattingsrekening van 1492 in de nabijheid van Wulff van Rympeler of elders op het dubbele blad niemand te 
vinden die met zekerheid aan dit goed gekoppeld kan worden (Gelders Archief, archief Graven en Hertogen van Gelre, 
inventarisnr. 995 (nieuw: 4945), fol. 15). Ook in het schattingsregister uit de vroege 14e eeuw komt geen vermelding voor die 
koppelbaar lijkt (Van Doorninck, 1905). 
181 Van Winter 1962 
182 Van Nispen tot Pannerden 1986: 21 
183 De Jonge & Van den Enk, 1992. 
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Eigenaren in de nieuwe tijd 

Zoals we al zagen was het bedrijf van het Gildengoed in 1832 eigendom van de Gilden van Putten.184 

Bij dit erf hoorde in 1832 een kleine bouwlandkamp, direct ten noorden van de boerderij, waar een deel 

van de opgraving heeft plaatsgevonden. De Gilden bezaten in 1832 een ruime 30 hectare in de 

gemeente Putten. Die hoeveelheid bleef de eerste veertig jaar daarna ongeveer gelijk.185 Later was 

sprake van het Gilde van Putten of Gildefonds.186 Bekende pachters waren Jan Wulfsen (in 1844), Jan 

Schuurman (in 1863), Jan van Wijnkoop (in 1867) en Muijn van Eikenhorst (in 1878).187 

In dienstjaar 1921 werd het Gildengoed verkocht, en wel aan landbouwer Rende Dekker, die daarmee 

een bedrijf van 6½ hectare in handen kreeg.188 Na de aankoop werd de boerderij bewoond en uitgebaat 

door Jan Dekker (in 1920), Rikkert Toes (in 1943) en Maartje Bonestroo, weduwe van Jan Dekker (in 

1943-1944), allemaal verwant aan de familie Dekker. Het huis kreeg het adres Rimpelerweg 9 (later: 

14), en was in dienstjaar 1981 nog in handen van de familie Dekker (zie figuur 83). 

Een herengoed tussen Werdense goederen? 

De ligging van dit herengoed doet in eerste instantie vreemd aan. Het ligt tussen allemaal voormalige 

Werdense abtsgoederen, en gezien de totaal verschillende status zal het dus wel geen ‘normale’ 

afsplitsing van een Werdens goed zijn. In Bijsteren was dit bovendien ook het enige goed dat als 

‘herengoed’ wordt aangeduid. Andere Gelderse herengoederen lagen in Diermen (2), Hell (1), Huinen 

(10) en Spriel (vermoedelijk 4). Deze spreiding sluit aan op het algemene beeld: de dominantie van 

kloosters als Elten, Werden en Abdinghof in Putten en Nijkerk was zo groot, dat andere 

rechthebbenden op de grond die op zichzelf op de Veluwe belangrijke posities bekleedden, hier naar 

de periferie werden gedwongen. Bijsteren was de enige buurtschap in het kerngebied van Putten waar 

een herengoed lag.  

Hoe dat bezit hier terecht is gekomen, is bij gebrek aan identificeerbare middeleeuwse vermeldingen 

onduidelijk. Tegelijk is wel bekend dat ook abtsgoederen van Werden, zoals Rimpeler en Hussel, in elk 

geval al in 1607 herenguldens aan de Gelderse Rekenkamer betaalden, en in 1470 ook al afdrachten 

van verschillende aard (voederkoren, brevinghe en voogdgeld) aan de hertog van Gelre voldeden. 

Beide erven waren toen nog lang niet van de horigheid van Werden gevrijd, dus op welke manier de 

hertog van Gelre aan een recht kwam om uit een Werdens goed lasten te innen, is onduidelijk.189 Het 

zou een landsheerlijk recht geweest kunnen zijn; hij hief immers ook schatting over ander heren lude in 

Putten, al in de vroege 14e eeuw.190 Hij zal het wel niet uit hoofde van het ambt van voogd hebben 

verworven, zoals de derde afdracht doet vermoeden, want de voogdij van de abdij Werden was 

achtereenvolgens in handen van de graven van Werl (978-1092), de graven van Berg (1093-1160), de 

graven van Altena (1161-1225), de aartsbisschoppen van Keulen (1225-1288), de graven van der Mark 

(1288-1398), en daarna steeds de heersers over het hertogdom Kleve. De hertog van Gelre was in 

ieder geval wel voogd van het stift Elten.191 

                                                           
184 Kadastrale leggers Putten, reeks 1, artikel 318. 
185 Kadastrale leggers Putten, reeks 1, artikel 318. 
186 Kadastrale leggers Putten, reeks 2, artikel 318. 
187 Gemeentearchief Putten, vernummeringsgeschiedenis woningen. 
188 Kadastrale leggers Putten, reeks 3, artikel 4684. 
189 Gelders Archief, archief Gelderse Rekenkamer, inventarisnr. 1287, fol. 172. 
190 Van Doorninck, 1905. 
191 Rosenkrantz, E. (1893) 'Stukken betrekking hebbende op Limburg in het rijksarchief der stad Keulen' in: De Maasgouw, 15, p. 
91. 
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Hoe sterk het onderscheid was tussen herenguldens betalende goederen en goederen die 

daadwerkelijk als herengoed werden aangemerkt, is niet helemaal duidelijk en vermoedelijk alleen op 

te helderen door de lasten op het goed vóór 1543 inzichtelijk te maken. Het is dus niet uit te sluiten dat 

ook het Wolter Jansgoed eertijds aan een andere institutie behoorde en op een zeker moment met een 

Gelderse afdracht belast werd. We hebben in ieder geval vooralsnog geen aanwijzingen dat het ooit 

Werdens was.192 

 

                                                           
192 Odeeby maakte een reconstructie van de goederen die vóór 1559 onder Werden hoorden, en daar zit dit goed niet bij. 
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Figuur 86. Kern van het grondbezit van de Gilden van Putten met het Gildengoed. 
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8 Vondsten 

8.1 Inleiding 

Het archeologisch onderzoek heeft 10.931 vondsten opgeleverd. In tabel 22 is het aantal vondsten 

weergegeven, uitgesplitst per materiaalcategorie. Vrijwel alle vondsten zijn afkomstig uit een 

middeleeuwse cultuurlaag of uit antropogene sporen en hebben dus een directe relatie met de 

onderzochte vindplaats. Hiermee heeft het vondstcomplex een hoge informatiewaarde. 

algemeen specifiek aantal 

bot dierlijk bot 512 

bot menselijk bot 11 

glas 

 

3 

hout 

 

79 

houtskool 

 

78 

keramiek gebruiksaardewerk 7348 

keramiek bouwmateriaal 529 

keramiek pijpaarde 3 

keramiek keramisch artefact 4 

metaal ferro 207 

metaal munt 2 

metaal non ferro 16 

natuursteen 

 

1332 

overig 

 

3 

plantaardig-overig 

 

2 

slak 

 

636 

vuursteen 

 

166 

   

totaal   10.931 

Tabel 22. Vondsten per materiaalcategorie. 

8.2 Uitwerking 

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat gebruiksaardewerk met ruim 7.000 stuks veruit de grootste 

materiaalcategorie vormt. Als het keramisch bouwmateriaal en de keramische artefacten worden 

meegerekend, bedraagt het totale aantal aardewerkfragmenten zelfs 7.881. Vanwege de recente 

oorsprong van het pijpaarden rookgerei worden deze fragmenten niet meegerekend. Met het oog op de 

doelstelling van het onderzoek, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van een 

betrouwbaar beeld van de chronologie van de nederzetting, is aan de categorie gebruiksaardewerk de 

meeste aandacht besteed. Naar de aantallen vormt het natuursteen de tweede groep binnen het 

vondstspectrum. Deze vondstcategorie heeft een aanzienlijk mindere daterende waarde, maar geeft 

wel inzicht in de functie van specifieke delen van de nederzetting. Tijdens de uitwerking is dan ook 

voornamelijk aandacht besteed aan goed te determineren artefacten. Natuursteen zonder duidelijk 
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determineerbare kenmerken is wel gedetermineerd, maar heeft bij de verdere analyse minder aandacht 

gekregen. 

Slakmateriaal vormt na het aardewerk en natuursteen eveneens een omvangrijke vondstcategorie. Het 

grootste deel van de vondsten die tijdens de vondstverwerking aan de vondstcategorie slak zijn 

toegeschreven, bleken na waardering echter fragmenten limoniet te betreffen die als gevolg van sterke 

verhitting licht magnetisch zijn geworden. Hoewel limoniet, ook wel bekend als moerasijzererts, een rol 

zal hebben gespeeld bij metaalproductie, tonen veel fragmenten, afgezien van sporen van verbranding, 

geen specifieke bewerkingssporen. Om een indruk te krijgen van de toepassing van het materiaal is 

een selectie van de magnetische stukken nader geanalyseerd. De overige fragmenten limoniet zijn 

tijdens de verdere analyse buiten beschouwing gelaten. 

De slakken worden in aantal gevolgd door het dierlijk bot. Het aantal van 518 botfragmenten lijkt op het 

eerste gezicht hoog voor een vindplaats in het pleistocene gebied, maar in vrijwel alle gevallen gaat het 

om sterk gefragmenteerd materiaal dat bovendien vooral afkomstig is van middelgrote en grote 

zoogdieren. Kleiner botmateriaal is vermoedelijk als gevolg van de matig tot slecht conserverende 

omstandigheden in de zandbodem niet bewaard gebleven. Omdat de meeste vondstnummers wel 

determineerbare fragmenten bevatten en het materiaal belangrijke informatie kan verschaffen over de 

voedseleconomie, zijn de resten ondanks de hoge fragmentatiegraad wel nader geanalyseerd. 

Vuursteen vormt met 167 fragmenten een relatie kleine vondstcategorie. Hoewel een deel van de 

fragmenten vuursteen goed determineerbaar is, zijn deze stukken niet nader geanalyseerd. Wel heeft 

een uitgebreide waardering van de fragmenten plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat het onderzoek 

gericht was op de middeleeuwse nederzetting en het vuursteen daar geen relatie mee heeft. In het 

Programma van Eisen was dan ook geen specifieke vraagstelling geformuleerd voor 

vuursteenvondsten. De waarderende beschrijving van de vuursteenvondsten is wel in dit rapport 

opgenomen (hoofdstuk 14). 

Als laatste wordt hier kort stilgestaan bij de metaalvondsten. De overige vondstcategorieën zijn zeer 

beperkt qua omvang, maar zijn met het oog op de vraagstelling wel nader geanalyseerd. Hierbij is 

tijdens de evaluatiefase geen selectie toegepast. Van de in totaal 225 objecten die van metaal zijn 

vervaardigd, zijn er 184 vervaardigd uit ijzer (ferro). De overige vondsten zijn vervaardigd uit een 

koperlegering en enkele uit lood. De vondsten van ijzer zijn overwegend matig tot slecht geconserveerd 

en bevatten vaak nog nauwelijks een massieve ijzeren kern. Bovendien bestaat een grote groep 

objecten uit spijkerfragmenten met een lage informatiewaarde. Hiervan is tijdens de evaluatiefase een 

groot gedeelte uitgeselecteerd. Complete spijkers en de overige metaalvondsten zijn wel geselecteerd 

voor analyse. 

Het vondstmateriaal wordt in het onderstaande per vondstcategorie besproken in de betreffende 

specialistenhoofdstukken. 
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9 Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd 

Huub Scholte Lubberink 

9.1 Algemeen 

De opgraving in Putten-Rimpeler heeft enkele honderden fragmenten handgevormd aardewerk 

opgeleverd die op basis van hun kenmerken in de ijzertijd gedateerd moeten worden. Het materiaal is 

verzameld tijdens de aanleg van het opgravingsvlak, maar vooral tijdens het onderzoeken van 

grondsporen. Materiaal uit de ijzertijd en Romeinse tijd is vrijwel uitsluitend aangetroffen in het noorden 

van de opgraving, waar het (ruimtelijk) is geassocieerd met een boerderijplattegrond, diverse spiekers 

en een waterkuil uit de ijzertijd (zie § 5.3) en met graven en grafstructuren uit de ijzertijd en de 

Romeinse tijd (zie § 5.2en § 5.4). 

Het materiaal is tijdens de uitwerking van de opgravingsgegevens geteld, gedetermineerd en in een 

database beschreven. De geregistreerde kenmerken van het aardewerk hebben betrekking op de aard 

van de scherf (rand, wand, bodem, etc.), de maakwijze (wanddikte, afwerking, kleur en magering), 

versiering (wand en rand) en morfologie (randvorm, halsvorm en –lengte, wandvorm, bodemvorm en 

potvorm) en indien mogelijk een datering en een (chrono-)typologische duiding. Het gaat in totaal om 

419 scherven die samengevoegd kunnen worden tot 259 individuen ofwel grotere 

aardewerkfragmenten. In tabel 23 is weergeven om welke typen of potonderdelen het gaat.  

type aantal scherven aantal individuen 

rand 4 4 

rand-wand 58 14 

wand 150 74 

wand-bodem 31 3 

bodem 11 3 

gruis 165 161 

totaal 419 259 

Tabel 23. Aard van het handgevormde aardewerk 

9.2 Maakwijze 

Het prehistorische handgevormde aardewerk uit Putten-Rimpeler kenmerkt zich in hoofdzaak door 

beige tot bruine tinten (74%) die op zuurstofrijke omstandigheden tijdens het bakproces wijzen. 

Aardewerk met donkere, zwarte en grijze tinten als gevolg van zuurstofarme omstandigheden tijdens 

het bakken, is duidelijk in de minderheid (26%). Het aardewerk kenmerkt zich verder door een vrij 

uniforme wanddikte. Meer dan driekwart van het aardewerk laat een wanddikte zien tussen 8 en 11 mm 

(82,3%). Het overige materiaal is respectievelijk 5 tot 7 mm (13,5%) of 12 tot 13 mm dik (6,2%).  

Om krimp van het aardewerk en daarmee het risico van scheuren of breken te verminderen, werd aan 

de klei niet plastisch materiaal als magering of verschraling toegevoegd. De aard van de gebruikte 

magering heeft vaak op een regionaal niveau een chronologische betekenis. Het handgevormde 
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aardewerk uit Putten-Rimpeler is gemagerd met grof mineraal materiaal, te weten steengruis of grof 

zand/grindjes, met potgruis, met zand of met fijn plantaardig materiaal (gras of ander sprietig materiaal) 

of met combinaties van twee van deze materialen (tabel 24). In het merendeel van het aardewerk is 

grof mineraal materiaal als magering toegepast, namelijk in 55,7%. Het hoge percentage grove 

minerale magering wijkt af van het percentage dat is vastgesteld voor het handgevormde aardewerk uit 

de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd uit de nabijgelegen opgraving Putten-Husselerveld. Daar liet slechts 

7,3% van het aardewerk (individuen) een grove minerale magering zien.193 Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat het merendeel van het aardewerk uit die opgraving in de vroeg-Romeinse tijd is 

gedateerd.194 

magering aantal percentage 

potgruis 29 29,9 

potgruis/zand 3 3,1 

potgruis/fijn plantaardig materiaal 3 3,1 

zand 1 1,0 

grof mineraal (gruis) 28 28,9 

grof mineraal (gruis)/potgruis 11 11,3 

grof mineraal (gruis)/zand 4 4,1 

grof mineraal (gruis)/grof mineraal (grof zand/grind) 1 1,0 

grof mineraal (gruis)/fijn plantaardig materiaal 7 7,2 

grof mineraal (grof zand/grind)/potgruis 2 2,1 

grof mineraal (grof zand/grind)/zand 1 1,0 

fijn plantaardig materiaal 7 7,2 

totaal 97 100 

Tabel 24. Magering 

Te Putten-Rimpeler is in 17,5 % van het prehistorische handgevormde aardewerk fijn plantaardig 

materiaal als magering toegepast. Bij het fijne plantaardige materiaal gaat het om sprietig materiaal, 

bijvoorbeeld om dunne grasjes en strootjes (dierlijke mest?), die na het bakken langgerekte poriën 

hebben achtergelaten. Het gaat om een vorm van magering die in het noordelijke en noordwestelijke 

kustgebied volop werd toegepast in de late ijzertijd en die omstreeks het begin van de jaartelling naar 

het zuiden en oosten toe sterk uitbreidde, tot in het Kromme Rijngebied en de Neder-Betuwe, waar in 

het midden van de eerste eeuw percentages van minimaal 30-50% gescoord werden.195 Op de Veluwe 

scoort het voornamelijk in de tweede helft van de late ijzertijd gedateerde aardewerkcomplex uit Ede-

Park Reehorst een percentage van 10,5%.196 Ten oosten van de IJssel trad op een vrij kleine schaal 

sprietig materiaal als hoofdmagering en in combinatie met potgruis en grof mineraal materiaal op in de 

tweede helft van de late ijzertijd en in de vroeg-Romeinse tijd.197  

Fijn plantaardig materiaal is te Putten-Rimpeler in feite maar op twee locaties in de opgraving 

aangetroffen. Het gaat om een rijke aardewerkdepositie in werkput 33 (S9345, V1924), ongeveer 25 m 

ten oosten van huisplattegrond structuur 18, en om een kleine aardewerkconcentratie in de fossiele 

                                                           
193 Ufkes 2005, 91. 
194 Ufkes 2005, 87. 
195 Van den Broeke 2018, 78. 
196 Scholte Lubberink 2019, 203-204. 
197 Hermsen & Havema 2009, 205; Hermsen, Van der Wal & Pollmann 2016, 212-213; Scholte Lubberink 2020, 147-148. 
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akkerlaag in werkput 9, circa 30 m ten zuiden van deze plattegrond (V315). De toepassing van fijn 

plantaardig materiaal als magering was een nieuw verschijnsel op de Veluwe. Het is in de loop van de 

late ijzertijd voor het eerst op een grotere schaal toegepast. In de aardewerkdepositie S 9345 is 

bijvoorbeeld ongeveer 22% van het aardewerk gemagerd met fijn plantaardig materiaal. 

wandafwerking aantal percentage 

gepolijst 21 21,6 

glad 14 14,4 

ruw 41 42,3 

besmeten 21 21,6 

totaal 97 100 

Tabel 25. Wandafwerking 

Wat betreft de wandafwerking valt op dat de wanden van een groot gedeelte van het aardewerk 

opzettelijk is geruwd door besmijting of is gepolijst. Het gaat hierbij zowel om een grove, klodderige 

vorm van besmijting (circa 25%) als om een lichte vorm van besmijting. Bij fijne besmijting is het 

oppervlak geruwd door de wand relatief dun te bestrijken met een kleipapje, waarin grote(re) klodders 

die boven het oppervlak uitsteken ontbreken. Het laatste is duidelijk wel het geval bij de grovere 

variant. Het overige aardewerk is glanzend gepolijst, zorgvuldig geglad of ruw gelaten (tabel 25). Het 

percentage besmeten aardewerk ligt te Putten-Husselerveld (11,7 %)198 duidelijk lager dan te Putten-

Rimpeler, wat verklaard kan worden door de iets latere datering van het eerste aardewerkcomplex. Het 

percentage dat is berekend voor aardewerkcomplexen uit de tweede helft van de late ijzertijd uit Ede-

Park Reehorst varieert van 18,4 tot 30,1%.199 Hierbij moet opgemerkt worden dat het bij de Puttense 

aardewerkcomplexen niet om materiaal uit rijke vondstcontexten gaat, maar om cumulatieven van al 

het handgevormde aardewerk uit de opgraving. Dit in tegenstelling tot Ede-Park Reehorst waar de 

percentages zijn bepaald op basis van de kenmerken van het aardewerk uit een aantal vondstrijke 

contexten. 

9.3 Versiering 

Drie van de achttien randfragmenten uit de opgraving Putten-Rimpeler zijn versierd (16,7%). Een 

daarvan laat vingertopindrukken op de bovenzijde van de rand zien. Bij de overige twee zijn 

vingertopindrukken aangebracht aan de buitenzijde van de rand. Het laatste heeft een chronologische 

betekenis. In de loop van de late ijzertijd krijgen randen met indrukken aan de buitenzijde een steeds 

prominentere rol, waarbij in West-Nederland en in delen van het centrale rivierengebied 

vingertopindrukken op de bovenzijde van de rand zelfs bijna geheel van het toneel verdwijnen.200 In de 

regio Oss-Ussen is in de tweede helft van de late ijzertijd bij versierde randen circa 50% van de 

indrukken aan de buitenzijde aangebracht.201 In het late ijzertijd-complex uit Ede-Park Reehorst ligt het 

aandeel zelfs nog iets hoger (58%).202 

Vier scherven laten een vorm van wandversiering zien (4,1%). Eén daarvan toont simpele, 

enkelvoudige groeflijnen, vier zijn versierd door middel van kamstreek. Een bijzondere vorm van 

                                                           
198 Ufkes 2005,92. 
199 Scholte Lubberink 2019, 205-206. 
200 Van den Broeke 2012, 112; Van Kerckhove 2009, 132-133. 
201 Van den Broeke 2012, figuur 3.43. 
202 Scholte Lubberink 2019, tabel 8.8. 
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versiering vormt een patroon van korte kamstreekbanen en kamindrukken aangebracht op de 

onderzijde van een pot (V 768 en 769). 

Het percentage versierde wanden te Putten-Rimpeler is iets lager dan dat in een late ijzertijd 

aardewerkcomplex uit Ede-Park Reehorst, waar 5,9% van het aardewerk wandversiering liet zien.203 

Eenvoudige groeven en kamstreek behoren daar (ook) tot de meest voorkomende versieringstypen.204 

9.4 Morfologie 

Van de morfologie of vorm van het aardewerk zijn zes aspecten beschreven, te weten de randvorm, de 

halslengte, de bodemvorm, de potopbouw en de vorm van de pot. Daarnaast is gelet op de 

aanwezigheid van applicaties, bijvoorbeeld oren. 

Bij de randvorm gaat het om het bovenste deel van de pot.205 Te Putten-Rimpeler zijn drie varianten 

onderscheiden. Eenvoudige spitse tot afgerond rechthoekige randen voeren met elf exemplaren 

duidelijk de boventoon (73,3%). De daterende waarde van deze variant is gering. Hij komt gedurende 

de gehele ijzertijd in aanzienlijke aantallen voor. De overige randen zijn verdikt aan de buitenzijde. Het 

gaat om drie randen met een hoekige tot ronde verdikking (20%) en één rand met een spitse verdikking 

(randlip) aan de buitenzijde (6,7%). Aan de buitenzijde verdikte randen zijn vooral kenmerkend voor de 

tijdspanne van de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. In Oss-Ussen en in de oostelijk helft van het 

rivierengebied neemt het percentage van de rond tot hoekig verdikte rond aan het eind van de tweede 

helft van de late ijzertijd, maar vooral in de vroeg-Romeinse tijd, sterk toe (van circa 20 tot circa 40%). 

Te Ede-Park Reehorst is een percentage berekend van 8,6%.206 Het percentage randen met een spitse 

verdikking aan de buitenzijde ligt daar iets lager (5,4%). Het is een randvorm die in Midden- en Oost-

Nederland regelmatig optrad in de tweede helft van de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd. 

Wat betreft de halsvorm is de variatie zeer gering. Er zijn opstaande, uitstaande en concave halzen 

geconstateerd in precies dezelfde aantallen. De halslengte laat iets grotere verschillen zien, evenals de 

wandvorm. Drie halzen zijn kort (< 2 cm), één hals is langer (> 2 cm). Bij de wanden zijn drie keer 

ronde profielen en één keer een profiel met een wandknik geconstateerd. Onder de bodems zijn 

uitsluitend eenvoudig vormgegeven exemplaren aangetroffen met en zonder een markering van de 

bodemschijf. 

Voor het bepalen van de potvorm is gebruik gemaakt van de aardewerktypologie van Oss-Ussen.207 

Wanneer de potvorm bepaald kon worden, gaat het te Putten-Rimpeler hoofdzakelijk om weinig 

diagnostische vormen met een lange levensduur. Hieronder is een fragment van een eenvoudige 

eenledige schaal van het vormtype Oss-Ussen 3b208 en zijn drie fragmenten van tweeledige, tonvormige 

potten zonder hals van het vormtype Oss-Ussen 23 a.209 Eén daarvan is vrijwel tot aan de rand 

besmeten, een ander vertoont een korte opstaande rand. Verder twee fragmenten van drieledige potten 

met een hooggelegen ronde schouder en een korte op- of uitstaande hals vergelijkbaar met het 

                                                           
203 Scholte Lubberink 2019, 211. 
204 Scholte Lubberink 2019, tabel 8.11. 
205 Van den Broeke 2012, 89-92. 
206 Scholte Lubberink 2019, tabel 8.2. 
207 Van den Broeke 2012. 
208 Van den Broeke 2012, 47-49. 
209 Van den Broek 2012, 55-57. 
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vormtype Oss-Ussen 55a.210 Een exemplaar met een hals langer dan 2 cm moet mogelijk toegewezen 

worden aan vormtype Oss-Ussen 55b, een vorm die ten noorden na de Rijn veel langer standhield dan 

ten zuiden van deze rivier waar deze na het begin van de midden-ijzertijd was verdwenen.211 

Fragmenten van twee potten uit aardewerkdepositie S 9345 (V 1924) zijn beide voorzien van een 

wandknik. Het eerste exemplaar is tweeledig en toont een aan de buitenzijde een spitse randlip. Dit 

fragment is afkomstig van een pot vergelijkbaar met vormtype Oss-Ussen 34.212 Een vormtype dat 

vooral in de eerste helft van midden-ijzertijd talrijk was en daarna rond de overgang naar de Romeinse 

tijd. Het tweede exemplaar laat boven een rompknik een lange gewelfde schouderpartij en een korte 

hals zien. De vorm vertoont overeenkomsten met het weinig differente vormtype Oss-Ussen 42a.213 De 

fijne plantaardige magering en de rond verdikte rand wijzen voor het exemplaar uit Putten-Rimpeler op 

een datering in de tweede helft van de late ijzertijd. Op geen van de exemplaren zijn applicaties 

aangetroffen. 

9.5 Conclusie 

Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd uit Putten-Rimpeler stamt vermoedelijk hoofdzakelijk uit de 

late ijzertijd en wel de tweede helft daarvan. Argumenten hiervoor zijn vooral het voorkomen van fijne 

plantaardige magering en de aanwezigheid van randen met vingertopindrukken aan de buitenzijde van 

de rand. Verder zijn diagnostische kenmerken schaars. Het materiaal houdt vermoedelijk verband met 

bewoning van een erf uit de late ijzertijd in het noorden van de opgraving. 

 

                                                           
210 Van den Broeke 2012, 71-73. 
211 Van den Broeke 2012, 73. 
212 Van den Broeke 2012, 61-62. 
213 Van den Broeke 2012, 67. 
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10 Aardewerk uit de middeleeuwen 

Martin Schabbink 

10.1 Inleiding 

Bij het archeologisch onderzoek in Putten-Rimpeler is naast het hierboven beschreven aardewerk uit 

de ijzertijd en Romeinse tijd een grote hoeveelheid keramisch vondstmateriaal uit de middeleeuwen 

gevonden en verzameld. Het keramisch vondstmateriaal bestaat naast bouwmateriaal, huttenleem en 

keramische artefacten als weefgewichten vooral uit gebruiksaardewerk. Het gebruiksaardewerk 

(n=6.699) dateert van de Karolingische tijd tot en met de late middeleeuwen.214  

Het gebruiksaardewerk is gedetermineerd naar baksel, herkomst en datering. In de database zijn de 

vondstnummers uitgesplitst naar baksel, waarbij zowel het aantal gevonden scherven, het minimum 

aantal exemplaren (MAE) als het geschatte aantal pot-equivalenten (EVE)215 is vastgelegd. Waar 

mogelijk is het gebruiksaardewerk verder uitgesplitst naar vorm en eventueel type volgens de 

coderingen van het Deventersysteem, het Classificatiesysteem voor laat- en post- middeleeuws 

aardewerk en glas uit 1989.216 Door de lange gebruiksduur, de aard van de nederzetting en uiteindelijke 

transformatie van nederzettingsterrein tot akkerland, is het gebruiksaardewerk zeer gefragmenteerd 

aangetroffen. Als gevolg van de grote fragmentatie van het aardewerk, kon van veel fragmenten geen 

vorm of type bepaald worden. De 6.699 scherven zijn afkomstig van minimaal 3.236 verschillende 

exemplaren en het totale EVE (Estimated Vessel Equivalents) bedraagt 98,3 op basis van 619 

randfragmenten. Dit betekent dat van elke rand gemiddeld slechts 15% bewaard is gebleven. 

                                                           
214 De 15 scherven, afkomstig uit bouwvoor of plaggendek, dateren uit de nieuwe tijd en zijn niet in deze telling opgenomen. 
215 Om uitspraken te kunnen doen over de conserveringstoestand van vondsten en het creëren van referentiemateriaal voor 
toekomstig onderzoek wordt van elke schervenfamilie geschat welk percentage deze uitmaakt van de complete pot. Van de potten 
wordt met behulp van een rim chart op basis van de randfragmenten een percentage berekend van het geheel. Deze methode 
staat bekend als Estimated Vessel Equivalents (geschatte aantal pot-equivalenten; Orton et al. 1993). Als een rand compleet 
bewaard is gebleven, is het 100%, maar bijna altijd is het minder. Bij het vondstcomplex van Putten-Rimpeler worden de 
randpercentages afgerond op 5%. 
216 Clevis & Kottman 1989; www.deventersysteem.nl. 
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Figuur 87. Bakselverdeling Putten-Rimpeler (ba: Badorf; pi: Pingsdorf; vme: verzamelgroep met Mayen (my), 

handgevormd (hg, handgemaakt (Hessen-Schortens)), Karolingisch grijs (kg), Duisburg (db); s5: proto-steengoed; 

s4: bijna steengoed; s1 en s2: steengoed; kp: kogelpot; bg: blauwgrijs; g: grijs gedraaid; r: roodbakkend; wm: 

witbakkend Maaslands en verzamelgroep nt: nieuwe tijds roodbakkend (r) en steengoed (s2). 

De verdeling van het gebruiksaardewerk staat weergegeven in figuur 87. Daaruit blijkt de 

overweldigende hoeveelheid handgevormd aardewerk in de vorm van kogelpot-aardewerk en 

blauwgrijze waar. Het aardewerk uit Pingsdorf is de grootste groep gedraaid en geïmporteerd 

aardewerk. 

In onderstaande volgt een beschrijving van de aanwezige bakselgroepen in min of meer chronologische 

volgorde, de aanwezige overige keramische vondstgroepen en een toelichting op de datering van de 

verschillende erven. 
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10.1 Vroege middeleeuwen 

10.1.1 Draaischijf-aardewerk 

Het gebruiksaardewerk uit de Karolingische tijd bestaat uit een aantal bekende bakselgroepen uit het 

Duitse Rijnland en Eifel. Daarnaast is een kleine hoeveelheid handgevormd aardewerk gevonden. Het 

aardewerk uit Badorf en Mayen geldt als gidsfossiel voor deze periode. De verspreiding van het 

draaischijf aardewerk uit de vroege middeleeuwen is afgebeeld in figuur 88. 

 

Figuur 88. Verspreiding van het vroegmiddeleeuwse draaischijf-aardewerk ten opzichte van de huisplattegronden. 
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Aan de oostrand van het Vorgebirge, tussen Keulen en Bonn zijn op grote schaal producten 

gefabriceerd die een groot aandeel vormen in de verschillende aardewerk-assemblages uit de vroege 

middeleeuwen. Badorf is de belangrijkste plaats waar de oudste productie van potten een aanvang 

nam. Het klassieke aardewerk is geelwit van kleur, zacht tot matig hard gebakken en fijn tot zeer fijn 

gemagerd. In de plaatsen Eckdorf, Walberg en Walberberg zijn soortgelijke producten gemaakt.217 De 

Badorfer producten uit Putten-Rimpeler bestaan vooral uit eivormige kookpotten op lensbodems, een 

enkele keer versierd met radstempels.218 Van de in totaal 102 scherven zijn van deze kookpotten, ook 

bekend uit de Dorestad-typologie219, 53 fragmenten van 24 verschillende exemplaren gevonden. 

Hoewel deze potten vaak voorzien zijn van een tuit, is dat in Putten-Rimpeler geen enkele keer 

vastgesteld. Gezien de fragmentatie is dat overigens niet verwonderlijk; van de Badorfer randen is 

slechts 17% bewaard gebleven.220 

 

Figuur 89. Vergelijkbaar voorbeeld profiel Badorfer kookpot (ba-pot-2, uit www.deventersysteem.nl). 

Van de typische Karolingische bolpotten zijn veel minder scherven gevonden. Deze groep is bekend als 

type WIII uit de Dorestad-typologie. Van slechts drie verschillende exemplaren zijn randen gevonden, 

waarvan één waarschijnlijk uit productieplaats Walberberg.221 Deze kleinere bolpotten zijn vooral 

bekend in een Mayen-baksel. In Putten-Rimpeler zijn slechts 11 scherven van 10 verschillende 

exemplaren uit Mayen gevonden.222 Randfragmenten zijn niet gevonden, wel enkele grotere scherven 

van lensbodems. 

                                                           
217 Verhoeven 1998, 175 en verder. 
218 Bij 16% van de 70 verschillende Badorfer potten is versiering met radstempels aangetroffen. 
219 Van de vondsten van handelsnederzetting Dorestad is een zeer bruikbare en vaak gehanteerde typologie opgesteld (Van Es & 
Verwers 1980). Een nadeel is dat de indeling is gebaseerd op vormtype en niet op bakseltype, zoals in het Deventersysteem; type 
WII staat in het Deventersysteem als ba-pot-2. 
220 Totaal van de EVE-waarden is 1,2, gebaseerd op 7 verschillende randen (exemplaren). 
221 Producten uit Walberberg betreffen potten die gefabriceerd zijn in “Badorfer Art”. Rech (1989) heeft enkele 
pottenbakkersovens gepubliceerd en uitvoerig beschreven. 
222 Redknap 1999, beschreven als Ware ME (hart gebrannte Mayener Ware). 
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Figuur 90. Vergelijkbaar voorbeeld profiel Badorfer bolpot (ba-pot-1, www.deventersysteem.nl). 

Van deze bolpotten wordt aangenomen dat ze vooraf gaan aan eerder genoemde eivormige 

kookpotten. De bolpotten uit Badorf, Walberberg en Mayen dateren uit de eerste helft van de achtste 

eeuw, de eerste eivormige potten verschijnen in de tweede helft van die eeuw. In het derde kwart van 

de negende eeuw verschijnen de overgangsvormen tussen de producten in Badorfer en Pingsdorfer stijl 

(zie onder). 

Vier fragmenten van drie exemplaren zijn mogelijk afkomstig van de reliëfbandamforen. Deze aanname 

is louter gebaseerd op de dikte van de scherven. Over een vierde exemplaar, een wandfragment met 

opgelegde strip met radstempel bestaat geen twijfel (figuur 91). Deze grotere voorraadpotten hebben 

een doorlooptijd tot wel in de elfde eeuw. 

 

Figuur 91. Fragment van reliëfbandamfoor uit Putten-Rimpeler V1542, schaal 1:1 
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Het overige gedraaide aardewerk uit de Karolingische tijd bestaat uit enkele scherven. Een minder 

homogene groep baksels valt onder het Karolingisch grijze aardewerk (kg). Hiertoe behoren 11 

wandscherven, waaronder gesmoord en gepolijst aardewerk, ook bekend als Gittermuster-aardewerk of 

WVI uit de Dorestad-typologie. Het aardewerk, mogelijk afkomstig uit Mayen, wordt gedateerd van de 

late zevende tot het begin van de negende eeuw.  

Van het gedraaide aardewerk uit de laat-Karolingische tijd, of beter de tiende eeuw of Ottoonse tijd, 

geldt materiaal uit Duisburg en omgeving als gidsfossiel. Van deze bakselgroep (du) zijn twee 

fragmenten gevonden. Daaronder bevond zich een randfragment dat op basis van randvorm tot een du-

pot-1 gerekend kan worden. 

10.1.2 Handgevormd aardewerk 

Naast bovenbeschreven draaischijf-aardewerk stamt ook een deel van het lokaal of regionaal 

vervaardigde handgevormde aardewerk uit de vroege middeleeuwen. Het onderscheid tussen 

vroegmiddeleeuws handgevormd aardewerk (hg) en de latere kogelpotten (kp) is echter, zeker bij sterk 

gefragmenteerd materiaal, nauwelijks te maken. De belangrijkste ontwikkeling in het handgemaakte 

aardewerk van de Karolingische tijd is het verdwijnen van Hessens-Schortens-aardewerk en de 

introductie van de kogelpot, een pot met een volkomen ronde bodem. Het ontstaan van deze bolle 

bodems was een geleidelijk proces. Gezien het massale voorkomen van kogelpotten in 

handelsplaatsen Dorestad en Medemblik, heeft de overgang van Hessens-Schortens- naar 

kogelpotaardewerk zich in West- en Midden-Nederland al in de achtste eeuw voltrokken. In Oost-, 

Noord-Nederlandse en Duitse nederzettingen komt in de negende eeuw nog een aanzienlijke 

hoeveelheid Hessens-Schortens-aardewerk voor. Bij het onderzoek in Putten-Rimpeler is één, 

opvallend groot fragment gevonden, dat kan worden gezien als de overgang tussen handgemaakt (hg) 

of ook aangeduid als Hessens-Schortens-aardewerk en de kogelpot (kp, figuur 92). Het materiaal is 

vernoemd naar twee vindplaatsen Hessens en Schortens, twee terpen in het Noord-Duitse kustgebied. 

Het materiaal is ook bekend uit de Dorestad-typologie als HIII en HVI.223 Het aardewerk is grof 

gemagerd, dikwandig, slecht afgewerkt en de potten hebben een buidel- of emmervormig lichaam en 

een iets afgevlakte bodem. Daarnaast komen halsloze schalen of komvormen voor. Het baksel van 

Hessens-Schortens-aardewerk onderscheidt zich van het kogelpot-baksel door de grote dikte en 

grofheid. Het fragment uit Putten-Rimpeler is gemagerd met (vooral wit) granietgruis, heeft een grillig 

patroon op de breuk en een glimmend, leerachtig oppervlak. Het betreft een buidelvormige pot met 

drieledig profiel: ingesnoerde hals en licht uitgebogen rand met afgeronde bodem (Wackelboden) en 

een klein oor. 

Een deel van de in bakselgroep kp geplaatste scherven is echter onmiskenbaar te dateren in de 

Karolingische en/of Ottoonse tijd (figuur 95).224 Het betreft vooral scherven met een donkere tot zwarte 

breuk waarin veel en grove kwartsietmagering zichtbaar is. Het betreft met enige voorzichtigheid 589 

scherven van mogelijk 188 individuen. Het totale EVE van deze vroege kogelpotten is slechts 7,45, 

hetgeen de fragmentatie duidelijk maakt.225  Het onderscheid tussen de vroege en (duidelijk) latere 

kogelpotten is arbitrair, maar het verspreidingsbeeld van kp0 laat duidelijk een clustering binnen de 

vroegmiddeleeuwse nederzetting zien (zie figuur 95). De algemene tendens met een ontwikkeling naar 

                                                           
223 Van Es & Verwers, 1980. 
224 In de database aangegeven als kp0. 
225  Dit aantal is gebaseerd op 144 randfragmenten, waaruit blijkt dat van elke rand slechts 5% bewaard is gebleven. 
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fijnere baksels, waarbij steeds meer zand in plaats van steengruis gemagerde potten voorkomen en 

randvormen evolueren van eenvoudig omgeslagen naar meer geprofileerd, is weliswaar te volgen, maar 

een enkele keer ook niet. Zo zijn uit duidelijk latere contexten opvallend ruwwandige en grof 

gemagerde kogelpotten gevonden.226 

 

Figuur 92. Buidelvormige pot V1535 (hg-pot-2cf); enig voorbeeld in Putten-Rimpeler voor de introductie van de 

kogelpot, schaal 1:1. 

De aangetroffen baksels van de als vroege kogelpotten aangemerkte exemplaren, hebben vaak nog 

een sterke overeenkomst met het zojuist beschreven Hessens-Schortens-aardewerk, alleen de randen 

zijn meer omgeslagen (figuur 93, V1800, V1801. De aangetroffen randen van de als vroege kogelpotten 

aangemerkte exemplaren, bestaan uit S-vormige profielen met (licht) uitgebogen verdikte en afgeronde 

randen227 en met een uitgebogen rand met rechte zijkant.228 Hoewel in de meeste gevallen sprake is 

van verdikte randen, is dat niet altijd vastgesteld. 

                                                           
226 Bijvoorbeeld V1211, kp-kog-9, structuur 108 in combinatie met late Pingsdorf en blauwgrijs aardewerk (tweede helft twaalfde 
eeuw). 
227  Gelijkend op kp-kog-9 uit het Deventersysteem of randtype C1a en B1 uit de Lent-typologie (Hermsen e.a. in voorb.). 
228  Overeenkomstig kp-kog-10 uit het Deventersysteem of randtype D1a uit de Lent-typologie (Hermsen e.a. in voorb.) 
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Figuur 93. Karolingische kogelpotten (kp0-kog-9), V1800 (links) en V1801 (rechts). Schaal: 1:2. 

De vroege kogelpotten zijn onversierd en reducerend gebakken, op enkele uitzonderingen na. Een 

oxiderend gebakken exemplaar (V1801) heeft een sterk ondersneden rand en is op de schouder 

voorzien van borstelvegen. Dit exemplaar moet mogelijk wat later in tijd geplaatst worden. Een tweede 

exemplaar is vooral uitwendig oxiderend gekleurd en is voorzien van een ophangoog (V1702). Een 

randfragment van een kleine kogelpot is voorzien van een rechthoekige stempel (V1844). Versieringen 

met stempels komen slechts incidenteel voor en dateren in ieder geval van voor 1000.229 

 

Figuur 94. Karolingische kogelpot met stempel (V1844). Schaal: 1:1. 

 

                                                           
229 Verhoeven 1998. 
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Figuur 95. Verspreiding van kogelpot in het baksel kp0 ten opzichte van de hoofdgebouwen. 
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10.2 Volle middeleeuwen 

Na de Karolingische en in het begin van de Ottoonse tijd verschijnt het Pingsdorf-aardewerk als meest 

gangbaar import-aardewerk op de meeste nederzettingsterreinen in de Nederlanden. Dankzij de studie 

van Marcus Sanke230 zijn de opgravingen van de pottenbakkerijen in Brühl-Pingsdorf grondig uitgewerkt 

en in een zeer bruikbaar chronologisch kader geplaatst. Op grond van afgeleide studies is het 

aardewerk goed te dateren op basis van pot-, rand of bodemvormen en beschilderingswijzen.231 Ook 

een deel van de blauwgrijze waar dateert uit de volle middeleeuwen. Het betreft dan vooral baksels uit 

Paffrath. Overigens dateert het merendeel van de blauwgrijze waar uit de late middeleeuwen en is van 

lokale of regionale makelij.  

10.2.1 Meer kogelpotten 

Ook voor het kogelpot-aardewerk is het goed te dateren Pingsdorf-aardewerk van belang. Het aandeel 

handgevormd aardewerk bestaande uit kogelpot- en blauwgrijs aardewerk uit de volle middeleeuwen is 

aanzienlijk. De term kogelpot wordt zowel gebruikt om de vorm als het baksel aan te duiden. Het zijn 

handgemaakte, kogelronde potten van een lokaal of regionaal baksel. De vorm kogelpot komt echter 

ook in andere bakselgroepen als bijvoorbeeld Pingsdorf- of blauwgrijs aardewerk voor.  

 

Figuur 96. Ontwikkeling van kogelpotten: van eenvoudig omgeslagen tot steeds meer geprofileerde randen (vlnr 

kp-kog-9, kp-kog-13, kp-kog10, kp-kog-1 en kp-kog-2 (voorbeelden uit www.deventersysteem.nl)). 

Het baksel van de kogelpotten uit Putten-Rimpeler is divers. Naast eerdergenoemde Karolingische 

baksels komen ook fijnere baksels voor, waarbij steeds meer zand in plaats van steengruis gemagerde 

potten voorkomen. Een ander kenmerkend element zijn de baksels waarbij een duidelijke gelaagdheid 

in de breuk is te zien. Zoals ook in Harderwijk is vastgesteld, vertoont het kogelpot-aardewerk grote 

overeenkomsten met blauwgrijs aardewerk. Deze bakselgroep domineert ook in de beginperiode van de 

Hanzestad Harderwijk de kogelpot met een factor 4.232 Het blauwgrijze aardewerk is met grote 

waarschijnlijkheid afkomstig uit het precies in het midden tussen Harderwijk en Putten-Rimpeler 

gelegen Ermelo, waar een grote hoeveelheid pottenbakkersafval is gevonden (zie verder §10.4).233 Ook 

bij een deel van het als kogelpot gedetermineerde aardewerk uit Putten-Rimpeler valt de gelijkenis met 

blauwgrijze waar op. Met het massale verschijnen van blauwgrijze waar uit Ermelo verdwijnen in deze 

micro-regio de kogelpotten in de late dertiende of vroege veertiende eeuw uit beeld. 

Toch vormen kogelpotten in de volle middeleeuwen de grootste groep handgevormd aardewerk. Het 

aantal verschillende randvormen is groot. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat bij kogelpotten een 

veelvoud aan randtypen gangbaar was, zonder dat daar een typochronologische ontwikkeling in te 

                                                           
230 Sanke 2002. 
231 Bult 2011. 
232 Schabbink 2010, 98 en verder. 
233 Tulp 2012; Jaspers & Wispelwey 2020. 
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ontdekken valt.234 Toch geldt zeker dat de eenvoudig omgeslagen randen (kp-kog-9, 10 en 13) 

uiteindelijk ontwikkelen tot meer gefacetteerde randen (kp-kog-1, 2 en 8). 

type n mae eve globale 

datering235 

kp-kog-9 85 33 2,85 800-1300 

kp-kog-10 245 90 10,65 800-1100 

kp-kog-13 255 101 13,6 800-1100 

kp-kog-21 26 11 1,65 800-1300 

kp-kog-6 140 62 7,75 900-1200 

kp-kog-4 5 5 0,65 1000-1350 

kp-kog-25 17 9 1,15 1100-1300 

kp-kog-3 117 23 3,25 1100-1250 

kp-kog-1 136 40 4,45 1150-1350 

kp-kog-2 59 7 1,5 1150-1250 

kp-kog-8 139 40 4,6 1150-1350 

Tabel 26. Typeverdeling kogelpotten Putten-Rimpeler.  

De eenvoudige randen als die van kp-kog-9, een kogelpot met S-vormig uitgebogen en verdikte 

afgeronde rand (V625), komen al voor vanaf de Karolingische tijd, maar blijven ook in latere tijden, zij 

het in grove vorm (V1211) nog zeker in gebruik. Vergelijkbare kogelpotten maar dan met rechte zijkant 

(kp-kog-6, V1099) blijven eveneens een zeer gangbare vorm. Ook de kogelpot met een sterk 

uitgebogen horizontale rand met rechte zijkant (kp-kog-10, V895 en V867) en met een korte uitstaande 

hals en afgeronde rand met dekselgeul (kp-kog-13, V912 en V1195) kennen een lange gebruiksduur.  

Een kogelpot met een hoge, aan de bovenzijde afgevlakte rand (kp-kog-4, V99) en de vergelijkbare kp-

kog-3 (V1107 en V479) met uitstaande, aan bovenzijde afgeplatte rand en lip aan de binnenzijde, lijken 

een overgang te vormen naar meer geprofileerde randen. Deze tendens loopt met kogelpotten met een 

verdikte aan de binnenzijde schuin afgevlakte rand (kp-kog-1, V110) of driehoekig verdikte rand met lip 

aan de binnenzijde (kp-kog-2, V710 en V1056) tot een kogelpot met een aan de boven- en buitenzijde 

afgevlakte of gefacetteerde rand (kp-kog-8, V623). Deze late kogelpotten lijken model te hebben 

gestaan voor enkele vormen van de blauwgrijze waar, die vanaf dat moment de rol van de kogelpot 

gaat overnemen. 

 

 

 

 

                                                           
234  Onder andere Verhoeven 1998; Oude Rengerink 2005. 
235 Op basis van begeleidend vondstmateriaal en registraties in het Deventersysteem; www.deventersysteem.nl. 
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Figuur 97. Kogelpotten kp-kog-6 met bezemstreek-versiering(V1099 (boven); kp-kog-13 V625 (onder). Schaal: 1:2. 
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Buiten deze algemene ontwikkeling vallen twee vormen. Ten eerste een kogelpot met een vrij lange, 

vrijwel cilindrische hals en afgeplatte rand (kp-kog-21). Deze vorm komt ongeveer evenveel voor in de 

vroege (V450) als in de late periode van kogelpotten. Ten tweede een kleine kogelpot met een lage aan 

de bovenzijde afgeronde of afgevlakte rand (kp-kog-25, V1131 en V1099). Dit betreft een eenvoudige 

vorm die zeker ouder kan zijn, maar opvallend vaak nog tot in de dertiende eeuw is vervaardigd. Het 

idee daarachter is dat kleine eenvoudige vormen nog snel even in elkaar zijn gezet, vlak voor een 

ovenbrand werd aangestoken. Dit gegeven wordt bevestigd door kleine handgevormde kogelpotten uit 

Pingsdorf, die meestal in de latere productieperioden tezamen met zorgvuldig op draaischijf 

gefabriceerde, vaak met verf vakkundig versierde potten of kannen in proto-steengoed voorkomen. 

 

Figuur 98. Kogelpot met een lange hals kp-kog-21 V450. Schaal: 1:2. 

 

Eveneens tot de latere vormen binnen het kogelpot-baksel gelden bakpannen en potten op een 

standring. De potten op een standring zijn met slechts 15 scherven van drie exemplaren aanwezig. De 

gevonden standringen zijn glad en nauwelijks geknepen. Een enkel randfragment van een bakpan (kp-

bak-2) en een spinklos (kp-spi-1, V311) geven aan dat het vormenspectrum Putten-Rimpeler eenzijdig 

was. 

 

Figuur 99. Spinklos kp-spi-1 V311. Schaal: 1:1. 
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10.2.2 Aardewerk uit Pingsdorf 

Het aardewerk uit Pingsdorf vormt met een aandeel van 477 scherven, ofwel 7% van het totaalaantal 

scherven, de grootste groep import-aardewerk. Voor middeleeuwse vindplaatsen in oostelijk en 

midden-Nederland wordt dit vaak in verband gebracht met een vindplaats van enige allure.236 Opvallend 

is dat een kwart van alle scherven zijn gevonden op erf 3 in de kuilen van structuur 24 en 

naastliggende waterput 101 (figuur 100). Dit lijkt in ieder geval iets te zeggen over de bijzondere 

betekenis van het eveneens bijzonder vormgegeven gebouw. Het overige Pingsdorf aardewerk clustert 

vooral binnen de drie ruime, omgreppelde erven. 

Het aardewerk uit Pingsdorf is weliswaar ruim vertegenwoordigd, de conservering ervan was matig.237 

Van slechts de helft van de exemplaren kon een vorm of type bepaald worden. Het vormenrepertoire 

bestaat uit tuitpotten, kogelpotten, schenkbekers, drinkbekers en kannen. Het gebruik van 

beschildering met rode verf naast de radstempelversiering, zoals bij het oudere Badorf-aardewerk, 

begint waarschijnlijk in het laatste kwart van de negende eeuw. Dit aardewerk, ook bekend als 

“Huneschans-aardewerk”, vormt de overgang naar de klassieke Pingsdorf-productie, waar de 

radstempelversiering plaatsmaakt voor verfversiering. Het Pingsdorf-aardewerk is harder gebakken dan 

de Badorf-producten en de bestaande kleurschakering wordt uitgebreid met meer grijze en paarse 

varianten. 

Het aandeel vroege Pingsdorf-producten is met 22 scherven gering, hoewel bij gefragmenteerd 

materiaal beide kenmerken, radstempel én verf, niet altijd vastgesteld kunnen worden. In slechts één 

geval is die combinatie wel waargenomen. Op een wandscherf (V860) is zowel verf als radstempel 

vaag zichtbaar. Een enkel klein randfragment valt mogelijk in Sanke’s productieperiode 1 of 2, 

aangeduid als Randformen der karolingischen Töpfe und Tüllenkannen.238 Deze vroege kookpotten in 

Badorfer traditie komen echter nog voor tot in productieperiode 3 (900-990).239 Deze periode geldt als 

de start van de klassieke Pingsdorf-producten, waarbij lensbodems plaatsmaken voor standringen en 

radstempelversiering definitief tot het verleden behoort. De standringen zijn in het begin nog vaak glad 

en weinig uitgeknepen zoals bij latere vormen. 

Met een kwart van alle Pingsdorf-vormen lijkt het materiaal uit productieperiode 4, ruwweg de late 

tiende en eerste helft elfde eeuw goed vertegenwoordigd en beter geconserveerd.240 Van de typische 

tuitpotten met bandoren op standringen zijn minimaal 35 exemplaren aanwezig. Deze zijn slechts deels 

op type bepaald (pi-pot). Op grond van de rand- en oorvormen of versieringswijze is het materiaal te 

koppelen aan bestaande typochronologieën.241 Het merendeel van deze grote potten, of amforen om 

vloeistoffen in te bewaren, zijn zeer gangbare vormen met blokranden.242 Ook een aantal 

schenkbekers, hoge en slanke bekers om drank uit te schenken243 en een enkele kogelpot zijn vooral 

aan genoemde productieperiode 4 toe te wijzen. 

 

                                                           
236 Oude Rengerink 2005. Een in Oldenzaal opgegraven bisschoppelijk bezit “De Hoestie” leverde nog geen 2% aan importen 
(Pingsdorf en Paffrath) op; wel een groot variëteit aan kogelpotten met verschillende randtypen. 
237 Met een totale som van het EVE van 6,45 en 33 randen betekent dat nog geen 20% van de randen bewaard is gebleven. 
238 Sanke 2000, 320. 
239 Bult 2011, 172. 
240 Totale som van de EVE-waarden (4,25) op basis van 14 randfragmenten betekent dat ruim 30% van de randen bewaard is 
gebleven. 
241 Sanke’s randtypen 2.5 en 2.8 overheersen (Sanke 2000, 321). 
242 Bult 2011, 172-173. 
243 Randtypen 4.1 tot en met 4.3 (Sanke 2011, 323). 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [184] 

 

 

Figuur 100. Verspreiding van de keramiek uit Pingsdorf ten opzichte van de hoofdgebouwen. 
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De latere amforen met randtype 2.15 zijn overgangsvormen naar de driehoekige randen (randtypen 

2.16 tot en met 2.18).Deze zijn weliswaar aanwezig binnen het vondstenspectrum van Putten-Rimpeler, 

maar slechts in kleine hoeveelheden en beduidend slechter geconserveerd.244 Ook het aantal bekers uit 

productieperiode 7, de tweede helft van de twaalfde eeuw, is beduidend lager.245 Het klassieke 

aardewerk uit Pingsdorf maakt aan het eind van de volle middeleeuwen plaats voor het steengoed in 

verschillende fasen van ontwikkeling. 

 

Figuur 101. Amfoor of tuitpot met blokrand uit Pingsdorf (V741, linksboven) en overgangsvorm (V865, linksonder) 

naar driehoekige rand. Rechtsboven (pi-bek-1, V1423) uit productieperiode 6 of 7(1120-1205). V741 en V1423 

schaal 1:1; V865 schaal 1:2. 

10.2.3 Blauwgrijze waar 

Blauwgrijze waar is een verzamelnaam voor handgevormd, grijsbakkend aardewerk. Het blauwgrijze 

aardewerk is zowel aan buiten- als aan binnenzijde overwegend grijs van kleur. De baksels kunnen 

worden getypeerd als matig hard gebakken. Het blauwgrijze aardewerk komt voor in het hele 

Noordwest-Europese gebied van Noord-Frankrijk tot aan Zuid-Scandinavië en in een groot deel van het 

aangrenzende Noord-Duitse gebied, waar het bekend staat als blaugraue Irdenware.  

Het vondstmateriaal uit Putten-Rimpeler vertoont slechts voor een klein deel overeenkomsten met de 

bekende producten uit Paffrath en Elmpt. De lokaal of regionaal vervaardigde baksels maken maar 

liefst 4/5 deel van het totaal aantal blauwgrijze scherven uit. Zeer recentelijk zijn in Ermelo ovens en 

kuilen met pottenbakkersafval van blauwgrijs aardewerk opgegraven. Zeker een deel van de Puttense 

vondsten lijkt afkomstig uit Ermelo. Dit blauwgrijze aardewerk is echter duidelijk afwijkend van 

genoemde volmiddeleeuwse producten uit Paffrath en Elmpt. Het regionaal vervaardigde blauwgrijze 

aardewerk dateert uit de late middeleeuwen (zie § 10.4). 

Het vormenrepertoire van blauwgrijs aardewerk uit de volle middeleeuwen, voor zover dat vastgesteld 

kon worden, is beperkt. Bij de kogelpotten overheerst het type bg-kog-2, een kogelpot met een 

driehoekige rand. Deze komen zowel voor in een Paffrath- als Elmpt-baksel. Het aardewerk uit Paffrath 

                                                           
244 Randtype 2.15 uit periode 1120-1180: drie exemplaren (EVE 0,45); randtype 2.17 uit periode 1160-1205: vier exemplaren (EVE 
0,4). 
245 Randtypen 3.11, 3.14 en 4.12 (EVE 0,3). 
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komt echter al voor vanaf de tiende eeuw, terwijl het klassieke materiaal uit Elmpt doorgaans pas in de 

twaalfde eeuw wordt gedateerd. Dit dateringsverschil lijkt in Putten-Rimpeler niet heel duidelijk, hoewel 

het aardewerk uit Paffrath vaker lijkt voor te komen in combinatie met dat uit Pingsdorf. Het Elmpter 

goed komt echter ook voor in combinatie met Pingsdorf, maar ook zeker met duidelijk twaalfde-eeuwse 

kogelpotten en witbakkend Maaslands aardewerk. Het vormenrepertoire van de Elmpter waar is iets 

groter. Naast de kogelpotten verschijnen vooral potten en kannen maar ook schepbekers, spinstenen, 

vuurstolpen en kookpotten op poten (grapen). Deze vormen zijn echter toe te wijzen aan de late 

middeleeuwen. 

 

Figuur 102. Blauwgrijze kogelpotten (bg-kog-2) in een Paffrath-baksel (V895, boven) en een Elmpt-achtig baksel 

(V652, onder). Schaal: 1:2. 

De laatste bakselgroep betreft importen uit het Midden-Maasgebied. Het witbakkende Maaslandse 

aardewerk, voorheen aangeduid als Andenne, wordt doorgaans gemakkelijk herkend door het geelwitte 

baksel (wm) of soms meer rossige varianten (aangeduid als roodbakkend Maaslands, rm) in combinatie 

met het gebruik van geel of meer bruin loodglazuur. Ook de lensbodems zijn een typische 

vormaanduiding. Hoewel de productie al zeker in de tiende eeuw op gang kwam en eindigde in de 

zestiende eeuw, lijkt het hoogtepunt van verspreiding in de noordelijke Lage Landen eerder in de 

twaalfde of dertiende eeuw te liggen. De 42 scherven van bijna evenveel exemplaren zijn nagenoeg 

allemaal afkomstig van kookpotten. Twee manchetvormige randfragmenten (wm-pot-2) kunnen met 

zekerheid in het tweede en derde kwart van de twaalfde eeuw geplaatst worden. Gezien het ontbreken 

van fragmenten van kannen, die aan het begin van de dertiende eeuw verschijnen, kunnen 

waarschijnlijk alle Maaslandse producten uit Putten-Rimpeler in genoemde twaalfde eeuw geplaatst 

worden. 
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Figuur 103. Kookpot van witbakkend Maaslands aardewerk; voorbeeld uit www.deventersysteem.nl (wm-pot-2, als 

V500). 

10.3 Late middeleeuwen 

De tweede helft van de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw werden binnen onze 

streken gekenmerkt door de opkomst van gespecialiseerde productiecentra. Die ontstonden als gevolg 

van de verstedelijking en een bevolkingstoename. Het handgevormde aardewerk, zoals de kogelpotten 

en blauwgrijze waar, werd in de loop van tijd vervangen door grijs- en roodbakkend gedraaid 

aardewerk. Van vroege (pre-)stedelijke productiecentra als Leiden, Delft, Haarlem, Utrecht en Bergen 

op Zoom is bekend dat zowel grijs- als roodbakkend aardewerk werd vervaardigd.246 De overgang van 

Pingsdorf-aardewerk naar proto-steengoed vond plaats in tal van productiecentra als Zuid-Limburg, het 

Duitse Rijnland en Langerwehe, maar ook in het Eifelgebied. De ontwikkeling wordt gekenmerkt door 

het verdwijnen van beschildering op het aardewerk, gebruik van engobes en standaardisatie van 

vormen.  

10.3.1 Van proto- tot echt steengoed 

Gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw leidt een steeds hogere baktemperatuur tot steeds 

beter gesinterde en minder poreuze kannen, waardoor onderdompelen in engobe niet meer nodig is. De 

vroege bijna-steengoed producten zijn dan ook bijna niet te onderscheiden van de jongste Pingsdorf-

baksels. In dit kader zijn twee fragmenten van kannen illustratief. De kan verschijnt als nieuwe vorm 

vanaf de late twaalfde eeuw in verschillende bakselgroepen. Een fragment van een slanke kan (V1052, 

pi-kan247) is qua baksel duidelijk Pingsdorf; de vorm heeft duidelijke parallellen met de (latere proto-) 

steengoed kannen uit Siegburg. Een lichte vingerafdruk van engobeverf op het lintoor maakt duidelijk 

dat de datering kort voor 1205 ligt.248 Een tweede fragment uit Putten-Rimpeler neigt in het baksel al 

naar bijna-steengoed (s4). Het fragment heeft een rechte rand en een ribbel op de hals, zoals ook vaak 

bij de bijna-steengoed kannen, en komt overeen met randtype 7.8, die voorkomt in de laatste 

productieperioden van het Pingsdorf-aardewerk.249  

Het proto-steengoed, waarvan het voorkomen beperkt is tot de dertiende eeuw, maakt in Putten-

Rimpeler met 67 scherven een bescheiden aandeel uit van het totaal aantal vondsten uit de late 

middeleeuwen. Het materiaal afkomstig uit Rijnlandse of Zuid-Limburgse pottenbakkerscentra heeft 

zoals doorgaans toebehoord aan drink- en schenkgerei. Vier exemplaren betreffen kannen. De oudste 

kannen zijn van het type s5-kan-1. Deze bolle kannen met naar binnen gebogen geribde verdikte 

                                                           
246 Bartels 1999, 93 en verder. 
247 Sanke 2000, 326; Kruge randtype 7.3 of 7.5 Het Duitse Krug, is in het Deventersysteem een kan; een kruik (kru) wordt gebruikt 
voor een kan met twee oren. Overigens zijn kannen in een Pingsdorf-baksel nauwelijks bekend in de Nederlanden. 
248 Het gebruik van engobeverf komt niet meer voor na productieperiode 7 (Sanke 2000, 182). 
249 Sanke 2000, 326; productieperiode 9 (1240-1340) en 10 eindigt in 1360. 
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randen dateren voornamelijk uit het eerste kwart van de dertiende eeuw. Daarvan is er één 

aangetroffen. Kannen die later in de dertiende eeuw verschijnen is het type s5-kan-3. Van deze, een 

kan met afgeronde buik overgaand in hals met kraagrand zijn minimaal drie exemplaren aanwezig. Van 

drinkbekers zijn minimaal twee exemplaren aanwezig. 

        

Figuur 104. Voorbeelden van proto-steengoed kannen; s5-kan-1(1200-1225) en s5-kan-3 (1225-1275) zoals 

vondsten uit Putten Rimpeler, V197 en V111. Rechts een veel voorkomende kan in bijna-steengoed-baksel als 

V834 (www.deventersysteem.nl). 

In Zuid-Limburg en Langerwehe loopt de ontwikkeling van proto-steengoed (s5) naar echt steengoed 

met oppervlaktebehandeling (s2) naadloos in elkaar over. In het Rijnland (Siegburg en Brühl-Pingsdorf) 

wordt rond 1300 gestopt met onderdompelen van gebruiksgoed in engobe. Daar ontstaat een 

ontwikkeling van bijna-steengoed (s4) naar steengoed zonder oppervlaktebehandeling (s1).250 Van het 

bijna-steengoed zijn 18 fragmenten van minimaal acht kannen en een enkele beker gevonden. De 

beker betreft waarschijnlijk een bolle beker met korte uitstaande rand (s4-bek-1) uit de late dertiende of 

vroege veertiende eeuw. Een groter fragment van een kan is een duidelijk voorbeeld van een veel 

voorkomende bolle kan met rechte rand en een ribbel op buikknik (s4-kan-4).  

Het echte steengoed uit Siegburg (s1) is met 28 scherven van minimaal 20 verschillende kannen en 

één trechterbeker weinig vertegenwoordigd. De meeste kannen dateren tussen 1325 en 1375. De 

trechterbeker en een enkele (bodem van een) kan, geheel bedekt met zoutglazuur, dateren uit het 

laatste kwart van de veertiende of vroege vijftiende eeuw. Deze laatste behoort tot het steengoed met 

oppervlaktebehandeling (s2). Acht fragmenten van kannen uit Langerwehe dateren uit dezelfde 

periode. 

10.3.2 Grijs- en roodbakkend aardewerk 

Het grijs- en roodbakkende aardewerk uit vroege (pre-)stedelijke productiecentra is zeer beperkt 

aanwezig. Van het grijsbakkende aardewerk zijn slechts twee fragmenten vertegenwoordigd: een 

complete spinsteen en een klein fragment van een kom. Deze laatste kan echter ook de nagedraaide 

rand van een verder handgevormde kom zijn (zie verder onder). 

Het roodbakkende aardewerk bestaat uit 40 scherven van grapen, kannen en wederom een kogelpot. 

Het kleine randfragment (V225) is mogelijk afkomstig van een r-kog-3 of een r-kog-5, een kogelpot met 

een licht uitgebogen, afgeronde rand. Kogelpotten in roodbakkend aardewerk vormen een onderdeel in 

de ontwikkeling naar grapen, kookpotten op drie poten. De eerste grapen uit de dertiende eeuw zijn 

duidelijk zakvormig en ontwikkelen in de vroege veertiende eeuw naar ronde grapen met dunne 

worstoren op kleine poten, groeven op de buik en spaarzaam aangebracht loodglazuur op schouder en 

rand. In het midden van de veertiende eeuw worden de poten beter uitgewerkt met dellen. De 

                                                           

250 Janssen 1988; Ostkamp 2015. 
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fragmenten van de minimaal negen grapen in Putten-Rimpeler vertonen alle bovengenoemde 

kenmerken. 

De fragmenten van twee of mogelijk drie kannen zijn gebaseerd op de worstoren. Op de fragmenten 

van alle kannen is geen of alleen spatglazuur zichtbaar. De einddatering van de nederzetting Putten-

Rimpeler ligt op basis van de kleine hoeveelheden roodbakkend aardewerk en steengoed uit Siegburg 

en Langerwehe kort na het midden het midden van de veertiende eeuw. 

10.4 Terug naar blauwgrijs aardewerk: Ermelo’s goed? 

Het bescheiden vormenspectrum van blauwgrijze waar uit de volle middeleeuwen wordt rond 1200 

uitgebreid met een scala aan vormen. In Putten-Rimpeler komt dan nog een bescheiden hoeveelheid 

Elmpter waarvoor in de vorm van potten op een standring en de latere kogelpotten met aan de 

bovenzijde afgevlakte rand met groef (bg-kog-3) of de variant met een hoge rand (bg-kog-4). Deze 

kogelpotten verschijnen rond 1200 en zijn in Putten-Rimpeler gevonden in zowel een Elmpt- als een 

lokaal of regionaal baksel. Van de karakteristieke voorraadpotten uit Elmpt (bg-pot-5) is een enkel 

randfragment gevonden. Zoals eerder gesteld overheersen de lokale of regionale baksels met een 

factor 4 ten opzichte van die uit Paffrath en Elmpt. 

De regionale baksels zijn divers in verschijning: een deel heeft een roodbruine breuk waarop zand en 

afgeronde kiezels zichtbaar zijn. Een enkele keer is de breuk gelaagd met een lichter en grijzer 

middendeel (V1951). Ook komen baksels voor in donkergrijs tot zwarte verschijning met dezelfde 

magering. Een derde vorm betreft een veel harder gebakken groep, waarbij de typische metaalachtige 

glans, die ook veel bij Paffrath-aardewerk voorkomt, zichtbaar is. Deze hebben een lichtgrijze breuk 

waarop witte puntjes van het meegebakken zand zichtbaar zijn. Van deze laatste groep is een 

herkomst uit Ermelo zeer aannemelijk. Een deel van de blauwgrijze waar is gedetermineerd als Elmpt-

achtig, maar vertoont grote overeenkomsten met de (deels) gepubliceerde vondsten uit Ermelo.251 

10.4.1 Een vergelijking met Ermelo-Branderskamp 

In plangebied De Verbinding te Ermelo is vanaf 2005 tot en met 2010 archeologisch onderzoek 

uitgevoerd. Hoewel het terrein aan de Stationstraat sterk verstoord was door de bouw en sloop van 

gebouwen, waaronder de voormalige busremise, werden scherven grijsbakkend aardewerk en 

houtskool aangetroffen. In het verleden waren door amateurarcheologen tijdens diverse 

graafwerkzaamheden op het terrein reeds vondsten gedaan van redelijke hoeveelheden aardewerk en 

restanten van ovens. Het bodemprofiel in het plangebied was voor een substantieel deel sterk 

verstoord door onder andere een omvangrijke bodemsanering. Daar waar het bodemprofiel grotendeels 

intact was, werden archeologisch interessante sporen gevonden als kuilen, greppels, paalkuilen, 

ploegkrassen en afvalkuilen van een pottenbakkersoven. Het vondstmateriaal bestond voornamelijk uit 

grijsbakkend, handgevormd aardewerk met gedraaide randen, daterend uit de late dertiende en vroege 

veertiende eeuw. Deze vondsten en de eerdere meldingen duiden op de aanwezigheid van een 

middeleeuwse aardewerkproductieplaats. Tijdens het laatste archeologische onderzoek zijn resten van 

drie pottenbakkersovens aangetroffen, waarvan er één totaal was verstoord. De overige twee ovens 

bleken twee fasen te vertegenwoordigen. Verder zijn afvallagen en -kuilen gevonden met scherven 

grijsbakkend aardewerk. In totaal is er duizend kilo aardewerk verzameld.252 

                                                           
251 Tulp 2010;Jaspers & Wispelwey 2020. 
252 Tulp 2010. 
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Tijdens een visuele inspectie van een bouwput op de hoek Julianalaan/Prinsesselaan in 2014 door 

regioarcheoloog Maarten Wispelwey zijn resten van een of meer pottenbakkersovens opgemerkt. 

Daarop is een kleine opgraving gestart waarbij een oven in profiel kon worden gedocumenteerd. De 

oven was gevuld met leembrokken en (mis-)baksels van de laatste bakgang. 

 

 

Figuur 105. Eenvoudige veldoven in profiel Julianalaan/Prinsesselaan in Ermelo. 

In het aangrenzende vlak is de stookruimte van de oven, kuilen met pottenbakkersafval en een 

bakstenen kelder uit de zeventiende eeuw gedocumenteerd.253 In het kader van publieksparticipatie zijn 

de kuilen met pottenbakkersafval opgegraven door vrijwilligers onder leiding van Peter van der Kemp 

(gemeente Ermelo) en medewerkers van Museum Het Pakhuis. Het materiaal uit deze kuilen is onlangs 

gepubliceerd.254 

De Branderskamp, direct grenzend aan de zeventiende-eeuwse bewoningslocatie was lange tijd een 

akker. Sinds 1829 lag deze ingeklemd tussen de oude weg van Harderwijk naar Arnhem en de nieuwe 

Zuiderzeestraatweg. In 1829 werd de Branderskamp als volgt beschreven: “Grenzend aan de noordkant 

van het Ermelosche Veld, aan de westkant aan de Harderwijkerweg, aan de oostkant aan de tuin van 

Endendijk en aan de zuidkant aan de Dorperweg.” De Harderwijkerweg was wat nu de Prinsesselaan is 

en toen een deel van de Arnhemse Karweg vormde. Een kamp was oorspronkelijk een perceel hooi- of 

weiland, maar heeft later in veel streken de betekenis gekregen van een perceel land omgeven door 

een houtwal. Voor de Branderskamp geldt dit heel duidelijk: aan de noord- en westzijde werd het 

                                                           
253 Schabbink 2016. 
254 Jaspers & Wispelwey 2020. 
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perceel tegen wind en zand van de nabijgelegen stuifzanden van het Ermelose veld beschermd door 

een forse houtwal. 

 

Figuur 106. Kampen in Ermelo, situatie 1832; in donkergroen de omringende houtwallen. Rechtsboven de 

Branderskamp. 

Veel Ermelose straatnamen zijn sinds de jaren 50 van de twintigste eeuw ontleend aan de oude 

veldnamen. Daarvan eindigt een aantal op de uitgang -kamp: Gruitkamp, Kozakkenkamp, Wittenkamp, 

De Hoge Kamp en Rutgerskamp. Maar wat is de betekenis van de naam van de Branderskamp. Is het 

toeval dat juist bij dit archeologisch onderzoek een pottenbakkersoven was gelegen direct naast de 

Branderskamp? Uit het eerdere archeologisch onderzoek en de gegevens van ARCHIS3 blijkt echter 

dat meer vermeldingen van ovens en vondsten van kuilen met misbaksels bekend zijn in het centrum 

van Ermelo.255 Bij plaatsing van deze, veelal oude meldingen blijkt dat deze allemaal zijn gelegen in de 

Branderskamp. 

                                                           
255 ARCHIS is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen zijn opgeslagen. 
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Figuur 107. Oude en nieuwe gegevens van het onderzoek in Ermelo gecombineerd. Ten oosten van de kerk zijn 

twee locaties van stort van grijsbakkend aardewerk bekend (S). Ten noorden van de kerk liggen twee 

archeologisch onderzochte ovens (zwart met rode cirkel) en maar liefst nog vier (oude) vondstmeldingen van ovens 

Gezien het grote aantal ovens en stortplaatsen van pottenbakkersafval is duidelijk dat er sprake is 

geweest van aardewerkindustrie in het Ermelo van de late dertiende en vroege veertiende eeuw. 

Wellicht vonden de pottenbakkers een grote afzetmarkt in het nabijgelegen Harderwijk, destijds een 

florerende handelsplaats. In de stadskern van Harderwijk is veel blauwgrijs aardewerk gevonden in een 

groot vormenspectrum.256 

 

 

Figuur 108. Kleine blauwgrijze kan uit Harderwijk, boven de buik volledig versierd met radstempels en groeflijnen 

(Schabbink 2010, figuur 104, 101-104). 

                                                           

256 Schabbink 2010. 
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Welhaast zeker is de benaming Branderskamp afgeleid van het stoken van de ovens. Wellicht was de 

impact van de middeleeuwse industrie zo groot dat vier eeuwen later, door mondelinge overlevering 

nog wordt verwezen naar een belangrijk onderdeel van de Ermelose geschiedenis. 

Van deze middeleeuwse industrie is helaas maar een fractie opgegraven. En er zullen zeker meer 

productieplaatsen voor het blauwgrijze aardewerk zijn geweest. De nu bekende pottenbakkerscentra 

zijn bekend uit Oosterbeek bij Arnhem257 en Woold bij Winterswijk258, maar hoe groot het 

verspreidingsgebied van deze drie bekende centra is geweest, blijft onduidelijk. Voor Harderwijk, maar 

ook zeker Putten-Rimpeler is het zeer aannemelijk dat Ermelo’s goed gebruikt is.259 Het blauwgrijze 

aardewerk in Harderwijk komt echter al zeker vroeger in de dertiende eeuw voor en ook voor enkele 

vormen in Putten-Rimpeler geldt mogelijk een vroegere datering. 

10.4.2 Het vormenspectrum 

Hoewel grapen, kommen en potten lijken te overheersen in de vormen van het Ermelose blauwgrijze 

goed, komen bakpannen, steelkommen en spinklossen zeker voor. Enkele bijzondere vondsten 

betreffen een kaarsentrekbak, vetvangers en een komfoor. Deze laatste is gevonden in Putten-

Rimpeler bij het proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan de opgraving.260 

Binnen het blauwgrijze aardewerk van Putten-Rimpeler overheersen grapen, kleine kookpotten op 

poten. Het aandeel kogelpotten lijkt groot maar kan evengoed tot potten hebben behoord. Binnen het 

gefragmenteerde aardewerk uit een nederzettingscontext is lastig vast te stellen of de betreffende pot 

een ronde (bg-kog) of een bodem met standring (bg-pot) hebben gehad. Omdat tussen het Ermelose 

pottenbakkersafval geen kogelpotten bekend zijn, wil, gezien het fragmentarische karakter van het 

veldonderzoek, niet zeggen dat deze niet gemaakt zijn. Het aantal gevonden standringen bedraagt nog 

geen 30 stuks en staat derhalve niet in verhouding tot het grote aantal (kogel-)potten (tabel 27).  

vorm n mae EVE 

grape 161 80 3,6 

kan 170 46 4,35 

(kogel-)pot 303 83 11,55 

kom 16 10 0,5 

pot 144 45 2,25 

spinsteen 1 1 1 

Tabel 27. Aantallen van vastgestelde vormen blauwgrijze waar Putten-Rimpeler.  

Tussen het materiaal van Putten-Rimpeler is een grote hoeveelheid randen gevonden die vergelijkbaar 

zijn met kogelpotten van het type bg-kog-15, zoals bekend uit de nederzetting Harskamp-

Smachtenburg (gemeente Ede).261 Deze wijdmondige kogelpot met uitgebogen verdikte en aan de 

bovenzijde afgeplatte rand (met groef) is ook in Putten-Rimpeler veelvuldig vastgesteld.262 Het is echter 

de vraag of Ede ook nog tot het verspreidingsgebied van het Ermelose goed gerekend moet worden. 

Het baksel van de Puttense vondsten valt echter welzeker onder het Ermelose goed. 

                                                           
257 Verhoeven 1998, 226-229. 
258 Scholte Lubberink & Schabbink 2019, 31-34. 
259 Er kan echter alleen op basis van slijpplaten-onderzoek (enige) zekerheid verkregen worden. 
260 Pronk 2017. 
261 Van der Venne in voorbereiding. 
262 23 scherven van minimaal 7 exemplaren en een EVE van 1,4. 
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Figuur 109. Voorbeeld van bg-kog-15 (Ede-Smachtenburg) vergelijkbaar met randen uit Putten-Rimpeler V998 en 

V1001. 

Sterk gelijkende randen, maar met een afgeronde buitenzijde, zijn ook tot de kogelpotten gerekend. De 

randen (bg-kog-NN) vertonen overeenkomsten met die van de veelvuldig gevonden kommen tussen de 

Ermelose vondsten (bg-kom-11).263 De 74 scherven van minimaal 28 kogelpotten (EVE 4) hebben een 

rand die eveneens overeenkomsten vertoont met de gefacetteerde rand van een kp-kog-8. De potten 

uit Putten-Rimpeler komen voor in duidelijk donkergrijze en lichtgrijze baksels met een rood-grijs-rood 

gelaagde breuk. Het is niet ondenkbaar dat deze kogelpot uiteindelijk verschijnt in een blauwgrijze 

variant. 

 

Figuur 110. Blauwgrijze kogelpotten (bg-kog-NN, vergelijkbaar met kp-kog-8) V454, V644 en V1128. Tekening: 

Marthe Koeweiden. 

                                                           

263 Jaspers & Wispelwey 2020,cat.31. 
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De potten op standring betreffen vooral potten met een driehoekig verdikte rand. Een nagenoeg 

compleet exemplaar maakt duidelijk dat ook Ermelose misbaksels hun weg vonden in de markt. De pot 

is nagenoeg compleet aangetroffen in een waterput uit het midden van de veertiende eeuw (figuur 111, 

rechts). Potten van dit type lijken de enige vorm gemaakt in Ermelo. Hoewel vorm dezelfde is, varieert 

de kleur, overigens ook vastgesteld in Ermelo, van licht grijs (V652) tot zwart (V1108). 

Naast de nieuwe vormen kannen en grapen, zijn de kommen in vergelijking met Ermelo-Branderskamp 

opvallend weinig vertegenwoordigd in Putten-Rimpeler. De 16 scherven van tien aanwezige kommen 

met een EVE van slechts 0,6 betreffen echter wel de vormen die ook deel uitmaken van de Ermelose 

vondsten. Het betreft bolle kommen met uitgebogen, aan bovenzijde afgeplatte randen (bg-kom-7) of 

vergelijkbare met gedraaide randen (bg-kom-11).264 Overigens moet gesteld worden dat meerdere kom-

typen uit Ermelo en vooral bg-kom-2, de meest voorkomende, in het geheel niet zijn aangetroffen in 

Putten-Rimpeler. 

  

Figuur 111. Typische pot (bg-pot-2) en kom (bg-kom-11) uit productiecentrum Ermelo (Jaspers & Wispelwey 2020, 

cat.34 en 32) en misbaksel uit Putten-Rimpeler (V1088). 

Bij de kannen is de diversiteit in Putten-Rimpeler juist groter. De Ermelose misbaksels zijn vooral van 

het type bg-kan-3 of een kleinere kan (bg-kan-7, vergelijkbaar met de Harderwijkse vondst uit figuur 

108), terwijl in Putten-Rimpeler kannen met kraagranden overheersen. Toch zijn de bolle kannen met 

hoge schouder, overgaand in cilindrische hals en aan bovenzijde afgeplatte rand, weldegelijk aanwezig 

en een enkele keer goed geconserveerd.265 

Kannen met kraagranden, bg-kan-5, met 28 scherven van zeven verschillende exemplaren en een EVE 

van slechts 0,5, kennen een min of meer vergelijkbare verspreiding, maar zijn duidelijk minder goed 

geconserveerd. Een complete kan met een driehoekige rand (bg-kan-6) is het enige aangetroffen 

exemplaar, maar duidelijk wel goed geconserveerd. Deze kent een parallel in het nabij gelegen 

Harselaar-Zuid (Barneveld), waar overigens een zeer met Putten-Rimpeler vergelijkbaar 

aardewerkcomplex is gevonden.266 

                                                           
264 Jaspers & Wispelwey in voorbereiding, respectievelijk cat.26-28 en cat.31 en 32. 
265 bg-kan-3 met 25 scherven van 10 verschillende exemplaren (EVE 1,85). 
266 Van der Venne 2018. 
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Figuur 112. Blauwgrijze kannen uit Putten-Rimpeler: bovenzijde bolle kan met nagedraaide rand en hals (bg-kan-3, 

V1084, links) en bg-kan-5 (V1083, rechts). Schaal: 1:2 

Het aantal blauwgrijze grapen, kookpotten op drie poten, is in Putten-Rimpeler opvallend hoog (zie 

tabel 27). Grapen van blauwgrijs aardewerk zijn in archeologische contexten in Nederland een 

zeldzame verschijning en vooralsnog alleen bekend van de misbaksels uit Ermelo en uit eerder 

genoemde nederzettingscontext Harskamp-Smachtenburg, maar ook uit Rhenen.267 In het 

vormenspectrum van het meest vergelijkbare Harselaar-Zuid ontbreken ze echter.268 Grapen doen in 

het rood- en grijsbakkende aardewerk pas in het laatste kwart van de dertiende eeuw hun intrede, als 

een ontwikkeling uit kogelpotten of potten met een lensbodem al dan niet met standlobben. Op basis 

van deze ontwikkeling kan de grape binnen het blauwgrijs aardewerk als een late vorm bestempeld 

worden. Dit wordt bevestigd door de misbaksels uit Ermelo uit het eerste kwart, of eerste helft van de 

veertiende eeuw. 

De vormgeving van de grapen is gelijk: het betreft een bolle handgevormde grape met gedraaide rand 

en (verdikte) afgeronde rand met dekselgeul (bg-gra-1). Een enkele keer is de rand meer uitgeknepen 

tot een driehoekige variant. 

 

 

 

 

 

                                                           
267 Kaneda in voorbereiding. 
268 Van der Venne 2018. 
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Figuur 113. Grapen van het type bg-gra-1 (V962; schaal: 1:2) en een voorbeeld uit Ede-Smachtenburg (Van der 

Venne in voorbereiding; www.deventersysteem.nl) 

De baksels daarentegen variëren van matig hard gebakken bruine baksels (V88), baksels met rode 

kern op de breuk (V1057en V824) tot knalhard gebakken grijze baksels (V998). De poten van de 

grapen zijn over het algemeen zorgvuldig afgewerkt en aangesmeerd aan de ronde – of lensbodems. 

Een enkele keer is bij de voet van de poot een extra vingerindruk aanwezig (V822). 

De overige bodemvormen, de standringen van kannen en potten, die overigens zoals eerder gesteld, 

opvallend weinig zijn aangetroffen, variëren van glad of nauwelijks geknepen (V1039) tot zorgvuldig 

afgewerkte standringen (V795). 

Tot de overige vormen in regionaal vervaardigd blauwgrijs aardewerk behoort waarschijnlijk ook een 

bodemfragment met een rechthoekige standring. Het is echter onduidelijk hoe het object er verder 

uitzag. Mogelijk betreft het een uitzonderlijke vorm, zoals die bekend zijn van de misbaksels uit Ermelo: 

een vetvanger, een kaarsentrekbak of wellicht een komfoor zoals die gevonden is bij het 

proefsleuvenonderzoek en behorend tot gebouw 98. 

Tot slot is een complete spinsteen aangetroffen. Deze staat in de database aangegeven als een g-spi-

3, een biconische spinsteen met horizontale groef, maar kan evengoed als een bg-spi-2 worden geduid.  

10.5 Keramisch bouwmateriaal en artefacten 

Het keramisch bouwmateriaal bestaat uit een grote hoeveelheid huttenleem, delen van wanden, ovens 

of bakplaten, keramische artefacten als weefgewichten, baksteen, tegels en een enkele dakpan. 

soort aantal 

huttenleem 423 

keramische artefact 124 

baksteen 15 

tegel 41 

dakpan 1 

totaal 604 

Tabel 28. Verdeling keramisch bouwmateriaal en artefacten. 

Bij de verschillende fragmenten huttenleem, variërend van gruis tot grote brokken met een dikte tussen 

3 en 4,5 cm, is veelal één afgestreken zijde zichtbaar met twijg- en takindrukken. Deze fragmenten zijn 

beschouwd als restanten van lemen wanden of vloeren. 
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De 41 fragmenten die als tegel aangeduid staan, betreffen alle hetzelfde fenomeen. Het zijn zeer 

waarschijnlijk fragmenten van rechthoekige vormen, met afgeronde hoeken, die aan één zijde lichtgrijs 

kleuren, waarschijnlijk door verhitting of blootstelling aan de open lucht. Deze platen, of tegels hebben 

aan de onderzijde dezelfde kleur als op de breuk. De kleitegels zijn gemagerd met veel en grove 

grinddeeltjes. Mogelijk betreft het bak- of droogplaten. 

 

Figuur 114. Kleitegels met grijs gekleurde bovenzijde, V987. Schaal: 1:4. 

De 124 keramische artefacten bestaan in principe uit twee categorieën. In de eerste plaats betreft het 

met zekerheid acht weefgewichten en van 41 fragmenten is het aannemelijk dat ook dit nog eens 

minimaal zeven weefgewichten betreft. Een viertal weefgewichten is (nagenoeg) compleet. Het betreft 

gewichten met een doorsnede van ongeveer 12/13 cm en een dikte van 5/6 cm. Hoewel vergelijkbare, 

grote weefgewichten bekend zijn uit de vroegere middeleeuwen of zelfs prehistorie, zijn de complete 

exemplaren uit Putten-Rimpeler afkomstig uit een waterput uit de late middeleeuwen (dertiende of 

vroege veertiende eeuw, figuur 115 en figuur 116). In dezelfde put is ook een kom van blauwgrijze waar 

uit productiecentrum Ermelo gevonden. 
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Figuur 115. Complete weefgewichten V1406, in-situ in waterput S5043. 

 

Figuur 116. De weefgewichten uit waterput S5043. Schaal: 1:4. 
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In de tweede plaats behoren forse brokken gebakken klei tot de keramische artefacten. In veel gevallen 

lijken deze afkomstig van ovens of wellicht ook als vloerdelen als bovengenoemd huttenleem. Bij een 

enkel brok uit de Ottoonse huisplattegrond structuur 75 zijn nog duidelijk vingerindrukken zichtbaar van 

het kneden van de ronde vorm (figuur 117). 

Een laatste opvallend fragment lijkt een bouwelement van klei. Het gebroken fragment lijkt een platte 

vorm met opstaande rand, maar heeft aan de onderzijde nog een afgevlakt deel. De functie is niet 

duidelijk. De 15 fragmenten baksteen betreffen kleine fragmenten die vooral afkomstig zijn uit de 

greppels van de moestuinen van de laatmiddeleeuwse erven aan de Rimpelerweg. Enkele grotere 

fragmenten betreffen duidelijk latere bakstenen en zijn afkomstig uit de afdekkende akkerlaag, evenals 

het enige fragment dakpan. Deze zijn met de plaggenbemesting op deze plaats geraakt. 

 

Figuur 117. Aangedrukte zijde van mogelijke ovenring, V1842. Schaal: 1:2. 
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10.6 Besluit 

Op basis van de studie naar het aardewerk is inzicht gekregen in de precieze bewoningsduur van het 

nederzettingsterrein. Daarnaast was het, mits de sporen voldoende vondstmateriaal bevatten, mogelijk 

om de individuele erven/huizen te dateren. Zodoende is goed inzicht ontstaan in de ontwikkeling van de 

nederzetting. 

Het nederzettingsterrein uit de vroege middeleeuwen wordt in de tweede helft van de achtste eeuw in 

gebruik genomen. Centraal en oostelijk binnen het opgravingsterrein schuiven de boerenerven door het 

landschap. Het gebruiksaardewerk uit de Karolingische tijd bestaat uit een aantal bekende 

bakselgroepen uit het Duitse Rijnland en Eifel. Daarnaast bestaat het vroegmiddeleeuwse 

vondstspectrum uit handgevormd Hessens-Schortens aardewerk en vroege kogelpotvormen. Het 

aardewerk uit Badorf en Mayen geldt als gidsfossiel voor deze periode.  

Een deel van de nederzetting ligt binnen een rechthoekige omgreppeling met palissade. Dit goed blijft 

in gebruik tot het begin van de tiende eeuw. Het beeld van de latere tiende en elfde eeuw is minder 

duidelijk, maar wel aanwezig. Een belangrijk element lijkt een gebouw met bijzondere vormgeving en 

waarschijnlijk ook functie. In de kuilen van gebouw 24 en de aanpalende waterput duidt blauwgrijs 

aardewerk uit Paffrath en vooral een indrukwekkende hoeveelheid Pingsdorf-aardwerk op een 

ingebruikname in de late tiende of vroege elfde eeuw. Het erf lijkt, wederom op basis van het goed te 

dateren Pingsdorf-aardwerk, in gebruik tot het midden van de twaalfde eeuw. De erven zijn vrij uniform 

van karakter met duidelijk begrensde moestuinen. De nederzetting op deze plaats blijft op basis van de 

kleine hoeveelheden roodbakkend aardewerk en steengoed uit Siegburg en Langerwehe in gebruik tot 

kort na het midden of laatste kwart van de veertiende eeuw. 

Hoewel het keramische vondstenspectrum wordt gedomineerd door lokaal of regionaal vervaardigd 

kogelpot-aardewerk, met 58% van het gebruiksaardewerk, blijft deze bakselgroep moeilijk in tijd te 

plaatsen. Naast duidelijke Karolingische baksels komen ook fijnere baksels voor, waarbij steeds meer 

zand in plaats van steengruis gemagerde potten voorkomen. Zoals ook in gelijktijdige Hanzestad 

Harderwijk, met een begindatering in de twaalfde eeuw en al een duidelijke handelsfunctie en 

toegekend stadsrecht in het midden van de dertiende eeuw, is vastgesteld, vertoont het kogelpot-

aardewerk grote overeenkomsten met blauwgrijs aardewerk. Deze bakselgroep domineert ook in de 

beginperiode van de handelsnederzetting Harderwijk. Het blauwgrijze aardewerk is met grote 

waarschijnlijkheid afkomstig uit het precies in het midden tussen Harderwijk en Putten-Rimpeler 

gelegen Ermelo. Gezien het grote aantal ovens en stortplaatsen van pottenbakkersafval is duidelijk dat 

sprake is geweest van aardewerkindustrie in het Ermelo van de late dertiende en vroege veertiende 

eeuw. Wellicht vonden de pottenbakkers een grote afzetmarkt in zowel het nabijgelegen Harderwijk, als 

de nederzetting Putten-Rimpeler. Met het massale verschijnen van blauwgrijze waar, 30% van het 

gebruiksaardewerk, verdwijnen in deze micro-regio de kogelpotten in de late dertiende of vroege 

veertiende eeuw uit beeld. 
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11 Metaal 

Erik Verhelst 

11.1 Inleiding 

Het onderzoek in de middeleeuwse nederzetting heeft een - in verhouding met het onderzochte 

oppervlak - bescheiden hoeveelheid metaalvondsten opgeleverd (tabel 29). Verspreid over het terrein 

zijn 207 fragmenten metaal verzameld, afkomstig van 196 afzonderlijke objecten. Het merendeel van 

de metalen objecten is vervaardigd uit ijzer (n=184). Objecten vervaardigd uit een koperlegering en 

lood vormen een zeer kleine minderheid. 

metaalsoort n 

koperlegering 8 

ijzer 184 

lood 4 

totaal 196 

Tabel 29. Aantal vondsten per metaalsoort.  

Van de 196 metalen objecten zijn er tijdens de evaluatiefase 129 uitgeselecteerd op basis van hun 

nieuwtijdse datering of lage informatiewaarde. De 67 andere vondsten zijn geconserveerd. Eén vondst 

van een koperlegering (een zwaard- of dolkpommel) is behandeld door Ben Rijns van BR Restauratie in 

Batenburg. De andere 66 stukken zijn geconserveerd door Kasia Treder van RAAP: 61 ijzervondsten, 3 

loodvondsten en 2 kopervondsten. 

Het ijzer is over het algemeen matig tot zeer slecht geconserveerd en bevat in veel gevallen nauwelijks 

meer een massieve ijzeren kern. Bij de conservering is alleen een ontzoutingsbehandeling toegepast 

en zijn de objecten niet teruggeslepen. Dit heeft de determinatie sterk beïnvloed. De vondsten van een 

koperlegering en van lood zijn goed geconserveerd. 

In het onderstaande wordt een selectie van de bijzonderste vondsten besproken per functiegroep (zie 

ook tabel 30). Deze functiegroepen geven in beginsel een indicatie van ter plaatse uitgevoerde 

activiteiten. 

 

functiegroep algemeen functiegroep specifiek vorm n 

Huis en meubels constructie-onderdelen kram 2 

 constructie-onderdelen muurhaak 1 

 constructie-onderdelen spijker 72 

 hang- en sluitwerk sleutel 1 

 meubels kistbeslag 2 

Tafel en keuken eetgerei mes 23 

 kookgerei grape 1 

 kookgerei kettinghaal 1 

 kookgerei vaatwerk algemeen 1 
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 kookgerei vaatwerk reparatieplaatje 1 

 verwarming/verlichting vuurslag 1 

Kledingaccessoires gordel gesp 1 

 gordel riemtong 1 

 sluiting nestel 1 

Paardentuig en vervoer paardentuig bit 3 

 paardentuig hoefijzer 2 

 paardentuig hoefnagel 11 

 paardentuig paardentuiggesp 2 

Militaria aanvalswapen zwaard- of dolkpommel 1 

Handel munten en penningen duit 1 

Nijverheid en ambachten gereedschap algemeen werktuig algemeen 3 

 houtbewerking lepelboor 1 

 landbouw hak 1 

 landbouw hooivork 1 

 landbouw sikkel 1 

 landbouw sloothaak 1 

 metaalbewerking ijzerschroot 5 

 metaalbewerking smeltstuk 2 

 naaigerei vingerhoed 2 

 textielbewerking hekel of wolkam 2 

 textielbewerking spinklos 1 

 textielbewerking weefzwaard 1 

Overig/onbekend onbekend haak 2 

 onbekend indet 42 

 onbekend schijf 1 

 overig ring 1 

totaal     196 

Tabel 30. Metaalvondsten per functiegroep en vorm. 

  



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [204] 

11.2 Beschrijving 

 

11.2.1 Huis en meubels 

Kistbeslag 

De taps toelopende ijzeren strip V1100 met nog één resterende beslagnagel is een stuk kistbeslag.269 

Opbergkisten vormden in de middeleeuwen de meest voorkomende meubelstukken. De vondst komt uit 

greppel S2780, die deel uitmaakt van de verkaveling uit de Karolingische of Ottoonse tijd. 

Muurhaak 

V804, uit de middeleeuwse laag 30, is een fragment van een grote L-vormige muurhaak van ijzer. De 

brede, oorspronkelijk waarschijnlijk driehoekige muurpin is deels afgebroken en de aanzet van de in 

doorsnede vierkante haak heeft een vierkante doorsnede. Egan beeldt een vergelijkbare haak af uit de 

periode 1200-1230 maar determineert deze ondanks de vierkante haakdoorsnede als gehengduim voor 

een deur of luik.270 

Sleutel 

V300 is een ijzeren sleutel van laat-Karolingisch type. De 70 mm lange draaisleutel heeft een rond 

gebogen greep, een holle steel en een ingesneden baard. Omdat de sleutel niet van aanhangende 

roest ontdaan is, kan niet uitgemaakt worden of deze diende op en schootgrendelslot of een 

spreidveerslot. De steellengte, gemeten tussen greep en baard, vormt een indicatie voor de dikte van 

de wand waarin het slot is ingelaten.271 Deze is hier ca. 20 mm, hetgeen eerder wijst op een deurslot 

dan op een kistslot. Sleutels van deze vorm waren vooral in gebruik in de periode 850-1050 na Chr.272 

De vondst is afkomstig uit S727, een niet nader gedateerd karrenspoor in WP5. 

Spijkers 

Met een totaal van 72 stuks vormen de spijkers een grote groep binnen de ijzeren objecten. De spijkers 

zijn allemaal gesmeed en hebben, voor zover nog aanwezig, aan platte kop. De afmetingen variëren 

van vier tot acht cm. Eén van de spijkers is afkomstig uit S9350, een spoor dat mogelijk het restant is 

van een crematiegrafkuil uit de Romeinse tijd. De hoefnagels worden afzonderlijk besproken bij het 

paardentuig. 

 

11.2.2 Tafel en keuken 

Messen 

Verspreid over het gehele nederzettingsterrein zijn 23 fragmenten van ijzeren messen gevonden. De 

messen betreffen, op één uitzondering na, messen met een driehoekig lemmet en een asymmetrische 

versmalde angel. Bij dit mestype wordt het heft om de angel geschoven. Dergelijke messen met 

opschuifheft werden al in de late prehistorie gebruikt en bleven in gebruikt na het midden van de 14e 

                                                           
269 Cf. Egan 2010, 76, nr. 175 en 185, uit 1330-1380 en 1350-1400. 
270 Egan 2010, 44, nr. 3. 
271 Meidersma 1994, 16. 
272 Linlaud 2009, 168-169; Koch 1983, 157-157; Taf. 43; 44, 1-7. In Schleswig komen vergelijkbare sleutels echter nog voor tot in 
de 12e eeuw (Saggau 2000, Abb. 42, 2-4). 
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eeuw, wanneer ook messen met een plaatangel ontstaan.273 Aangezien geen van de messen compleet 

bewaard is gebleven, kunnen ze moeilijk gedateerd worden. Op basis van de vondstcontext dateren de 

messen uit zowel de vroege, volle als late middeleeuwen. Alleen het meslemmet V1521, met bij de punt 

concaaf geknikte rug kan globaal gedateerd worden in de periode 800-1200.274 

V908 betreft een zogenaamd plaatangelmes. Van dit kleine mes is de plaatangel compleet bewaard 

gebleven. De beslagplaten zijn uit hout vervaardigd en zijn bevestigd door middel van vier ijzeren 

nageltjes. Het uiteinde van het heft wordt bekroond door een rechte messing heftkap. Op de overgang 

van heft naar lemmet bevindt zich een geklonken ijzeren heftbeschermer en van het ijzeren lemmet zelf 

is alleen een aanzet over. Dergelijke messen worden in Amsterdam gedateerd tussen ca. 1400 en 

1600.275 Het mes is afkomstig uit de middeleeuwse cultuurlaag in WP13, op het erf van structuur 25. Dit 

erf is tot in de veertiende eeuw in gebruik geweest, waarmee deze vondst uit de allerlaatste fase van 

het erf kan dateren, maar mogelijk zelfs van daarna stamt. Omdat het object in een cultuurlaag (laag 

30) is aangetroffen waarin de overige vondsten vrijwel de gehele middeleeuwen omvatten, kan het 

voorwerp op basis van de context niet nader worden gedateerd. 

 

Kookgerei 

Een ijzeren haak met een oog aan de bovenzijde V940 is waarschijnlijk een onderdeel van een 

ophangsysteem voor kookpotten, een kettinghaal.276 

 

Vaatwerk 

Een randfragment van gegoten vaatwerk van brons V168 heeft een smalle (9 mm brede), uitgetrokken 

horizontale lip die niet haaks op de hals staat. Waarschijnlijk is dit een fragment van een kookpot op 

drie poten, tegenwoordig vaak als grape aangeduid.277 Bronzen grapen komen voor van ca. 1175 tot in 

de 17e eeuw.278 

Een koperen reparatieplaatje V601 voor metalen vaatwerk heeft twee spiraalvormig opgerolde nieten. 

Dit type reparatienieten is in principe postmiddeleeuws maar komt wellicht al voor aan het einde van de 

late middeleeuwen (na ca. 1450).279 

 

Verlichting/verwarming 

Een fragmentarische ijzeren vuurslag V369 komt uit een paalkuil van structuur 24, het hoofdgebouw uit 

de Ottoonse tijd – volle middeleeuwen op erf 2. De vuurslag, met bol verhoogd centrum en twee 

gebogen armen behoort waarschijnlijk tot het type Pirin, dat voorkomt over een zeer lange periode, van 

rond 500 tot heden.280 

                                                           
273 Baart e.a. 1977, 325; Carmiggelt 1997, 188-189; Cowgill, de Neergaard & Griffiths 2000, 26. 
274 Dijkstra 2016, 220-225, type B of D (voor ca. 840 na Chr.), Saggau, Abb 12, 1-7, 12-13 (11e eeuw), Cowgill, de Neergaard & 
Griffiths 2000, fig. 54, 1-6 (ca. 1150-1200). 
275 Gawronski & Kranendonk 2018, 319, type 5.7.11.3. 
276 Zie bijv. Saggau 2000, Abb. 10, 8 uit de eerste helft van de 13e eeuw. 
277 Dubbe 2012, 113: 05-04 beeldt een laatmiddeleeuwse grape af met dezelfde lipvorm. 
278 Krabath 2001, 35. 
279 Egan 2005, 101. 
280 Zessin 2005,2; Kleemann 1991, Typentafel 19, Typ 1 is een parallel uit de laat-Merovingische of Karolingische tijd. 
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11.2.3 Kledingaccessoires 

Een grote D-vormige ijzeren gesp V606 was met zijn binnenmaat van ca. 38 mm waarschijnlijk bedoeld 

voor een heupgordel. Gespen van deze vorm en van dit formaat komen in Londen voor in de gehele 

daar bestudeerde periode, van ca. 1150 tot 1400.281 

De ijzeren riemtong V1534 bestaat uit twee plaatjes die door middel van een niet aan elkaar en aan het 

uiteinde van een leren riem verbonden waren. Kleemann schrijft dergelijke breedkorte D-vormige 

riemtongen toe aan zijn Stufe IV (760/770-800/810 na Chr.), in de tweede helft van de vroeg-

Karolingische tijd.282 De vondst is afkomstig uit de ondiepe kuil S6926. 

Een deels gesmolten nestelfragment V1337 heeft het hulsje een veelhoekige omtrek, als Krabath type 

7. De vermoedelijke datering hiervan is ca. 1450-1700.283 Nestels zijn verstevigingen van 

veteruiteinden. 

11.2.4 Paardentuig en vervoer 

Bit 

Tot het paardentuig mogen drie delen van twee bitten gerekend worden. Het gaat in allebei de gevallen 

om een zogenaamd gebroken trensbit, waarbij het mondstuk bestaat uit twee staven die middels ogen 

met elkaar verbonden zijn. Dergelijke bitten komen voor van de Romeinse tijd tot in de late 

middeleeuwen. Bij V975 is een wangstuk in de vorm van een ronde ring bewaard gebleven, terwijl V615 

en V1218 alleen een deel van een mondstuk vertegenwoordigen. De eerste vondst komt uit de 

middeleeuwse laag 30, de tweede uit S1598, een crematiegraf uit de Romeinse tijd en de laatste uit 

S3902, onderdeel van de erfgreppel van erf 4 uit de Ottoonse tijd en volle middeleeuwen.  

Gespen 

Het onderzoek heeft twee ijzeren gespen opgeleverd die op basis van hun grote formaat tot het 

paardentuig gerekend mogen worden. Egan houdt hierbij het criterium aan dat de binnenmaat (en dus 

ook de breedte van de leren tuigriem) minimaal 50 mm dient te zijn. Beide gespen zijn 

trapeziumvormig. V377 is compleet maar slecht bewaard. De angelbasis (de plaats waar de angel of 

gespdoorn bevestigd was) bevond zich hier aan de brede zijde, net zoals bij V1098. Bij die laatste 

suggereert een verdikking rond smallere angelrust dat zich hier een roller bevindt. Een roller is een 

rond de angelrust gebogen plaatje metaal dat diende om de riem soepeler door de gesp te laten lopen. 

Juist dit soort grote trapeziumvormige gespen hebben vaak een roller, of de angelbasis bestaat uit een 

los, vrij bewegend asje. Bekende dateringen van trapeziumvormige paardentuiggespen met roller 

liggen in de periode 1250-1300 en 1270-1350.284 

Hoefijzer en hoefnagels 

Het hoefijzerfragment V939 komt uit greppel S2780 van erf 1. Het is een deel van een klein 

golfrandijzer met een verdikte kalkoen. Volgens Clark dateren deze uit de periode 1050-1230/1350.285 

                                                           
281 Egan & Pritchard 2002, 90-94. 
282 Kleemann 1991, Riemenzunge Typ 3a. 
283 Krabath 2001, 228. 
284 Saggau 2000, 95-96, Abb. 64, 16-17; Egan 2004, fig. 42, nr. 35. 
285 Clark 2004, 86; 92, type 2.. 
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Uit de opgraving komen minstens vijf ijzeren hoefnagels. V1311 is een kruisvormig exemplaar uit de 

10e eeuw286, afkomstig uit de volmiddeleeuwse waterput S3973 op erf 4. De andere vier hebben een in 

zijaanzicht driehoekige of afgeronde kop en horen bij het vierkantschachttype uit de periode 1000-

1250, dat kenmerkend is voor golfrandijzers.287 

 

11.2.5 Militaria 

In de eerste fase van de opgraving leverde de vlakaanleg in WP8 een koperen pommel V416 op. Het 

formaat wijst erop dat dit onderdeel was van een zwaard, maar het kan niet uitgesloten worden dat het 

om een knop van een dolk gaat (figuur 118).288 De pommel heeft een bloemvormige omtrek van zes 

bloembladen, op een trapeziumvormige basis. Het object is hol gegoten om de greepstift te kunnen 

bevatten, met in de bovenzijde een opening voor het uiteinde van de greepstift. De versiering is 

meegegoten en deels gegraveerd. Een van de zijden is gedeeltelijk uitgebroken. In het hart van de 

bloem bevindt zich aan beide zijden een rond medaillon met aan de ene kant een verticaal afgebeelde, 

gaande leeuw (lion passant) naar rechts en aan de andere kant een zittende adelaar, waarvan het 

bovenste deel ontbreekt. Op twee zijden van de basis staat binnen een kader van groeflijnen een 

verdiept aangebrachte gotische kapitaal A.289  

 

Figuur 118. Pommel van een zwaard of dolk V416. Schaal 1:1. 

Pommels met een bloemvormige omtrek behoren tot type Q in de zwaardtypologie van Oakeshott, en 

worden op basis van hun afbeelding in middeleeuwse manuscripten gedateerd in de periode 1280-

1325. Oakeshott kende echter geen bestaande voorbeelden van zwaarden met deze pommel. 

                                                           
286 Koch 1983, Taf. 57. 
287 Brunner 2007, 2-3; Zie ook Clark 2004, fig.64.. Het gaat om V196, V512, V604 en V1161. Alleen V196 is aangetroffen in een 
gegraven spoor (paalkuil S737), de andere komen uit laag 20 en 30. 
288 De afmetingen van de pommel zijn 50 x 41 x 13 mm. 
289 Met dank aan Bouke Jan van der Veen voor het lezen van de gotische letters en het meedenken over de (proto-)heraldische 
figuren. 
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Figuur 119. Zwaard van Oakeshott’s type XIV. 

De pommelvorm komt over het algemeen voor in combinatie met zwaarden van type XIV, die een korte, 

brede kling hebben met een korte bloedgeul, en doorgaans een korte greep (figuur 119). Deze 

zwaarden met hun lichte, platte klingen waren bedoeld om mee te houwen en speciaal om 

maliënkolders te penetreren.290 Ondanks de duidelijke datering van het pommeltype door Oakeshott 

bestaan er aanwijzingen dat dit al voor ca. 1280 bestond. Een verzameling van 26 pommels van 

zwaarden en dolken, waarvan er 18 tot type Q behoren, in het Metropolitan Museum in New York 

(figuur 120), is afkomstig uit Israël en omgeving, en wordt in verband gebracht met de kruistochten 

(1095-1272).291 

 

Figuur 120. Zwaard- en dolkpommels uit het heilige land, 12e-13e eeuw. Bron: La Rocca 2011, fig. 2. 

                                                           
290 Oakeshott 1997, 99; 51-55. 
291 La Rocca 2011. 
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In een vervolgartikel worden deze pommels op stylistische, heraldische en metallurgische gronden 

gedateerd in de periode 1175-1125.292 De pommels uit het heilige land verschillen in detail van de 

Puttense vondst: ze missen de trapeziumvormige basis van pommeltype Q, de grote exemplaren 

hebben twaalf bloembladen en de kleine acht, en ze vertonen bijna allemaal resten van kleurige 

emaille, wat het waarschijnlijk maakt dat onze pommel oorspronkelijk eveneens was ingelegd. Net 

zoals de pommel van Putten zijn de twee zijden (op één uitzondering na) getooid met verschillende 

afbeeldingen, maar de meeste dragen heraldische motieven. Op enkele exemplaren staan motieven die 

zeer vergelijkbaar zijn met die op de Puttense pommel: in twee gevallen een naar links kijkende 

adelaar met gespreide vleugels, en op twee andere pommels een gestileerd dier, waarschijnlijk een 

klimmende leeuw naar links. La Rocca veronderstelt dat de Pommels van Franse origine zijn, maar 

Ashley en Biddle betogen op basis van 19 nieuwe vondsten uit vooral Engeland (waarvan er drie 

mogelijk Nederlandse vondsten zijn) dat een Britse oorsprong evenmin kan worden uitgesloten. Omdat 

de vindplaats van de meeste van deze pommels in Outremer ligt (kruisvaartstaten in de Levant, 

gesticht na de eerste kruistocht) houden Ashley en Biddle het zeer wel voor mogelijk dat de stukken 

daar gefabriceerd zijn en dat sommige vervolgens door kruisvaarders teruggebracht zijn naar 

Europa.293 Gezien de zeer grote zeldzaamheid van dit soort pommels in Nederland, moet dit m.i. ook 

voor de Puttense pommel als meeste waarschijnlijke optie worden beschouwd: vermoedelijk is het 

object, een zwaard of dolk met een bijzondere geëmailleerde pommel door zijn eigenaar, die 

terugkeerde van een kruistocht, meegenomen van het heilige land naar Putten. 

Het object is aangetroffen in akkerlaag S80030, op enkele decimeters afstand van de 12e eeuwse 

waterput S1466, zodat geopperd zou kunnen worden dat het opgeploegd is uit de nazak van dat spoor. 

Hoe het ook zij, de vondstlocatie ligt op Erf 5, dat in gebruik was tot ten laatste rond 1250. De vondst 

van de zwaardpommel zou er eventueel op kunnen wijzen dat de bewoners van het huis structuur 4 op 

Erf 5 ministerialen van de abdij van Werden waren. Of een van deze dienstmannen door de abt is 

uitgezonden op kruistocht of met dit doel is uitgeleend aan een wereldlijke landsheer (de graaf van 

Gelre bijvoorbeeld) blijft een open vraag. 

11.2.6 Nijverheid en ambachten 

Algemeen gereedschap 

Twee opgerolde ijzerstrips: de kleine V24 en de grote V860, met diameters van respectievelijk 16 en 58 

mm, zijn kraagvormige vattingen die dienden om een ijzeren werktuig met angel te verbinden aan een 

houten greep om te voorkomen dat deze zou barsten. Qua formaat zou het bij V860 kunnen gaan om 

een ring voor een zeis, ware het niet dat die normaliter een afgeplatte vorm hebben. Dergelijke 

verbindingsringen komen al voor in de ijzertijd en de Romeinse tijd.294 V24 komt uit de middeleeuwse 

laag 30, en V860 uit een paalkuil van hoofdgebouw structuur 24. 

 

Landbouw 

V1913 is een stuk ijzeren gereedschap met twee tanden en een korte schachtkoker, dat is aangetroffen 

in de Karolingische greppel S8862. In tegenstelling tot de in de middeleeuwen gebruikelijke 

tweetandige hooivorken, die een schachtkoker- en steelrichting hebben in het verlengde van de tanden, 

staat de koker hier haaks op de tandrichting. De schachtkoker is door middel van een smalle hals 

                                                           
292 Dandridge & Wypisky 2011. 
293 Ashley & Biddle 2016, 103. 
294 Jacobi 1974, Taf. 64; Manning 1985, 140: collars; 141: collar ferrules. Zie ook Koch 1983, Taf. 54. 
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verbonden met de dwarsregel tussen de twee tanden. Exacte parallellen zijn niet aangetroffen in de 

literatuur, maar twee gebruiksvoorwerpen uit uiteenlopende perioden zijn zo vergelijkbaar dat ze een 

idee kunnen geven van de functie van V1913. Het eerste heeft een verbrede dwarsregel met centraal 

een rond gat voor de steel en dateert uit de Romeinse tijd. Het wordt door Manning benoemd als een 

two-tined hoe, een tweetandige hak of schoffel.295 Het tweede vergelijksstuk is een zogenaamde 

sloothaak die is aangetroffen in de schans van Bourtange, uit de Tachtigjarige Oorlog. Deze heeft een 

schachtkoker die doodloopt op de dwarsregel en wordt door Lenting geduid als sloothaak, een stuk 

gereedschap dat diende voor opschonen van sloten en grachten.296 Voor de Karolingische periode in 

Putten mag een primair agrarische functie verondersteld worden, hetzij voor het bewerken van 

landbouwgrond of moestuinen, hetzij voor het onderhouden van greppels. 

De gebogen ijzeren punt V546 heeft een korte, open schachtkoker en lijkt compleet. De massieve punt 

heeft een vierkante tot zeshoekige doorsnede. In theorie zou het kunnen gaan om een exemplaar van 

de korte stok- of lansvoeten die ook in Dorestad zijn aangetroffen297, maar die zijn altijd recht en het is 

niet erg voor de hand liggend dat een dergelijke massieve punt onopzettelijk verbogen is. 

Waarschijnlijker is dat het gaat om een werktuig dat in een curve gesmeed is, zoiets als een gebogen 

variant van een spitse hak met schachtkoker298, die als landbouwwerktuig gediend heeft. Parallellen 

hiervoor zijn mij evenwel niet bekend. De context van V546 is greppel S1960, die deel uitmaakt van de 

verkaveling uit de Karolingische of Ottoonse tijd. 

V559 is een fragment van een tweetandige hooivork. Deze heeft een holle schachtkoker en de aanzet 

van één resterende tand die in een hoek van 45 graden op de schachtkoker staat en een ruitvormige 

doorsnede heeft. Aan het fragment is niet meer te zien of de tanden een knik of bocht maakten of 

geheel recht waren. Al deze vormen komen voor in de 12e eeuw299, de vorm met gebogen tanden al in 

de Karolingische tijd.300, en de vorm met geknikte tanden nog tot in de late middeleeuwen of vroege 

nieuwe tijd.301 Het hooivorkfragment komt uit een paalkuil van structuur 25, het hoofdgebouw van erf 1 

uit de 11e tot 13e eeuw. 

 

Textielverwerking 

V558 betreft een loden spinklos waarvan de rand grotendeels afgebrokkeld is. Met zijn conische vorm 

kan het object gerekend worden tot Walton Rogers type A1: spinklossen met één vlakke zijde. Het type 

wordt in het oosten van Engeland gedateerd in de periode 700-1200 na Chr., met een zwaartepunt in 

de 9e en 10e eeuw.302 Spinklossen dienden als vliegwiel/gewicht voor een spinrokken, dat gebruikt werd 

om draden te spinnen van bewerkte wolvezels. 

Twee dunne ijzeren pinnen zijn gedetermineerd als onderdelen van werktuigen voor de verwerking van 

textielvezels, hetzij wolkammen, hetzij vlashekels. De objecten hebben beide een rechthoekige tot 

afgerond rechthoekige doorsnede en een spitse punt, en zijn richting de punt licht gebogen. De lengten 

bedragen 115 mm (V15) en 137 mm (V669). In York constateert Walton Rogers dat de kortere pinnen 

                                                           
295 Manning 1985, 47-48: Two-tined hoes type 1. 
296 Lenting 1993, 514-515, afb. 81. 
297 Van Es & Verwers 1980, 183. 
298 Zie de (rechte) Tüllenspitzhacken bij Jacobi 1974, Tafel 28. 
299 Hendriksen 2004, 85-86 
300 Kleemann 1991, Typentafel 20. 
301 Van Hemert 2016, fig. 14.29, nr. 189. 
302 Walton Rogers 1997, 1736-1737. 
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(60-85 mm) vermoedelijk afkomstig zijn van vlashekels en de middellange (90-110 mm) van 

wolkammen.303 Dit betekent dat van de Puttense tanden niet uitgemaakt kan worden of ze voor de 

verwerking van vlas of wol zijn gebruikt. 

Het ijzeren klingfragment V602 is waarschijnlijk een deel van een weefzwaard. Dit diende voor het 

opslaan van het weefsel op een weefgetouw. Een exemplaar uit de 9e eeuw, met een korte 

schachtkoker is gevonden in York.304 V602 is afkomstig uit structuur 37, een schuur op het erf van 

structuur 25 uit de 11e tot 13e eeuw. 

 

11.2.7 Overig/onbekend 

Naast de spijkers bestaat een grote groep uit kleine, sterk gecorrodeerde objecten waarvan de 

oorspronkelijke functie niet meer kan worden bepaald (n=42). Deze objecten zijn tijdens de 

evaluatiefase uitgeselecteerd en zijn dus niet verder geanalyseerd. Van enkele andere ijzervondsten is 

alleen de vorm beschreven, zoals een eenvoudige ring met ronde doorsnede en V114, een voorwerp in 

de vorm van een halve schijf met een opstaande strip eraan. Dit laatste is wellicht een stuk hoekbeslag 

van een kist, maar dit kan niet vastgesteld worden doordat de roest niet verwijderd is waardoor 

eventuele bevestigingsnagels niet zichtbaar zijn. De vondstcontext, S273, is een greppel die hoort bij 

het laatmiddeleeuwse verkavelingssysteem van na het opgeven van de nederzetting. 

 

11.3 Ruimtelijke verspreiding 

De metaalvondsten tonen een spreiding over het gehele opgravingsterrein, maar clusteren duidelijk op 

de erven uit de volle- en late middeleeuwen en dan vooral op het langdurig bewoonde meest noordelijk 

gelegen erf van structuur 25. Het verspreidingsbeeld in figuur 121 wordt enigszins vertekend door de 

vele spijkers die het onderzoek heeft opgeleverd. 

                                                           
303 Walton Rogers 1997, 1727-1731. 
304 Walton Rogers 1997, 1754-1755. 
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Figuur 121. Verspreiding van de metalen objecten ten opzichte van de huisplattegronden. 

Verder valt op dat vrijwel alle ijzerslakken zijn aangetroffen in het westelijke deel van het 

onderzoeksgebied, dus in het nederzettingsareaal uit de volle- en late middeleeuwen. Binnen de 

nederzetting uit de vroege middeleeuwen zijn slechts enkele slakken aangetroffen. Ook de gespen 

ontbreken geheel in het vroegmiddeleeuwse vondstspectrum. De messen tonen een wat meer 

evenwichtige verdeling over het nederzettingsterrein. 

 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [213] 

11.4  Conclusie 

Het onderzoek heeft, zoals gebruikelijk bij onderzoek dat wordt uitgevoerd op de pleistocene 

zandgronden, een relatief beperkte hoeveelheid metalen objecten opgeleverd. Als gevolg van een 

eeuwenlang verblijf in het zand zijn vooral de ijzeren objecten matig tot zeer slecht bewaard gebleven.  

De 196 metaalvondsten worden gedateerd in de Romeinse tijd, de Karolingische en Ottoonse tijd, de 

volle en late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

functiegroep n % 

huis en meubels 78 39.8 

tafel en keuken 28 14.3 

kledingaccessoires 3 1.5 

Paardentuig en vervoer 18 9.2 

militaria 1 0.5 

handel 1 0.5 

nijverheid en ambachten 21 10.7 

overig/onbekend 46 23.5 

totaal 196 100.0 

Tabel 31. Verdeling van de metaalvondsten over de functiegroepen.  

Zoals te zien is in tabel 31, is de grootste groep metaalvondsten ingedeeld bij de functiegroep Huis en 

meubels, hetgeen veroorzaakt wordt door het relatief grote aantal spijkers. Afwijkend voor 

middeleeuwse nederzettingen zijn het ontbreken van munten, het lage aantal kledingaccessoires en de 

naar verhouding hoge percentages voor Paardentuig en vervoer, en Nijverheid en ambachten. In die 

laatste functiegroep vallen met name de landbouwwerktuigen, de vondsten geassocieerd met 

metaalbewerking en de gereedschappen voor textielbewerking op. Hieruit blijkt dat de nederzetting een 

agrarische functie had, er op kleine schaal metalen voorwerpen werden vervaardigd en er wol verwerkt 

werd tot kleding. De meest bijzondere metaalvondst, een oorspronkelijk geëmailleerde zwaard- of 

dolkpommel uit de decennia rond het jaar 1200, kan erop wijzen dat een van de bewoners van de 

Rimpeler, vermoedelijk een persoon die resideerde op erf 5, heeft deelgenomen aan een kruistocht. 
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12 Slakmateriaal 

Patrice de Rijk305 

12.1 Inleiding 

Als vondstmateriaal zijn onder andere 38 stukken slak en slakachtig materiaal met een gewicht van 

961 g, alsook een grote hoeveelheid natuurlijke ijzerafzettingen geborgen. Op basis van de 

verspreiding lijkt de slak vooral in de volle middeleeuwen te dateren. 

In het Programma van Eisen (PvE) dat voor de opgraving is opgesteld, staan met betrekking tot de slak 

geen specifieke onderzoeksvragen. Wel wordt, naast aard, context en kwaliteit van de vondsten, 

gevraagd naar ambachtelijke handelingen binnen de nederzetting en hun betekenis in vergelijking tot 

contemporaine vindplaatsen in de omgeving. Zij zullen in de conclusie worden beantwoord. 

12.2 Methodiek en conservering 

De vondsten zijn handmatig per werkput, vlak, spoor en vulling verzameld. De slak is vervolgens 

macroscopisch onderzocht, waarbij aan de hand van kenmerken, waaronder vorm, insluitingen, 

structuur en magnetisme, bepaald is bij welk proces de stukken ontstaan zijn. Anders dan bij de meeste 

andere materiaalgroepen bestaan er voor slak namelijk geen vast omschreven determinatiesleutels, 

omdat elk slakfragment een andere vorm heeft. Wel komen bepaalde kenmerken vaker bij het ene 

proces voor dan bij het andere.306 De combinatie van kenmerken maakt het mogelijk een afweging te 

maken welk ontstaansproces voor de betreffende slak de meest waarschijnlijke is. 

De kwaliteit van de slak is goed tot matig slecht en hangt samen met het ijzergehalte in de slak en de 

bodemgesteldheid in de sporen, waarin de slak gevonden is. In het algemeen is ongeveer 12% van het 

aantal fragmenten met een laag bodemmateriaal bedekt dat met roest is verkit en bijna 90% toont 

roestige plekken. De roest is het gevolg van enerzijds vrij ijzeroxide in de slak en anderzijds colloïdaal 

tweewaardig ijzer in het grondwater en/of inzijgend regenwater dat door een wisselende 

grondwaterspiegel, zuurgraad en redoxomstandigheden als ijzerhydroxide (α-/γ-FeOOH) op het 

oppervlak van de slak is afgezet. Ook kan door humuszuren ijzer in de slak zijn uitgeloogd, waardoor 

de slak relatief snel uit elkaar valt en poederig wordt.307 Dit laatste is bij geen van de fragmenten het 

geval. Dat ijzer in de bodem aanwezig is kan in het plangebied door de sterk roesthoudende C-horizont 

worden aangetoond.308 Door de roest kon van een aantal stukken maar een beperkt aantal kenmerken 

worden genoteerd. 

 

                                                           
305 Deze deelrapportage is verschenen als zelfstandig specialistisch rapport: Patrice de Rijk Rapport 257. De inhoud is, met 
uitzondering van de inleiding, integraal overgenomen. 
306 Onder andere Bayley 1985. Bayley et al. 2001. De Rijk 2007, 113-125. Vereinigung des Archäologisch-technischen 
Grabungspersonals der Schweiz (VATG) 1997. 
307 Courty et al. 1989, 179-180. Huisman & Van Os 2011, 93. 
308 Norde 2019, 7. 
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12.3 Determinatie 

Het onderzochte materiaal bestaat uit smeedslak, niet-metaalslak en natuurlijke ijzerafzettingen. Ook 

zijn twee fragmenten aangetroffen, die vermoedelijk als sterk gecorrodeerd ijzer (spijkerkop?; V1311) 

en een door hitte gedeformeerd vlak stukje koperlegering (V1322) te duiden zijn (tabel 32). Deze 

laatste kan als schroot hebben gediend bij de bronsverwerking. Het is het enige fragment dat eventueel 

op de verwerking van koperlegeringen in het plangebied Rimpeler wijst. Omdat echter de onderzijde (?) 

van het object duidelijk sterker verhit is geweest dan de andere zijde, lijkt het er eerder op dat het 

object in het vuur terecht is gekomen en niet in een smeltkroes. Mogelijk is het object ooit meegegeven 

op een brandstapel en door latere activiteiten in laag S180020 beland. Zowel het stukje koperlegering 

als het gecorrodeerde ijzeren object zullen in dit rapport niet verder worden behandeld. 

type n G (g) n (%) G (%) 

ijzerafzettingen 41 2.013 51,9 67,7 

smeedslak 16 818 20,3 27,5 

niet-metaalslak 20 114 25,3 3,8 

rest 2 29 2,5 1,0 

totaal 79 2.974 100,0 100,0 

Tabel 32. Aantal (n) en gewicht (G) van het gevonden slakmateriaal per categorie. Het verschil in percentage naar 

aantal en gewicht wordt veroorzaakt door verschillen in de fragmentgrootte en het soortelijk gewicht. 

De slaktypes liggen willekeurig verspreid over het opgegraven terrein, zonder duidelijke concentraties. 

Bijna geen enkel spoor bevat meer dan twee slakfragmenten. Alleen bij de niet-metaalslak is dat 

anders, wat op de fragiliteit van het materiaal te herleiden is. Ook bij de ijzerafzettingen komen 

meerdere fragmenten vaker voor in één spoor, maar ook hier is geen sprake van concentraties en is de 

veelheid aan stukken vermoedelijk op de fragmentatie van grotere brokken terug te voeren. 

12.3.1  Natuurlijke ijzerafzettingen 

IJzerafzettingen ontstaan door het neerslaan van in het grondwater opgelost ijzer in een zuurstofrijke 

omgeving. Mineralogisch bestaan zij, naast kwarts, kleimineralen en organisch materiaal, voornamelijk 

uit de ijzerhydroxiden goethiet en lepidocrociet (resp. α- en γ-FeOOH) en ferrihydriet (Fe3+
2O3·0,5 

H2O). Voor dit type afzettingen bestaan meerdere benamingen, zoals zand- of ijzeroer, poeder-, korrel- 

of pareloer (zodenerts) en moerasijzererts.309 Het verschil in benaming is afhankelijk van de plaats van 

ontstaan, het gebruik, de hardheid en het ijzergehalte, waarbij dat van zand- en ijzeroer in de regel 

tussen 2 en 5% en dat van de andere ijzerafzettingen tussen 10 en 50% ligt (figuur 122).310 Hierbij komt 

ijzeroer hoofdzakelijk in de hogere delen van het landschap voor, waar het direct na uitloging weer 

neerslaat (xeromorfe podzolgronden), terwijl bij de andere afzettingen steeds weer nieuw ijzer door 

kwel en oppervlaktewater wordt aangevoerd. Hierdoor is bij het eerste type het ijzergehalte gering, 

terwijl bij het tweede zich na verloop van tijd dikke lagen met ijzerafzettingen kunnen vormen.311 

                                                           

309 Booij 1986, 67. Landuydt & Bos 1990, 161. 
310 De Rijk 2007, 153. 
311 Kuiper 2006, 22-29. 
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Figuur 122. Vereenvoudigde weergave van het ontstaan van ijzerafzettingen (rood). Links: ijzeroer (xeromorfe 

podzolgronden) en rechts: o. a. moerasijzererts (gleygronden). GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand. Naar 

Booij 1986, 69, Brinkmann 1990, 41 en Kuiper 2006, 33. 

Alle fragmenten kunnen als moerasijzererts worden gedetermineerd. Het grootste stuk meet ca. 8,0 x 

8,0 x 6,0 cm en weegt 438 g (afb. 2). Vijf andere stukken hebben een gewicht tussen 200 en 100 g en 

meten ca. 7,5 x 5,5 x 4,0 cm. De overige fragmenten zijn alle lichter dan 100 g met diameters tussen 

ca. 1,0 en 6,5 cm. Het soortelijk gewicht varieert van ca. 1,8 tot 2,7 g/cm3 en ligt hoofdzakelijk tussen 

2,1 en 2,4 g/cm3. Dit zegt evenwel maar deels iets over het ijzergehalte, omdat het soortelijk gewicht 

ook daarvan afhangt, hoe doorlatend het erts is en hoeveel organisch materiaal het nog bevat. In het 

algemeen ligt het soortelijk gewicht van moerasijzererts met 2,2-2,6 g/cm3 iets hoger.312 

  

Figuur 123. Links: brok moerasijzererts V251 uit akkerlaag S80030. Rechts: verhit stuk moerasijzererts V178 uit 

paalkuil S415. De schaalverdeling is in cm. 

Sommige fragmenten lijken verhit te zijn geweest, wat zich uit in een wat brossere structuur (figuur 

123). Ook zijn zij (partieel) magnetisch, wat door de gedeeltelijke omzetting van ijzerhydroxide in 

magnetiet veroorzaakt wordt en onder reducerende omstandigheden bij een temperatuur tussen ca. 

275 en 650 °C plaatsvindt. Het gemiddelde soortelijke gewicht van deze stukken is 2,4 g/cm3 en is 

                                                           
312 Gemeten aan 44 stukken van tien vindplaatsen uit het Duitse Elbe-Weser gebied en de oostelijke helft van 
Nederland. 
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daarmee iets hoger dan dat van de niet-magnetische fragmenten. Waarom het erts verhit is geweest, is 

onduidelijk. Indien het als grondstof bij de ijzerproductie bedoeld was, dan zou het zijn verhit om vocht 

en organisch materiaal te verwijderen. Ook zou het in stukken met een diameter van 2-4 cm zijn 

geslagen om het reactieoppervlak te vergroten.313 Het geheel ontbreken van resten van ijzerproductie 

en de grote verscheidenheid aan ertsformaten maken een dergelijke inzet bij de ijzerwinning evenwel 

minder waarschijnlijk. En mocht dit toch het geval zijn, dan in de Romeinse tijd en zeker niet in de 

vroege en volle middeleeuwen, omdat in die tijd op de Veluwe klapperstenen als erts werden 

gebruikt.314 Mogelijk is het moerasijzererts als bouwmateriaal of fundament gebruikt. Een dergelijke 

toepassing was door de stevigheid en geringe verwering van het materiaal – ook bij vochtige 

omstandigheden – in de middeleeuwen en begin van de Nieuwe tijd wijdverbreid.315 Het is opvallend dat 

bijna 65% van de stukken in paalkuilen en wandgreppels is gevonden (tab. 2). Ook is opvallend dat vijf 

van de zeven magnetische stukken erts uit één paalkuil komen. Mogelijk heeft in deze paalkuil een vuur 

gebrand. 

aard n G (g) n (%) G (%) 

laag 13 553 31,7 27,4 

paalkuil 20 644 48,8 32,0 

wandgreppel 6 345 14,6 17,2 

waterput 2 471 4,9 23,4 

totaal 41 2.013 100,0 100,0 

Tabel 33. Aantal (n) en gewicht (G) van de natuurlijke ijzerafzettingen per spooraard waarin zij gevonden zijn. Het 

verschil in percentage naar aantal en gewicht wordt veroorzaakt door verschillen in de fragmentgrootte. 

Op de veldpodzolgronden met bemestingsdek, waarop de onderzoekslocatie ligt, komt van nature geen 

moerasijzererts voor. Dit moet van verder weg naar de vindplaats zijn gebracht. Als herkomst kunnen 

de beekeerdgronden, ca. 50 m verder naar het westen, worden aangenomen. Daar kan het 

moerasijzererts langs smalle waterloopjes, zoals het Enge Beekje dat op het Bonneblad van 1892 

wordt genoemd, zijn ontstaan. 

12.3.2 Smeedslak 

Smeedslak ontstaat, zoals de naam al aangeeft, bij het smeden van ijzer. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt tussen slak die bij het verhitten van het ijzer in de smeedhaard wordt gevormd en slak 

die voortkomt uit de bewerking van het gloeiende ijzer op het aambeeld (hamerslag). De slak die in de 

smeedhaard wordt gevormd is het resultaat van de reactie van het gloeiende oppervlak van het ijzer 

met leem van de haardbekleding en as van de brandstof. Daarnaast vloeien slakinsluitingen in de 

haard die bij de ijzerwinning als verontreiniging in het te smeden ijzer zijn achtergebleven. Als laatste 

kan bij het smeden een vloeimiddel in de vorm van zand of een zoutmix zijn gebruikt dat eveneens 

bijdraagt tot slakvorming.316 

Theoretisch bestaat smeedslak dus uit een deel ‘oude’ slak (insluitingen van productieslak in het te 

smeden ijzer) en een deel ‘nieuwe’ slak. De verhouding tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ slak verschilt per 

                                                           

313 Het ertsformaat is afhankelijk van het erts- en oventype en varieert van korrelgrootte tot de grootte van een 
vuist. Experimenteel lijkt 2-4 cm het formaat voor moerasijzererts te zijn geweest (De Rijk 2007, 105. Holsten & 
Nikulka 1990, 380). 
314 Van Heeringen et al. 2014, 15. 
315 Graupner 1982, 121-138. 
316 Dunster & Dungworth 2012, 5-8. Jouttijärvi 2014, 43. McDonnell 1991, 25. Young 2011, 38-39. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [218] 

vindplaats en periode. In het algemeen neemt het aandeel ‘oude’ slak in de loop der tijd af door de 

schaalvergroting en professionalisering in de ijzerwinning, waardoor het ijzer steeds schoner wordt. 

Ook de samenstelling van de ‘nieuwe’ slak verandert door de tijd. Zo vinden aanpassingen in het 

gebruikte bouwmateriaal en de vorm van de smeedhaard plaats en wijzigt de soort brandstof in de 

haard. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de vorm, structuur en chemische samenstelling 

van de slak en kunnen deels door slakonderzoek worden achterhaald. 

Macroscopisch kunnen binnen de smeedslak uit de haard meerdere types worden herkend die door 

onderzoekers veelal verschillend worden gedefinieerd. Het komt er echter op neer dat op basis van de 

bovengenoemde vijf componenten (ijzeroxide, leem, brandstofas, slakinsluitingen, vloeimiddel) zowel 

ijzerrijke tot ijzerarme en silicaatrijke smeedslak alsook meer of minder sterk verslakte haardwand kan 

ontstaan. De overgang tussen deze drie slaktypes is glijdend. Niettemin is een toewijzing aan één van 

deze drie types meestal wel mogelijk. In het plangebied Rimpeler zijn zij alle drie aangetroffen. 

IJzerrijke smeedslak 

Binnen de categorie ijzerrijke smeedslak kan wederom tussen twee typen worden onderscheiden. Het 

betreft slak die in een met houtskool gestookte haard is ontstaan (n=12) en slak uit een met steenkool 

gestookte haard (n=2). De laatste komt uit een middeleeuwse akkerlaag, resp. S10030 en S60030, 

terwijl de eerste meer verspreid in de werkputten 5, 14, 10, 22 en 31 is aangetroffen. Zeven van de 

twaalf fragmenten komen uit (de lagen boven) werkput 14, de rest ligt hieromheen verspreid. 

Van de smeedslak uit een met houtskool gestookte haard is maar één exemplaar compleet. Dit stuk 

meet 2,5 x 1,5 x 1,5 cm en weegt 4 g. Van de incomplete exemplaren weegt het zwaarste fragment 158 

g, gevolgd door een exemplaar van 118 g (figuur 124). De overige stukken wegen tussen 10 en 84 g. 

De slakdikte kan bij ruim driekwart van de fragmenten nog wel bepaald worden. Deze ligt meestal 

tussen 2,0 en 3,5 cm. Dit zijn waardes die in alle periodes voor de dikte van een smeedslak kunnen 

worden gevonden. Wat de gewichtsverdeling van de slak binnen de onderzoekslocatie betreft zijn geen 

verschillen zichtbaar tussen slak uit lagen of uit andere sporen. In beide gevallen lijkt de slak in 

dezelfde mate gefragmenteerd te zijn. 

De grootte en vorm van een slak hangen af van meerdere factoren, waaronder de kwaliteit van het 

gebruikte ijzer, de soort brandstof, de grootte van het werkstuk, de uitgevoerde handeling, de ervaring 

van de smid en de regelmaat waarmee de smeedhaard wordt schoongemaakt. Zo levert het smeden 

van ijzer met veel slakinsluitingen duidelijk meer slak op dan het smeden van modern, slakvrij ijzer.  En 

ook het niet te vaak leeghalen van de smeedhaard zorgt voor grote slak met een gedefinieerde vorm, 

terwijl een vaker schoonmaken voor kleine, onregelmatig gevormde stukken slak zorgt.  In de regel is 

smeedslak min of meer planoconvex, dat wil zeggen, vlak van boven en halfbol van onder. De 

planoconvexe vorm wordt veroorzaakt door de temperatuurverdeling in het brandstofbed. Daar waar de 

luchtstroom uit de blaasbalg het brandstofbed treft is de temperatuur het hoogst. De slak ontstaat in het 

directe bereik van de luchtinlaat en stolt in de minder hete zones van de haard, die radiaal om het 

heetste punt liggen. In Rimpeler kan bij de helft van het aantal stukken een planoconvexe vorm worden 

vermoed. De andere stukken zijn meer onregelmatig gevormd of tonen afgevlakte slakdruppels, waar 

de slak langs de rand of op de bodem van de smeedhaard is gestold. Het gebruikte type smeedhaard is 

aan de hand van de weinige slakfragmenten echter niet te reconstrueren. 

Ofschoon in maar twee fragmenten houtskoolinsluitingen zijn gezien, tonen de meeste andere stukken 

indrukken die waarschijnlijk door houtskool in de slak zijn achtergelaten. Houtskool was tot de 

houtcrisis in de 12e-13e eeuw de meest gebruikte brandstof in de smeedhaard, waarna zij geleidelijk 
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door steenkool werd vervangen. Dit zal in steden met toegang tot handel in steenkool eerder zijn 

gebeurd dan op het platteland. Ook de prijs van steenkool, de traditie en kennis zullen een rol hebben 

gespeeld. Er wordt aangenomen dat in Duitsland de meeste smeden vanaf het midden van de 16e 

eeuw hun haarden met steenkool stookten.  Of dit ook voor Nederland geldt is nog onduidelijk. De 

vroegste aanwijzingen voor steenkool in een Nederlandse smeedhaard zijn afkomstig uit Oostburg en 

‘Huis Malburg’ in Kerk-Avezaath uit grofweg de 11e-14e eeuw en ook in Amsterdam werd in de 13e-14e 

eeuw de smeedhaard al met steenkool gestookt.  De onderzochte slak is door de toepassing van 

houtskool als brandstof daarom alleen grof in de periode ijzertijd – Nieuwe tijd A te dateren. 

Ongeveer 30% van de stukken toont insluitingen van kwarts(-zand). Dit kan zowel uit de haardwand als 

door het gebruik van kwarts als vloeimiddel komen. Een vloeimiddel zorgt ervoor dat het oppervlak van 

het gloeiende ijzer maar beperkt oxideert. Dit is met name nodig als twee ijzerstukken aan elkaar 

worden geweld, omdat de oxidelaag door de hoge smelttemperatuur een vaste verbinding verhinderd. 

Bovendien reageert het vloeimiddel met het nog aanwezige ijzeroxide en vormt bij een temperatuur van 

rond 1150 °C een vloeibare slak, die op het aambeeld tussen de aan elkaar te wellen ijzerstukken 

uitgeslagen kan worden. 

Naast slakvorm en insluitingen kunnen de verglazing van het slakoppervlak en gesinterde as, het 

magnetisme en het aandeel en de sortering van de gasblaasjes potentieel iets over de uitgevoerde 

handelingen en de kwaliteit van het gebruikte ijzer zeggen: 

• Een verglaasd slakoppervlak is het gevolg van een snel afkoelen van met name silicaatrijke 

delen, die wederom voor een groot deel op vervuilingen in de houtskool, een eventueel toegevoegd 

vloeimiddel en de leem van de haardwand terug te voeren zijn. In combinatie met andere elementen die 

eveneens uit de houtskool kunnen komen, met name kalium en calcium, wordt het smeltpunt van 

silicium verlaagd en kan vooral de bovenzijde van ijzerrijke smeedslak deels verglazen. Verglaasde 

delen en as komen vaak samen voor, wat door de smeltpuntverlagende elementen in de as te verklaren 

is. Het aandeel slak met een verglaasd oppervlak en/of gesinterde as ligt in Rimpeler bij ruim 50%, wat 

in vergelijking tot andere vindplaatsen met smeedslak hoog is. Samen met de kwartsinsluitingen is dit 

een sterke aanwijzing voor het gebruik van een vloeimiddel en daarmee voor het aan elkaar wellen van 

ijzerstukken. 

• Magnetische slak ontstaat als een overschot aan ijzer in de slak aanwezig is in de vorm van 

metallisch ijzer of, vaker, als het ijzeroxide magnetiet. Het aandeel magnetische slak lijkt vanaf de 

Romeinse tijd tot de Nieuwe tijd toe te nemen en deze relatie tussen magnetisme en periode kan 

ondertussen aan de hand van een groot aantal vindplaatsen worden onderbouwd. Het principe achter 

deze waarneming hangt vermoedelijk samen met de hoeveelheid slakinsluitingen in het te bewerken 

ijzer. Deze insluitingen, die uit achtergebleven resten productieslak bestaan, zijn in de regel niet 

magnetisch. Dit in tegenstelling tot de nieuwgevormde slak, die bij de reactie tussen ijzeroxide, 

houtskoolas, leem van de haardwand en vloeimiddel ontstaat en bijna altijd magnetisch is. Dit komt 

door de zuurstofrijke omstandigheden in de smeedhaard. De slakinsluitingen zorgen ervoor dat het 

oppervlak van het gloeiende ijzer in de haard met een dunne slaklaag wordt omhuld, waardoor oxidatie 

wordt beperkt. Het aandeel magnetische slak is dan direct afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte 

ijzer, die in de loop der tijd door schaalvergroting en professionalisering in de ijzerwinning toeneemt. 

Met betrekking tot de slak van Rimpeler is bijna 60% van het aantal stukken (partieel) magnetisch. Het 

zijn vooral de grote stukken die magnetisch zijn. Het hoge aandeel magnetische slak is niet in 
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tegenspraak met het gebruik van een vloeimiddel, omdat de smid deze alleen zal hebben gebruikt als 

hij ijzerstukken aan elkaar wilde wellen. 

• De gasblaasjes in de slak zijn vermoedelijk het gevolg van lucht dat in microscopisch kleine 

holtes aan het oppervlak van het ijzer en in de slakinsluitingen in het ijzer aanwezig is en dat door de 

slak wordt omsloten. Ook kan gas bij de vorming van de slak ontstaan, met name door verdampend 

vocht en de verbranding van organisch materiaal. Het onderzoek naar de gasblaasjes in slak staat nog 

in de kinderschoenen en het is nog niet heel duidelijk, wat en of de verzamelde gegevens iets aan de 

kennis over het smeedproces kunnen bijdragen. Wel lijkt het soortelijk gewicht af te nemen bij een 

toenemende hoeveelheid gasblaasjes, wat theoretisch ook te verwachten is. Omdat verder een zwakke 

correlatie bestaat tussen het soortelijk gewicht en het aandeel ijzeroxide in de slak, is het eventueel 

mogelijk om met behulp van het soortelijk gewicht en de hoeveelheid gasblaasjes grof het ijzergehalte 

in de slak te bepalen. Daarvoor is echter meer onderzoek nodig. 

Met betrekking tot de slak van Rimpeler ligt het aandeel gasblaasjes hoofdzakelijk tussen ca. 5 en 

20%. Dit is een gemiddelde hoeveelheid voor smeedslak. De blaasjes verschillen hierbij matig tot sterk 

in grootte, wat eveneens normaal is. In combinatie met het soortelijk gewicht, dat tussen ca. 2,2 en 3,6 

g/cm3 ligt en gemiddeld ca. 2,8 g/cm3 is komt dat mogelijk neer op een FeO-gehalte van rond 50%. Dit 

is laag voor een smeedslak, wat vermoedelijk te maken heeft met het gebruik van een vloeimiddel of 

een hoge reactiegevoeligheid van de haardwand. 

  

Figuur 124. Links: onderzijde van ijzerrijke smeedslak V1209 uit wandgreppel S4201. Deze slak komt uit een met 

houtskool gestookte haard. Rechts: bovenzijde van ijzerrijke smeedslak V16 uit akkerlaag S10030. Deze slak komt 

uit een met steenkool gestookte haard De schaalverdeling is in cm  

De twee fragmenten ijzerrijke smeedslak, die in een met steenkool gestookte haard ontstaan zijn, 

wegen resp. 8 en 20 g (figuur 124). Net als de slak uit de met houtskool gestookte haard tonen zij 

insluitingen van kwarts. Beide fragmenten zijn partieel magnetisch en de hoeveelheid gasblaasjes ligt 

bij ongeveer 20%. Het soortelijke gewicht is resp. 2,5 en 3,5 g/cm3. Deze waardes doen vermoeden dat 

het hier om relatief late slak gaat. In de vroegste periode bevatte de steenkool nog relatief veel 

begeleidingsgesteente uit de koolhoudende schalie-leisteen-siltsteenassociatie. Insluitingen hiervan 

zijn in de onderzochte slak zo goed als niet gezien. Als datering wordt daarom van de 18e eeuw en 

later uitgegaan. Omdat de slak uit een middeleeuwse akkerlaag komt, is aan te nemen dat het hier om 

latere intrusies gaat. 
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Silicaatrijke smeedslak 

Het verschil tussen ijzerrijke- en silicaatrijke smeedslak is, zoals de naam al aangeeft, het hogere 

aandeel siliciumdioxide ten opzichte van ijzeroxide bij de laatste. In feite gaat het niet alleen om 

silicium, maar voor een substantieel deel ook om aluminium. Deze elementen komen vermoedelijk 

vooral uit de haardwand en in mindere mate uit (vervuilingen in) de houtskool. Ook kunnen zij van een 

eventueel gebruikt vloeimiddel afkomstig zijn. De verschillen in de chemische samenstelling zorgen er 

voor dat silicaatrijke smeedslak optisch vaak goed van ijzerrijke smeedslak te onderscheiden is. De 

silicaatrijke slak is in de regel beduidend kleiner en lichter dan de ijzerrijke variant en het oppervlak is 

vaak verglaasd. Het soortelijk gewicht ligt meestal bij ca. 2,2 g/cm3 en lager. Bij het exemplaar uit het 

plangebied Rimpeler is dit 2,0 g/cm3. Dit lage soortelijke gewicht zal hoofdzakelijk door het geringe 

aandeel ijzeroxide zijn veroorzaakt, omdat de hoeveelheid gasblaasjes min of meer gelijk is aan die 

van de ijzerrijke slak, dat wil zeggen ca. 20%. 

De gevonden silicaatrijke slak is waarschijnlijk direct langs de haardwand ontstaan. Het stuk meet ca. 

4,0 x 3,5 x 2,5 cm en weegt 34 g (figuur 125). Zij is onregelmatig gevormd en toont aan de onderzijde 

indrukken die karakteristiek zijn voor houtskool. Insluitingen hiervan zijn eveneens te zien. Grote delen 

van het oppervlak zijn verglaasd en ook op breukvlakken zijn verglaasde delen te herkennen. 

Daarnaast toont de slak gesinterde as en kleine roestige plekjes. Het fragment is niet magnetisch. 

  

Figuur 125. Links: onregelmatig gevormd fragment silicaatrijke slak V1185 uit wandgreppel S3902. Rechts: de van 

het vuur afgewende zijde van haardwandfragment V871 uit paalkuil S2644. De schaalverdeling is in cm. 

Haardwand 

Onder haardwand worden met name delen van het hitteschild bedoeld dat tussen het smeedvuur en de 

blaasbalg in stond en de laatste tegen hitte en vonken uit de haard beschermde. Het gevonden 

fragment is aan de naar het vuur gewende zijde deels verglaasd en deels verslakt en toont gesinterde 

asspikkels. De leem aan de andere zijde is oranje tot bruingrijs gebrand, waarbij de minder harde leem 

daarachter niet bewaard is gebleven. Het fragment weegt 31 g en de dikte is nog 1,8 cm (afb. 7). 

Oorspronkelijk zal de wand minstens 5 cm dik zijn geweest. Voor de haardwand lijkt voornamelijk 

natuurlijke leem te zijn gebruikt. Een verschraling met organisch materiaal is niet waargenomen. Door 

de hitte is de leem aan de naar het vuur gewende zijde veelal vesiculair geworden. De hoeveelheid 

gasblaasjes en het soortelijk gewicht liggen, net als bij de silicaatrijke smeedslak, bij resp. ca. 20% en 

2,0 g/cm3. Het fragment is niet magnetisch. 
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Synthese slakken 

Er kunnen in het plangebied Rimpeler twee soorten smeedslak worden herkend. De meeste stukken 

zijn in een met houtskool gestookte haard ontstaan en twee stukken in een met steenkool gestookte 

haard. Slak van het laatste type is alleen in akkerlaag S10030 en S60030 aangetroffen. Deze zijn  na 

de bewoningsperiode van elders aangevoerd en op de vindplaats beland. De slak uit de met houtskool 

gestookte haard daarentegen lijkt vanwege de grotere hoeveelheid wel ter plaatse ontstaan. De meeste 

fragmenten komen uit werkput 14. Mogelijk heeft hier in de buurt ooit een smederij gestaan. Anderzijds 

kan de slak ook secundair als bevestigingsmateriaal in paalkuilen en wandgreppels zijn gebruikt, net 

als de natuurlijke ijzerafzettingen. 

 

Figuur 126. Verhouding tussen het aandeel silicaatrijke en magnetische slak van meerdere vindplaatsen met 

smeedslak uit de Romeinse tijd (ROM) en de vroege- (VME) en late middeleeuwen (LME). 1: Woerden, 2: Venlo, 3: 

Nijmegen, 4: Midlaren, 5: Heerlen, 6: Geleen; 7: Feddersen-Wierde, 8: Puurs, 9: Flögeln, 10: Kessel, 11: Niens, 12: 

Beers, 13: Uddel, 14: Berkel-Enschot – Enschotse Baan, 15: Wijk bij Duurstede – Veilingterrein, 16: Dwingeloo, 17: 

Limmen, 18: Berkel-Enschot – Streepstraat, 19: Wijk bij Duurstede – Steenstraat, 20: Wierden, 21: Lengel, 22: 

Wielsbeke, 23: Berkel-Enschot – Hoge Hoek, 24: Susteren, 25: Dalem, 26: Baarle-Nassau, 27: Deventer, 28: 

Tilburg, 29: Epe, 30: Nuenen, 31: Nistelrode, 32: Lent, 33: Zele, 34: Leiden, gele cirkel: onderzoekslocatie (OZL). 

Het ijzer dat de smid gebruikte, lijkt maar weinig slakinsluitingen te hebben gehad. Het hoge aandeel 

magnetische slak is hiervoor een aanwijzing. Deze ijzerkwaliteit was vooral in de late middeleeuwen in 

omloop. Dit kan ook statistisch onderbouwd worden, zoals grafisch is weergegeven in figuur 126. Hierin 

is het aandeel silicaatrijke slak uitgezet tegen het aandeel magnetische slak. Beide aandelen lijken 

nauw samen te hangen met de kwaliteit van het gebruikte ijzer, die in de loop der tijd toeneemt: hoe 

schoner het ijzer, hoe hoger het aandeel magnetische slak en hoe lager het aandeel silicaatrijke slak. 
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In de grafiek neemt de slak van Rimpeler een plaats in die overeenkomt met die van andere 

slakvindplaatsen uit de late middeleeuwen, verspreid in Nederland. 

Wat de smid gesmeed heeft is niet te achterhalen. Het gebruik van een vloeimiddel, zichtbaar in het 

hoge aandeel kwarts(-zand), duidt er echter op dat de smid niet alleen ijzer in vorm gesmeed heeft, 

maar ook stukken ijzer aan elkaar heeft geweld. Mogelijk beschikte hij vooral over kleine stukken ijzer, 

bijvoorbeeld in de vorm van schroot, en waren meerdere stukken nodig om grotere objecten te kunnen 

smeden. Ook kan hij gebroken objecten hebben gerepareerd. 

12.3.3 Niet-metaalslak 

Onder deze categorie zijn asslak en mestslak ondergebracht, waarbij de eerste onzeker is. Het betreft 

een fragment van ca. 2,0 x 1,5 x 1,0 cm en een gewicht van minder dan 1 g (figuur 127). Het fragment 

is onregelmatig gevormd, zwart verglaasd op de breukvlakken en sterk vesiculair. Het soortelijk gewicht 

is ca. 1,1 g/cm3. In de slak zijn indrukken zichtbaar die van houtskool (of steenkool) kunnen stammen. 

Het stukje is samen met twee fragmenten ijzerrijke smeedslak en natuurlijke ijzerafzettingen in paalkuil 

S1090 aangetroffen, wat voor een laatmiddeleeuwse herkomst pleit. 

  

Figuur 127. Links: onregelmatig gevormd fragment asslak (?) uit paalkuil S2090. Rechts: fragment mestslak V1853 

uit wandgreppel S8560 met nog een deel van het originele oppervlak (links) De schaalverdeling is in cm. 

De mestslak is eenduidig als zodanig herkenbaar. Het betreft 19 fragmenten met een totaalgewicht van 

114 g. Zij zijn onregelmatig gevormd, hoekig op de breukvlakken en meer afgerond aan het 

oorspronkelijke oppervlak. Het grootste fragment meet ca. 6,0 x 4,5 x 4,0 cm en weegt 25 g (figuur 

127). Zij zijn lichtbeige van kleur met (licht-)grijze en bruine tinten. De slak bevat vele gasblaasjes die 

in grootte veelal sterk verschillen. De hoge vesiculariteit is tegelijk de oorzaak voor het relatief lage 

soortelijk gewicht van de slak dat bij 1,1 g/cm3 en lager ligt. Geen van de fragmenten is magnetisch en 

in één van de stukken zijn zwak de indrukken van halmen herkenbaar. Het merendeel van de stukken 

komt uit drie sporen in werkput 30 (wandgreppel S8560, kuil S8566 en paalkuil S8568). 

Mestslak ontstaat als mest aan een hoge temperatuur wordt blootgesteld, waarbij de as verglaasd. Hoe 

dit proces verloopt, is wetenschappelijk nog niet eenduidig verklaard. Onderzoekers zijn voor het eerst 

in het zuidelijke deel van Afrika, onder andere in Botswana, op dit fenomeen gestoten. De slak komt 

daarvoor langs de rand van mestvaalten met dikke pakketten schapenmest. Een dik pakket mest lijkt 

noodzakelijk te zijn om een voldoende hoge temperatuur te verkrijgen die nodig is om de mest te laten 
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verslakken. Onduidelijk is of de mestvaalt spontaan ontbrandt of aangestoken moet worden. Wel is 

duidelijk dat zulke mestvaalten weken, maanden en zelfs jaren kunnen branden.  

Eenzelfde soort slak ontstaat als mest als brandstof wordt gebruikt. Praktijkervaring uit de 

ontwikkelingshulp leert dat hierbij ongeveer 20-50% van het gewicht van de mest overblijft als as, dat in 

de regel dezelfde grootte en vorm heeft als het originele stuk voor de verbranding. De maximale 

temperatuur die bij het verbranden van koeienmest behaald kan worden is 640 °C en bij schapenmest 

570 °C. Dit is afhankelijk van het watergehalte, de zuurstoftoevoer en samenstelling van de mest. Als 

brandstof in de smeedhaard is mest ongeschikt, omdat de benodigde temperaturen hiermee niet 

kunnen worden bereikt (ca. 700-1150 °C). Voor een normale huishoudelijke haard is de temperatuur 

evenwel voldoende hoog. 

Wat voor type mest in Rimpeler is gevonden is onduidelijk. De mest kan zowel van rund als van schaap 

en geit zijn. De kleur levert hiervoor geen aanwijzingen: die geeft vermoedelijk alleen de biotoop van de 

planten aan, die gegeten zijn. De geringe grootte van de stukken en het relatief compacte karakter 

zouden op schapenmest kunnen duiden. De vraag waarom dit type slak in Rimpeler is gevonden is 

evenmin goed te beantwoorden. Een gebrek aan brandhout en andere fossiele brandstoffen, zoals in 

het Friese terpengebied, waar de meeste vindplaatsen met mestslak in Nederland zijn aangetroffen, 

kan worden uitgesloten. Indien hier mest in een huishoudelijke haard is gebrand, moet dat daarom met 

culturele factoren worden verklaard. Anderzijds kan ook in Rimpeler net als op de onderzochte plaatsen 

met mestslak in het zuidelijke deel van Afrika, simpelweg een mestvaalt in een droge zomer in brand 

zijn geraakt of in brand zijn gestoken. Als datering kunnen op basis van het algemene voorkomen van 

dit type slak in Nederland de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen worden aangehouden. 

12.4 Sociaal-economisch kader 

Smeedslak en mestslak worden vaker bij opgravingen gevonden, onder andere in het nabijgelegen 

Ermelo. De slak daar wordt evenwel in de Romeinse tijd en het begin van de vroege middeleeuwen 

gedateerd. De dichtstbijzijnde vindplaats met smeedslak uit de late middeleeuwen is de vindplaats 

Harselaar-Zuid in Barneveld, ca. 12 km ZZO. De slak toont grote gelijkenis met die uit Rimpeler. En net 

als in Rimpeler is in Harselaar-Zuid een grote hoeveelheid natuurlijke ijzerafzettingen gevonden. 

Het relatief geringe aantal bekende vindplaatsen rond Putten met smeedslak uit de late middeleeuwen 

is opvallend, zeker als bedacht wordt dat de Veluwe, vanaf ongeveer de 7e eeuw, één van de grootste 

Europese ijzerleveranciers in de vroege middeleeuwen was.  Het is niet ondenkbaar dat de 

vroegmiddeleeuwse voorganger van het laatmiddeleeuwse Putten direct of zijdelings met deze 

ijzerproductie te maken had.  Nadat de grootschalige ijzerproductie op de Veluwe in ongeveer de 10e 

eeuw ten einde liep, kan het de bewoners in materieel opzicht slechter zijn gegaan, met als gevolg dat 

minder ijzeren voorwerpen gesmeed of verhandeld, langer gebruikt en vaker gerepareerd werden. 

12.5 Conclusie 

In Putten –Rimpeler is zowel smeedslak als mestslak gevonden. Daarnaast is een grote hoeveelheid 

moerasijzererts aangetroffen. De verspreiding van dit erts in paalkuilen en wandgreppels is een sterke 

aanwijzing dat het erts als een soort fundering voor de houtbouw is gebruikt. Het moerasijzererts komt 

vermoedelijk van de beekeerdgronden, direct ten westen van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 128. Verspreiding van de slakken over het onderzoeksgebied. 

Bijna alle smeedslak is in een met houtskool gestookte smeedhaard ontstaan. Twee fragmenten zijn 

daarentegen in een met steenkool gestookte haard gevormd. Zij zijn in een middeleeuwse akkerlaag 
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aangetroffen en vermoedelijk pas vanaf de 18e eeuw in dit spoor terechtgekomen. De overige slak is 

vermoedelijk wel op de onderzoekslocatie ontstaan en kan op grond van kenmerken in de late 

middeleeuwen worden gedateerd. Dit komt overeen met de verspreiding van de slakken over vooral de 

vol- en laatmiddeleeuwse erven. Het gebruikte ijzer lijkt relatief vrij van slakinsluitingen te zijn geweest 

en de smid heeft gebruik gemaakt van welzand, een vloeimiddel dat toegepast werd bij het aan elkaar 

wellen van ijzerstukken. Wat de smid gesmeed heeft is onduidelijk. In een agrarische nederzetting 

zoals Rimpeler zullen vooral kleine voorwerpen zijn gesmeed en gerepareerd die nodig waren om te 

wonen en te werken. De weinige (bekende) vindplaatsen rond Putten met smeedslak uit de late 

middeleeuwen zouden erop kunnen wijzen dat in deze periode maar weinig ijzer in omloop was, al 

wordt dit beeld wellicht vertekend door het geringe aantal opgravingen dat in de omgeving van Putten 

is uitgevoerd. Het is in ieder geval duidelijk dat in Putten-Rimpeler geen grootschalige ijzerproductie of 

-bewerking heeft plaatsgevonden.  
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13 Natuursteen 

Eric Norde 

13.1 Inleiding 

Het onderzoek heeft in totaal 1.332 fragmenten natuursteen. Tijdens de nadere determinatie is 

gebleken dat het bij 368 vondsten om natuurlijke stenen gaat die van nature in het plangebied 

voorkomen. Deze zijn tijdens de evaluatiefase beschreven, maar tijdens de uitwerking niet verder 

bestudeerd. Het onbewerkte natuursteen bestaat voor een groot deel uit sedimentair gesteente (zand- 

en siltstenen) en metamorf gesteente (overwegend kwartsiet). Opvallend is een relatief groot deel dat 

bestaat uit magmatische gesteenten als graniet of gabbro. Veel van deze stukken laten een sterk 

verweerd oorspronkelijk oppervlak zien, wat erop wijst dat ze als veldkeien van de stuwwal zijn 

verzameld.317 De overige stenen zijn conform ABR op steensoort gedetermineerd en waar mogelijk op 

artefacttype. Hierbij zijn 964 stenen met een totaalgewicht van 65.353 gram bekeken. Daarnaast bleken 

tijdens de determinatie 557 brokken limoniet met een totaalgewicht van 122.973 gram aanwezig tussen 

de vondsten. Deze vondsten waren in het veld als metaalslak verzameld, maar bleken dus 

moerasijzererts te betreffen. Omdat deze stenen, afgezien van sporen van verhitting, geen rol lijken te 

hebben gespeeld bij de metaalproductie, zijn als verder als natuursteen behandeld. In totaal zijn tijdens 

de determinatie 1521 stenen met een totaalgewicht van ruim 188 kilo nader bekeken. 

materiaal aantal gewicht 

graniet 17 368 

leisteen 8 283 

tefriet 782 49971,5 

tufsteen 5 1026 

vuursteen 3 9 

zandsteen / kwartsiet / schist 149 13696 

limoniet 557 122973 

      

totaal 1521 188326,5 

Tabel 34. Overzicht van de verschillende steensoorten. 

Van al het natuursteen kunnen 104 fragmenten als artefact worden gedetermineerd. Hierbij wordt van 

een artefact gesproken wanneer het type object met zekerheid kan worden vastgesteld. Zo zullen alle 

782 fragmenten tefriet oorspronkelijk van maalstenen afkomstig zijn, maar kunnen deze als gevolg van 

de sterke fragmentatiegraad niet nader worden gedetermineerd.  

 

 

                                                           
317 Beschrijving overgenomen uit de bijdrage van Boreel in het evaluatierapport. 
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artefacttype aantal 

afslag 3 

bouwmateriaal 2 

daklei 8 

klopsteen 2 

toetssteen (?) 1 

maalsteen 62 

slijpsteen / wetsteen 26   

totaal 104 

Tabel 35. Overzicht van de aantallen natuursteen per type artefact. 

13.2 Maalstenen van tefriet 

Veruit de grootste materiaalcategorie, zowel in aantal stenen als in aantal artefacten, wordt gevormd 

door het tefriet. De vondsten zijn over het algemeen zeer sterk gefragmenteerd en niet nader te 

determineren. Hoewel deze steensoort een totaalgewicht heeft van bijna vijftig kilogram, wegen veruit 

de meeste fragmenten niet meer dan twintig gram. Het meeste gewicht wordt gevormd door slechts 

enkele grotere fragmenten, waarbij één maalsteenfragment ruim zeven kilogram weegt (figuur 129).  

Van 62 fragmenten kan met zekerheid worden vastgesteld dat het gaat om fragmenten van 

planparallelle maalstenen en kon in ieder geval de dikte van de steen worden vastgesteld. Omdat 

tefriet vanaf de late prehistorie overwegend als maalsteen vanuit de Eifel naar Nederland werd 

getransporteerd, is het aannemelijk dat de overige fragmenten ook van maalstenen afkomstig zullen 

zijn. 

 

Figuur 129. Verdeling van het gewicht van tefriet. Horizontale as: aantal; verticale as: gewicht in gram. 

In alle determineerbare gevallen gaat het om fragmenten van de ligger danwel de loper van een 

handmolen. Handmolens werden onder andere gebruikt voor het malen van graan en bestaan uit twee 

delen: een ligger met daarboven een roterende loper. Beide waren met elkaar verbonden door middel 
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van een centrale spil. In de loper was een uitsparing aangebracht ten behoeve van een handvat, 

waarmee de maalsteen handmatig kon worden rondgedraaid. Bij verschillende fragment zijn resten van 

het gat voor de centrale spil zichtbaar zijn. In twee gevallen waren de resten van een flens zichtbaar, 

wat duidelijk maakt dat we met een loper te maken hebben. In geen enkel geval kon de oorspronkelijke 

diameter van de maalsteen worden vastgesteld.  

Het zichtvlak is, daar waar dit bewaard was gebleven, in alle gevallen afgewerkt met onderbroken 

groeven. In de meeste gevallen zijn de maalstenen intensief gebruikt en sterk gesleten, waardoor de 

groeven nog maar slecht zichtbaar zijn. Alleen bij V1700 en V1573 is sprake van diepe groeven. Deze 

stenen hadden nog een dikte tussen 70 en 80 en zijn waarschijnlijk niet intensief gebruikt. De overige 

maalstenen waren aanzienlijk dunner.  

 

Figuur 130. Maalsteenfragment V1700. Schaal: 1:4. 

Van de 31 fragmenten waarvan de dikte kon worden vastgesteld, varieerde deze tussen 19 en 53 mm 

(figuur 131), wat laat zien dat ze intensief gebruikt zijn, mogelijk zelfs tot ze braken. Bij het onderzoek 

in Dorestad is vastgesteld dat een ongebruikte ligger een dikte had van ongeveer 6 cm, terwijl de loper 

vaak iets dikker was.318 De verdeling in diktes van de maalstenen is goed vergelijkbaar met andere 

vindplaatsen waar grotere hoeveelheden maalsteen uit de vroege- en volle middeleeuwen zijn 

aangetroffen, zoals bijvoorbeeld in Stenen Kamer in Kerk-Avezaath, maar wijkt sterk af van de 

handelsnederzetting Dorestad.319 In Dorestad zijn aanzienlijk meer ongebruikte maalstenen gevonden 

die bedoeld waren voor de handel, terwijl in Rimpeler slechts twee fragmenten zijn aangetroffen die 

nauwelijks gebruikt waren. 

                                                           
318 Kars 1980, 412. 
319 Kars 2001, 344; Kars 1980, 409-413. 
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Figuur 131. Verdeling van de dikte (in mm) van de maalstenen. Horizontale as: aantal exemplaren; verticale as: 

dikte in mm. 

Als wordt gekeken naar de verspreiding van de maalsteenfragmenten valt op dat de meeste direct 

rondom de hoofdgebouwen zijn aangetroffen of zelfs binnen de huizen waren gelegen. De meeste 

fragmenten lijken binnen de vroegmiddeleeuwse nederzetting te zijn gelegen, en zijn minder aanwezig 

op de erven uit de volle- en late middeleeuwen. Opvallend hierbij is dat op het meest noordelijk 

gelegen erf 1 (structuur 25) geen maalstenen zijn gevonden (figuur 132). 
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Figuur 132. Verdeling van de maalsteenfragmenten over het onderzoeksgebied. 

V1276 wijkt af van de overige maalsteenfragmenten. Deze vondst heeft een opgehoogde rand en is 

waarschijnlijk afkomstig van een zogenaamde potquern. Dit soort molens verschil van de andere 

maalstenen doordat de loper in de ligger is verzonken. Potquernen werden vermoedelijk gebruikt voor 
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het malen van zaden, zoals mosterdzaad. Een vergelijkbaar fragment is aangetroffen in Kapel-

Avezaath-Stenen Kamer.320 

13.3 Slijp- en wetstenen 

Een tweede belangrijke groep wordt gevormd door het slijpgereedschap: slijpstenen, slijpblokken en 

wetstenen. De onderverdeling van het slijpgereedschap is gebaseerd op de vorm en afmetingen van 

het object. Slijpstenen zijn gedefinieerd als groter, immobiel slijpgereedschap en kunnen worden 

onderverdeeld in draaiende en niet draaiende slijpstenen. De slijpstenen zullen vanwege hun omvang 

een vaste plaats hebben gehad in het huishouden. Deze waren te groot om mee te dragen. De 

slijpblokken zijn onregelmatiger van vorm en betreffen vaak hergebruikte slijpstenen.321  

 

Figuur 133. Voorbeeld van een slijpblok (V1318). Schaal: 1:1. 

De wetstenen zijn klein genoeg van formaat om vanuit de hand te gebruiken en zullen, zeker waar het 

de doorboorde exemplaren betreft, tot een mobiele persoonlijke uitrusting hebben behoord.  

In totaal 26 artefacten zijn als slijpgereedschap geïdentificeerd. Vier daarvan kunnen als delen van 

grotere slijpblokken worden gedetermineerd. Deze zijn vervaardigd uit rolkeien van sedimentair 

gesteente uit fluviatiele afzettingen.  

  

                                                           

320 Kars 2001, 345. 
321 Kars 2000, 150. 
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Figuur 134. Langwerpige wetsteen, doorboorde wetstenen en mogelijke toetssteen (rechtsboven). Met de klok mee 

vanaf linksboven: V14, V1505, V1411, V548, V1707. Schaal: 1:1. 

De wetstenen zijn vervaardig uit fijne zandsteen, kwartsitische zandsteen en fylliet. De meeste 

wetstenen zijn langwerpig van vorm en hebben een ovale tot rechthoekige doorsnede. De stenen 

hebben minimaal één, maar vaak twee of meer zijden die sterk gesleten en gepolijst zijn als gevolg van 

veelvuldig gebruik. Verschillende stenen zijn dusdanig intensief gebruikt dat ze uithollingen vertonen. 

Naast de sporen van slijtage tonen verschillende artefacten diepere groeven, die geïnterpreteerd 

kunnen worden als ‘wetgroeven’, een groef waarin de snede van een mes of ander scherp gereedschap 

geplaatst kon worden om te slijpen. Dit soort groeven is op drie stenen waargenomen (V14, V380 en 

V584) en komt altijd voor in combinatie met gesleten vlakken, waaruit kan worden opgemaakt dat de 

stenen werden gebruikt voor verschillende slijptechnieken. De lengte van de stenen varieert van 55 tot 

87 mm, de breedte bedraagt 14 tot 37 mm en de dikte 9 tot 21 mm. 

Drie wetstenen zijn zeer zorgvuldig afgewerkt en zijn aan één zijde doorboord, wat duidelijk maakt dat 

deze tot een persoonlijke uitrustig hoorden. De biconische doorboringen hebben een diameter tussen 

3,5 en 5 mm en zullen hebben gediend voor de bevestiging van een touw om de steen aan bijvoorbeeld 

een riem op te hangen. Alle drie de stenen zijn gebroken, zodat de oorspronkelijke afmetingen niet 

kunnen worden vastgesteld. Doorboorde staafvormige wetstenen worden met enige regelmaat 

aangetroffen in zowel vroeg- als volmiddeleeuwse contexten, onder andere in Dorestad en York.322 

                                                           
322 Kars 1983, 13; Mainman & Rogers 2000, 2490. 
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Vergelijkbare exemplaren uit York lijken voornamelijk uit de tiende eeuw te dateren. V548 lijkt te zijn 

vervaardigd uit een geïmporteerde lichtgrijze fylliet uit het Noorse Eidsborg. Delen van zeven grotere 

slijpstenen lijken uit dezelfde geïmporteerde steensoort te zijn vervaardigd. Onderzoek in IJsland toont 

aan dat wetstenen vervaardigd uit deze steensoort vooral vanaf het begin van de elfde eeuw gedateerd 

kunnen worden, hoewel oudere exemplaren ook voorkomen. Deze datering is echter puur op de 

gebruikte steensoort gericht en niet op een typologische ontwikkeling.323 De doorboorde wetstenen in 

Putten-Rimpeler zijn afkomstig uit structuur 75 uit vermoedelijk de tiende eeuw en van het erf van 

structuur 25 en 41 uit de elfde tot en met de dertiende eeuw. Op basis van de context kunnen de 

doorboorde wetstenen in Putten-Rimpeler dus niet nauwkeurig worden gedateerd. 

Een opvallende vondst betreft V1505, een langwerpige wetsteen of toetssteen van lydiet. Of de steen 

daadwerkelijk als toetssteen (om het goudgehalte van een object te toetsen) is gebruikt, kan alleen 

door middel van gebruikssporenonderzoek worden vastgesteld. Het feit dat de steen geen sporen van 

zware slijtage vertoont, lijkt een gebruik als wetsteen uit te sluiten. 

Als wordt gekeken naar de verspreiding van de wetstenen valt het op dat deze minder voorkomen 

binnen de erven uit de vroege middeleeuwen en zich vooral concentreren op de erven uit de volle- en 

late middeleeuwen. Binnen het bewoningsareaal uit de vroege middeleeuwen zijn de wetstenen vooral 

binnen en direct rondom het erf met de palissade aangetroffen. Verder valt op dat alle plattegronden uit 

de negende en tiende eeuw van het type D2 een wetsteen bevatten. Aangezien de wetstenen in 

verband kunnen worden gebracht met het onderhoud van metalen gereedschappen geeft dit wellicht 

een aanwijzing voor een bepaalde specialisatie van de erven. 

 

                                                           
323 Hansen 2009, 94. 
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Figuur 135. Verspreiding van de wetstenen over onderzoeksgebied.  
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13.4 Limoniet 

Het onderzoek heeft 557 fragmenten limoniet opgeleverd met een totaalgewicht van ruim 122 kilogram, 

waarmee het na tefriet de best vertegenwoordigde steensoort is. Limoniet – een ijzerhoudend 

afzettingsgesteente - is een vrij zachte natuursteensoort dat van nature in de lagergelegen 

gebiedsdelen rondom de Gelderse Vallei voorkomt. Gezien de laag gelegen gebieden ten westen van 

het onderzoeksgebied zal het naar verwachting ook in de directe omgeving van de middeleeuwse 

nederzetting beschikbaar zijn geweest. Het vormde in de Romeinse tijd en de middeleeuwen een 

belangrijke grondstof voor ijzerproductie, maar werd ook in de middeleeuwen op grote schaal als 

bouwsteen gebruikt. In Oost-Nederland en op de Veluwe werd het op grote schaal toegepast bij de 

bouw van kerken, onder andere in Putten en Ermelo.324 

Vanwege de associatie van dit moerasijzererts met ijzerproductie zijn de vondsten in het veld als 

ijzerslak verzameld. Nadere bestudering leert echter dat het limoniet in Putten-Rimpeler niet gebruikt is 

als grondstof voor ijzerproductie, maar eerder voor een ander doel gebruikt is geweest. Hoewel 

verschillende vondsten sporen van verhitting tonen, ontbreken andere aanwijzingen voor ijzerproductie. 

We mogen ervan uit gaan dat er wel op enige schaal metaalbewerking heeft plaatsgevonden, getuige 

de vondst van een aantal ijzerslakken. Voor grootschalige ijzerproductie, zoals in gelijktijdig bewoonde 

nederzettingen op de Veluwe is aangetroffen, zijn geen aanwijzingen gevonden. 

De stukken variëren zeer sterk in omvang en gewicht. Een groot gedeelte (N=149) weegt niet meer dan 

100 gram, terwijl het zwaarste fragment een kleine acht kilogram weegt. In totaal 35 stuks hebben een 

gewicht van meer dan een kilogram (figuur 136). Ongeveer 25% toont sporen van verhitting. Bij enkele 

fragmenten is de verhitting dusdanig geweest dat dit heeft geleid tot verglazing van het oppervlak, 

maar bij de meeste fragmenten lijkt het te gaan om meer oppervlakkige verhitting. Bovendien zijn de 

meeste stukken niet aan alle zijden verhit. Wellicht hebben deze stukken gediend ter versteviging van 

een haardplaats. De grote fragmenten kunnen wellicht gediend hebben ter ondersteuning in paalkuilen. 

Als laatste kan bij de grote stukken wellicht worden gedacht aan ruwe grondstof die voor de handel was 

bedoeld. 

                                                           
324 Laban 2015, 96. 
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Figuur 136. Verspreiding van de fragmenten limoniet over het onderzoeksgebied, onderverdeeld in 

gewichtsklassen. 
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De verspreiding van de vondsten toont een zeer sterke clustering op de jongste erven uit de volle en 

late middeleeuwen in zowel het noorden als in het zuiden van het onderzoeksgebied. Binnen het 

nederzettingsterrein uit de vroege middeleeuwen zijn wel fragmenten aangetroffen, maar als wordt 

gekeken naar het gewicht van de vondsten is het aandeel nagenoeg verwaarloosbaar. 

13.5 Conclusie 

Naast een hoeveelheid stenen die van nature in het plangebied voorkomen en grote hoeveelheden 

limoniet die voor verschillende doeleinden lijken te zijn gebruikt, heeft het onderzoek de nodige stenen 

artefacten opgeleverd die een beeld geven van de functie van de nederzetting en de handelsnetwerken 

waarbinnen de nederzetting functioneerde. Opvallend is de grote hoeveelheid maalstenen vervaardigd 

uit tefriet dat werd geïmporteerd uit de Eifel. Niet alleen was ieder huishouden in de vroege 

middeleeuwen voorzien van een eigen maalsteen, met uitzondering van erf 1 was op de erven uit de 

volle- en late middeleeuwen minimaal één maalsteen aanwezig. Omdat het maalrecht in de late 

middeleeuwen viel onder de hogere klasse, zegt dit mogelijk iets over de status van de onderzochte 

erven. Typologisch passen de planparallelle maalstenen goed in de vroege en late middeleeuwen. 

Naast de maalstenen vormden de slijp- en wetstenen een belangrijk onderdeel van de middeleeuwse 

huisraad. Het gaat hierbij zowel om grotere slijpstenen als om kleinere, fijn afgewerkte en doorboorde 

exemplaren die aan een gordel konden worden gedragen. Op basis van de sporen op de slijp- en 

wetstenen wordt duidelijk dat deze dienden om verschillende soorten gereedschappen scherp te 

houden. De meeste slijpstenen zijn vervaardigd uit stenen die van nature in de omgeving van het 

plangebied aanwezig waren, maar enkele fragmenten lijken te zijn vervaardigd uit een lichtgrijze fylliet 

dat werd geïmporteerd uit het Noorse Eidsborg. Handel in deze steen nam een hoge vlucht vanaf de 

elfde eeuw. Samen met de maalstenen uit de Eifel toont dit aan dat de nederzetting onderdeel uitmaakt 

van een groter handelsnetwerk. 
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14 Vuursteen  

14.1 Inleiding 

Verspreid over vrijwel het gehele plangebied zijn losse fragmenten vuursteen aangetroffen. Over het 

algemeen gaat bij het vuursteen om een lage tot zeer lage vondstdichtheid, maar op enkele plaatsen 

komen de vondsten meer geconcentreerd voor. Omdat de vondsten zijn toegeschreven aan een 

periode die geen deel uitmaakt van het onderzoeksdoel en er bovendien geen sprake is van een 

duidelijk afgebakende vindplaats, is tijdens de evaluatiefase besloten om deze vondstcategorie niet te 

analyseren. Wel is in het onderstaande de waarderingstekst integraal overgenomen. 

14.2 Beschrijving 

Paul van der Kroft 

 

Voor de waardering van het vondstmateriaal is al het vuursteen in globale termen beoordeeld op de 

conserveringstoestand, opvallende grondstofsoorten, technologische kenmerken en eventuele 

werktuigtypen. 

De conservering van het materiaal is goed te noemen; kleur- en glanspatina komen niet of nauwelijks 

voor, net zomin als slijtage door materiaaltransport. Een andere vorm van materiaalverandering, te 

weten door verhitting ('verbranding') van het materiaal, is wel regelmatig aangetroffen, op ongeveer 

een derde deel van alle vondsten. Veel artefacten (hier niet gekwantificeerd) bevatten op het dorsale 

vlak nog resten van het natuurlijke oppervlak ('cortex'). 

Vrijwel alle vondsten zijn van vuursteensoorten vervaardigd die in de gestuwde afzettingen van Midden 

Nederland voorkomen, zowel van noordelijke (Scandinavische) als van zuidelijke herkomst (Zuid-

Limburg en omgeving). Hierop zijn maar weinig (mogelijke) uitzonderingen opgemerkt, waaronder ten 

minste 1 afslag van Wommersomkwartsiet, en een zeer grote afslag waarvan de ongesleten cortex het 

aannemelijk maakt dat deze in of direct nabij het primaire geologische brongebied van de vuursteen is 

verzameld. 

Bij een deel van de vondsten valt op, vooral daar waar vuursteen van Scandinavische herkomst is 

gebruikt, dat een tamelijk strikte grondstofselectie kan hebben plaatsgevonden (doorschijnende, 

glasachtige vuursteen met uiterst weinig insluitsels). Voor de klingproductie lijkt een zekere voorkeur 

voor dit materiaal te hebben bestaan. Andere vuursteensoorten komen eveneens voor, waarbij de meer 

grofkorrelige soorten, net als de stenen met veel insluitsels, conform de verwachting vaker tot productie 

van afslagen en brokken hebben geleid. Bij de waardering leken soms meerdere vondstnummers 

achtereen een min of meer zelfde beeld in de genoemde factoren te geven. Mogelijk houdt dit in dat 

vondsten uit bepaalde aaneengesloten deelgebieden zich tot een geheel laten samenstellen. Tijdens de 

waarderingsfase heeft geen ruimtelijke analyse plaatsgevonden, maar de indruk is verkregen dat een 

deel van het materiaal uit het mesolithicum stamt, terwijl een ander deel wellicht van neolithische 

ouderdom is. 

Het mogelijke dateringsbereik van de vondsten laat zich niet bevestigen door bijvoorbeeld de 

werktuigtypologie. De dateringsmogelijkheden daarvan zijn voornamelijk (maar niet uitsluitend) 
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gebaseerd op pijlbewapeningen (spitsen), waarvan de collectie geen enkel eenduidig exemplaar bevat 

(slechts 1 artefact is voorlopig als 'mogelijke transversaalspits' aangemerkt, hetgeen op een 

neolithische ouderdom zou wijzen). De meeste aangetroffen werktuigen bestaan, conform de 

verwachting, uit afslagen, klingen en overige basisvormen met retouche of gebruiksabrasie. De nader 

typeerbare werktuigen bestaan voor het grootste deel uit schrabbers. Andere typen komen slechts 

sporadisch voor en betreffen een klopsteen, een mogelijke pièce esquillée en een mogelijk fragment 

van een uiterst onregelmatige kernbijl. 
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15 Dierlijk bot 

15.1 Inleiding 

Ruud Nillesen 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 512 fragmenten dierlijk botmateriaal verzameld. Fragmenten die tot 

hetzelfde skeletelement behoren, zijn bij de determinatie als één element beschouwd. Het totaalaantal 

gedetermineerde botelementen bedraagt derhalve 58 stuks. Het botmateriaal is gedetermineerd op 

diersoort en element. Vervolgens is gekeken of het materiaal aanwijzingen bevat voor pathologische 

afwijkingen en of er sporen van slacht of consumptie waarneembaar zijn. Daarnaast zijn eventuele 

bijzondere kenmerken genoteerd. 

Een vrij groot deel van de fragmenten kon gedetermineerd worden op diersoort (tabel 36). Fragmenten 

die vanwege het ontbreken van visueel determineerbare kenmerken niet aan een specifieke 

zoogdiersoort ingedeeld konden worden zijn naar diergrootte ingedeeld (n=15). Tot groot zoogdier 

behoren o.a. rund en paard. Schapen, geiten, varkens en honden zijn middelgrote zoogdieren. Het 

skelet van schapen en geiten lijkt sterk op elkaar. In sommige gevallen is het mogelijk om vast te 

stellen of het om resten van schaap dan wel geit gaat.325 Het gebitselement dat tijdens de opgraving 

verzameld is heeft deze onderscheidende kenmerken niet en is om die reden gedocumenteerd als 

schaap/geit. Leeftijdsbepaling is waar mogelijk verricht op basis van vergroeiing van groeinaden en 

epifysen (skeletelementen) en doorbraakstadia en slijtage (gebitselementen).326 

 

Diersoort Aantal elementen Percentage 

Groot zoogdier 6 10.34% 

Middelgroot zoogdier 9 15.52% 

Paard 7 12.07% 

Rund 30 51.72% 

Schaap/geit 1 1.72% 

Varken 5 8.62% 

Eindtotaal 58 100.00% 

Tabel 36. Soortenspectrum en aantal elementen per diersoort.  

15.2 Beschrijving 

Het soortenspectrum past in het agrarische beeld van de nederzetting. Het grootste deel van het 

onderzochte materiaal bestaat uit rund (bijna 52%), met name (delen van) onderkaken en losse kiezen. 

Deze zijn voor zover vast te stellen afkomstig van volgroeide, (jong)volwassen dieren. Hoewel het 

aantal verzamelde elementen van rund niet heel groot is, kan op basis van de aanwezige elementen 

wel aangenomen worden dat rund de voornaamste vleesleverancier zal zijn geweest. Varken is in 

mindere mate vertegenwoordigd (8,62%). Ook hier betreft het enkel gebitselementen. Het spectrum 

wordt gecompleteerd door schaap/geit (een verbrande kies) en paard (gebitselementen en 

                                                           
325 Prummel & Frisch 1986. 
326 Silver 1969; Higham 1967; Levine 1982. 
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spaakbeenderen). Het geringe aantal elementen biedt weinig houvast voor een uitgebreide analyse van 

het materiaal. Bijkomend aspect is de slechte conservering van het materiaal. Vanwege de zandige 

ondergrond is het materiaal in hoge mate vergaan en zeer gefragmenteerd geraakt; zelfs de 

gebitselementen zijn erg breekbaar geworden. In veel gevallen zal het slachtafval betreffen dat in de 

cultuurlaag is opgenomen dan wel in kuilen of andere sporen terecht is gekomen. 

Tussen het materiaal is één fragment duidelijk bewerkt bot aanwezig. Het betreft de punt van een 

benen stekertje, vervaardigd uit een ribfragment, aan boven- en onderzijde versierd met een gezaagd 

kruismotief (figuur 137). De lange zijden zijn ietwat geslepen, zodat deze qua vorm wat weg heeft van 

een briefopener. De steker is verbrand (wat tot een betere conservering heeft geleid), en op een later 

moment in paalkuil S1256 terecht gekomen. 

 

Figuur 137. Bewerkt benen stekertje, boven en onderaanzicht. Links op ware grote, rechts 3:1 vergroot ter 

verduidelijking van de bewerkingssporen en scheurtjes als gevolg van verhitting/verbranding.  

15.3 Botmateriaal uit gesloten contexten 

Verspreid over het opgegraven gebied bevonden zich meerdere gesloten contexten waarin dierlijk 

botmateriaal aanwezig was, waaronder waterputten en vermoedelijke diergraven.  

In de oudste gedateerde waterput uit de ijzertijd is een fragment van een pijpbeen van een groot 

zoogdier gevonden (V1018, S3060). Uit twee waterputten uit de vroege middeleeuwen zijn delen van 

onderkaken van paard gevonden. Het gaat om S4444 (V1400) en S7901 (V1974), beide behorend bij 

erven uit de Karolingische tijd. Tevens werd in waterput S1607 een spaakbeen van een paard 

aangetroffen. De prominente peesaanhechting vormt een aanwijzing voor het gebruik als lastdier. Het 

bot vertoont haksporen die erop duiden dat het kadaver na sterfte in stukken is gehakt. Indien het 

paardenvlees is gegeten, is dat opvallend, aangezien er een bepaald taboe rustte op het eten van 

paardenvlees. Dat in de middeleeuwen uitzonderingen waren op dit taboe blijkt wel uit de volgende 

passage van de heilige Moling: “Als de heilige Moling incognito op reis is en nergens onderdak vindt, 

wordt hij ontvangen door een vrouw die aan de rand van een dorp woont. Zij biedt hem koeienmelk 

aan. Verder is er niets in huis behalve paardenvlees. De heilige zegent echter het huis van zijn 

gastvrouw en verandert daarbij en passant het paardenvlees in een smakelijke schapenbout.” Deze 
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scène uit dit 11e - of 12e eeuwse heiligenleven toont dat paardenvlees, hoewel niet geoorloofd, in 

sommige omstandigheden toch gegeten werd.327 Een andere verklaring kan zijn dat het kadaver is 

gevild en grof uitgebeend om als hondenvoer of als jachtaas voor wolven te dienen.328  

In een waterput uit de volle middeleeuwen, S2633, is enkel een runderkaak aangetroffen. Een 

runderhoornpit in waterput S5043 dateert uit de late middeleeuwen, evenals de in waterput S3973 

aangetroffen hoektand van een varken.  

Het materiaal dat aan rund toegeschreven wordt is in zeker drie gevallen afkomstig uit diergraven 

(S3869, S4218 en S4221). Het betreffen in alle drie de gevallen kaakfragmenten met enkele 

gebitselementen; de rest van het botmateriaal is niet bewaard gebleven. De diergraven bevinden zich 

allemaal in de zuidoostelijke hoek van het erf van structuur 41, vrijwel tegen de erfgreppel aan. De 

diergraven maken deel uit van een reeks gelijkvormige kuilen. Hoewel niet in alle kuilen botresten zijn 

aangetroffen, kan de hele reeks kuilen waarschijnlijk worden gezien als een serie diergraven aan de 

rand van het erf. Op basis van de ligging binnen het erf worden de graven aan het begin van de late 

middeleeuwen gedateerd.  

 

                                                           
327 Meens, 1997. 
328 Arts 2001. 
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16 Fysisch-antropologisch onderzoek 

Willem Baetsen 

16.1 Inleiding 

Tijdens de archeologische opgraving is in twee werkputten (WP9 en WP33) verbrand menselijk 

skeletmateriaal in grafcontext aangetroffen. In eerste instantie zijn tien sporen in het veld aangemerkt 

als crematiegraf. Bij nader onderzoek van de sporen bleken zeven kuilen – S1594, S1598, S1655, 

S1765, S9341, S9343 en S9350 – daadwerkelijk menselijk botmateriaal te bevatten. Deze sporen zijn 

uiteengezet in tabel 37. De sporen S1765 en S9350 bevatten echter minder dan 1 gram verbrand bot, 

wat een interpretatie als menselijk crematiegraf onzeker maakt.  

Na het gravend onderzoek is de inhoud van de crematiegraven gezeefd en gesplitst naar 

materiaalcategorie. De verbrande botresten zijn gesplitst naar fractie < 5 mm en > 5 mm. De fractie 

boven 5 mm groot is gewogen. Tijdens het fysisch-antropologisch onderzoek is het materiaal gesplitst 

in de gebruikelijke fracties < 3 mm, 3-10 mm en > 10 mm. Ook bij de kleinste fractie is geprobeerd om 

diagnostische fragmenten te identificeren. De nadruk van het onderzoek zal liggen op het vaststellen 

van het biologisch profiel van de overledenen, zoals leeftijd bij overlijden, geslacht en eventuele 

pathologische botveranderingen.329 

Graf Werkput Spoor Vulling Vondst Omschrijving 

1 9 1594 0 611 Crematiegraf 

612 

2 9 1598 0 613 Crematiegraf 

617 

3 9 1655 0 320 Crematiegraf 

4 9 1765 0 328 Onbekend 

5 33 9341 0 1938 Crematiegraf 

6 33 9343 0 1936 Crematiegraf 

1937 

7 33 9350 0 1944 Onbekend 

Tabel 37. Inventarisatie van de grafcontexten. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek naar de 

crematiegraven besproken. Een volledige inventarisatie van de gedetermineerde menselijke 

skeletresten is aanwezig in bijlage 2. 

16.2 Methoden 

Richtlijnen voor de te hanteren methoden gebruikt bij de analyse en uitwerking van menselijk 

skeletmateriaal zijn niet gespecificeerd in de KNA 4.1, maar zijn wel binnen het vakgebied opgesteld. 

                                                           
329 cf. Norde 2019, 28. 
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Bij het huidige onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de methoden opgesteld in handleidingen 

voor fysisch-antropologische analyse van o.a. Barge’s Anthropologica en het Amsterdams Academisch 

Medisch Centrum330, en het Laboratory for Human Osteoarchaeology (2017) van de Faculteit der 

Archeologie aan Universiteit Leiden, die ook aansluiten bij internationale standaarden.331 Ter 

verantwoording zullen de gebruikte methoden in de volgende paragrafen verklaard en beschreven 

worden. Deze methoden zijn geschikt voor het determineren van zowel verbrand als onverbrand 

menselijk skeletmateriaal, al zal de mate waarin conclusies kunnen worden getrokken met betrekking 

tot onderstaande biologische kenmerken afnemen naarmate het materiaal meer gefragmenteerd is en 

verder verbrand raakt. 

16.2.1 Geslacht 

Het bepalen van het geslacht wordt uitgevoerd met behulp van morfologische kenmerken van het 

bekken (pelvis332) en de schedel, inclusief de onderkaak (mandibula). Het bekken en de schedel 

bevatten een selectie aan geslachtskenmerken die na de Workshop of European Anthropologists 

(WEA) in 1979 zijn vervat in een standaardpublicatie die, met enkele recente wijzigingen en 

kanttekeningen, nog steeds in gebruik is.333 Bij de keuze voor deze geslachtskenmerken is vooral 

uitgegaan van het verschil tussen mannen en vrouwen in de morfologie van het bekken ten gevolge van 

de geschiktheid voor de reproductie, en het verschil in morfologie van de schedel door verschillen in de 

expressie van spieraanhechtingen. De methoden vastgesteld door de WEA hebben de tijd goed 

doorstaan en zijn keer op keer betrouwbaar gebleken.334 

16.2.2 Leeftijd 

Het bepalen van leeftijd-bij-overlijden (hierna: (sterf)leeftijd) is gebaseerd op ontwikkeling, groei en 

degeneratie van het skelet. Leeftijd wordt tot circa 30 jaar oud vastgesteld door middel van de status 

van ontwikkeling en groei van het skelet335 en vanaf circa 18 jaar (ook) met behulp van methoden 

gericht op degeneratie van skeletelementen.336 Aangezien de groei en ontwikkeling van het skelet 

kunnen worden beïnvloed door tekorten aan voedingstoffen in het dieet en pathologische 

aandoeningen, en degeneratie zeer afhankelijk is van intrinsieke botkenmerken en activiteitenpatronen, 

wordt de biologische leeftijd bepaald, en niet de kalenderleeftijd. Bij niet-volwassenen kan deze 

biologische leeftijd tot dicht bij de kalenderleeftijd benaderd worden, aangezien de ontwikkelings- en 

groeisequentie tamelijk nauwkeurig is onderzocht en vastgelegd.337 Naarmate de leeftijd stijgt wordt de 

inschatting minder accuraat, aangezien steeds meer factoren een invloed gaan uitoefenen op het 

uiterlijk van het skelet. Vooral degeneratie kan een zeer uiteenlopende en niet geheel te voorspellen rol 

hebben, die van meerdere factoren afhankelijk is. 

Vele methoden zijn beschikbaar om tot een inschatting te komen van de leeftijd van een individu, en 

over het algemeen geldt: hoe meer, hoe beter.338 Aangezien niet ieder skelet compleet genoeg is om 

alle leeftijdskenmerken te beoordelen, moet een afweging gemaakt worden wanneer er te weinig 

                                                           
330 Maat et al. 2012. 
331 Roberts 2012; Ubelaker 1999. 
332 Voor anatomische terminologie is in dit rapport gebruik gemaakt van Dauber 2006. 
333 Ferembach e.a. 1980. Zie ook bijv. Buikstra & Ubelaker 1994 en White & Folkens 2005. 
334 cf. Inskip e.a. 2019. 
335 Schaefer e.a. 2009. 
336 Brooks & Suchey 1990; Buckberry & Chamberlain 2002; İşcan e.a, 1984; İşcan e.a. 1985; Lovejoy e.a. 1985; Maat 2001; 
Meindl & Lovejoy 1985. 
337 Scheuer & Black 2000: 6-11. 
338 White & Folkens 2005: 384-385. 
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kenmerken beschikbaar zijn. Dit wordt per individu bepaald op basis van de ervaring van de fysisch 

antropoloog. 

16.2.3 Gebitsstatus 

Het onderzoek naar het gebit richt zich op de aan- of afwezigheid van gebitselementen, de gezondheid 

van het gebit en het kaakbot, en het gebruik van het gebit.  

Per gebitselement is aangegeven of het aanwezig is in de kaak, of dat het afwezig is. Indien een 

gebitselement afwezig is, kan dit verscheidene oorzaken hebben. Het element kan na de dood (post-

mortem) zijn losgeraakt en uit het gebit verdwenen zijn, waardoor het bij opgraving niet langer 

aanwezig is. Dit kenmerkt zich door een scherpe, duidelijk aanwezige tandkas. In het geval dat een 

gebitselement vóór de dood uit het gebit is verdwenen (ante-mortem), hetzij door een slechte 

gebitshygiëne, hetzij door een traumatische of andere oorzaak, dan zal de tandkas op den duur geheel 

verdwijnen.339 Een derde mogelijkheid voor de afwezigheid van gebitselementen is minder voorkomend. 

Het betreft hier een aangeboren afwezigheid van het element. Een laatste mogelijkheid komt voor in de 

periode wanneer het wisselgebit optreedt, en te observeren is dat het gebitselement nog niet 

doorgebroken is. 

Gebitspathologieën zijn onderverdeeld in cariës (‘gaatjes’), abcessen en fistels, ontstoken tandbeen 

(periodontitis), terugwijkende tandkassen (alveolaire atrofie) en de vorming van tandsteen (calculus), 

beoordeeld naar voorbeeld van het standaardwerk van Brothwell.340 Verder worden storingen in de 

vorming van het tandglazuur aangegeven, die een indicatie zijn voor momenten van pathologie of 

zware fysieke belasting tijdens het vormen van het gebit.341 

 

16.2.4 Lichaamslengte 

Er bestaan meerdere standaardmethoden om met behulp van de lengte van individuele (of een 

combinatie van meerdere) skeletelementen tot een benadering van de levende, staande lichaamslengte 

te komen.342 Door middel van lineaire regressie zijn op die manier formules opgesteld, waarin metingen 

van de pijpbeenderen kunnen worden ingevuld. Lichaamslengte kan een indicatie zijn van de welvaart 

en gezondheidstoestand van een populatie. 

16.2.5 Pathologische botveranderingen 

Naast fysieke karakteristieken zoals geslacht, leeftijd en lichaamslengte speelt het onderzoek naar 

pathologische botveranderingen een belangrijke rol bij het verkrijgen van inzicht in de fysieke 

gesteldheid van een populatie. Pathologie is de leer van ziekten, waarbinnen de studie van ziekte en 

gezondheid in het verleden wordt aangeduid met paleopathologie.343 Van alle bestaande ziekten 

veroorzaakt slechts een klein deel veranderingen op of in het bot. In veel gevallen vinden deze alleen 

plaats bij een vergevorderd stadium van de ziekte. De aangetroffen pathologische botveranderingen 

tonen daarom een specifiek deel van het ziektebeeld en zijn dus altijd een onderschatting van het 

werkelijke aantal ‘zieke’ mensen.344 Pathologische botveranderingen worden ingedeeld in categorieën 

                                                           
339 Reich e.a. 2011: 39-41. Dit staat bekend als de ‘Wet van Wolff’ (Frost1990; Wolff 1892). 
340 Brothwell 1981. 
341 Lewis 2018: 84-85. 
342 bijv. Trotter 1970: 71-72. 
343 Roberts & Manchester 2005; Waldron 2009; Weiss 2015. 
344 Wood e.a. 1992. 
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waarbij de oorzaak een rol speelt, zoals degeneratieve aandoeningen, infecties, deficiënties, traumata, 

enzovoort.  

Er wordt gebruik gemaakt van macroscopische observaties en een gestandaardiseerde beschrijving 

waarmee de botveranderingen geregistreerd worden.345 Aangezien het aantal onderzochte individuen 

zeer gering is worden geen uitspraken gedaan over populaties en gezondheidstoestand. 

16.2.6 Anatomische varianten 

Anatomische varianten zijn zogenaamde niet-metrische346 kenmerken en worden ook wel eens 

aangeduid met de term anomalieën. Deze anatomische varianten komen in skeletpopulaties in 

wisselende verhoudingen voor. Anatomische varianten zijn in de regel op zichzelf niet pathologisch, 

maar kunnen in sommige gevallen indirect wel tot (fysieke) klachten leiden bij de betrokken persoon. 

Zo kan gedacht worden aan afwijkende morfologie van groeven en perforaties in het skelet die dienen 

ter begeleiding van aders en zenuwen, waarbij deze in de knel komen. Bij classificatie en 

beschrijvingen van anatomische varianten is gebruik gemaakt van verscheidene standaardwerken.347 

16.2.7 Crematieresten 

Bij crematie brandt het organische bestanddeel van botmateriaal weg, en blijft het minerale deel over 

(hydroxyapatiet). Dit zorgt ervoor dat het materiaal krimpt en daardoor vervormt, maar ook dat het 

overgebleven materiaal zeer hard is en een betere kans heeft om schadelijke invloed van chemische en 

mechanische bodemprocessen te doorstaan. Bij het onderzoek van de crematiegraven is in eerste 

instantie de volledige inhoud van de grafcontext ter waardering gezeefd over twee zeven met 

maaswijdten van 5 en van 1 mm. Al het residu is ter beoordeling naar de fysisch antropoloog 

overgebracht. Bij het determineren zijn alle crematieresten gescheiden in fracties van < 3 mm, 3-10 mm 

en > 10 mm. Zodanig is een inschatting van de fragmentatiegraad mogelijk, waarbij de volgende 

formule gehanteerd wordt:348 

������ℎ���	
���� =  
����ℎ� > 10��

����ℎ� > 3��
 

Dit getal varieert tussen 0 (alles is <10mm) en 1 (alles is >10mm).  

Alles groter dan 3 mm is, waar mogelijk, gedetermineerd op categorie. Diagnostische elementen zijn 

gespecificeerd, en waar mogelijk zijn bovenstaande fysisch-antropologische methoden toegepast. 

Elementen zijn ingedeeld op basis van de verdeling hersenschedel (neurocranium), aangezichtsschedel 

(viscerocranium), axiaal, beenschachten (diafysen) en gewrichtsuiteinden (epifysen), en waar mogelijk 

verder gespecificeerd.349 

Op basis van de kleur van en kleurfluctuaties binnen de crematieresten zijn interpretaties gedaan over 

verbrandingsproces en -temperatuur op basis van Holck  (1996) en Marques et al. (2018).350 

                                                           
345 Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998; Lewis 2018; Mann & Hunt 2005; Ortner 2003; Roberts & Manchester 2005; Rogers & 
Waldron 1995; Waldron 2009; Weiss 2015. 
346 Deze zijn dus niet te meten, alleen te beoordelen op morfologische kenmerken, en aan- of afwezigheid. 
347 Hauser & De Stefano 1989; Mann & Hunt 2005; Mann e.a. 2016. 
348 cf. Maat 1997 in Van den Bos & Maat 2002: 3. 
349 cf. Smits 2006; Smits & Hiddink 2003: 144. 
350 Holck1996; Marques et al. 2018. 
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16.3 Resultaten 

Verspreid over een gebied van circa 35 x 15 m zijn diverse sporen met verbrand menselijk botmateriaal 

aangetroffen, die zijn geïdentificeerd als crematiegraven. De kuilen waren ovaal van vorm en 

varieerden in diameter van 40 tot 70 cm. De overgebleven diepte van de kuilen bij aantreffen tijdens 

het veldonderzoek bedroeg 8 tot 16 cm. Ouderdomsbepaling van het botmateriaal op basis van 14C-

analyse heeft uitgewezen dat deze te dateren zijn in de Romeinse tijd (78-406 na Chr.; zie par. 4.2, 

tabel 5).  

In deze sectie wordt de determinatie van de crematieresten besproken. Hiertoe is het materiaal per 

vondstnummer in drie fracties opgedeeld, gewogen en, indien mogelijk, geïdentificeerd. De inhoud van 

de verschillende sporen is samengevat in tabel 38 en de uitgebreide determinaties zijn weergegeven in 

bijlage 2.  

De (mogelijke) graven 4 en 7 worden, in verband met het zeer beperkte voorkomen van verbrande 

botresten, in het onderstaande niet verder behandeld. 

Het botmateriaal in alle crematiegraven is niet gelijkmatig verbrand en niet alles is uniform 

gecalcineerd. De kleur loopt uiteen van neutraal of melkachtig wit met lichtgrijze tinten, tot melkwit of 

mat krijtachtig van kleur, wat een verbrandingstemperatuur van tussen 450 en 800°C aangeeft.351 

                                                           
351 Holck 1996 in Van den Bos & Maat 2002: 6; Marques e.a. 2018: 3. 
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Graf Spoor Vulling Vondst Materiaal Fractie Aantal Gewicht 

(gr) 

1 1594 0 611 OXB < 3 mm Gruis 8,6 

OMB 3-10 mm 2.440 173,0 

> 10 mm 90 62,3 

612 OMB 3-10 mm 1.138 115,3 

> 10 mm 129 64,7 

Totaal graf 1 3.797 423,9 

2 1598 0 613 OMB 3-10 mm 571 63,1 

> 10 mm 87 83,5 

617 OXB < 3 mm Gruis* 21,3 

OMB 3-10 mm 843 149,9 

> 10 mm 153 159,8 

Totaal graf 2 1.671 477,6 

3 1655 0 320 OXB < 3 mm Gruis 115,5 

OMB 3-10 mm 592 122,8 

> 10 mm 165 175,6 

Totaal graf 3 757 413,9 

4 1765 0 328 OXB < 3 mm Gruis 1,0 

Totaal graf 4 - 1,0 

5 9341 0 1938 OXB < 3 mm Gruis 145,5 

OMB 3-10 mm 1.894 111,8 

> 10 mm 259 139,4 

Totaal graf 5 2.153 396,7 

6 9343 0 1936 OMB 3-10 mm 1.068 109,3 

> 10 mm 172 146,3 

1937 OMB 3-10 mm 2.422 368,4 

> 10 mm 300 375,9 

Totaal graf 6 3.962 999,9 

7 9350 0 1944 OXB < 3 mm Gruis 0,3 

Totaal graf 7 - 0,3 

Totaal 12.340 2.713,3 

Tabel 38. De inhoud van de zeven onderzochte sporen, gesplitst naar fractie. OXB = bot onbepaald; OMB = bot 

menselijk. *17 identificeerbare fragmenten. 

Crematiegraf 1 (S1594) 

 

Het totale gewicht van de inhoud van S1594 (V611 en V612) bedraagt 423,9 gram, waarbij de fractie 

menselijke crematieresten groter dan 3 mm 415,3 gram weegt (tabel 38). De fractie boven 10 mm groot 

is relatief klein binnen dit graf, waardoor de intactheidsratio 0,31 bedraagt. 

De menselijke resten vertegenwoordigen een groot gedeelte van het skelet. Met name fragmenten 

pijpbeen (diafyse) zijn sterk vertegenwoordigd. Daarnaast is een groot aandeel van de fragmenten 
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tussen 3 en 10 mm niet verder te duiden. Tussen de crematieresten bevonden zich relatief veel 

(fragmenten van) tandwortels, namelijk maar liefst twintig stuks, van minimaal negen gebitselementen. 

De meeste representeren waarschijnlijk molaren. 

Er zijn pathologische veranderingen aangetroffen bij de crematieresten. Op enkele wervelfragmenten 

zijn duidelijk tekenen van osteofytvorming te zien, die een degeneratieve aandoening aan de 

wervelkolom (gewrichtsslijtage) aanduiden. Dit is tevens waargenomen op een fragment van de (linker) 

caput mandibulae, het gedeelte van de onderkaak dat het kaakgewricht (articulatio 

temporomandibularis) vormt met het slaapbeen (os temporale). Op dit articulatievlak zijn 

oppervlakteveranderingen en porositeit aanwezig, die niet verklaard worden door het crematieproces.  

Aan de hand van de te determineren onderdelen – met name de gebitselementen – kan gesteld worden 

dat de resten van waarschijnlijk één individu in dit crematiegraf zijn bijgezet. De aanwezige kenmerken 

(gesloten uiteinden tandwortels, verhoudingen schachtmateriaal, een fragment kransschedelnaad) 

wijzen op een leeftijd in ieder geval in de late adolescentie of vroege volwassenheid. De pathologische 

veranderingen in de wervellichamen en het kaakgewricht maken een volwassen leeftijd meer 

aannemelijk. Voor een geslachtsbepaling zijn geen indicatoren aanwezig. Een fragment van een 

processus mastoideus is te onvolledig voor een inschatting van geslacht. Geslacht is dan ook niet te 

bepalen. 

Crematiegraf 2 (S1598) 

De resten (V613 en V617) zijn afkomstig uit een kuil in WP9. Het totale gewicht van de inhoud van het 

crematiegraf is 477,6 gram, waarbij de fractie menselijke crematieresten boven 3 mm 456,3 gram 

bedraagt. De intactheidsratio is 0,53. Dit betekent dat meer dan de helft van de resten groter is dan 10 

mm. 

Het grootste gedeelte van dit materiaal is wederom te duiden als schachtfragment, waarbij relatief meer 

materiaal verder te determineren is. Nagenoeg alle pijpbeenderen zijn gerepresenteerd, maar 

daarnaast zijn ook vele fragmenten van de aangezichtsschedel (viscerocranium) en de hersenschedel 

(neurocranium) aanwezig. Desondanks is er slechts zeer beperkte mogelijkheid tot het schatten van 

leeftijd en geslacht.  

Enkele fragmenten van tandwortels wijzen bij dit individu, net als bij graf 1, op in ieder geval een 

adolescent of jongvolwassene. Net als bij het bovengenoemde individu zijn er duidelijke tekenen van 

wervelslijtage in de vorm van osteofyten, wat determinatie als een volwassen individu het meest 

waarschijnlijk maakt.  

Naast deze pathologische botveranderingen is op te merken dat een fragment van het linker jukbeen 

een anatomische variant vertoont, namelijk een tuberculum marginale. Deze variant heeft geen 

duidelijke functie of verspreiding.352 

Crematiegraf 3 (S1655) 

Het laatste crematiegraf afkomstig uit WP9 is S1655. Deze kuil was omgeven door een rechthoekige 

paalstructuur (zie figuur 25).  

                                                           
352 Hauser & De Stefano 1989: 226-230. 
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Het crematiemateriaal weegt 413,9 gram (V320). Het aantal fragmenten ligt aanzienlijk lager dan bij de 

vorige twee crematiegraven uit WP9. Dit resulteert logischerwijze in relatief grote afmetingen van de 

resten en de betere mogelijkheid tot determinatie van individuele fragmenten. De intactheidsratio van 

dit graf het hoogst van de onderzochte crematies: 0,59.  

Ondanks de relatieve intactheid van het botmateriaal zijn in dit graf nagenoeg geen indicaties voor 

leeftijd of geslacht aangetroffen. Gebitselementen zijn niet gevonden tussen de betreffende resten. Wél 

zijn er, in tegenstelling tot bij de overige crematiegraven, fragmenten van enkele hand- en 

voetwortelbeenderen geïdentificeerd, zoals het os lunatum en de calcaneus (hielbeen). Een fragment 

van het proximale articulatievlak van een spaakbeen wijst door fusie op een leeftijd in ieder geval 

boven 13 jaar, maar de verhouding in de fragmenten pijpbeen lijken in ieder geval op een leeftijd in de 

late adolescentie te wijzen. 

Crematiegraf 5 (S9341) 

Spoor 9341 uit WP33 is het enige crematiegraf dat in opbouw zichtbaar afwijkt van de andere graven. 

In dit graf zijn namelijk de resten van een urn aangetroffen rond de verbrande skeletresten.  

Het totale gewicht van het aangetroffen botmateriaal ligt lager dan bij de vorige drie besproken graven 

(396,7 gram), maar het aantal fragmenten ligt zeer hoog (2.153). De intactheidsratio, die gebaseerd is 

op het gewicht binnen de verschillende fracties, is relatief hoog (0,55), maar de fragmentatie van de 

resten is zeer groot. Desalniettemin is duidelijk dat fragmenten aanwezig zijn van elementen uit het 

gehele skelet. Naast resten van wervels (zonder zichtbare osteofyten) zijn ditmaal ook enkele 

fragmenten als onderdeel van het bekken geïdentificeerd. Ook een fragment van de symphysis pubica 

is aanwezig tussen het materiaal, maar is niet bruikbaar voor leeftijds- of geslachtsbepaling. Wederom 

zijn het delen van tandwortels die een indicatie geven leeftijd. Daarnaast is een klein gedeelte van de 

kransnaad aanwezig. Samen wijzen zij op een leeftijd in ieder geval in de volwassen categorie boven 

26 jaar oud.  

Crematiegraf 6 (S9343) 

Het laatste crematiegraf dat hier wordt besproken is ook afkomstig uit WP33 en bestaat uit 

vondstnummers V1936 en V1937.  

Dit graf leverde veruit het grootste aandeel crematieresten op met een gewicht van 999,9 gram. De 

botfragmenten waren alle groter dan 3 mm, met een intactheidsratio van 0,52. Relatief veel fragmenten 

waren dan ook te determineren tot op het niveau van skeletelement, wat laat zien dat alle regio’s van 

het skelet vertegenwoordigd zijn, van de atlas en draaier (eerste en tweede nekwervel) tot 

middenvoetsbeentjes, en van het spaakbeen tot de onderkaak. Dit is ook het enige individu waarvoor 

fragmenten van wervels duidelijk in een bepaalde categorie (nek-, borst- of lendenwervels) kunnen 

worden ingedeeld. 

Ook is dit enige individu waarvoor een (beperkte) indicatie voor geslacht is waargenomen. Tussen de 

crematieresten is een fragment van het processus mastoideus van het rechter slaapbeen aanwezig. 

Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat dit fragment wijst op een vrouwelijk of mogelijk 

vrouwelijk individu. Leeftijd kan in enige mate worden afgeleid aan de hand van de sluiting van de 

tandwortels (die bij dit individu echter relatief weinig aanwezig zijn), de ontwikkeling van de draaier, en 

de degeneratie van de wervelkolom. Deze wijzen, net als bij enkele andere individuen, op in ieder geval 

een volwassen leeftijd. 
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Vooral de wervellichamen zijn bij dit individu goed bewaard, en tekenen van wervelslijtage zijn hier 

zeer duidelijk. Op basis van de beschikbare fragmenten is het niet met zekerheid te stellen, maar het 

voorkomen van contourveranderingen aan met name de rechterzijde van de twee grootste fragmenten 

van wervellichamen doen denken aan veranderingen die voorkomen bij de aandoening diffuse 

idiopathic skeletal hyperostosis (DISH; figuur 138). 

 

Figuur 138. Inferieur aanzicht van de twee best bewaarde wervellichamen uit crematiegraf S9343. Beide 

lendenwervels vertonen osteofyten. Deze contourveranderingen zijn met name aanwezig aan de rechterzijde van 

de wervels. 

 

16.3.1 Conclusie 

Deze sectie zal kort de determinatie en interpretatie samenvatten (zie ook tabel 39). Er kan 

geconcludeerd worden dat geen van de crematiegraven aanleiding geven om te vermoeden dat 

meerdere individuen in hetzelfde graf zijn bijgezet. Voor zover dat te bepalen is, zijn alle individuen van 

laat-adolescente of volwassen leeftijd. Slechts bij één van de individuen is een voorzichtige 

geslachtsbepaling te geven, op basis van een fragment van een processus mastoideus. Dit individu 

(graf 6, S9343) kan biologisch gezien voorzichtig worden ingeschat als vrouwelijk of mogelijk 

vrouwelijk. 
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Graf Spoor Vondst Leeftijd Geslacht Verbranding 

(°C) 

>3mm 

(gr) 

>10mm 

(gr) 

Intact 

1 1594 611/612 Volwassen n.t.b. 450-800 415,3 127,0 0,31 

2 1598 613/617 Volwassen n.t.b. 450-800 456,3 243,3 0,53 

3 1655 320 Vanaf laat-adolescent? n.t.b. 450-800 298,4 175,6 0,59 

5 9341 1938 26+ jaar? n.t.b. 450-800 251,2 139,4 0,55 

6 9343 1936/1937 Volwassen  (mogelijk) 

vrouwelijk 

450-800 999,9 522,2 0,52 

Tabel 39. Biologische gegevens en informatie met betrekking tot de crematies per spoor. 

De aanwezige hoeveelheid crematieresten van boven de 3 mm groot ligt tussen 251,2 en 999,9 gram. 

Het totaalgewicht van de crematieresten uit alle graven ligt ver beneden wat verwacht kan worden bij 

de crematie van een menselijk lichaam (circa 1840-2700 gram),353 maar is in lijn met rijkgevulde 

crematies uit de Romeinse tijd.  

Het totaal verzamelde gewicht aan crematieresten uit Putten-Rimpeler bedraagt per graf tussen 396,7 

en 999,9 gram, exclusief de twee sporen die slechts 0,3 en 1 gram opleverden. Aangezien post-

depositionele processen een sterke invloed hebben op de volledigheid van crematiegraven (zie ook 

§ 5.4.2), is het moeilijk in te schatten hoe dit gewicht zich verhoudt tot andere onderzoeken. Bij het 

onderzoek naar een laat-Romeins grafveld te Ede-Uitvindersbuurt zijn 31 crematiegraven onderzocht, 

waarbij het gewicht tussen 5 en 956 gram lag, met een gemiddelde van ca. 382 gram.354 In Ede, net als 

in Putten, komen overwegend crematiegraven van Hiddink type A en B voor. Ondanks de grotere 

overgebleven diepte van deze grafkuilen (≤ 32 cm),355 is de determineerbare fractie – door Smits 

aangeduid als de resten boven 10 mm groot – met 140-242 gram in Ede lager dan in Putten (127-522 

gram).356 Intactheidsratio’s zijn voor Ede niet berekend. Een groot crematiegrafveld uit de Romeinse tijd 

is opgegraven in Deventer-Colmschate.357 Hier zijn 77 crematiegraven of mogelijke graven vastgesteld. 

Als de graven zonder menselijke crematieresten niet worden meegerekend, dan ligt het gemiddelde 

gewicht aan crematieresten rond 275 gram. De meerderheid van deze graven bevatte een gewicht van 

minder dan 100 gram resten, terwijl een aantal graven meer dan een kilogram aan verbrand menselijk 

bot opleverde.358 Bij dit onderzoek lag de gemiddelde intactheidsratio lager dan in Putten-Rimpeler, 

maar er zijn meer uitschieters aanwezig tot boven 0,7.359 In zowel Ede als Deventer kon op basis van 

de crematieresten worden bepaald dat zowel mannen, vrouwen als kinderen in grafkuilen werden 

bijgezet. Bij het onderzoek Deventer-Colmschate zijn daarnaast duidelijke aanwijzingen voor 

meervoudige begravingen, met in enkele gevallen zelfs de resten van minimaal drie individuen in één 

crematiegrafkuil. Gezien het lage relatieve gewicht van de extra individuen worden deze in de meeste 

gevallen echter niet gezien als intentionele bijzettingen, maar als onbewuste vermenging.360 Voor 

Putten-Rimpeler zijn slechts in beperkte mate leeftijd en geslacht te bepalen, maar er zijn in ieder geval 

                                                           
353 Bass & Jantz, 2004; Holck 1996 in Van den Bos & Maat 2002: 10; Warren & Maples 1997. 
354 Smits 2013: 95. 
355 Ter Wal & Witte 2013: 53. 
356 Smits 2013: 98-99. 
357 Robb, Cuijpers & Lauwerier 2006; Verlinde & Erdrich 2006. 
358 Robb e.a. 2006: 317-318. 
359 Intactheidsratio’s berekend door de auteur, op basis van Robb e.a. 2006: 317-318. 
360 Robb e.a., 2006: 324-325. 
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geen aanwijzingen voor (jonge) kinderen bij de onderzochte graven. Voor geen enkel graf is reden om 

aan te nemen dat hierin een meervoudige bijzetting is gedaan. 

Bij de meeste crematies zijn met name de fragmenten van wervels tamelijk goed bewaard gebleven. Bij 

crematiegraven 1, 2 en 6 is aan de marge van de wervellichamen duidelijk te zien dat de wervels zijn 

aangetast door degeneratieve processen, waarbij osteofyten zijn ontstaan. Deze kunnen het gevolg zijn 

van een langdurige, relatief zware belasting van de wervelkolom, maar iedere wervelkolom is op den 

duur onderhevig aan enige mate van slijtage, afhankelijk van o.a. levensduur.361 Slijtage zoals die 

aangetroffen bij de genoemde wervellichamen komt over het algemeen pas bij volwassenen voor, en 

neemt sterk in hevigheid toe na de leeftijd van 40 jaar oud.362  

Bij graf 6 zijn naast tekenen van osteofyten ten gevolge van algemene slijtage ook verbeningen op 

enkele wervellichamen waargenomen die doen denken aan een ander soort wervelaandoening, 

mogelijk DISH. DISH veroorzaakt abnormale verbeningen van bindweefsel op karakteristieke locaties in 

het skelet. Met name een ‘kaarsvetachtige’ verbening aan de rechterzijde van de wervelkolom wordt als 

diagnostisch gezien, maar dan meestal enkel als bij vier opeenvolgende borstwervels een benige 

overbrugging heeft plaatsgevonden.363 Meestal is deze aandoening asymptomatisch. Een relatie met 

een ‘rijk’ dieet is vastgesteld in archeologische context;364 Bij een onderzoek naar monniken begraven 

in de Stiftskapel in Maastricht werd bij alle individuen DISH vastgesteld.365 Toch is er nog niet 

voldoende bekend over de aandoening om op basis van de aanwezigheid van paleopathologische 

symptomen aannames te doen over sociaaleconomische status van individuen. Als het in dit geval 

DISH zou betreffen, dan is het wellicht nog van belang om te vermelden dat de aandoening met name 

voorkomt bij mannen boven een leeftijd van 40-50 jaar, wat – met gepaste voorzichtigheid – zou 

kunnen fungeren als een inschatting van sterfleeftijd voor het betreffende individu. 

 

                                                           
361 Roberts & Manchester, 2005: 139-140. 
362 cf. bijv. Kacar e.a., 2016; Nathan 1962; Snodgrass 2004. 
363 Waldron, 2009: 77; Watts e.a., 2009: 380; maar zie Kuperus e.a., 2017; Kuperus e.a., 2018. 
364 Rogers & Waldron 2001; Waldron 1985; Waldron 2009: 75-76. 
365 Van der Merwe, Maat & Watt 2012. 
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17 Hout 

Kirsti Hänninen (Biax Consult)366 

 

17.1 Inleiding 

Verspreid over de verschillende erven uit de vroege, volle en late middeleeuwen zijn meerdere 

waterputten aangetroffen. Door de diepte ervan tot onder de grondwaterspiegel was het voor de 

beschoeiing gebruikte hout bewaard gebleven. Naast de waterputten waren binnen enkele diep 

ingegraven paalkuilen van schuren houtresten bewaard gebleven. Alle houtvondsten uit de opgraving 

zijn door BIAX in het veld onderzocht. In een eerder stadium van de uitwerking is reeds een houten 

schepel onderzocht. Dit deelonderzoek is in een aparte publicatie beschreven en zal aan het eind van 

dit hoofdstuk worden samengevat.367 

In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen gesteld die mogelijk deels met behulp van 

houtonderzoek beantwoord kunnen worden.368 

6. Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie over de 

aard van en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de mens beïnvloede 

vegetaties op en rond het Rimpeler? En zo ja:  

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten?  

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden?  

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen? 

20.  Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten?  

a. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen?  

b. In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren?  

c. Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie (voorafgaand, tijdens 

en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch 

materiaal e.d.? 

24.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in het 

aangrenzende Husselerveld?  

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), ouderdom en 

ontwikkeling van de nederzetting in plangebied Rimpeler en de daarin aangetroffen structuren zich 

tot die nederzetting? 

25.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte locaties met 

dezelfde complextypen in de omgeving van Putten, op de Veluwe of in de omgeving daarvan:  

                                                           
366 Deze bijdrage is verschenen als Biaxiaal 1334. De tekst is integraal overgenomen uit deze bijdrage. 
367 Lange 2018. 
368 Scholte Lubberink 2018. 
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a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur) en 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin aangetroffen structuren zich tot andere 

opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen in de regio (bijv. Kootwijk, Uddel etc.)? Wat zijn op 

hoofdlijnen de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? 

17.2 Materiaal en methode 

Het houtonderzoek vond plaats op de opgraving en in het depot van RAAP in Zutphen. In totaal zijn 

163 stukken hout onderzocht. De houtvondsten zijn eerst met water gereinigd. Afmetingen, de 

herkomst uit de boom (stam, tak, wortel) alsook bewerkings- en gebruikssporen zijn conform de 

standaardparameters van BIAX gedocumenteerd. Van relevante houtvondsten zijn documentatiefoto’s 

genomen. Een overzicht van de onderzochte houtvondsten met hun context-gegevens is in tabel 1 

weergegeven. Het houtonderzoek is uitgevoerd door S. Lange en K. Hänninen. Stukken van eik konden 

vaak met het blote oog worden herkend, de overige stukken zijn bemonsterd voor een determinatie in 

het laboratorium van BIAX. Hiervoor worden preparaten gemaakt van het radiale, tangentiale en 

dwarsaanzicht. Deze worden met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400 

maal op houtanatomische kenmerken bestudeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de 

standaarddeterminatieliteratuur.369  

 Alle houtvondsten zijn gewaardeerd op geschiktheid voor dendrochronologie. De geschiktheid 

voor dendrochronologisch onderzoek is afhankelijk van de houtsoort, het aantal groeiringen en de 

aanwezigheid van spint en de laatst gevormde jaarring (de wankant). Houtsoorten die voor 

dendrochronologie in aanmerking komen, zijn eik, es, beuk, iep en enkele naaldhoutsoorten, namelijk 

zilverspar, den en fijnspar. Voor het onderzoek zijn minimaal zestig jaarringen vereist. Hout met 

knoesten en zijtakken is niet geschikt vanwege een afwijkend groeipatroon. Monsters van geschikt hout 

zijn door S. van Daalen dendrochronologisch onderzocht.370 

                                                           
369 Schweingruber 1982. 
370 Van Daalen 2020. 
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spoor erf soort datering 

1050 5 boomstamput 900-1200 

1071 5 boomstamput 1061-1063 

1264 5 waterkuil na 1166 

1466 5 boomstamput 1176-1177 

1607 1 boomstamput 1029-1048 

2174  waterkuil late ijzertijd 

2225 1 hoofdgebouw 1150-1350 

2449 2 boomstamput 1180 

2633 3 boomstamput 900-1100 

2773 1 tonput 1332-1350 

3060 18 waterkuil late ijzertijd 

3920 43 schuur 1150-1250 

3973 4 boomstamput 1150-1250 

4085 4 schuur 1150-1250 

4157 4 schuur 1150-1250 

4444 10 boomstamput 750-900 

4883  gebouw 1150-1250 

5042 9 boomstamput 750-900 

5043 9 boomstamput 1250-1350 

5541 10 planken put 835-837 

5722  schuur 1100-1350 

5741  schuur 1100-1350 

5809  schuur 1100-1350 

5879  boomstamput 750-900 

7281 7 boomstamput 750-850 

8269 6 planken put 750-950 

8269  gebouw 750-950 

8834 12 boomstamput 750-900 

9031 6 planken put 750-950 

9031  gebouw 750-950 

9287  boomstamput 1150-1250 

Tabel 40. Putten-Rimpeler, overzicht van de onderzochte contexten.371.  

17.3 Kwaliteitsborging en archivering 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollecties en de bibliotheek met 

determinatieliteratuur van BIAX. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de richtlijnen in de 

vigerende KNA, het protocol Specialistisch onderzoek (BRL 4006) en het interne kwaliteitshandboek 

van BIAX. Van het voor dendrochronologisch onderzoek geschikt hout is in het veld een monster 

                                                           
371 Het hout van de boomstamputten S7800 en S7901 was zo slecht dat het niet geborgen kon worden. 
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afgezaagd. Het overige onderzochte hout is gedeselecteerd en achtergebleven op de opgraving. De 

onderzoeksgegevens zijn na twee jaar beschikbaar via www.biax.nl. 

17.4 Resultaten 

De resultaten van het houtonderzoek staan weergegeven in bijlage 3. Het hout zal in het onderstaande 

per periode en contexttype worden besproken. 

17.4.1 Late ijzertijd 

Waterkuil S2174 

Spoor 2174 is een waterkuil waar onderin een welkoker met een diameter van 44 cm aanwezig was.372 

De welkoker betreft matig geconserveerd, bewerkt hout van prunus (V773). Tot de inheemse prunussen 

behoren zoete kers, gewone vogelkers en sleedoorn. De wilde zoete kers groeide vooral in het 

zuidoostelijk deel van Nederland en de struik sleedoorn maakt slechts dunne ‘stammen’.373 Vogelkers is 

dan ook de meest voor de hand liggende soort voor dit stuk hout, maar zoete kers is niet uit te sluiten. 

De grondvorm van dit stuk kon niet met zekerheid worden bepaald, maar betreft mogelijk de buitenrand 

van de boomstam (GV18, zie uitleg bij bijlage 3). De overgebleven lengte was 50 cm. Hout van 

prunussoorten in waterputten is zeldzaam. Het enige bekende voorbeeld is gevonden in Tilburg-

Tradepark, waar een kers met een diameter van 58 cm als beschoeiing is gebruikt voor een 

boomstamput uit de midden-bronstijd. Het gaat hierbij om een hergebruikte grote emmer of ton, waar 

de bodem uit was geslagen.374 

In de waterkuil zijn verder twee (mogelijke) staken (V764.1 en 2; diameter 6 cm, figuur 139) en een 

paal van elzenhout (V765; diameter 15 cm) aangetroffen. 

 

Figuur 139. Elzenhouten staken (V764) uit waterkuil S2174. 

                                                           
372 Informatie E. Norde. 
373 Weeda et al. 1987. 
374 Haaster & Vermeeren 2012. 
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Waterkuil S3060 

In deze waterkuil met een diepte van 102 cm, waren onderin zeven staken geplaatst.375 Deze waren 

gemaakt van elzentakken met diameters van 5 tot 7,5 cm (figuur 140). De punten waren scherp en 

hadden twee (2x), vier (2x) of 6 (1x) zijden.376 Aangezien de bijlafslagen zich scherp op het hout 

aftekenen, is het hout groen bewerkt. De gebruikte bijl had een snede met een minimale breedte van 

5,6 cm. 

 

Figuur 140. Elzenhouten staak (V1113) uit waterkuil S3060. 

17.4.2 Vroege middeleeuwen 

Boomstamput S4444, 750-900 

De boomstamput bestaat uit twee matig geconserveerde segmenten (GV18) van eikenhout. De stam, 

met een diameter van 84 cm, was gespleten en vervolgens uitgehold. De maximaal bewaard gebleven 

lengte van de segmenten bedraagt 80 cm, de dikte bedraagt 7-15 cm. Er zijn kapsporen van een bijl 

met een snede van minimaal 8 cm breed aangetroffen op zowel de binnen- als buitenkant (figuur 141). 

De uiteinden zijn afgeschuind, zodat de segmenten makkelijker in de grond konden worden geplaatst.  

In het ene segment is een eikenhouten pen met een doorsnede van 2 cm aangetroffen, in het andere 

een gat van 7x5 cm, beide op circa 30 cm van het uiteinde. Dit heeft te maken met een constructie om 

de beide puthelften aan elkaar te verbinden. Waarschijnlijk waren ze met touw aan elkaar 

vastgebonden. Dit is echter niet teruggevonden. Verder zijn vier planken (M120, 127, 128 en een 

zonder nummer) en een wig/pen (M119), alle van eik, uit de vulling verzameld. 

                                                           
375 Vanwege de geringe diepte van het spoor is de kans groot dat hout op een hoger niveau geheel is vergaan en er dus 
oorspronkelijk sprake is geweest van een grotere houtconstructie (Norde et al. 2020). 
376 Van de twee overige punten was het uiteinde afgebroken. 
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Figuur 141. Kapsporen op eiken boomstamputsegment S4444. 

Plank M120 (figuur 142) is gemaakt van een gekliefd stuk eikenhout (GV7). De afmetingen bedragen 

>48 x 10,5 x 1-2 cm en hij heeft een met een bijl afgeschuinde onderkant. Plank M127 is radiaal 

(GV14) en meet >60 x 12 x 3 cm. Deze plank is rondom bekapt. Mogelijk diende de plank om een gat in 

een segment te dichten. Vraat door houtworm geeft aan dat het stuk ook bovengronds in gebruik was. 

M128 is een complete tangentiale plank (GV15) met afmetingen van 32 x 22 x 3,5 cm (figuur 143). Het 

stuk is bewerkt met een bijl met een circa 9 cm brede snede. De pen of wig M119 is driehoekig van 

vorm en heeft een lengte van 13,5 cm. 

 

Figuur 142. Eikenhouten plank M120 uit boomstamput S4444. 
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Figuur 143. Eikenhouten plank M128 uit boomstamput S4444; onder: detail bewerkingssporen. 

Boomstamput S5042, 750-900 

Van deze boomstamput met een diameter van 48 cm is een redelijk geconserveerd segment van 

elzenhout (GV18) aangetroffen. De overgebleven lengte en breedte bedragen respectievelijk 26 en 45 

cm, de dikte bedraagt circa 2 cm. Het is ontschorst in lange, smalle banen (figuur 144), de binnenkant 

heeft veel kapvlakken gemaakt met een dissel (figuur 145) en de rand is niet aangepunt, maar rond 

afgewerkt. Er zijn vraatgangen van houtworm op aangetroffen. Deze aantasting dateert van vóór de 

periode dat het object deel uitmaakte van de waterput. Gezien de geringe wanddikte en de 

nauwkeurige afwerking is het niet duidelijk of het hier om een ‘gewone’ boomstamput gaat. Mogelijk 

gaat het om de resten van bijvoorbeeld een emmer, waarvan de bodem was verwijderd om hem als 

beschoeiing van de waterput te gebruiken. Dit is in het veld niet herkend. Er zijn weinig 

boomstamputten gemaakt van elzenhout. In Doetinchem-Wijnbergen is een waterput uit de late 

bronstijd/vroege ijzertijd beschoeid met een uitgeholde elzenstam met een diameter van ruim 40 cm. 

Het gaat hierbij om een hergebruikte emmer.377 Dergelijke emmers zijn ook in het tracé van de 

Hogesnelheidslijn en in Oss-Ussen gevonden.378 Beide dateren in de midden-ijzertijd.379 

                                                           
377 Kooistra 2006a. 
378 Kooistra 2006b. 
379 Schinkel 1998, 79, 82, 93, 95, 97. 
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Figuur 144. Buitenkant van elzenhouten segment M137 van boomstamput S5042. De lengte van de maatbalk 

bedraagt 20 cm. 

 

Figuur 145. Binnenkant van elzenhouten segment M137 van boomstamput S5042. 

Boomstamput S5879, 750-900 

De slecht geconserveerde, knoestige eikenhouten segmenten van deze boomstamput waren over een 

lengte van maximaal 60 cm bewaard (figuur 146). De diameter bedroeg 92 cm. De onderkant is 

afgeschuind, waardoor de boomstam gemakkelijker in de grond gedreven kon worden. Daarnaast is 

een stuk rondhout aangetroffen met een diameter van 12 cm, mogelijk een paal. De aanpunting was 

vanwege de slechte conservering onduidelijk. 
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Figuur 146. Een deel van de slecht geconserveerde eikenhouten stukken van boomstamput S5879. In het midden 

de (mogelijke) paal. 

Planken put S5541, 835-837 

Deze waterput, met een diameter van 144 cm, had een vierkante bekisting van verticaal geplaatste 

eiken planken (figuur 147). Hiervan zijn er acht onderzocht (V141-147). Ze waren niet aangepunt. 

Zeven planken zijn gemaakt van gespleten stammen (GV7), een keer is een tangentiaal stuk gebruikt 

(V146). Op V145 zijn kapsporen van een beslagbijl aanwezig (figuur 148). Op twee planken is vraat 

door houtworm zichtbaar (figuur 149), een aanwijzing voor hergebruik. Of de overige planken ook zijn 

hergebruikt is niet duidelijk. 

 

Figuur 147. Veldfoto van planken put S5541 (foto: RAAP). 
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Figuur 148. Eikenhouten planken V145 (boven) met aan de rechter zijde een detail van de bewerkingssporen en 

V143 uit S5541. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [265] 

 

Figuur 149. Houtworm in het spinthout van eikenhouten plank M143 uit put S5541. 

 

Boomstamput S7281, 750-850 

Van deze matig geconserveerde eiken boomstamput met een diameter van 78 cm zijn vier fragmenten 

afkomstig van twee segmenten onderzocht. De maximale bewaarde lengte bedraagt 70 cm (figuur 150). 

De onderkant is afgeschuind met een bijl. Tegen de boomstam lag een radiale eiken plank. 

 

Figuur 150. Eikenhout uit boomstamput S7281. 
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Planken put S8269, 750-900 

Deze waterput had een bekisting vervaardigd uit horizontaal geplaatste eikenhouten planken die door 

middel van inkepingen in elkaar grepen (figuur 151 - figuur 153). De planken waren vervaardigd uit 

gespleten stammen (GV2) met diameters van 20-29 cm. Iedere plank had hierbij aan beide uiteinden 

tenminste één inkeping, waarmee hij op de onderliggende plank kon worden bevestigd. Van de 

constructie waren vier complete gestapelde lagen bewaard gebleven. 

 

Figuur 151. Waterput S7281 in het veld (foto RAAP). 

 

Figuur 152. Deel van de eikenhouten planken van put S8269. 
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Figuur 153. Detail van de inkepingen in een eikenhouten plank uit put S8269. 

 

Boomstamput S8834, 750-900 

De segmenten van deze iets knoestige eiken boomstamput zijn slecht geconserveerd en sterk 

doorworteld (figuur 154). De diameter bedraagt 78 cm, de maximaal bewaarde lengte 55 cm. De 

onderkant is met een bijl schuin afgewerkt. 

 

Figuur 154. Slecht geconserveerde fragmenten van de eiken boomstamput S8834. 

Plankenput S9031, 750-900 

Deze waterput is beschoeid met een vierkante bekisting van eikenhout. De planken zijn horizontaal 

bevestigd tegen vier zeer diep ingeslagen palen (figuur 155). Van de radiale (GV14) planken zijn zes 

fragmenten bewaard gebleven. De hoekpalen zijn gemaakt van vierzijdig gerechte balken uit een kwart 
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stam (GV11) van maximaal 13 x 11 cm doorsnede (figuur 156). De scherpe punten waren vier- of 

vijfzijdig. Er is een bijl met een snede van meer dan 11 cm breed gebruikt. 

 

Figuur 155. Slecht geconserveerde eikenhouten planken (links) en palen (rechts) van planken put S9031. 

 

Figuur 156. Punt van een eikenhouten hoekpaal van planken put S9031. 

17.4.3 Volle middeleeuwen (900-1350) 

Boomstamput S1050, 900-1200 

Deze waterput was beschoeid met twee segmenten van een knoestige eiken stam met een diameter 

van 82 cm. De maximale lengte bedroeg 55 cm (figuur 23). Op één van de segmenten is insectenvraat 

waargenomen, een teken dat de gebruikte stam al aangetast was. De stam was aan de onderkant 

schuin afgewerkt. Ook in de vulling is hout aangetroffen. De vondstnummers V482.2 en V482.3 

betreffen gespleten takken van els en eik (diameters 5 en 6 cm). Het eiken stuk V482.3 heeft een 
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restant van een pengat en vraat door houtworm. De vraat heeft plaatsgevonden voordat het hout in de 

waterput terecht is gekomen. Een eiken plank (V482.1) heeft een groef in de lange zijde. De 

tegenoverliggende zijde is beschadigd, maar had mogelijk oorspronkelijk een ‘mes’. Het is dus een 

hergebruikte profielplank met mes-en-groef. Een andere plank van eik (V483.1) heeft twee pengaten en 

een uiteinde is vierzijdig aangepunt. Ook deze plank vertoont vraat door houtworm. Daarnaast zijn een 

wig (V483.2) en een stop (V478, figuur 24), beide gemaakt van eikenhout, geborgen. 

 

Figuur 157. Eikenhouten segment (V480) van boomstamput S1050. 

 

Figuur 158. Eikenhouten stop (V478) uit boomstamput S1050. 
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Boomstamput S1071, 1061-1063 

Dit is een boomstamput met twee segmenten die over 1,2 m bewaard was gebleven. In de rand van de 

segmenten zijn gaten aangetroffen, waarschijnlijk werden de helften door middel van touw bij elkaar 

gehouden. De diameter van de eikenstam bedroeg 120 cm. De onderkanten zijn schuin afgewerkt. 

Opmerkelijk is het grote natuurlijke gat met wondweefsel (callus) in een van de segmenten (figuur 159). 

Dit geeft aan dat het om een beschadigde boom ging, die mogelijk voor een deel hol was. In een 

andere opening is een eiken plank geplaatst, die door middel van twee pengat-verbindingen is 

bevestigd (figuur 160). Aan de binnenzijde zijn rechts van de opening twee rechtopstaande planken 

aangetroffen (M60 en 61; figuur 161). Hiervan heeft M60 een 3 cm diepe groef. Dit zal gaan om een 

hergebruikte plank. 

 

Figuur 159. Detail van eikenhouten segment met natuurlijke opening, boomstamput S1071. 
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Figuur 160. Eikenhouten plank in gat van boomstamput S1071. 

 

Figuur 161. Eiken plank (M60) uit boomstamput S1071. De groef is hier niet te zien. 

Tegen de putschacht waren twee zware radiaal gekliefde (GV14) eikenhouten planken (V488, figuur 

162 - figuur 164) geplaatst, waarschijnlijk om verzakking te voorkomen. Uit de vulling komen twee 

gespleten elzentakken. Ook is een losse eiken pen met kop aangetroffen (figuur 165). 
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Figuur 162. Eikenhouten planken (V488) aan de buitenkant van boomstamput S1071 (foto RAAP). 
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Figuur 163. Gekliefde eikenhouten planken (V488) van boomstamput S1071. 

 

Figuur 164. Eikenhouten pen in plank (V488) van boomstamput S1071. 

 

Figuur 165. Eikenhouten pen V486 uit boomstamput S1071. 
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Boomstamput S1466, 1176-1177 

Van deze redelijk geconserveerde boomstamput zijn drie fragmenten van eik beschreven (V470.1, 

figuur 166, V471 en 476.1). De diameter bedraagt 116 cm, de resterende lengte 80 cm. De onderkant is 

met een bijl met een snede van minimaal 8 cm breed bekapt (figuur 167). In alle fragmenten zijn 

pengaten aangetroffen. Daarnaast zijn twee klampen van elzenhout (V473.1 en 473.2; figuur 168) 

aanwezig. Het gaat om tangentiale (GV15) stukken met elk twee pengaten en afgeschuinde uiteinden. 

In een van de gaten zat een wilgentak met een diameter van 3 cm als pen. In de gaten in de 

segmenten zaten pennen van eik (2x) en wilg (1x). De klampen dienden om de segmenten bij elkaar te 

houden. 

 

Figuur 166. Segment met pen (V476) van boomstamput S1466, eikenhout. 

 

Figuur 167. Onderkant van eikenhouten segment (V470) met kapsporen, S1466. 
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Figuur 168. Twee elzenhouten klampen (V473) uit boomstamput S1466. 

Verder zijn uit de vulling van de put twee radiaal uit stamhout gekliefde (GV7) planken van eik met een 

afgeschuinde onderkant en een pengat (V472) en een tangentiale (GV16) plank (V474) geborgen. 

 

Boomstamput S1607, 1029-1048 

Van de redelijk geconserveerde boomstamput (diameter 84 cm, resterende hoogte 85 cm) zijn twee 

segmenten van eik (V715 en V716; figuur 169) en twee eiken klampen (V714, 720) verzameld. In één 

van de segmenten was nog een vierkante (4x25 cm) eikenhouten pen aanwezig waarmee de klamp aan 

het segment bevestigd was. Ook zijn kapsporen van een bijl met een snede van meer dan 15 cm breed 

waargenomen. De onderkanten zijn afgeschuind. 

 

Figuur 169. Eiken segment V715 van boomstamput S1607 met uitstekende pen. 

De klampen zijn beide goed geconserveerd en gemaakt van tangentiale stukken (GV15) eikenhout 

(figuur 170 en figuur 171). De schors is nog aanwezig. De afmetingen bedragen 49,5 x 8-10,8 x 4-4,5 
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cm (V714) en 43 x 11 x 3,8 cm (V720). Beide klampen bevatten elk twee eikenhouten pennen voor 

bevestiging aan de segmenten. 

 

Figuur 170. Eiken klamp met pennen (V714) van boomstamput S1607. 

 

Figuur 171. Eiken klamp met pennen (V720) van boomstamput S1607. 

Boomstamput S2449, 1180 

Van deze matig geconserveerde boomstamput zijn een segment van eik (V845) en een eikenhouten 

pen (V844, figuur 172) gemaakt van een groter stuk stam (GV17) geborgen. De diameter van de stam 

bedroeg 104 cm, de resterende hoogte 27 cm. De binnenkant van de boomstam is met een bijl of dissel 

uitgehold. 

 

Figuur 172. Eikenhouten pen (V844) uit boomstamput S2449. 
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Boomstamput S2633, 900-1100 

Het betreft een boomstamput met een diameter van 93 cm en een resterende hoogte van 27 cm 

waarvan twee fragmenten zijn beschreven (V1113, 1114; figuur 173). De onderkant is met een bijl 

schuin afgewerkt. Verder is een knoestige, radiale (GV14) plank met een pen (V1115, GV17) 

verzameld. Al het hout is van eik. 

 

Figuur 173. Eikenhouten segment (V1113) van boomstamput S2633. 

 

Tonput S2773, 1332-1350 

Uit het spoor zijn acht duigen van een ton met een diameter van 55 cm geborgen (M86.1 t/m 86.4 en 

M94.1 t/m 94.4, figuur 174figuur 175). De duigen hebben een resterende lengte tussen 66 en 70 cm. 

De uiteinden zijn aan de binnenkant afgeschuind en voorzien van een groef voor de bodem, de 

zogenaamde kroos. In een aantal duigen zijn gaten aanwezig (figuur 44). In gaten buiten de groef 

konden pennen worden gestoken om de bodem vast te zetten. Gaten in de ‘buik’ van de ton met een 

diameter van 1 cm zijn test- en/of ontluchtingsgaten. Het gat met een diameter van 3 cm is een spongat 

voor een tap. In een deel van de testgaten waren pennen van hazelaar (M94.6 en 7) aanwezig. De 

diameter bedroeg 1 cm. Ook werd een losse essenhouten stop aangetroffen met een diameter van 2,5 

cm (M94.5). De pennen en stop waren gemaakt uit takken (GV1).  
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Figuur 174. Duigen (M86) van tonput S2773. 

 

Figuur 175. Details van duigen (M94) van tonput S2773. 

 

In het spoor zat ook een complete tonbodem, bestaande uit twee radiale (GV14) eiken planken (M93, 

figuur 176). Op de bodem is een merkteken ingeritst (figuur 177). 
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Figuur 176. Tonbodem (M93) van tonput S2773. 

 

Figuur 177. Detail van tonbodem met merktekens (M93) van tonput S2773. 

In de vulling zijn twee stukken hout gevonden. Het gaat om een plank gemaakt van een gespleten stam 

(GV2; M91) en een vierzijdig gerechte balk door het hart van de stam (GV9; M90). Deze laatste heeft 

een gat van 2,5 cm. Beide zijn van eikenhout en hebben vraatsporen. Daarnaast zijn bewerkte stukken 

van eik (M95) en els/hazelaar uit de put (M92) aangetroffen. Het stuk eik betreft een tak met een lengte 

van 78 cm en een diameter van 8 cm, die een bijna haakse hoek maakt (figuur 178). In het midden is 

het stuk met een bijl bijgewerkt (figuur 179) en daar waar een zijtak heeft gezeten, afgehakt. Waarvoor 

dit stuk hout heeft gediend is niet duidelijk. 
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Figuur 178. Bewerkte eikentak (M95) uit tonput S2773. 

 

Figuur 179. Bijlafslag in de binnenhoek van M95, S2773. 

Boomstamput S3973, 1150-1250 

In deze waterput zijn de restanten van twee boomstammen herkenbaar. Tijdens een herstelfase is een 

nieuwe uitgeholde boomstam over het blijkbaar weggerotte deel van de oorspronkelijk putschacht 

geplaatst. Van de oorspronkelijke eiken boomstamput is een fragment van 40 cm bewaard gebleven. 

De twee segmenten van de nieuwe eiken boomstam hebben een resterende hoogte van 130 cm, met 

een diameter van 120 cm. De onderkant is met een beslagbijl afgeschuind (figuur 180 en figuur 181). 

De bijlsnede is meer dan 11 cm breed.  
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Figuur 180. Kapsporen op eiken boomstamput S3973. 

 

Figuur 181. Afgeschuinde onderkant van eiken boomstamput S3973. 

In een van de segmenten is een vierkant, gestoken gat (2,5 x 2,5 cm, figuur 182) gemaakt. In het 

andere segment bevindt zich op vergelijkbare hoogte een gat waarin zich het restant van een eiken pen 

uit gespleten hout met vierkante doorsnede (GV17) bevindt (figuur 183). Dit zijn de resten van de 

constructie waarmee de twee segmenten aan elkaar bevestigd waren. In het veld is waargenomen dat 

de pennen van beide puthelften bijeengebonden waren door middel van twijgen en ander vezelachtig 

materiaal. De twijgen waren in een 8-vorm om beide pennen gedraaid, om zo de puthelften bijeen te 

houden. In het noordelijke deel van de putschacht was bovendien tegen beide pennen aan een vrij dik 

pakket vezelig materiaal geplaatst, wellicht om te dienen als een soort breeuwsel.380 

                                                           
380 Informatie E. Norde. 
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Figuur 182. Vierkant gat in eiken boomstamput S3973. 

 

Figuur 183. Eikenhouten pen in boomstamput S3973. 

Boomstamput 5043, 1250-1350 

Van deze boomstamput zijn drie eiken segmentstukken onderzocht (figuur 184). De stam had een 

diameter van 80 cm en was over 90 cm bewaard gebleven. Het hout is knoestig, de onderkanten zijn 

afgeschuind. Op de binnenkant zijn kapsporen zichtbaar van een dissel met een snede van meer dan 7 

cm breed. In een van de segmenten zit op 33 cm van de onderkant en 5 cm van de rand een gestoken 

gat met een diameter van 3,5 cm (figuur 185). 
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Figuur 184. Drie fragmenten van eiken boomstamput S5043. Het middelste fragment heeft een gat aan de 

linkerzijde. 

 

Figuur 185. Fragment van eiken boomstamput S5043, detail kapsporen en gat. 
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Boomstamput S9287, 1150-1250 

Deze matig geconserveerde eiken boomstamput met een diameter van 101 cm bestond uit twee 

segmenten (figuur 186). De buitenkant is met een bijl afgeschuind. 

 

Figuur 186. Fragment van eiken boomstamput S9287. 

Waterkuil S1264, na 1166 

In de vulling van deze waterkuil zijn verschillende stukken hout gevonden, maar deze vormden geen 

ononderbroken beschoeiing, zoals in een waterput. Een tangentiale (GV16) eikenhouten balk (5,5 x 4 

cm in doorsnede) met een pen, is aan één uiteinde tweezijdig afgeschuind (M57.2, figuur 187). Van de 

twee fragmenten van gekliefde (GV7) eiken planken heeft er één vier pengaten (M57.3, figuur 188) en 

de ander een glad afgewerkt oppervlak (M57.4, figuur 189). De zorgvuldige afwerking suggereert dat dit 

stuk niet van bouwhout afkomstig is. Mogelijk betreft het een fragment van meubilair of van een kist. 

Daarnaast zijn twee elzentakken met diameters van 3 en 4,5 cm aangetroffen (M57.1 en 57.5). 

 

Figuur 187. Eikenhouten balk (M57.2) met pengat en penrestant uit waterkuil S1264. 
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Figuur 188. Eikenhouten plank met pengaten (M57.3) uit waterkuil S1264. 

 

Figuur 189. Mogelijk meubelfragment van eikenhout (M57.4) uit waterkuil S1264. 

Waterkuil S4883 

In deze waterkuil is een elzenhouten staak geborgen met een diameter van 5 cm (M140, figuur 63). De 

punt heeft drie kapvlakken en een lengte van 17,5 cm. De staak heeft wellicht als welstok 

gefunctioneerd. 

 

Figuur 190. Elzenhouten staak, (M140) uit waterkuil S4883. 
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Gebouw structuur 24, S2225, 1150-1350 

Uit de paalkuil van dit gebouw zijn drie slecht geconserveerde stukken bewerkt eikenhout afkomstig 

(M75.1 t/m 75.3; afmetingen circa 30x25x16 cm). Mogelijk zijn dit resten van de paal die zijn 

afgebroken bij het ontmantelen van het gebouw. 

Gebouw structuur 43, S3920, 1150-1250 

In de paalkuil is een slecht geconserveerd stuk eikenhout aangetroffen (M99; resterende afmetingen 

circa 22x24x12 cm). Bewerkingssporen konden niet meer worden herkend. 

Gebouw structuur 62, S5741 en S5809, 1000-1350 

Het hout uit de schuur was zeer slecht geconserveerd. Het gaat om eikenhout met afmetingen van circa 

45x24x4 cm (S5741) en 18x14x8 cm (S5809). 

Gebouw structuur 90, S4085 en S4157, 1150-1250 

Uit paalkuil S4085 van deze schuur is een eikenhouten paal met een diameter van 45 cm aangetroffen 

(figuur 62). De kern van de paal is weggerot. Ook S4157 bevat resten van een eikenhouten paal. De 

diameter bedraagt 25 cm. Voor beide palen is rondhout gebruikt. Beide palen zijn aan de onderkant 

vlak afgewerkt. Bewerkingssporen zijn door de slechte conservering niet zichtbaar. 

 

Figuur 191. Eikenhouten paal, rondhout, uit S4085, structuur 90 (schuur). 
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17.5 Een houten pollepel381 

Onderin de insteek van waterput S1071 is in laag 7 een houten pollepel gevonden, compleet met steel. 

Het voorwerp is vervolgens in blokberging gelicht, waarbij onder de grond waarin zich de lepel bevond 

een plaat is geschoven. Vrijwel direct aansluitend is de vondst in een bergingskist met grond en al voor 

nader onderzoek overgebracht naar BIAX Consult in Zaandam. Het voorwerp is in het laboratorium van 

BIAX Consult in Zaandam vrij geprepareerd en voorzichtig met water schoongemaakt. 

De conservering van het voorwerp is goed. Het hout is vast en niet doorworteld geraakt door post-

depositionele plantengroei en vertoont ook geen sporen van fungi.382 Aan de binnenzijde van het 

komgedeelte onder de steel zijn enkele houtwormgaten te herkennen. Dit suggereert dat de pollepel 

enige tijd in gebruik is geweest maar uiteindelijk ergens heeft liggen te verstoffen, waardoor aantasting 

door houtworm mogelijk was, voordat hij in de put terecht is gekomen.  

Het voorwerp is bijna compleet (figuur 192). De totale lengte van de pollepel is 35,5 cm waarvan het 

komgedeelte 22,5 x 21 cm (bovenrand) en 11 x 10,5 cm (onderzijde) meet. De dikte van de rand is 0,8 

cm. De steel is 13 cm lang en op het uiteinde 3,5 cm hoog. Het overige gedeelte van de steel is 

gemiddeld 1,8 x 2,2 cm hoog. 

 

Figuur 192. De vrijgeprepareerde pollepel. 

                                                           

381 Onderstaande betreft een samenvatting van de bijdrage van Lange, 2018 in BIAXiaal 1090. Voor de volledige beschrijving 
wordt verwezen naar deze publicatie. 
382 Fungi (schimmels) ontstaan meestal direct na het blootleggen van het hout tijdens het archeologische onderzoek. Met fungi 
aangetast hout is niet of nauwelijks geschikt voor bijvoorbeeld een 14C-dateringsonderzoek. Vandaar dat het noodzaak is om 
houtvondsten na berging direct in een koele ruimte op te slaan. 
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Een stukje van de zijkant van de bodem is afgeschaafd. Gezien de versheid is dit gebeurd tijdens het 

onderzoek, vermoedelijk toen het voorwerp in de waterput is ontdekt. Verder ontbreekt het ‘haakje’ op 

het uiteinde van de steel. Hier is het niet zeker of dit tijdens het onderzoek of al daarvoor is gebeurd. 

Aan de hand van de kleur van het hout en de mate van oppervlaktebeschadiging is dit niet te 

achterhalen. De rand aan het komgedeelte van de pollepel is aan een kant licht beschadigd. Dit is 

recent en kan tijdens de conservering en restauratie worden hersteld. Doordat het voorwerp is 

omgedraaid tijdens de berging, zijn onder het gewicht van de grond enkele scheuren vanaf de 

buitenrand in de richting van de steel ontstaan. Verder is de pollepel compleet. 

Het microscopische onderzoek heeft aangetoond dat de pollepel is gemaakt van elzenhout (Alnus). De 

houtstralen zijn homogeen en eenrijig, en het dwarsaanzicht laat een verspreidporig beeld zien. 383 In 

de vaten zijn de karakteristieke laddervormige doorbrekingen te herkennen. Els is een inheemse 

houtsoort die de voorkeur geeft aan vochtige, kalkarme en voedselrijke grond. De houtsoort komt 

algemeen voor in Nederland en België, en groeit graag langs rivieren en beken en in lagergelegen 

delen van het landschap. 

Vanaf de prehistorie wordt het hout van els als bouwhout en voor het maken van voorwerpen gebruikt. 

Het hout is gemakkelijk te bewerken en is veel toegepast voor het snijden en draaien van houten 

kommen, borden en andere huishoudelijke voorwerpen.384 Als bouwhout kent elzenhout een beperkte 

duurzaamheid, met uitzondering van toepassingen in natte context: voor oever- en slootbeschoeiingen 

is els een bijzonder geschikte houtsoort.  

De pol- of scheplepel uit Putten-Rimpeler is met de steel in lengterichting uit een stuk elzen stamhout 

gehaald. In eerste instantie is een stuk stamhout met een bijl grof op maat gehakt. Vervolgens heeft 

men met dezelfde bijl het komgedeelte verder uitgehakt. Ook de steel is met deze bijl op maat gekapt. 

Op het uiteinde zijn de fijne bramen te herkennen die ook op de kapvlakken aan de binnen- en 

buitenkant van het komgedeelte zichtbaar zijn. Bramen zijn kleine beschadigingen op de bijlsnede die 

een soort streepjespatroon op het hout veroorzaken. Van de bijl zijn de sporen op het houtoppervlak 

zowel aan de onderkant als ook aan de binnen- en buitenkant goed zichtbaar bewaard gebleven. Een 

complete afdruk van de snede geeft aan dat deze 5,1 cm breed was. 

Ter hoogte van de steelaanzet is te zien dat een kwast (aanzet van een zijtak) in de wand van het 

komgedeelte aanwezig is (figuur 193. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het gebruiksvoorwerp en 

voor de duurzaamheid ervan. In het algemeen is vaatwerk van els geschikt voor vloeistoffen. 

Elzenhouten vaatwerk scheurt niet snel als het afwisselend nat of droog is, behalve als het voorwerp 

ongunstig uit het stamhout is gehaald. Dan ontstaan er spanningsverschillen tussen de binnen- en 

buitenkant waardoor het hout gemakkelijk in straalrichting kan splijten. Dit is het geval bij de pollepel 

uit Putten, gezien de kom in het middengedeelte een oude scheur tussen het hart van de kwast en de 

buitenste rand vertoont. De randen van de scheur zijn verweerd en door post-depositionele invloeden 

licht roestig. Deze scheur is niet ontstaan tijdens het bergingsproces maar zal eerder de aanleiding zijn 

geweest dat de pollepel niet meer functioneel was en als afval in de put is beland. Deze scheur is na 

het lichten doorgescheurd tot aan de buitenrand. De drie korte scheuren vanuit de rand zijn recent 

ontstaan door het gewicht van de grond op het hout na berging. 

                                                           
383 Bij verspreidporig hout worden de grote vaten het hele groeiseizoen door gevormd. De grote vaten zijn niet geclusterd of in 
rijtjes, maar zijn verspreid over de gehele jaarring aanwezig.  
384 Lange 2017. 
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Figuur 193. Putten-Rimpeler, bewerkingssporen van een bijl aan de binnenzijde van het komgedeelte. Goed 

zichtbaar is ook de aanwezige zijtak in het hout ter hoogte van de steelaanzet (rode pijl). 
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17.6 Discussie en interpretatie 

17.6.1 Houtgebruik 

Het soortenspectrum omvat zes inheemse bomen (tabel 41). De houtsoort die verreweg het meest is 

gebruikt, is eik. Dit geldt voor alle perioden. Eikenhout is sterk en duurzaam en werd daarom veel 

gebruikt voor constructiedoeleinden.  

Elzenhout is gemakkelijk te bewerken en onder water ook duurzaam. Dit kan de reden zijn dat de 

staken in de ijzertijdwaterkuilen S2174 en S3060 van elzentakken waren gemaakt. Opmerkelijk is het 

gebruik van een elzenstam als putschacht in de vroegmiddeleeuwse waterput S5042. Mogelijk ging het 

om een afgedankt voorwerp (emmer) dat hier als beschoeiing is hergebruikt. Verder werd het hout van 

els, es, hazelaar en wilg op de vindplaats Rimpeler vaak gebruikt in functies waarbij een minder sterke 

houtsoort voldeed, zoals klampen (els), pennen (hazelaar, wilg) en een stop (es). De kersachtige die in 

een waterkuil uit de late ijzertijd (S2174) werd aangetroffen was zo slecht geconserveerd dat niet 

vastgesteld kon worden om wat voor artefact het ging. Waarschijnlijk werden al deze houtsoorten 

gebruikt omdat ze lokaal voorhanden waren.385 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam N 

Eik Quercus sp. 135 

Els Alnus sp. 16 

Es Fraxinus excelsior 1 

Hazelaar Corylus avellana 2 

Els/hazelaar Alnus/Corylus 1 

Kersachtige Prunus-type  1 

Wilg Salix sp. 2 

Niet gedetermineerd386  5 

Totaal  163 

Tabel 41. Gebruikte houtsoorten.  

Het veelvuldige gebruik van eikenhout heeft niet alleen te maken met de goede kwaliteit ervan, het 

betekent ook dat er eikenbomen in de omgeving groeiden. Eikenhout werd weliswaar sinds de 

Romeinse tijd geïmporteerd, maar zeker voor de (deels knoestige) boomstamputten is het 

waarschijnlijker dat de benodigde bomen uit de nabije omgeving afkomstig waren. Dit wordt bevestigd 

door het dendrochronologisch onderzoek, dat aantoont dat er voornamelijk Nederlandse bomen zijn 

gebruikt.387 Er lijkt geen gebrek te zijn geweest aan eiken met grote diameters (tabel 42). Voor de 

boomstamputten uit de vroege middeleeuwen (N=8) zijn stammen gebruikt met diameters van 78 tot 96 

cm (gemiddeld 87 cm).388 In de volle middeleeuwen (N=7) varieert de diameter tussen 84 en 120 cm 

(gemiddeld 104 cm). 

De duigen van de ton uit waterput S2773 zijn afkomstig uit Noord-Polen.389 De in de ton aanwezige 

pennen van hazelaar en stop van essenhout zijn daarmee mogelijk ook afkomstig uit Polen. Met grote 

                                                           
385 Voor de pennen en de stop uit de ton S2773 geldt dat deze ook afkomstig kunnen zijn uit het herkomstgebied van de ton. 
386 Hierbij gaat het om stukken die niet zijn bemonsterd in het veld. 
387 Van Daalen 2020. 
388 De elzenhouten put (S5042) is hierbij niet meegeteld. 
389 Van Daalen 2020. 



Van Hotseri tot Rimpeler. Onderzoek naar het vroeg- en laatmiddeleeuwse cultuurlandschap  

in Putten-Rimpeler, gemeente Putten; een archeologische opgraving 

RAAP-rapport 4835 / versie 11-01-2022   [291] 

waarschijnlijkheid is de ton als container voor wijn, bier of andere producten de nederzetting binnen 

gekomen. 

spoor diameter (m) datering 

4444 0,84 750-900 

5879 0,92 750-900 

7281 0,78 750-850 

7800 0,9 750-900 

7901 0,96 750-900 

8834 0,78 750-900 

1050 0,82 900-1200 

1071 1,2 1061-1063 

1466 1,16 1176-1177 

1607 0,84 1029-1048 

2449 1,04 1180 

2633 0,93 900-1100 

3973 1,2 1150-1250 

5043 0,8 1250-1350 

9287 1,01 1150-1250 

Tabel 42. Diameters van de boomstamputten.  

17.6.2 Vergelijking met andere vindplaatsen 

Putten-Husselerveld 

Op het aangrenzende terrein Putten-Husselerveld zijn houtvondsten gedaan uit een paalkuil, 

waterputten en waterkuilen.390 De boomstamputten, vier uit de vroege middeleeuwen en vijf uit de volle 

middeleeuwen, zijn ook hier gemaakt van eiken.391 Een boomstamput gedateerd in 975-1000 heeft twee 

elzenhouten klampen die aan de segmenten bevestigd zijn met eiken pennen, vergelijkbaar met S1466 

van Rimpeler (12e eeuw). Een ongedateerde waterput heeft een bekisting van verticale planken en 

palen. Eén aangepunte plank met een pengat is gedetermineerd als eikenhout. Het geheel wordt 

geïnterpreteerd als gemaakt van secundair gebruikt hout. 

In de vroegmiddeleeuwse waterputten zijn ook andere houtvondsten gedaan: het gaat om zes planken 

van eik, waarvan er één zeven gaten heeft met pennen van eik en es. Ook is er een onbewerkt stuk 

wilg gevonden. 

In een waterkuil uit de vroege middeleeuwen is een aangepunte eikenhouten balk gevonden. Een 

waterkuil uit de volle middeleeuwen bevat een tangentiale eiken plank. In een paalkuil is een 

rechthoekige eiken paal met doorboring aangetroffen. 

Overige vindplaatsen 

In Plangebied Horst-Noord te Ermelo is het hout uit vijf waterputten onderzocht.392 Het gaat om vier 

eiken boomstamputten gedateerd in 900-1300 en een put met een vierkante bekisting. Voor deze 

                                                           
390 De Roller 2005 en 2007. 
391 Voor waterput 8 wordt zowel es als eik aangegeven als houtsoort van de boomstam (De Roller 2005). 
392 Ter Wal 2010. 
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laatste zijn tien aangepunte eikenhouten planken en drie paaltjes in een onregelmatige driehoek 

geplaatst. De datering is 725-1300. 

De vindplaats Harskamp-Smachtenburg heeft twee middeleeuwse eikenhouten boomstamputten 

opgeleverd.393 Eén keer bevindt zich een vierkant raamwerk boven de boomstamput. Hiervoor zijn 

eikenhouten planken, waaronder een profielplank, secundair gebruikt. 

In Barneveld-De Driehoek zijn twee middeleeuwse waterputten met beschoeiingsresten aangetroffen.394 

Een 7e-eeuwse put heeft een vierkante bekisting. Langs vier hoekpalen zijn horizontaal dikke planken 

geplaatst. Alle onderdelen zijn gemaakt van eikenhout. Dendrochronologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat niet al het hout eenzelfde kapdatum heeft. Het is dan ook mogelijk (deels) hergebruikt. 

In een 13e-eeuwse waterput is een eikenhouten kuip, inclusief (kapotgeslagen) bodem, als beschoeiing 

gebruikt. Eromheen waren staken gemaakt van elzentakken geplaatst. 

17.7 Conclusies 

Op basis van het onderzoek naar het hout uit waterputten, waterkuilen en paalkuilen kunnen de 

onderzoeksvragen die voor dit onderzoek zijn geformuleerd als volgt worden beantwoord. 

6. Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie over de aard van 

en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de mens beïnvloede vegetaties op 

en rond het Rimpeler? En zo ja:  

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten?  

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden?  

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen? 

In diverse waterputten en -kuilen is onder het grondwaterniveau hout aangetroffen. Het gaat hierbij 

om resten uit de late ijzertijd, vroege en volle middeleeuwen. Uit dendrochronologisch onderzoek is 

gebleken dat het gebruikte hout grotendeels lokaal of hooguit regionaal is. Het vaak wat knoestige 

karakter van het eikenhout bevestigt dit. De meest gebruikte houtsoort is eik, daarnaast komen els, 

es, hazelaar, kers-type en wilg voor. Dit wijst op eikenbossen op de hogere gronden. Els en wilg 

zullen op vochtigere bodems hebben gestaan. Uit de diameters van het voor de boomstamputten 

gebruikte hout blijkt dat er tot in de volle middeleeuwen geen gebrek is geweest aan dikke eiken. Op 

basis van het houtonderzoek is het niet mogelijk om andere ruimtelijke en temporele veranderingen 

in de vegetatie te onderscheiden, omdat naast beschikbaarheid ook andere factoren, zoals de 

kwaliteit van het hout, een rol spelen in de keuze van bepaalde soorten.  

20. Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten?  

a. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen?  

Hout is aangetroffen in contexten die onder de grondwaterspiegel liggen, zoals waterkuilen, 

waterputten en enkele paalsporen. 

b. In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren?  

                                                           
393 Lange 2019. 
394 Lange in Van Zon 2019. 
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Een aantal stukken eikenhout is met behulp van dendrochronologisch onderzoek worden gedateerd. 

c. Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie (voorafgaand, tijdens 

en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, verwerving en toepassing van organisch 

materiaal e.d.? 

Het gebruik van lokaal/regionaal eikenhout tijdens de bewoning geeft aan dat er in de omgeving 

eikenbossen stonden. Elzen en wilgen zullen op nattere delen in het landschap hebben gegroeid. Es 

en hazelaar groeien op relatief vochtige, lichte plaatsen. De inheemse zoete kers komt voor op 

losse, humeuze, goed vochthoudende grond, vooral in het zuidoosten van Nederland.395 Er is 

bewust gekozen voor het kwalitatief sterke en duurzame eikenhout voor boomstamputten, palen, 

balken en planken. Het gebruik van de overige soorten is waarschijnlijk vooral bepaald door 

beschikbaarheid ervan. Het gaat hierbij voornamelijk om klampen (els), pennen (hazelaar, wilg) en 

staken (els). Een essentak is gebruikt voor de stop in de ton, een kersachtige mogelijk voor de 

welkoker.  

24. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in het 

aangrenzende Husselerveld?  

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), ouderdom en 

ontwikkeling van de nederzetting in plangebied Rimpeler en de daarin aangetroffen structuren zich 

tot die nederzetting? 

In Husselerveld zijn vier boomstamputten uit de vroege middeleeuwen en vijf uit de volle 

middeleeuwen gevonden, alle gemaakt van eikenstammen. Eén ongedateerde waterput is gemaakt 

van verticale eikenhouten planken die waarschijnlijk hergebruikt zijn. Dit past goed in het beeld van 

Rimpeler. In een paalkuil zijn de resten van een eiken paal aangetroffen. Ook in Rimpeler zijn de 

palen van de gebouwen, voor zover deze onderzocht konden worden, gemaakt van eikenhout. 

Verder zijn beide vindplaatsen moeilijk vergelijkbaar omdat er in Husselerveld veel minder materiaal 

is onderzocht en omdat er weinig details zijn gepubliceerd. 

25. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte locaties met 

dezelfde complextypen in de omgeving van Putten, op de Veluwe of in de omgeving daarvan:  

a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur) en 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin aangetroffen structuren zich tot andere 

opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen in de regio (bijv. Kootwijk, Uddel etc.)? Wat zijn op 

hoofdlijnen de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?  

b. Hoe verhoudt op de typologie van het vondstmateriaal (bijv. keramiek, metaal) zich tot de 

(gangbare) typologie en de typologische ontwikkeling van het materiaal uit andere opgegraven 

(gelijktijdige) nederzettingen/grafvelden in de regio? Wat zijn op hoofdlijnen de overeenkomsten, 

wat zijn de verschillen en welke conclusies kunnen daaraan verbonden worden? 

Het hout van Rimpeler is vergeleken met Ermelo-Horst-Noord, Harskamp-Smachtenburg en Barneveld-

De Driehoek. In alle vindplaatsen zijn boomstam-putten de meest voorkomende waterputtypen, zowel in 

de vroege als in de volle middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen komen daarnaast ook planken 

putten voor. Hiervoor zijn de planken soms horizontaal, soms verticaal geplaatst, net als in Rimpeler. 

                                                           
395 Weeda et al. 1987, 103. 
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De gebruikte houtsoort is steeds eiken. In sommige gevallen is secundair gebruik van de planken 

aangetoond. Een tonput, zoals in Rimpeler, is in geen van de overige vindplaatsen aangetroffen. Wel is 

in Barneveld een beschoeiing, gemaakt van een eikenhouten kuip met daaromheen elzenhouten staken 

gevonden. Zowel de tonput als de kuipput dateren uit de volle middeleeuwen. 
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18 Glas 

Eric Norde 

18.1 Inleiding 

Het onderzoek heeft een zeer beperkte hoeveelheid glas opgeleverd. Verspreid over het gehele 

onderzoeksgebied zijn drie kleine fragmenten glas gevonden. 

18.2 Beschrijving 

In alle drie de gevallen gaat het om vrij kleine fragmenten, waardoor het niet mogelijk is om de 

oorspronkelijke vorm te bepalen. In twee gevallen gaat het om lichtgroen glas waarin zeer fijne 

luchtbelletjes zichtbaar zijn (V596 en V1852. V218 betreft een fragment donkergroen glas met 

aanzienlijk grotere luchtbellen, die ervoor zorgen dat de buitenzijde van het wandfragment ruw aanvult. 

De binnenzijde is glad. De wanddikte varieert van 2 tot 2,5 mm.  

In het geval van zowel V218 als V596 gaat het om wandfragmenten waarvan de oorspronkelijke vorm 

niet kan worden gepaald. V1852 betreft daarentegen een randfragment waarvan met enige 

voorzichtigheid kan worden vastgesteld dat het gaat om een fragment van een beker. Vermoedelijk 

gaat het om een trechterbeker, een typisch drinkglas uit de Karolingische tijd.  

 

Figuur 194. Randfragment van een trechterbeker uit de Karolingische tijd V1852. Schaal: 1:1. 

In Ribe is op basis van stratigrafisch onderzoek een typologie opgesteld voor glazen vaatwerk uit de 

Karolingische tijd.396 De rand is verdikt en naar binnen gebogen, waarmee het valt onder het randtype 

D. Trechterbekers van dit type worden gedateerd tussen 740 tot ongeveer 790, wat aansluit bij de 

datering van het erf waarbinnen het glasfragment is aangetroffen. 

Trechterbekers werden gebruikt voor het drinken van wijn en werden in grote aantallen geproduceerd 

en worden gevonden in een groot gebied vanaf de Seine tot diep in Scandinavië. De bekers waren 

vooral in gebruik op elitaire locaties, zoals paltsen of kloosters en internationale handelscentra.397 

18.3 Ruimtelijke verspreiding 

Het glas is verspreid over het gehele plangebied aangetroffen. V218 is afkomstig uit de middeleeuwse 

cultuurlaag in WP7, V591 is aangetroffen in een paalkuil binnen erf 1 en V1852 komt uit de 

Karolingische greppel S8560 ten noorden van huis structuur 79.  

                                                           
396 Lund Feveile 2006, 202-208. 
397 Lund Fevelle 2006, 276-277. 
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19 Botanische macroresten 

M. van Rijn & Y.T. van Popta 

 

Tijdens de opgraving zijn negentien monsters uit kansrijke sporen genomen ten behoeve van 

macrobotanisch onderzoek en 14C-datering. De monsters zijn afkomstig uit verschillende 

archeologische sporen die dateren uit de periode van 750 – 1350 n Chr. Het gaat daarbij om 

grondmonsters die afkomstig zijn uit verschillende waterputten, waterkuilen, paalkuilen, hutkommen en 

een greppel (tabel 30). Alle grondmonsters zijn gewaardeerd en veertien monsters zijn geanalyseerd. 

De resultaten van de botanische analyse kunnen een bijdrage leveren aan de reconstructie van de 

lokale vegetatie (voorafgaand, tijdens en/of na bewonings- en gebruiksfasen), de bestaanseconomie 

(eetpatroon, sociaaleconomische status, handel) en de verwerving en toepassing van organisch 

materiaal ter hoogte van het plangebied ‘Planetenlaan Rimpeler’ in Putten in de middeleeuwen. 

monster spoor vulling context erf datering 

63 1050 14 waterput 4 1100-1250 

76 1607 13 waterput 1 1150-1350 

96 2633 9 waterkuil 3 900-1250 

98 3410 0 greppel gaarden 5 900-1250 

110 3973 10 waterput 4 1100-1250 

121 4410 0 paalkuil str 49 13 750-900 

123 4295 0 paalkuil str 1 10 700-925 

124 4561 1 paalkuil str 45 13 750-900 

126 4444 6 waterput 10 750-900 

131 5046 0 paalkuil str 53 9 750-900 

133 4958 1 paalkuil str 35 3 900-1250 

134 4964 0 paalkuil str 46 9 750-900 

157 6941 0 hutkom ten zuiden str 57/95 12 750-850 

162 7269 1 hutkom ten noorden str 66 6 750-850 

164 7047 0 hutkom tegen str 64 6 750-850 

168 9287 3 waterput ten zuiden str 42/90 4 1100-1250 

171 8834 2 waterput ten zuiden str 79 14 725-850 

173 9031 9 waterput ten oosten str 72/75 6 750-950 

174 8269 9 waterput ten noorden str 72/75 6 750-950 

Tabel 43 Contextinformatie van de gewaardeerde macrobotanische monsters. 

19.1 Methode en waarderingsresultaten 

De negentien monsters zijn gezeefd over maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,2 mm. Met een 

stereomicroscoop met opvallend licht is van de 2 mm-, 1 mm- en 0,5 mm-fracties het gehele residu 

onderzocht, terwijl van de 0,2 mm-fractie een representatief deel is bekeken. Voor de determinatie en 
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interpretatie is gebruik gemaakt van de standaardliteratuur (Cappers et al., 2006; Jacomet, 2006; Neef 

& Cappers 2012; Van Haaster, 1995; Weeda et al., 1985; 1987; 1988; 1991; 1994), met naamgeving 

volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ Flora van Nederland (Van der Meijden, 2005). Tijdens de 

waardering is gelet op de concentratie en conservering van de plantenresten, de diversiteit in soorten 

en de aanwezigheid van gebruiksplanten (tabel 31). 

monster conservering concentratie diversiteit houtskool cultuurplanten analyse 14C 

63 goed laag redelijk ja ja ja ja 

76 goed laag redelijk ja ja ja ja 

96 goed hoog hoog ja ja ja ja 

98 goed  -  - ja nee nee ja 

110 goed hoog laag nee ja ja/nee nee 

121 goed laag laag ja nee ja/nee ja 

123 goed laag laag ja ja ja/nee ja 

124 goed laag laag ja ja ja/nee ja 

126 goed  -  - ja nee nee nee 

131 goed laag laag ja ja nee ja 

133 goed laag laag ja ja ja/nee ja 

134 goed laag laag ja ja/nee nee ja 

157 goed hoog laag ja ja ja ja 

162 goed hoog laag ja ja ja ja 

164 goed hoog redelijk ja ja ja ja 

168 goed hoog hoog ja ja ja ja 

171 goed laag laag ja ja/nee nee ja 

173 goed laag redelijk ja nee ja/nee ja 

174 goed hoog hoog ja ja ja ja 

Tabel 44. Overzicht van de macrobotanische waarderingsresultaten.  

In negentien monsters zijn botanische resten aangetroffen waarvan de conservering goed is. De 

concentratie en diversiteit aan soorten in de monsters lopen sterk uiteen: in zeven monsters is de 

concentratie hoog en in tien monsters laag. In drie monsters is de diversiteit aan soorten hoog, in vier 

monsters redelijk en in tien monsters laag. In vijftien monsters zijn resten van gebruiksplanten 

aangetroffen die hoofdzakelijk bestaan uit gewassen zoals rogge (Secale cereale), gerst (Hordeum 

vulgare) en vlas (Linum usitatissimum). Andere (mogelijke) gebruiksplanten zijn (boom)vruchten zoals 

hazelaar (Corylus avellana), sleedoorn (Prunus spinosa), gewone braam (Rubus fruticosus) en gewone 

vlier (Sambucus nigra). Het is alleen niet duidelijk of deze ook daadwerkelijk zijn geconsumeerd, omdat 

de soorten ook veelvuldig in ongecultiveerde vegetaties aanwezig zijn. Van wilde planten is een grote 

variatie aan soorten aangetroffen bestaande uit onder andere verschillende akkeronkruiden, ruderalen 

en waterplanten (moeras, veen). Verder zijn in de monsters resten aanwezig van houtskool, mos 

(Bryopytha), heide (Erica), zwarte peperkorrelzwam (Cenococcum geophilum) en eieren van 

regenwormen (Lumbricidae). 
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19.2 Analyseresultaten  

De macrobotanische inhoud van de geanalyseerde monsters is weergegeven in bijlage 4. Hieronder 

volgt een bespreking van de aangetroffen resten van gebruiksplanten en wilde planten, waarbij de 

geanalyseerde grondmonsters zijn onderverdeeld in drie categorieën op basis van het spoortype en de 

daaraan gekoppelde datering.  

Waterputten en waterkuil 

In totaal zijn zes waterputten en één waterkuil geanalyseerd binnen het onderzoeksterrein. Het gaat 

daarbij om twee vroegmiddeleeuwse waterputten (ca. 750-950 n. Chr.) die ten oosten (M173) en 

noorden (M174) van structuur 72/75 zijn gevonden, vier waterputten die dateren uit de late 

middeleeuwen (ca. 1100-1350; M63, M76, M110, M168) en een waterkuil uit de volle- en/of late 

middeleeuwen (ca. 900-1250; M96).  

Gebruiksplanten 

In de verschillende waterputten en waterkuil zijn tientallen resten van gebruiksplanten aangetroffen die 

onderverdeeld kunnen worden in de categorieën gewassen en fruit. De gewassen worden in hoofdzaak 

vertegenwoordigd door de verkoolde graankorrels van rogge (Secale cereale). Deze zijn aangetroffen 

in drie waterputten (M76, M168, M174) en in de waterkuil (M96). Hoewel dit gewas dus niet in alle 

waterputten voorkomt, blijkt uit de datering van de contexten waarin het wél is aangetroffen, dat rogge 

gedurende de gehele middeleeuwen binnen het nederzettingsterrein werd gebruikt. Dit is 

overeenkomstig met het algemene beeld dat rogge gedurende de middeleeuwen een populaire 

graansoort was. Het kon gemakkelijk worden verbouwd (rogge gedijt over het algemeen ook goed op 

arme en natte gronden), was daardoor relatief goedkoop in de aanschaf en kon in grote hoeveelheden 

worden verkregen. Het verkoold raken van de korrels kan tijdens de opslag (bijv. het schoonbranden 

van een opslagplaats) of de voedselbereiding zijn gebeurd. Het relatief lage aantal roggekorrels per 

grondmonster (< 4 korrels) duidt erop dat het materiaal als nederzettingsruis in de sporen terecht is 

gekomen. In de waterkuil (M96) is verder ook nog een verkoolde graankorrel van gerst (Hordeum 

vulgare) aangetroffen. Deze graansoort is één van de oudste cultuurgewassen in Nederland die ook 

met regelmaat in middeleeuwse archeologische contexten wordt aangetroffen. De korrels van gerst 

werden in de middeleeuwen vooral gebruikt voor het maken van bier en pap, maar in dit geval kan, 

gezien het beperkte aantal resten, enkel worden vastgesteld dat de graansoort binnen het 

nederzettingsterrein aanwezig was (nederzettingsruis). Ten slotte zijn in vier waterputten (M63, M110, 

M168, M174) en de waterkuil onverkoolde resten van vlas (Linum usitatissimum) gevonden. Dit gewas 

diende voor de productie van olie en vezels, waarbij voor eerstgenoemde zaden werden geperst en 

voor laatstgenoemde stengels werden verwerkt. In dit geval zijn alleen zaden en kapselfragmenten 

aangetroffen. De kapselfragmenten duiden op dorsafval: voorafgaand aan bijvoorbeeld olieproductie 

dienden de zaden van de vruchtkapsels te worden gescheiden. Het aantreffen van de zaden wil niet per 

definitie zeggen dat binnen het nederzettingsterrein olie werd geproduceerd: vlaszaden werden ook als 

zaaigoed opgeslagen, tot voedsel bereid of als veevoer gebruikt. In dit geval kan daarover op basis van 

het beperkte aantal resten geen verder onderscheid worden gemaakt.  

In de verschillende waterverzadigde contexten is ook een beperkte hoeveelheid resten van fruit 

aangetroffen. Het gaat daarbij om enkele vruchten van pruim (Prunus), sleedoorn (Prunus spinosa), 

gewone braam (Rubus fruticosus) en gewone vlier (Sambucus nigra). De aangetroffen resten van deze 

planten geven aan dat ze tot het dieet van de vroegere bewoners van de nederzetting hebben behoord. 
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Het is aannemelijk dat deze eetbare delen vanuit het wild zijn verzameld, al bestaat de mogelijkheid dat 

pruim in gecultiveerde vorm binnen het nederzettingsterrein heeft gegroeid. Het valt verder op dat de 

fruitresten binnen het onderzoeksgebied enkel in waterverzadigde contexten zijn aangetroffen. 

Vermoedelijk is niet zozeer de watervoerende functie van de sporen van belang, maar eerder het feit 

dat de kuil en putten veelvuldig werden gebruikt en van bovenaf open waren. Consumptieafval zal 

daardoor al dan niet opzettelijk bij tijd en wijle in deze open contexten terecht zijn gekomen.  

Wilde planten 

In de waterputten en waterkuil is een hoge kwantiteit en diversiteit aan wilde plantenresten 

aangetroffen. Deze zijn onder te verdelen in de categorieën akkeronkruiden, planten van stikstofrijke 

gronden, ruderalen, graslandplanten, water- en oeverplanten, heideplanten en bomen en struwelen. 

Typische akkeronkruiden waarvan resten zijn aangetroffen zijn onder andere zwaluwtong (Fallopia 

convolvulus), knopherik (Raphanus raphanistrum) en schapenzuring (Rumex acetosella). De vruchten 

van deze planten zijn in onverkoolde toestand aangetroffen en dus niet samen met de verkoolde 

graankorrels in de sporen terecht gekomen. Daarnaast zijn ook vele resten van stikstofliefhebbers 

zoals melganzenvoet (Chenopodium album), vogelmuur (Stellaria media) en zwarte nachtschade 

(Solanum nigrum) en ruderalen zoals grote brandnetel (Urtica dioica), gewoon varkensgras (Polygonum 

aviculare) en duizendknoopachtigen (Persicaria minor, -mitis, -maculosa en -lapathifolia) aangetroffen. 

Deze eerste drie categorieën duiden op veel betreden, omgewerkte en voedselrijke (bemeste) gronden 

in de directe omgeving van het nederzettingsterrein, zoals akkers en (moes)tuinen. Het plantaardig 

materiaal zal deels op een natuurlijke manier in de archeologische sporen terecht zijn gekomen, maar 

het is ook goed mogelijk dat voor het dempen van de sporen grond uit de omgeving is gebruikt. Het is 

daarom niet met zekerheid vast te stellen waar akkers en (moes)tuinen precies hebben gelegen, al lijkt 

de grote hoeveelheid plantenresten van de bovengenoemde categorieën in M168 en M174 wel 

indicatief te zijn voor nabijgelegen bewerkte en voedselrijke gronden. Zo is uit het archeologisch 

onderzoek gebleken dat binnen erf 5, dat uit de periode volle- tot late middeleeuwen dateert, een 

(mogelijke) moestuin heeft gelegen. 

In enkele waterputten zijn ook resten van graslandplanten en planten van oevers- en waterkanten 

aangetroffen. Eerstgenoemde wordt vertegenwoordigd door onder andere streepzaad (Crepis) en 

zilverschoon (Potentilla anserina), laatstgenoemde wordt vertegenwoordigd door onder andere 

waterbies (Eleocharis palustris) en grote egelskop (Sparganium erectum). Het aantal resten van 

graslandplanten is te beperkt om te spreken van nabijgelegen open graslanden; de enkele planten 

kunnen ook open plekken in de omgeving van de nederzetting hebben gestaan. Ook het aantal oever- 

en waterplanten is beperkt, zeker wanneer wordt stilgestaan bij de watervoerende functie van de 

sporen. Het is daarom goed mogelijk dat de in het grondmonster aangetroffen wilde plantenresten niet 

zozeer betrekking hebben op de directe omgeving van de waterputten, maar eerder op de directe 

omgeving van de grond die gebruikt is om de putten mee te dempen. Er is wel een direct verband 

aantoonbaar tussen de waterkuil en de meer dan vijftig resten van hanenpoot (cf. Echinochloa): deze 

plant zal gezien het hoge aantal aangetroffen resten direct naast de kuil hebben gestaan. Ten slotte is 

in M173 een bladfragment van heide (Erica) gevonden en in M168 een vruchtje van berk (Betula) 

aangetroffen: het gaat hierbij om een zeer beperkte vorm van omgevingsruis. Dit betekent dat in de 

omgeving van de nederzetting een berk heeft gestaan en dat op enige afstand sprake is geweest van 

heide (wat goed overeenkomt met de landschappelijke ligging van Putten).  
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Paalkuilen 

In totaal zijn vier grondmonsters uit paalkuilen geanalyseerd. Het gaat daarbij om drie monsters met 

een vroegmiddeleeuwse datering (M121, M123, M124; ca. 700-950 n. Chr.) en één monster (M133) met 

een volmiddeleeuwse datering (ca. 900-1250 n. Chr.). In alle paalkuilen zijn enkele resten van 

gebruiksplanten aangetroffen: het gaat daarbij alleen om verkoolde graankorrels van gerst (M123, 

M133) en rogge (M121, M124, M133) en enkele door verwering niet nader op soort te brengen 

graankorrels. De aanwezigheid van de graankorrels van rogge en gerst is ook in dit geval een vorm van 

nederzettingsruis en toont aan dat deze gewassen tot het dieet van de vroegere bewoners behoorden.  

In tegenstelling tot de waterputten en waterkuil zijn in de paalkuilen slechts enkele resten van wilde 

planten aangetroffen (in M123 ontbreken deze zelfs geheel). Het gaat daarbij om enkele verkoolde 

resten in M133 waaronder raaigras (Lolium) en vruchten van grassen (Poaceae) die vermoedelijk als 

onkruiden tussen het graan zijn meegeoogst en in een later stadium samen met de graankorrels 

verkoold zijn geraakt. Enkele onverkoolde plantenresten van beklierde duizendknoop (Persicaria 

lapathifolia), gewoon varkensgras, melganzenvoet en waterbies vertegenwoordigen de plaatselijke 

vegetatie (omgevingsruis).  

Hutkommen 

In totaal zijn drie monsters uit hutkommen geanalyseerd (M157, M162, M164) die allemaal dateren uit 

de periode 750-850 n. Chr. In alle drie de monsters zijn relatief veel verkoolde graankorrels 

aangetroffen (M157 en M162: > 150, M164: > 50). Een deel van de korrels kon door verwering niet op 

soort worden gebracht, maar het overgrote deel behoort toe aan rogge. In M164 zijn ook nog enkele 

korrels van gerst gevonden evenals een verkoold zaad van vlas. Het aantal graanresten in de 

hutkommen is aanzienlijk hoger dan in de andere contexten waar sprake is van nederzettingsruis. In dit 

geval is er vermoedelijk sprake van graanvoorraden die door vuur opzettelijk (schoonbranden) al dan 

niet onopzettelijk (brand) verkoold zijn geraakt. Aangezien de grondmonsters uit drie verschillende 

hutkommen van drie verschillende erven (6, 9 en 12) afkomstig zijn en ieder een relatief grote 

hoeveelheid graankorrels bevatten, zijn er twee mogelijkheden: (1) iedere hutkom was voorzien van 

een eigen graanvoorraad waarvan resten zijn achtergebleven bij het in onbruik raken van de structuren 

of (2) iedere hutkom is na het in onbruik raken opgevuld met afval, waaronder verkoolde graanresten 

die afkomstig zijn uit een nabijgelegen graanopslagplaats. Op basis van de hoeveelheid aangetroffen 

korrels blijkt dat rogge verder de dominante graansoort binnen de nederzetting is geweest. In M164 zijn 

ook twee dopfragmenten van hazelnoot (Corylus avellana) gevonden. Deze vondst toont aan dat 

hazelnoten (die ook in het verleden veelvuldig zijn gegeten) binnen de nederzetting werden gegeten en 

vermoedelijk vanuit het wild zijn verzameld. In de hutkommen zijn ook nog enkele resten van wilde 

planten aangetroffen. Het gaat daarbij om drie verkoolde vruchten van kaardebol (Dipsacus) en een 

vrucht van viooltje (Viola) die vermoedelijk als onkruiden met het graan zijn meegeoogst. Twee 

onverkoolde resten van beklierde duizendknoop moeten ten slotte worden gezien als omgevingsruis. 
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19.3 Conclusie 

Het macrobotanisch onderzoek heeft zich gericht op de analyse van veertien grondmonsters uit 

verschillende waterputten, een waterkuil, paalkuilen en hutkommen, toebehorend aan verschillende 

erven uit de vroege- tot en met de late middeleeuwen. Uit de analyse van de grondmonsters komt voor 

zowel de vroege- als de late middeleeuwen naar voren dat zowel resten van gebruiksplanten als wilde 

planten in de archeologische sporen aanwezig waren. De gebruiksplanten bestaan hoofdzakelijk uit 

granen (met rogge als dominante graansoort en in mindere mate resten van gerst) en daarnaast ook uit 

zaden en kapselfragmenten van vlas. Rogge en gerst zullen gedurende de hele onderzochte periode tot 

het dieet van de bewoners van de nederzetting hebben behoord en zijn op de meeste erven 

aangetroffen, terwijl vlas bijvoorbeeld werd gebruikt voor de productie van olie of vezels. Het dieet van 

de bewoners van de nederzetting werd verder aangevuld met onder andere vanuit het wild verzamelde 

noten (hazelnoot) en vruchten (sleedoorn, gewone braam, gewone vlier). Met name in de waterputten 

en waterkuil zijn veel resten van wilde planten aangetroffen waaruit blijkt dat er in en rondom het 

nederzettingsterrein sprake was van voedselrijke gronden zoals akkers, tuinen of moestuinen; het gaat 

daarbij om typische stikstofliefhebbers zoals zwarte nachtschade, melganzenvoet en vogelmuur in 

combinatie met ruderalen (o.a. duizendknoopachtigen) en akkeronkruiden zoals knopherik en 

zwaluwtong. Dat er in verschillende sporen ook steenvruchten van pruim zijn gevonden kan betekenen 

dat deze boomsoort in gecultiveerde vorm in bijvoorbeeld de (moes)tuinen van de nederzetting groeide.  
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20 Synthese en conclusie 

Het onderzoek in Putten-Rimpeler, waarbij een oppervlak van zeven hectare vlakdekkend is 

onderzocht, heeft een schat aan informatie opgeleverd over het middeleeuwse cultuurlandschap ten 

westen van het huidige dorp Putten. De grote omvang van het onderzochte (deel van het) 

middeleeuwse nederzettingsterrein bood uitzonderlijke kansen voor allerlei ruimtelijke analyses. Dit 

vormde een belangrijke focus van het hier gerapporteerde onderzoek. Naast middeleeuwse resten zijn 

verspreide vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd en Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Deze 

laatste resten zullen hier nog slechts zijdelings worden besproken. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de sporen en structuren, de historische bronnen en de 

verschillende vondstcategorieën in detail beschreven. In dit hoofdstuk zullen deze onderwerpen samen 

worden gebracht en wordt een poging gedaan om de bewoningsgeschiedenis van Rimpeler in detail te 

beschrijven. Waar nodig en mogelijk zullen de resultaten worden vergeleken met andere opgravingen 

die in het verleden zijn uitgevoerd op het westelijke deel van de Veluwe. In het bijzonder wordt daarbij 

gekeken naar het naastgelegen Husselerveld en het in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 

opgegraven vroegmiddeleeuwse Kootwijk. Problematisch bij de vergelijking met Husselerveld is dat de 

oorspronkelijke opgravingsgegevens nooit zijn gedeponeerd en dus niet beschikbaar zijn voor verder 

onderzoek. De vergelijking van de huisplattegronden en de algemene nederzettingsstructuur kan dus 

alleen plaatsvinden op basis van het beeldmateriaal in de rapportage, terwijl van het vondstmateriaal 

alleen de basale beschrijving beschikbaar is.398 Van de opgraving in Kootwijk is, hoewel dit onderzoek 

al decennia symbool staat voor de vroegmiddeleeuwse bewoningsgeschiedenis van de Veluwe, nooit 

een complete basisuitwerking verschenen. Wel heeft Heidinga de algemene nederzettingsontwikkeling 

beschreven in de context van de Veluwe in de vroege middeleeuwen.399 Daar waar het Veluwse 

vergelijksmateriaal tekort schiet, zal worden gekeken naar onderzoeken die zijn gedaan op de Oost-

Nederlandse zandgronden buiten de Veluwe. 

Hoewel de onderzoeksvragen die aan het begin van dit rapport zijn geformuleerd leidend zijn geweest 

gedurende het onderzoek en ook het uitgangspunt zijn geweest bij de uitwerking, worden deze ten 

behoeve van de leesbaarheid van dit hoofdstuk niet puntsgewijs beantwoord. Dit zou alleen maar 

leiden tot een paginalange opsomming van droge feiten en niet tot een lopend verhaal. 

20.1 Landschappelijke situatie 

Het plangebied Rimpeler maakt deel uit van een uitgestrekt middeleeuws akkercomplex. Dit 

akkercomplex is in de loop van de tijd vergroeid geraakt met complexen langs de zuid- en westzijde 

van het dorp Putten. De meeste van deze oude landbouwgronden zijn gelegen op het lage deel van de 

flank van de stuwwal van de Veluwe. Het plangebied Rimpeler bevindt zich op een lage dekzandrug, 

die zich vanaf de flank van de stuwwal tot diep in de lagere Gelderse Vallei uitstrekt. Hoewel daar 

tegenwoordig nauwelijk meer bij wordt stilgestaan, lag het plangebied ten tijde van de bewoning op een 

afstand van slechts enkele kilometers van de zeekust. Als wordt gekeken naar de hoogteligging van het 

plangebied is een sterke daling zichtbaar van oost naar west. Het maaiveld daalt vanaf de oostelijke 

grens van het plangebied vrij sterk van 10,1 m +NAP tot 8,1 m + NAP langs de Rimpelerweg. Deze weg 

                                                           
398 Blom & Van Waveren 2005. 
399 Heidinga 1984. 
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is aangelegd op de overgang naar lagergelegen gebied. Ten westen van de weg daalt het maaiveld al 

snel richting 7,0 m +NAP. Deze hoogteverschillen worden niet veroorzaakt door de dikte van het 

plaggendek dat in de loop van eeuwen is ontstaan. Als wordt gekeken naar het hoogteverloop van het 

vlak, dat overeenkomt met het oorspronkelijke pleistocene oppervlak, blijken de hoogteverschillen 

tussen het oostelijke deel en het westelijke deel van het plangebied alleen maar groter te worden. Het 

hoogteverschil tussen het hoogste en het laagste punt in het vlak bedraagt zo’n 2,5 m. Hier heeft het 

plaggendek dus een nivellerende werking. 

De natuurlijke ondergrond bestaat uit goed gesorteerd dekzand, langs de lagere flanken zijn daarnaast 

dunne lagen smeltwaterafzettingen aanwezig. In de coupe over waterput S2773 kon worden 

vastgesteld dat het dekzand vermoedelijk tijdens de laatste koude fase van de Late Dryas tijd is 

afgezet, ongeveer 12.900-11.700 jaar geleden. In verschillende diepe coupes die zijn gezet tijdens het 

onderzoeken van waterputten zijn op een diepte van ongeveer twee m onder het vlak venige 

afzettingen aangesneden, die sterk zijn vervormd als gevolg van cryoturbatie. Het venige pakket is 

waarschijnlijk gevormd in een laatglaciale beekdalvlakte of ondiep veenbekken uit de Allerødtijd op de 

overgang naar het bekken van de Gelderse Vallei. 

Net als bij het hoogteverloop van het natuurlijke landschap vormt de Rimpelerweg ook de scheiding 

tussen verschillende bodemsoorten. Ten westen van deze weg komen uitsluitend natte veldpodzolen 

voor. Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door het voorkomen van 

laarpodzolen. Dit zijn ook veldpodzolen, maar met een 30 tot 50 cm dik plaggendek en een lagere 

grondwaterstand. De veldpodzolbodem die in de lagere delen van het landschap is waargenomen, toont 

veel hydromorfe kenmerken zoals roest en uitlogingsverschijnselen hoog in het profiel, waaruit kan 

worden afgeleid dat de grond regelmatig met water verzadigd was. Dat het in de lagere delen gaat om 

nattere gebieden, wordt benadrukt door de vele ontwateringsgreppels die hier in de late middeleeuwen 

op en rondom de erven zijn gegraven. 

Zoals de verschillende bodems al tonen, is in de loop van de tijd sprake geweest van behoorlijk 

fluctuerende grondwaterstanden. Dit wordt ook duidelijk als wordt gekeken naar zowel de 

ingravingsdiepte van de vele waterputten die verspreid over het nederzettingsterrein zijn aangetroffen 

als de diepte tot waarop het hout van de putschachten bewaard is gebleven. Dit maakt duidelijk dat de 

waterputten in de loop van de tijd in een lager deel van het landschap werden geplaatst en dat de 

ingravingsdiepte van de waterputten in de loop van de tijd ook veranderde. De ingravingsdiepte van de 

waterputten varieert tussen 7,5 en 6,8 m +NAP in de Karolingische periode tot een diepte tussen 6,1 en 

5,8 m +NAP in de late middeleeuwen. Overigens kwamen niet alleen de waterputten lager in het 

landschap te liggen, maar schuiven deze mee met de erven die in de loop van de tijd in een lager deel 

van het landschap zijn komen te liggen.  

De hoger gelegen gronden ten oosten van de Rimplerweg worden gekenmerkt door haarpodzolen. 

Ondanks het feit dat het plangebied een langdurige bewoningsgeschiedenis kent, was op veel plaatsen 

de oorspronkelijke lichtgrijze E-horizont nog intact. Ook in veel grondsporen waren nog resten van de 

oorspronkelijke A- of E-horizont bewaard, wat er op duidt dat de erven in de vroege middeleeuwen in 

min of meer onontgonnen gebied zijn gesticht. Buiten de vroegmiddeleeuwse nederzettingskern was de 

oorspronkelijke A-horizont overal opgenomen in een vuilgrijze, vondstrijke akkerlaag, met soms in de 

basis nog herkenbaar de resten van de uitspoelingshorizont. In de akkerlaag zijn vondsten 

aangetroffen die dateren vanaf de tweede helft van de achtste eeuw tot en met de eerste helft van de 

veertiende eeuw. 
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Figuur 195. Hoogteverloop van het pleistocene oppervlak op basis van de vlakhoogtes. 
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In het gehele onderzoeksgebied was sprake van een plaggendek. Het plaggendek wordt in 

bodemkundige zin gerekend tot de enkeerdgronden en laarpodzolgronden. Deze zijn ontstaan door een 

eeuwenlang toegepaste bemestingsmethode waarbij dierlijke mest werd vermengd met zoden, meestal 

heideplaggen of bosstrooisel, en op het land werd gebracht. Omdat het plaggendek voorafgaand aan 

het onderzoek werd afgegraven, is hier vrijwel geen verdiepend onderzoek naar uitgevoerd. De dikte 

van het plaggendek varieert tussen 45 cm in het uiterste zuidelijke en westelijke deel van het 

onderzoeksgebied tot 90 cm in het centrale deel. Omdat geen systematisch onderzoek is uitgevoerd 

naar de ouderdom van het plaggendek, is het niet mogelijk om de precieze ontstaansgeschiedenis te 

ontrafelen. Vermoedelijk is het plaggendek ontstaan vanaf het moment dat het laatste erf verlaten is en 

de bewoning zich verder richting het in het westen gelegen lagere landschap verplaatste. Deze 

verschuiving in landgebruik zal, afgaande op de jongste datering van het aardewerk en een 

dendrochronologische datering rond 1340 ergens in de tweede helft van de veertiende eeuw hebben 

plaatsgevonden.  

20.2 De eerste menselijke aanwezigheid: mesolithicum en 
neolithicum 

De oudste resten die het onderzoek heeft opgeleverd, bestaan uit losse vuursteenvondsten. Deze 

dateren deels uit het mesolithicum, terwijl ook het neolithicum vertegenwoordigd is binnen deze 

vondstcategorie. Omdat nergens binnen het onderzoeksgebied sprake is van duidelijke 

vondstconcentraties en bovendien goed determineerbare artefacten ontbreken binnen het vuursteen, 

wordt de aard van de activiteiten die de mens in het mesolithicum en het neolithicum heeft ontplooid 

binnen het onderzoeksgebied niet duidelijk. Aangezien aardewerk uit het neolithicum geheel ontbreekt 

binnen het vondstassemblage, lijkt van bewoning in die periode in ieder geval geen sprake te zijn 

geweest. Duidelijk is wel dat het plangebied in ieder geval vanaf het mesolithicum (periodiek) door 

mensen werd bezocht. 

20.3 Bewoning en grafmonumenten uit de ijzertijd 

De bronstijd en vroege ijzertijd ontbreken geheel in zowel het sporenbestand als binnen het 

vondstspectrum. Geen enkele vondst kan aan deze perioden worden toegeschreven. In deze perioden 

lijkt het plangebied dus niet alleen onbewoond te zijn geweest, maar heeft de mens ook geen andere 

activiteiten ontplooid die sporen hebben nagelaten. Dit beeld sluit aan bij het synthetiserende 

onderzoek dat is uitgevoerd voor de Gelderse Vallei, waaruit blijkt dat dit lagergelegen gebied tot aan 

de midden-ijzertijd wel regelmatig door mensen werd gebruikt, maar dat er van langdurige bewoning 

nauwelijks sprake was.400  

Een serie min of meer rechthoekig gevormde greppels in het noordoostelijke deel van het 

onderzoeksgebied kan mogelijk worden gezien als het restant van een grafveld uit de midden-ijzertijd. 

Vergelijkbare structuren zijn bijvoorbeeld aangetroffen in urnenvelden in Barneveld – Harselaar-Zuid, 

Raalte – De Zegge en Rossum (Ov) en zijn daar geïnterpreteerd als resten van grafmonumenten.401 

Omdat binnen de greppels in Putten geen graven zijn aangetroffen en vondstmateriaal dat eenduidig uit 

de midden-ijzertijd dateert eveneens ontbreekt, is de interpretatie onzeker. Indien het daadwerkelijk 

                                                           
400 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 168-169. 
401 Oude Rengerink 2004; Groenewoudt 1998; De Wit & Bergsma 2008. 
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gaat om de resten van een grafveld, kunnen in de omgeving van het plangebied sporen van bewoning 

worden verwacht. Deze zijn binnen het plangebied zelf niet aangetroffen. 

In de late ijzertijd is wel aantoonbaar sprake van bewoning. Uit deze periode is in het noordelijke deel 

van het onderzoeksgebied een geïsoleerd gelegen erf aangetroffen, op de overgang van een 

dekzandrug naar een lagergelegen deel van het landschap. Het erf bestaat uit een woon-stalboerderij, 

verschillende vierpalige spiekers en twee waterkuilen. De huisplattegrond kan worden toegeschreven 

aan het type Maanen, een gedeeltelijk twee- en gedeeltelijk vierbeukig huis dat met enige regelmaat 

langs de randen van de Gelderse Vallei wordt aangetroffen.402  

Aardewerk dat in sporen op het erf is aangetroffen dateert op basis van versiering, morfologie en het 

voorkomen van plantaardige magering uit de tweede helft van de late ijzertijd. Dit sluit goed aan bij de 

verschillende natuurwetenschappelijke dateringen die beschikbaar zijn voor het huistype Maanen (tabel 

43). Afgezien van enkele huizen van dit type die mogelijk uit de midden-ijzertijd dateren, stammen 

vrijwel alle huisplattegronden uit de (gevorderde) late ijzertijd of het begin van de Romeinse tijd.403  

Vindplaats/plattegrond Gedateerd materiaal Datering Gekalibreerd 2 sigma (Oxcal 4.2) 

Harselaar-Wencopperweg-West 2 verkoold graan 2285 ± 42 BP (Utc-12714) 408-206 BC 

Harselaar-Wencopperweg 3 verkoold graan 2275 ± 40 BP (Utc-12715) 404-207 BC 

Harselaar-Zuid structuur 14 verkoold graan 2090 ± 30 BP (Poz-86209) 195-42 BC 

Harselaar-Zuid structuur 11 verkoold graan 2190 ± 30 BP (Poz-86208) 361-178 BC 

Leusden-De Schammer 12 houtskool 2240 ± 30 BP (GrA-47335) 390-205 BC 

Leusden-De Schammer 10 houtskool 2215 ± 35 BP (GrA-47314) 380-198 BC 

Harselaar-Wencopperweg 4 verkoold graan 2210 ± 42 BP (Utc-12716) 384-179 BC 

Leusden-De Schammer 7 houtskool 2185 ± 35 BP (GrA-47315) 370-164 BC 

Ede-Park Reehorst 88 
houtskool 2150 ± 30 (18C/0147) 360-90 BC 

Leusden-De Schammer 7 houtskool 2135 ± 35 BP (GrA-47349) 353-52 BC 

Leusden-De Schammer 12 houtskool 2135 ± 35 BP (GrA-47294) 353-52 BC 

Driebergen-Lange Dreef 1 verkoold graan 2105 ± 30 BP (Poz-37030) 201-46 BC 

Leusden-De Schammer 6 houtskool 2100 ± 30 BP (GrA-47347) 198-47 BC 

Ede-Park Reehorst 15 
houtskool 

2040 ± 30 (18C/0324) / 2090 ± 30 
(18C/0325) 120-40 BC 

Ede-Park Reehorst 5 houtskool 2050 ± 30 (18C/0150) 170-20 BC 

Harselaar-West-West 101 houtskool 2090 ± 35 BP (GrA-55966) 202-2 BC 

Driebergen-Lange Dreef 1 verkoold graan 2075 ± 30 BP (Poz-37031) 181-1 BC 

Leusden-De Schammer 6 houtskool 2050 ± 30 BP (GrA-47348) 166 BC-20 AD 

Ede-Park Reehorst 89 
houtskool 2030 ± 30 (18P/0331) 120 BC-60 AD 

Wageningen-Mouterijnoort 2 houtskool 1990 ± 30 BP (Beta-369967) 49 BC-72 AD 

Leusden-De Schammer 11 houtskool 1955 ± 55 BP (GrN-31628) 92 BC-212 AD 

Tabel 435. Datering van huizen van het type Maanen in de Gelderse Vallei. 

                                                           
402 cf. Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 73 of Norde 2019, 105-108. 
403 cf. Norde 2019, tabel 7.5. 
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Figuur 196. Structuren uit de late ijzertijd in Putten-Rimpeler (linksboven) en Putten-Husselerveld (rechts onder). 

De structuren zijn afgebeeld op het Actueel Hoogtebestand (AHN2), waarbij rood de hoogste delen van het 

landschap zijn en blauw de laagst gelegen delen. 
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Vergelijkbare huisplattegronden zijn aangetroffen tijdens het onderzoek in het naastgelegen Putten-

Husselerveld. Herinterpretatie van deze opgraving laat zien dat binnen de nederzetting uit de late 

ijzertijd en Romeinse tijd die aldaar is onderzocht twee huizen van het type Maanen bewoond zijn 

geweest (figuur 196).404 Aangezien het erf van Putten-Rimpeler op een afstand van vijfhonderd meter is 

gelegen van de gelijktijdig bewoonde erven in het Husselerveld en het onderzoek geen andere resten 

uit de late ijzertijd heeft opgeleverd, is sprake van een behoorlijk geïsoleerd gelegen erf. Buiten het erf 

zijn geen vondsten aangetroffen die met zekerheid aan de ijzertijd kunnen worden toegeschreven. De 

bewoning in de late ijzertijd binnen het plangebied is dus kleinschalig en kortstondig geweest. 

Vermoedelijk vanaf de midden-ijzertijd en met zekerheid vanaf de late ijzertijd is dus aantoonbaar 

sprake van meer zichtbare menselijke aanwezigheid in het plangebied. Dit hangt waarschijnlijk samen 

met een grotere ontginningsgolf die zich vanaf de midden-ijzertijd verspreidt over de Gelderse Vallei. In 

deze periode vestigden boeren zich niet alleen maar in de hogere delen van het landschap, maar ook 

in lager gelegen delen die vóór die tijd te nat waren om te wonen.405 

20.4 Graven uit de Romeinse tijd 

Bewoningssporen uit de Romeinse tijd ontbreken geheel binnen het onderzoeksgebied. Wel zijn uit 

deze periode verschillende crematiegraven aangetroffen. Verspreid over een terrein met een 

doorsnede van zo’n 35 m zijn vijf crematiegraven en enkele kuilen die mogelijk samenhangen met het 

grafritueel aangetroffen. Daarnaast is een ronde kringgreppel aangetroffen, vermoedelijk het restant 

van een grafmonument. Binnen deze structuur was geen graf meer aanwezig. De graven zijn aan 

weerszijden van een groenstrook aangetroffen, wat duidelijk maakt dat het grafveld niet compleet zal 

zijn opgegraven. Onder de groenstrook kunnen naar verwachting nog meer graven aanwezig zijn. 

De graven zijn 14C gedateerd in de midden- en laat-Romeinse tijd. Drie graven lagen binnen vierpalige 

constructies die zijn geïnterpreteerd als dodenhuisjes. Soortgelijke constructies worden vaker 

aangetroffen in grafvelden in Oost-Nederland uit de laat-Romeinse tijd, onder andere in Ede-

Uitvindersbuurt en Zutphen-Leesten.406 De graven waren vergeleken met andere gelijktijdig gebruikte 

grafvelden goed bewaard en bevatten nog tussen 400 en 1.000 gram verbrande botresten. Onderzoek 

naar de botresten toont aan dat in alle graven jongvolwassen of volwassen personen zijn bijgezet. 

Hoewel de leeftijd van de overledenen niet goed kon worden bepaald, duidt de sterke slijtage van 

wervels in drie van de graven wellicht op een hogere leeftijd. In één graf zijn waarschijnlijk de resten 

van een vrouw bijgezet, van de overige graven was het niet mogelijk om het geslacht van de overleden 

persoon te bepalen.  

Over het grafritueel in de midden- en laat Romeinse tijd rondom de Gelderse Vallei zijn we vrij slecht 

ingelicht. Afgezien van het hierboven genoemde grafveld in Ede-Uitvindersbuurt zijn nauwelijks 

uitgewerkte grafvelden bekend. Uit Oost-Nederland zijn aanzienlijk meer grafvelden bekend, vooral in 

de Achterhoek en Liemers. Afgezien van een groot grafveld in Colmschate-Grote Ratelaar, waar naar 

schatting honderd graven bijgezet zijn geweest, gaat het overwegend om kleine grafvelden. Het aantal 

graven binnen een grafveld bedraagt over het algemeen tussen tien en veertig.407 In verschillende 

opzichten lijkt het grafritueel nog op dat van de midden- en late ijzertijd, met als verschil dat vanaf de 

                                                           
404 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 71. 
405 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 168-169. 
406 Ter Wal & Witte 2013, 60; Van Beek 2009, 237. 
407 Van Beek 2009, 87. 
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Romeinse tijd aanzienlijk meer bijgiften verschijnen in de graven en dat urnbegravingen vaker 

voorkomen dan in de late prehistorie. Ook in Rimpeler waren de resten in één graf bijgezet in een urn. 

Randstructuren zijn over het algemeen zeldzaam in grafvelden uit de Romeinse tijd. Aangezien binnen 

de randstructuur in Putten geen graf is aangetroffen, is het niet duidelijk of deze kringgreppel hoort bij 

het grafveld uit de Romeinse tijd. Het is goed mogelijk dat het gaat om een fenomeen uit de late 

prehistorie en dat het spoor hoort bij de bewoningsfase in de late ijzertijd. 

Het is onbekend waar de nederzetting gezocht moet worden waarvan de bewoners zijn bijgezet in het 

grafveldje in Rimpeler. Vergelijking met Oost-Nederlandse grafvelden maakt duidelijk dat de grafvelden 

in de Romeinse tijd vaak op enige afstand van de bijbehorende nederzetting waren gelegen. 

Grafvelden kunnen wel tot enkele honderden meter verwijderd zijn van de nederzetting, of worden 

fysiek van de nederzettingen gescheiden door landschappelijke elementen, zoals een beekdal. De 

grafvelden waren vermoedelijk wel zichtbaar vanuit de nederzetting.408 

20.5 Nederzetting uit de vroege, volle en late middeleeuwen 

20.5.1 Periodisering 

In de periode tussen de Romeinse tijd en de Karolingische tijd lijkt van enige menselijke aanwezigheid 

geen sprake. Hier komt in de loop van de achtste eeuw verandering in, wanneer een serie erven 

ontstaat met meerdere gelijktijdig bewoonde erven. Binnen het plangebied zijn van deze nederzetting 

twee tot drie gelijktijdig bewoonde boerenerven aangetroffen. Het begin van de vroegmiddeleeuwse 

bewoning lijkt ergens na 750 te kunnen worden geplaatst en kan dus worden gezien als een 

Karolingische ontginning. In tegenstelling tot veel nederzettingen op de Veluwe is dus geen sprake van 

een oorsprong in de Merovingische periode. Dat de omgeving van Putten al zeker in de Merovingische 

bewoond was, wordt onder andere duidelijk uit het Merovingische grafveld dat aan het begin van de 

twintigste eeuw is opgraven in Krachtighuizen. In Rimpeler kan echter geen enkele vondst aan deze 

periode worden toegeschreven. Hetzelfde lijkt op te gaan voor het naastgelegen Husselerveld. Hoewel 

gebouw 29 in die opgraving volgens de onderzoekers mogelijk kan worden gezien als een huis uit de 

zesde eeuw, ontbreken vondsten uit de Merovingische tijd.409 

De tweede helft van de achtste eeuw wordt gezien als een periode waarin een grote ontginningsgolf 

van start gaat. In de Karolingische tijd werden niet alleen de nog onbewoonde delen van de Hoge 

Veluwe ontgonnen, maar ook de lagergelegen gebieden, waaronder de Gelderse Vallei ten westen van 

Putten.410 Voor deze periode schetst Van Beek in Oost-Nederland eveneens een sterke toename van 

het aantal nederzettingsterreinen. Vaak liggen de nederzettingen uit de achtste en negende eeuw op 

locaties waar geen oudere nederzettingsresten voorkomen. Dit wordt deels veroorzaakt door het feit 

dat nederzettingen in deze periode verschoven naar de lagere flanken en randen van dekzandruggen, 

anderzijds wordt rekening gehouden met de stichting van nieuwe nederzettingen in voorheen 

onbewoonde gebieden.411 Om nieuw gestichte nederzettingen daadwerkelijk te herkennen is echter 

grootschalig onderzoek nodig, waarbij zowel de hogere- als de lagere delen van het landschap worden 

onderzocht. Alleen op die manier kan worden uitgesloten dat op korte afstand van een nederzetting uit 

de Karolingische tijd toch een oudere nederzetting aanwezig is in een hoger gelegen gedeelte van het 

                                                           
408 Van der Velde 2011, 274. 
409 Blom & Van Waveren 2005, 43-44; Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 130. 
410 Heidinga 1984, 183. 
411 Van Beek 2009, 448-449. 
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landschap. Als wordt gekeken naar Putten-Rimpeler en Putten-Husselerveld, lijkt aan deze voorwaarde 

te zijn voldaan en kan dus worden gesteld dat de nederzetting onderdeel uitmaakt van de hierboven 

beschreven ontginningsgolf.  

De toename van het aantal nieuwe nederzettingen in de tweede helft van de achtste eeuw hangt 

wellicht samen met de veranderende bezitsverhoudingen die in deze periode plaatsvinden. Vanaf de 

tweede helft van de achtste eeuw worden deze bezitsverhoudingen geïnstitutionaliseerd en wordt het 

Christelijke landschap gevormd. Zowel de introductie van het domeinstelsel als de stichting van kerken 

en parochies zijn hier duidelijke voorbeelden van. Deze ontwikkeling leidde uiteindelijk tot de fixatie van 

dorpen en de inrichting van domeingoederen.412 

20.5.2 Nederzettingsstructuur en ontwikkeling 

Veruit de meeste gebouwen die tijdens het onderzoek in Rimpeler zijn opgetekend, stammen uit de 

vroege middeleeuwen. Met vroege middeleeuwen wordt hier de periode van de tweede helft van de 

achtste eeuw tot en met de tiende eeuw bedoeld. Maar liefst 18 huisplattegronden en 47 bijgebouwen 

zijn aan deze periode toegeschreven. Uit de volle en late middeleeuwen dateren zes hoofdgebouwen 

en 16 bijgebouwen, zowel grotere schuren als kleinere roedenbergen.  

De hoofdgebouwen zijn toe te schrijven aan zeven verschillende gebouwtypes, die de complete periode 

van de tweede helft van de achtste eeuw tot en met de eerste helft van de veertiende eeuw omvatten. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de bewoning ergens in die periode onderbroken is geweest. Hiermee is 

voor het eerst een compleet overzicht van de ontwikkeling van huizen op de Veluwe verkregen 

gedurende de tweede helft van de vroege middeleeuwen tot en met de late middeleeuwen. Het 

onderzoek vormt dan ook een belangrijke aanvulling op het onderzoek dat is uitgevoerd in Kootwijk, 

waar huisplattegronden uit de late middeleeuwen geheel ontbreken.  

Dankzij de uitstekende conservering van de nederzetting waren bovendien zeer veel ondiepe sporen 

van bijvoorbeeld hekwerken bewaard, wat het mogelijk maakt om individuele erven te onderscheiden. 

Dit maakt het mogelijk om niet alleen de statische ontwikkeling van de gebouwplattegronden te volgen, 

maar het geeft ons ook een goede indruk van de ontwikkelingen op intra-nederzettingsniveau.  

De vroegmiddeleeuwse nederzetting in Rimpeler lijkt planmatig te zijn ingedeeld. De erven worden 

omgeven door aansluitende hekwerken, daarnaast zijn binnen de erven verschillende afzonderlijke 

blokken gevormd, eveneens door hekwerken. Een soortgelijke indeling is zichtbaar in de gelijktijdig 

bewoonde nederzetting van Kootwijk.413 Hoewel deze opgraving niet tot in detail is uitgewerkt, tonen de 

gepubliceerde schematische weergaven vergelijkbare blokken die door hekken geplaatst in 

standgreppels worden begrensd (figuur 197).  

                                                           
412 Van der Velde 2009, 181. 
413 Vergelijk Heidinga 1984, figuur 1,1:9; Heidinga 1973, figuur 5. 
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Figuur 197. Vergelijking van de inrichting van de nederzettingen in Kootwijk (boven) en Putten-Rimpeler (onder). 

Naar Heidinga 1973, fig. 5. 
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Ook in de gelijktijdig bewoonde nederzetting in Uddel zijn vergelijkbare standgreppels opgetekend 

waarvan de opgravers veronderstellen dat hierin hekwerken geplaatst zijn geweest. Deze zijn als 

gevolg van de opgravingsmethodiek, waarbij alleen bouwblokken zijn onderzocht en dus geen 

aansluitend terrein is opgegraven, niet systematisch onderzocht. Een gedetailleerde vergelijking met de 

inrichting van dit nederzettingsterrein is dus niet mogelijk.  

De erven in Rimpeler hebben afmetingen tussen 105 x 46 m en 120 x 100 m. De blokken binnen de 

erven in Rimpeler lijken deels een functionele onderverdeling van de erven te vormen. Zo is een deel 

van de roedenbergen gelegen binnen ovale of rechthoekige percelen, vermoedelijk om de gewassen 

die binnen de roedenbergen waren opgeslagen te beschermen tegen dieren die op het erf aanwezig 

waren. De functie van de overige blokken binnen het erf kon buiten het woon- en staldeel niet worden 

bepaald. Een reconstructie van de omvang van de erven met de plaatsing van de gebouwen is 

weergegeven in figuur 198. 

 

Figuur 198. Schematische reconstructie van de erven uit de vroege middeleeuwen, inclusief de ligging van de 

hoofd- en bijgebouwen. De nummering van de erven geeft de chronologische ontwikkeling weer van oud (1) naar 

jong (4). 

De huisplattegronden laten zich goed vergelijken met de typologie die door Heidinga is opgesteld voor 

de nederzetting Kootwijk. De vroegste fase wordt vertegenwoordigd door huizen van het type A2, waar 

in Rimpeler vier exemplaren zijn gevonden. Het gaat om bootvormige huizen met een lengte tussen 

14,5 en 25,2 meter. Hiermee is in het midden van het land, vergeleken met Oost-Nederland, al vroeg 

sprake van bootvormige huizen. In Kootwijk dateren de eerste bootvormige huizen al uit het einde van 
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de zevende eeuw.414 In delen van Oost-Nederland gaat deze huisvorm pas in de loop van de negende 

eeuw het beeld bepalen. Van der Velde ziet in de opkomst van bootvormige huizen in Oost-Nederland, 

samen met de opkomst van kogelpotaardewerk, een aanwijzing voor toenemende incorporatie binnen 

de Frankische invloedssfeer.415 Opvallend is dat in Rimpeler het door Heidinga gedefinieerde type D1 

niet is vertegenwoordigd. Er zijn wel structuren aangetroffen met een overeenkomstige opbouw, maar 

hierbij gaat het niet om hoofdgebouwen. Deze structuren worden namelijk op basis van associatie met 

een hoofdgebouw binnen hetzelfde erf geïnterpreteerd als schuur. Of het bij het door Heidinga 

beschreven type D1 daadwerkelijk om huizen gaat is dus niet zeker. De gebouwtypologie in Rimpeler 

eindigt met forse bootvormige huizen die aan beide zijden zijn voorzien van brede kubbingen. Deze 

huizen worden gedateerd tot in de dertiende eeuw en mogelijk zelfs tot in de veertiende eeuw. De 

datering tot in de veertiende eeuw is gebaseerd op de datering van een waterput op het meest 

noordelijk gelegen erf, waarbij wordt opgemerkt dat deze waterput ook bij een jonger erf kan horen dat 

buiten het onderzoeksgebied is gelegen. 

De oorsprong van de nederzetting lijkt te liggen binnen een groot, min of meer rechthoekig erf dat 

wordt omgeven door een zwaar uitgevoerd hekwerk. Dit hek was geplaatst in een standgreppel waarin 

op regelmatige afstand van elkaar palen waren geplaatst. Direct buiten de standgreppel waren op 

regelmatige afstand iets zwaarder uitgevoerde palen geplaatst, waarmee het geheel de indruk wekt van 

een palissade. Het terrein dat hierdoor wordt afgebakend heeft een omtrek van ruim 300 m. Het erf is 

vermoedelijk al vrij snel uitgebreid, waarbij zowel ten zuiden als ten westen een nieuw erf is opgericht 

(figuur 198). De drie erven zijn vanaf dat moment bewoond geweest tot ongeveer 850 of uiterlijk 900. In 

die periode is het hoofdgebouw binnen hetzelfde erf één of twee keer herbouwd. Naast het 

hoofdgebouw, dat kan worden gezien als een woonstalhuis, bestonden de erven uit een bootvormige 

schuur, een of meerdere hutkommen, een of meerdere roedenbergen en een waterput. 

In tegenstelling tot gelijktijdige nederzettingen op andere delen van de Veluwe, heeft binnen de 

vroegmiddeleeuwse nederzetting van Putten-Rimpeler geen metaalproductie plaatsgevonden. Het 

onderzoek heeft wel verschillende ijzerslakken en fragmenten schroot opgeleverd die duiden op 

kleinschalige ijzerbewerking, maar niet op ijzerproductie. Dit staat in schril contrast tot de 

hoeveelheden die bijvoorbeeld recentelijk zijn aangetroffen tijdens onderzoek van een nederzetting in 

Uddel. Dat er geen ijzerproductie heeft plaatsgevonden wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan 

grondstoffen; het onderzoek heeft namelijk een grote hoeveelheid moerasijzererts opgeleverd. Dit had 

uitstekend kunnen dienen als grondstof voor ijzerproductie, maar heeft kennelijk een andere functie 

gehad. Naast het gebrek aan aanwijzingen voor ijzerproductie (of andere ambachten) is het geringe 

aantal hutkommen opvallend vergeleken met nederzettingen als Kootwijk of Uddel. Beide 

nederzettingen hebben meer dan 100 hutkommen opgeleverd, terwijl dit gebouwtype in Putten slechts 

zestien keer is aangetroffen. Dit lijkt erop te wijzen dat de nederzetting in Rimpeler een ander soort 

functie heeft gehad. Wat deze functie is geweest, wordt echter niet duidelijk uit de vondsten of uit het 

botanisch onderzoek. Het botanisch onderzoek duidt op de verbouw van rogge en gerst, daarnaast 

werd het menu aangevuld met pruim en in het wild verzamelde noten (onder andere hazelnoot) en 

vruchten (sleedoorn, braam, vlier). Verder is vlas gebruikt voor de productie van olie of vezels. Als 

gevolg van de slechte conserverende omstandigheden van de zandgrond blijft ons beeld over de 

landbouw en veeteelt helaas vrij beperkt. 

                                                           
414 Heidinga 1984, 45. 
415 Van der Velde 2015, 187. 
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Figuur 199. Ligging van de vroegmiddeleeuwse huizen, waterputten en hutkommen in Putten-Rimpeler en Putten-

Husselerveld. 
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De metalen vondsten geven een aanvullend inzicht in de functie van de nederzetting. Hierbij zijn de 

naar verhouding hoge percentages voor paardentuig en vervoer, en nijverheid en ambachten opvallend. 

In die laatste functiegroep vallen met name de landbouwwerktuigen, de vondsten geassocieerd met 

metaalbewerking en de gereedschappen voor textielbewerking op. Hieruit blijkt dat de nederzetting een 

agrarische functie had, er op kleine schaal metalen voorwerpen werden vervaardigd en er wol verwerkt 

werd tot kleding. 

Naast landbouw en veeteelt maken vondsten als fragmenten van een glazen trechterbeker, het uit de 

Eifel geïmporteerde aardewerk en de fijn afgewerkte doorboorde wetstenen duidelijk dat de 

nederzetting deel uitmaakte van internationale handelsnetwerken. Of hiermee van enige welvaart 

sprake was, is op basis van de vastgestelde materiële cultuur niet vast te stellen. Glazen 

trechterbekers worden wel vaak gezien als statusproduct, maar deze vondst alleen is te weinig om daar 

daadwerkelijk van te kunnen spreken.  

Hoewel de vondsten dus geen of weinig informatie leveren over de status of functie van de erven, toont 

met name de uitleg en de palissade-achtige omheining van het vroegste erf dat we hier wellicht niet 

met een eenvoudig boerenerf te maken hebben. Het hoofdgebouw op het erf is aanzienlijk groter dan 

de andere huizen, bovendien was het merendeel van de hutkommen op dit erf geplaatst. De opbouw 

van het erf doet denken aan domeinhoven (waar een domeinheer of een ministeriaal namens 

bijvoorbeeld een klooster of kerk het domein exploiteerde) in bijvoorbeeld Zutphen of Deventer. Deze 

functie komt overigens niet naar voren uit het historisch onderzoek. 

De vroegmiddeleeuwse nederzetting sluit aan op gelijktijdig bewoonde erven die in het verleden zijn 

onderzocht binnen het naastgelegen onderzoeksgebied Putten-Husselerveld (figuur 199).416 De erven 

binnen beide opgravingen lijken min of meer dezelfde indeling te hebben gehad. Wel is het verschil in 

oriëntatie van de huizen opvallend. De huizen in Rimpeler zijn oost-west tot noordoost-zuidwest 

gericht, terwijl de huizen in Husselerveld overwegend noordwest-zuidoost georiënteerd zijn. Verder lijkt 

de bewoning van zowel Husselerveld als van Rimpeler zich in de loop van de tijd richting het westen te 

verplaatsen. Dit wijst er op dat beide nederzettingen een eigen, maar vergelijkbare ontwikkeling hebben 

gekend. Interessant in die context is dat uit het historisch-geografisch onderzoek naar voren komt dat 

het plangebied Rimpeler onder de goederen van het klooster van Werden valt, terwijl het Husselerveld 

voor een groot gedeelte viel onder bezit van de Abdinghof in Paderborn, waarvan de bezittingen 

werden beheerd vanuit de Kelnarij in Putten. 

Als wordt gekeken naar de verspreiding van de huizen en waterputten lijken in Putten-Husselerveld 

twee erven bestaan te hebben waarbinnen, evenals in Rimpeler, het hoofdgebouw enkele keren is 

herbouwd. De erven bestonden naast het hoofdgebouw uit een of meerdere hutkommen, een waterput 

en vijfpalige roedenbergen. Alle waterputten hadden een putschacht die was vervaardigd uit een 

uitgeholde boomstam. Evenals in Rimpeler zijn ook in Husselerveld de hutkommen zeer ongelijk 

verdeeld over de nederzetting, wat wellicht duidt op een onderverdeling van de erven qua status of 

functie. De meeste hutkommen liggen geconcentreerd rondom huis 10/12.417 Hoewel de standgreppels 

binnen het opgegraven areaal zeer gefragmenteerd zijn, lijken ook de erven op Husselerveld min of 

meer rechthoekig van vorm te zijn geweest. Aan de fasering van deze nederzetting wordt in de 

                                                           
416 Blom & Van Waveren 2005. 
417 Vergelijk Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, 131. 
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basisrapportage weinig aandacht geschonken. Het vondstmateriaal maakt duidelijk dat de erven 

bewoond zijn geweest van de tweede helft van de achtste eeuw tot en met de negende eeuw. 

De erven uit de vroege middeleeuwen in plangebied Rimpeler worden in de tiende eeuw opgevolgd 

door vier erven waarop een hoofdgebouw van het type D2 werd geplaatst. De erven bevinden zich 

langs de randen van de dekzandrug, op de overgang naar lagergelegen gebied. Drie van de vier erven 

zijn slechts kortstondig bewoond geweest. In de sporen van de gebouwen zijn geen aanwijzingen voor 

eventuele verbouw- of herbouw fases zichtbaar. Uitzondering geldt voor structuur 72, 73 en 75, die 

elkaar op vrijwel dezelfde locatie opvolgen. De huizen lijken buiten de vroegmiddeleeuwse, door 

hekwerken omgeven erven te liggen. Het is niet duidelijk op welke wijze de erven in de tiende eeuw 

begrensd werden. 

Aan geen van de erven uit de tiende eeuw kunnen met zekerheid waterputten, bijgebouwen of 

hutkommen worden gekoppeld. Omdat de meeste huizen van het type D2 aan de rand van het 

onderzoeksgebied zijn gelegen kan het niet worden uitgesloten dat deze net buiten beeld blijven. Er 

zijn geen hutkommen aangetroffen die in de tiende eeuw gedateerd kunnen worden. Het gebruik van dit 

type bijgebouw lijkt beperkt tot de Karolingische tijd. 
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Figuur 200. Hoofdgebouwen van het type D2 uit de tiende eeuw. 
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In de volle middeleeuwen zijn in Rimpeler vermoedelijk twee of drie erven gelijktijdig bewoond 

geweest.418 Deze erven bevonden zich in een lager deel van het landschap ten opzichte van de erven 

uit de voorgaande Karolingische tijd, wat wordt geïllustreerd in figuur 201. Gebouwen van het type D2 

uit de tiende eeuw liggen, zoals hierboven al benoemd, aan de rand van deze hogere kop, terwijl de 

gebouwen uit de elfde tot en met de dertiende eeuw in een duidelijk lager deel van het landschap zijn 

gelegen. 

 

Figuur 201. Hoogteligging van de hoofdgebouwen uit de vroege middeleeuwen (links) ten opzichte van de 

gebouwen uit de volle- en late middeleeuwen (rechts). 

De verschuiving van de erven naar de lagere delen van het landschap kan op verschillende manieren 

worden verklaard. Een eerste verklaring kan zijn dat de verschuiving werd veroorzaakt door 

ruimtegebrek en een grotere behoefte aan goede landbouwgronden. De erven waren immers gelegen 

op hogere gronden en zullen bovendien als gevolg van de aanrijking met voedingsstoffen uit afval op 

het erf extra vruchtbaar zijn geweest. Door de nieuwe erven te vestigen op lagergelegen gronden kwam 

deze grond beschikbaar als akkergrond. 

Ten tweede kan de verschuiving van de bewoning naar de lagere delen van het landschap veroorzaakt 

zijn door het dalen van de grondwaterstanden tussen de tweede helft van de achtste eeuw en de eerste 

helft van de veertiende eeuw, een beeld dat ook is geschetst voor de Gelderse Vallei.419 De daling van 

het grondwater hangt waarschijnlijk samen met een relatief droge klimaatfase. In de tiende eeuw leidde 

een extreme en langdurige droogte zelfs tot een ernstig watertekort op de Veluwe. 420 In Kootwijk heeft 

deze droogte er zelfs toe geleid dat de nederzetting uiteindelijk werd verlaten. Afgaande op de 

                                                           

418 Blom & Van Waveren 2005, 184. 
419 Scholte Lubberink, Keunen & Willemse 2015, §6.3. 
420 Heidinga 1984. 
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doorlopende bewoning in Rimpeler is het in Putten zo ver niet gekomen, maar dat de 

grondwaterspiegel sterk daalde in deze periode is wel duidelijk. 

De erven uit de volle- en late middeleeuwen kunnen aan twee fases worden toegeschreven. In de 

eerste fase hebben twee grote erven bestaan, in de tweede fase drie. Vooral de opbouw van deze 

laatste bewoningsfase is opvallend. Alle drie de erven worden gedeeltelijk omgeven door een brede 

greppel. Omgreppelde erven worden in Oost-Nederland zelden aangetroffen, maar worden met name in 

Zuid-Nederland in verband gebracht met de elite. Opvallend is dat deze bijzondere status alleen 

zichtbaar is in de aard van de gebouwen en het feit dat de erven omgeven zijn door een opvallende 

greppel, maar dat deze status nauwelijks weerspiegeld wordt in de materiële cultuur. Zo duiden in 

bijvoorbeeld Someren slechts twee metaalvondsten op een mogelijk hogere status van de bewoners.421  

Op de omgreppelde erven lijken het hoofdgebouw en twee forse bootvormige schuren een vaste 

eenheid te vormen. In alle gevallen zijn de beide schuren naast elkaar in een v-vorm ten opzichte van 

het hoofdgebouw geplaatst. Deze invulling van het erf wordt vaker waargenomen (onder andere in 

Barneveld-Harselaar-Zuid, Voorthuizen en in Harskamp) en lijkt kenmerkend te zijn voor de westelijke 

Veluwe.422 Naast deze typische erfindeling is het hoofdgebouw structuur 24 opvallend. Dit huis had een 

zeer zware opbouw en was mogelijk gedeeltelijk voorzien van een verdieping. Een goede parallel voor 

dit gebouw wordt gevonden in Barneveld – Harselaar-Zuid (Wedichem), dat is onderzocht op het erf 

van een wildforster. In de sporen van het huis in Rimpeler is een indrukwekkende hoeveelheid 

geïmporteerd Pingsdorf aardewerk aangetroffen, wat mogelijk duidt op een hogere status. Waar een 

eventuele hogere status bij het aardewerk moeilijk aantoonbaar is, geldt dat niet voor een gevestknop 

van een zwaard, een zogenaamde pommel. De vondst van deze zwaardpommel zou er eventueel op 

kunnen wijzen dat de bewoners van huis structuur 4 ministerialen van de abdij van Werden waren.  

Naast aanwijzingen voor normale rurale erven zijn dus verschillende aanwijzingen dat sprake is van 

een afwijkende functie of status. In dat licht is het interessant om terug te keren naar het de in 

hoofdstuk 6 beschreven historische bronnen. In de oorkonde uit 855, is sprake van In pago qui dicitur 

Felua in uivo qui dicitur Puthem, et in alio uivo qui dicitur Hotseri, mansos dominicales III tres.423 Hieruit 

kan worden opgemaakt dat er twee nederzettingen of gemeenschappen binnen het grondgebied van 

het latere Putten bestonden: Putten en Hussel. Na een administratieve herverdeling, mogelijk 

omstreeks 1100-1150, is sprake van een curtis in Putten, een hof, die tegelijk dan ook als hof voor alle 

bezittingen op de Veluwe functioneerde. Vanaf dat moment zal een eventuele hof in Hussel een stapje 

hebben moeten terugdoen, zoals we hierboven geschetst hebben. Tot de twaalfde eeuw vielen er nog 

relatief veel erven in de Werdense rekening administratief onder Hussel, in de dertiende eeuw vielen er 

nog maar 3 erven onder Hussel. In de loop van de tijd heeft dus een statusverlaging plaatsgevonden. 

Als de naam van de vroegmiddeleeuwse nederzetting Hussel (Hotseri) was, is dus die naam aan één 

van de verplaatste boerderijen blijven plakken, namelijk het latere erf Groot Hussel. Het lijkt geen 

gekke gedachte dat de boerderij die de naam meenam, ook al vóór de verplaatsing het belangrijkste erf 

was. Die groeide vervolgens in de volle middeleeuwen uit tot de forse boerderij, die spoedig daarna 

(eerste helft 12e eeuw) echter functie verloor toen het Schoutmansgoed de enige, gecentraliseerde hof 

voor alle Werdense erven in Putten werd. De laatmiddeleeuwse opvolger wijkt in vorm en omvang dan 

ook niet meer af van de andere erven. Het is goed mogelijk dat een van de afwijkende erven in 

                                                           
421 Hoogendijk en Hiddink 2015, 65. 
422 Vergelijk Meurkens 2018; Brouwer, in voorbereiding; Knippenberg 2016. 
423 Kötschke, 1978, 11. 
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Rimpeler in oorsprong teruggaat tot de hof van Hussel. Of in dat geval het eerder besproken omheinde 

erf daarmee geïdentificeerd mag worden is niet zeker. De ontwikkeling naar één centrale hof voor al 

het bezit op dit deel van de Veluwe, en wel in Putten, doet denken aan de situatie in Raalte. Daar 

verloren negen lokale hoven hun functie ten gunste van een aantal centrale hoven, van verschillende 

rechthebbenden op de grond, in Salland. Spek plaatst dit fenomeen rond 1300. Hij benadrukt 

bovendien de archeologische potentie van de doorgaans veel grotere omvang van de oude lokale 

hoven dan de overige boerderijen.424 De hypothese dat Putten en Hussel hun eigen lokale hoven 

kenden voordat er sprake was van de centralisatie naar één hof van Werden op de Veluwe, te Putten, 

wordt door zowel de omvang van de opgegraven huisplattegronden, als door de schriftelijke bronnen 

(herordening van het domein), als door de parallel in Raalte ondersteund. 

Nadat het laatste erf in de loop van de dertiende of mogelijk veertiende eeuw is verlaten, is het gehele 

onderzoeksgebied in gebruik genomen als landbouwgrond en zijn er, afgezien van een serie 

bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog, geen activiteiten meer die in het archeologische vlak sporen 

hebben achtergelaten. 

                                                           
424 Spek e.a., 2010, 108-110. 
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1 9 1 611 1594 0 COUPE OXB < 3 mm - - - - - 8,6 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm - - - - 2266 131,1 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. - 8 1,8 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Diafyse - - - 132 33,2 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Epifyse - - - 7 1,2 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 25 5,4 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Viscerocranium Maxilla/mandibula - Alveolus 1 0,1 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 1 0,2 Adolescent-volwassen - - Waarschijnlijk één van de wortels van een molaar

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm - - - - 18 4,3 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Processus transversus 1 0,2 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. - 3 1,4 - - Osteofytvorming -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Falanx, voet, proximaal - Half compleet 1 0,1 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 1 3,2 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 5 11,1 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse - - - 40 28,6 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Epifyse Humerus - Trochlea 1 0,2 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Misc. Calcaneus - Facies articularis talaris posterior 1 0,8 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Misc. Talus - Sinus tarsi 1 1,0 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Rechts Pars petrosa 1 1,8 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium - - - 9 4,6 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula - Spinae mentalis 1 1,6 - - - -

1 9 1 611 1594 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula - - 7 3,4 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 974 73,6 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 18 2,5 - - Osteofytvorming -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 99 29,1 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 3 0,4 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 24 6,0 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Os zygomaticum - - 1 0,2 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 1 0,4 Adolescent-volwassen - - Mandibulaire M3?

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement Rechts? Tandwortels 1 0,4 Adolescent-volwassen - - FDI46 of 47?

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 17 2,7 Adolescent-volwassen - - Minimaal 7 elementen

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 52 9,7 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal C-wervel n.v.t. Foramen transversarium 1 0,4 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Sternum n.v.t. Incisura jugularis 1 0,9 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Sacrum n.v.t. Facies auricularis 2 1,1 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 36 31,3 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 5 1,9 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale - Processus mastoideus 1 0,3 - - - Geslachtsbepaling niet mogelijk

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os sphenoidale n.v.t. - 2 0,5 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os frontale/os parietale - Sutura coronalis 1 0,7 Jongvolwassen - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 19 9,5 - - - -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Caput, links 1 0,4 - - OA -

1 9 1 612 1594 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Linea mylohyoidea 8 8,0 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 489 37,0 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel - Corpus 1 0,1 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 47 17,9 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 1 0,2 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 29 6,9 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Spinae mentalis 1 0,2 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Os frontale n.v.t. Margo supraorbitalis 1 0,3 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 2 0,5 Adolescent-volwassen - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 22 8,6 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Os ilium - Acetabulum 1 0,7 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 1 3,5 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Femur - Linea aspera 2 5,5 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 4 10,3 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 31 28,5 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 6 7,8 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Links Pars petrosa + porus acusticus internus 1 1,6 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 16 13,9 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Os frontale n.v.t. Margo supraorbitalis, links + incisura supraorbitalis, links 1 0,8 - - - -

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Os zygomaticum Links Half compleet 1 1,0 - - - Tuberculum marginale

2 9 1 613 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Maxilla - Margo infraorbitalis 1 1,3 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OXB < 3 mm - - - - - 19,7 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OXB < 3 mm Diafyse - - - 11 1,2 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OXB < 3 mm Epifyse - - - 1 0,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB < 3 mm Epifyse Falanx, indet. - Articulatievlak, distaal 1 0,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB < 3 mm Viscerocranium Gebitselement - - 4 0,2 Adolescent-volwassen - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 673 71,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. - 7 1,8 - - Osteofytvorming -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 146 71,0 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse Falanx, indet.? - - 1 0,3 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 2 0,5 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium Os temporale - Porus acusticus externus 2 1,3 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 11 3,6 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Processus alveolaris 1 0,3 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 20 9,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Scapula Links Spina scapulae 1 1,8 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 5 4,8 - - Osteofytvorming -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - Tuberositas tibiae 1 1,3 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Ulna - - 1 1,4 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Femur - Linea aspera 2 2,7 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Radius - - 5 9,9 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 3 10,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 5 11,6 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 71 78,7 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 7 2,2 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os sphenoidale - - 1 0,4 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os frontale n.v.t. Sinus frontalis + incisura supraorbitalis 1 2,1 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 28 21,4 - - - -

2 9 1 617 1598 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula - Corpus 2 2,3 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OXB < 3 mm - - - - - 115,5 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 407 49,3 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel - - 9 2,1 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 146 61,8 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 16 4,6 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Misc. Os lunatum - - 1 0,2 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium Os temporale - Pars petrosa 1 0,5 - - - -



3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 12 4,3 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 39 13,9 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel - - 3 1,0 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - O.a. margo interosseus 6 18,0 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 7 19,0 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Femur - O.a. linea aspera 6 22,2 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 86 85,2 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Radius Links Articulatievlak, distaal 1 0,3 Volwassen - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Humerus - Capitulum 1 0,6 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 3 1,5 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Misc. Os lunatum Links Half compleet 1 0,5 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Misc. Calcaneus - Tuber calcanei 1 1,2 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale - Processus zygomaticus 1 0,8 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Links Pars petrosa 1 3,2 - - - -

3 9 1 320 1655 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 9 8,2 - - - -

4 9 1 328 1765 0 COUPE OXB < 3 mm - - - - - 1,0 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OXB < 3 mm - - - - - 145,5 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm - - - - 1725 79,0 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Axiaal Rib - - 1 0,1 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Articulatievlak 13 2,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Diafyse - - - 111 23,4 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Epifyse MC/falanx, hand - - 7 1,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Epifyse - - - 14 2,0 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Neurocranium Os temporale Rechts Porus acusticus externus 1 0,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 11 2,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 5 0,5 Adolescent-volwassen - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB 3-10 mm Viscerocranium - - - 6 0,9 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm - - - - 86 15,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Os pubis Links Symphysis pubica 1 0,2 - - - Geslachts- of leeftijdsbepaling niet mogelijk

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Os coccyx n.v.t. Co2? 1 0,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Rib - Diafyse 1 0,4 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Os ilium - Corpus 1 0,7 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Os pubis - Ramus superioris ossis pubis 1 1,1 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Articulatievlak 8 1,5 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 5 2,4 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Falanx, hand, intermediair - - 1 0,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Falanx, hand, proximaal #1 - - 1 0,5 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Ulna Rechts - 1 1,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 1 4,5 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Radius - - 5 5,1 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Humerus Rechts - 1 6,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 3 8,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Femur - - 3 8,4 - - - Grootste fragment: 65 mm

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse Ulna - - 6 9,4 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Diafyse - - - 83 37,8 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Epifyse Tibia - Articulatievlak, proximaal 2 1,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Epifyse Humerus/femur - Caput humeri/caput femoris 7 6,3 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os occipitale n.v.t. Sulcus sinus transversi 1 0,6 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os frontale n.v.t. Sinus frontalis + crista frontalis 1 0,7 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os frontale/os parietale - Sutura coronalis 1 0,9 Jongvolwassen - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os sphenoidale n.v.t. - 1 1,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Links Porus acusticus internus 1 1,7 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Neurocranium - - - 29 18,8 Adolescent-volwassen - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Linea mylohyoidea 1 0,4 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Spinae mentalis 1 1,1 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Corpus 1 1,2 - - - -

5 33 1 1938 9341 0 COUPE OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Processus alveolaris 4 1,5 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 935 69,8 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. - 4 0,9 - - Osteofytvorming -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse Fibula - - 1 0,8 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse Radius - - 2 1,7 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 104 30,9 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse Falanx, hand, proximaal - Articulatievlak, proximaal 1 0,2 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse Radius - Articulatievlak, distaal 1 0,3 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 12 2,2 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium Os occipitale n.v.t. Processus basilaris 1 0,4 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 5 1,8 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Viscerocranium Gebitselement - Tandwortels 2 0,3 Adolescent-volwassen - - 2 elementen, waarvan één mogelijk een mandibulaire molaar

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 55 14,1 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Scapula Rechts Fossa glenoidalis 1 0,7 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Sacrum n.v.t. Facies auricularis, rechts 1 1,4 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Articulatievlak 4 2,1 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Os ilium - Corpus 1 4,2 - - - Met name de wervellichamen zijn bij dit individu zeer compleet bewaard, ondanks crematie

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 10 10,5 - - Osteofytvorming -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Radius - - 1 1,4 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus Links Diafyse, proximaal; Sulcus intertubercularis 1 1,5 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Rib - - 6 7,4 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 6 12,3 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 6 15,1 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 65 52,5 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse MT1 - Articulatievlak, distaal 1 0,8 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Femur - Articulatievlak, distaal 1 1,0 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 3 1,3 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Links Pars petrosa 1 2,0 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 8 16,6 - - - -

6 33 1 1936 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Os frontale n.v.t. Arcus superciliaris, rechts 1 1,4 - - - Inclusief incisura supraorbitalis

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm - - - - 2108 231,9 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Os hyoideum n.v.t. Corpus 1 0,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Pediculus 4 1,3 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 20 5,8 - - Osteofytvorming -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse Fibula - - 2 1,1 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse Radius - - 2 1,7 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Diafyse - - - 227 109,0 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse Radius - Articulatievlak, proximaal 1 0,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Epifyse - - - 27 5,8 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB 3-10 mm Neurocranium - - - 30 11,4 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm - - - - 70 37,1 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Atlas (C1) n.v.t. Articulatievlak 1 0,5 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Axis (C2) n.v.t. Dens axis 1 1,0 > 12 y - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal C-wervel n.v.t. Corpus 1 1,1 - - Tekenen van DDD -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Articulatievlak/pediculus 7 4,3 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Rib Rechts - 1 4,5 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal Wervel n.v.t. Corpus 14 10,0 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Axiaal L-wervel n.v.t. Half compleet 2 12,0 Adolescent-volwassen - Tekenen van DDD (en DISH??) Twee wervels

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - Tuberositas tibiae 1 1,5 - - - -



6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Ulna - - 3 8,0 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Radius - - 5 16,6 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Femur - - 6 17,5 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Humerus - - 9 28,4 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse Tibia - - 11 35,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Diafyse - - - 108 123,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Scapula - Fossa glenoidalis 1 0,8 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Falanx, hand, proximaal - Articulatievlak, proximaal + distaal 3 1,6 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse Femur Rechts Articulatievlak, distaal 1 3,5 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Epifyse - - - 16 11,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Misc. Os lunatum Links Bijna compleet 1 0,9 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Misc. Talus - Trochlea talaris 2 1,3 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os sphenoidale - - 1 1,0 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale - Pars petrosa 1 1,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium Os temporale Rechts Processus mastoideus 2 7,0 - (P)F? - Processus mastoideus slechts gedeeltelijk te beoordelen

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Neurocranium - - - 25 34,2 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Caput mandibulae, rechts 1 1,5 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Processus alveolaris 1 1,6 - - - -

6 33 1 1937 9343 0 AFWERK OMB > 10 mm Viscerocranium Mandibula n.v.t. Corpus 5 9,2 - - - -

7 33 0 1944 9350 0 COUPE OXB < 3 mm - - - - - 0,3 - - - -

Totaal 12340 2713,3
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1. Inleiding 
 

Tijdens het archeologische onderzoek door archeologen van RAAP Regio Oost 

onder leiding van drs. Eric Norde zijn in het plangebied Putten-Rimpeler 

bewoningssporen van een nederzetting uit de dertiende eeuw opgegraven. In 

werkput 8 werd daarbij een waterput met een houten bekisting aangetroffen 

(spoor 1071). Onderin de waterput is in vullaag 7 een houten pollepel gevonden,  

compleet met steel. Het voorwerp is vervolgens in blokberging gelicht, waarbij 

onder de grond waarin zich de lepel bevond een plaat is geschoven. Vrijwel 

direct aansluitend is de vondst in een bergingskist met grond en al voor nader 

onderzoek overgebracht naar BIAX Consult in Zaandam (figuur 1).  

 De onderzoeksvragen waren gericht op de bepaling van de houtsoort en op de 

aanwezigheid van mogelijke bewerkings- en gebruikssporen op het hout die 

inzicht verschaffen over de maakwijze en het gebruik van de lepel.  

 Na afloop van het onderzoek is de lepel overgedragen aan het 

restauratiebedrijf ArcheoCare in Maarsen voor conservering en gedeeltelijke 

restauratie. 

 

 

Figuur 1 Putten-Rimpeler, de pollepel in de bergingskist toen het aan BIAX Consult werd 
overgedragen voor onderzoek.  
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2. Materiaal en methode 
 

Het voorwerp is in het laboratorium van BIAX Consult in Zaandam vrij 

geprepareerd en voorzichtig met water schoongemaakt. Het houten voorwerp is 

aan alle kanten met behulp van bubbeltjesplastic gestabiliseerd. Tijdens het 

lopende onderzoek en tot aan de overdracht aan het restauratiebedrijf is het 

voorwerp permanent vochtig en koel gehouden.  

 Voor de houtsoortbepaling is met een scheermesje een flinterdun stukje hout 

op drie verschillende plekken van de vondst gesneden om de houtstructuur met 

behulp van een licht-doorvallend microscoop (Zeiss) en vergrotingen tot 400 keer 

te kunnen bestuderen. Daarbij zijn de houtanatomische kenmerken op drie 

aanzichten onderzocht, te weten het radiale, tangentiale en het dwarsaanzicht. 

De gebruikte determinatieliteratuur is die van Schweingruber en van Schoch et 

al. (woodanatomy.ch).1 

3. Resultaten 
 

De conservering van het voorwerp is goed. Het hout is vast en niet doorworteld 

geraakt door post-depositionele plantengroei en vertoont ook geen sporen van 

fungi.2 Aan de binnenzijde van het komgedeelte onder de steel zijn enkele 

houtwormgaten te herkennen. Dit suggereert dat de pollepel enige tijd in gebruik 

is geweest maar uiteindelijk ergens heeft liggen te verstoffen, waardoor 

aantasting door houtworm mogelijk was, voordat hij in de put terecht is 

gekomen.  

 Het voorwerp is bijna compleet (figuur 2). De totale lengte van de pollepel is 

35,5 cm waarvan het komgedeelte 22,5 x 21 cm (bovenrand) en 11 x 10,5 cm 

(onderzijde) meet. De dikte van de rand is 0,8 cm. De steel is 13 cm lang en op het 

uiteinde 3,5 cm hoog. Het overige gedeelte van de steel is gemiddeld 1,8 x 2,2 cm 

hoog. 

 Een stukje van de zijkant van de bodem is afgeschaafd. Gezien de versheid is 

dit gebeurd tijdens het onderzoek, vermoedelijk toen het voorwerp in de 

waterput is ontdekt. Verder ontbreekt het ‘haakje’ op het uiteinde van de steel. 

Hier is het niet zeker of dit tijdens het onderzoek of al daarvoor is gebeurd. Aan 

de hand van de kleur van het hout en de mate van oppervlaktebeschadiging is 

dit niet te achterhalen. De rand aan het komgedeelte van de pollepel is aan een 

kant licht beschadigd. Dit is recent en kan tijdens de conservering en restauratie 

worden hersteld. Doordat het voorwerp is omgedraaid tijdens de berging zijn 

onder het gewicht van de grond enkele scheuren vanaf de buitenrand in de 

richting van de steel ontstaan. Verder is de pollepel compleet (figuur 3 en figuur 

4). 

                                                      
1 Schweingruber 1982, Schoch et al. 2004. 
2 Fungi (schimmels) ontstaan meestal direct na het blootleggen van het hout tijdens het 

archeologische onderzoek. Met fungi aangetast hout is niet of nauwelijks geschikt voor 
bijvoorbeeld een 14C-dateringsonderzoek. Vandaar dat het noodzaak is om houtvondsten na 
berging direct in een koele ruimte op te slaan. 
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 Het microscopische onderzoek heeft aangetoond dat de pollepel is gemaakt 

van elzenhout (Alnus). De houtstralen zijn homogeen en eenrijig, en het 

dwarsaanzicht laat een verspreidporig beeld zien. 3 In de vaten zijn de 

karakteristieke laddervormige doorbrekingen te herkennen. Els is een inheemse 

houtsoort die de voorkeur geeft aan vochtige, kalkarme en voedselrijke grond. 

De houtsoort komt algemeen voor in Nederland en België, en groeit graag langs 

rivieren en beken en in lager gelegen delen van het landschap. 

 Vanaf de prehistorie wordt het hout van els als bouwhout en voor het maken 

van voorwerpen gebruikt. Het hout is gemakkelijk te bewerken en is veel 

toegepast voor het snijden en draaien van houten kommen, borden en andere 

huishoudelijke voorwerpen.4 Als bouwhout kent elzenhout een beperkte 

duurzaamheid, met uitzondering van toepassingen in natte context: voor oever- 

en slootbeschoeiingen is els een bijzonder geschikte houtsoort.  

 De pol- of scheplepel uit Putten-Rimpeler is met de steel in lengterichting uit 

een stuk elzen stamhout gehaald. In eerste instantie is een stuk stamhout met een 

bijl grof op maat gehakt. Vervolgens heeft men met dezelfde bijl het komgedeelte 

verder uitgehakt. Ook de steel is met deze bijl op maat gekapt. Op het uiteinde 

zijn de fijne bramen te herkennen die ook op de kapvlakken aan de binnen- en 

buitenkant van het komgedeelte zichtbaar zijn (figuur 5 en figuur 6).  Bramen zijn 

kleine beschadigingen op de bijlsnede die een soort streepjespatroon op het hout 

veroorzaken. Van de bijl zijn de sporen op het houtoppervlak zowel aan de 

onderkant als ook aan de binnen- en buitenkant goed zichtbaar bewaard 

gebleven. Een complete afdruk van de snede geeft aan dat deze 5,1 cm breed 

was. 

 Ter hoogte van de steelaanzet is te zien dat een kwast (aanzet van een zijtak ) 

in de wand van het komgedeelte aanwezig is (figuur 6). Dit heeft invloed op de 

kwaliteit van het gebruiksvoorwerp en voor de duurzaamheid ervan. In het 

algemeen is vaatwerk van els geschikt voor vloeistoffen. Elzenhouten vaatwerk 

scheurt niet snel als het afwisselend nat of droog is, behalve als het voorwerp 

ongunstig uit het stamhout is gehaald. Dan ontstaan er spanningsverschillen 

tussen de binnen- en buitenkant waardoor het hout gemakkelijk in straalrichting 

kan splijten. Dit is het geval bij de pollepel uit Putten, gezien de kom in het 

middengedeelte een oude scheur tussen het hart van de kwast en de buitenste 

rand vertoont. De randen van de scheur zijn verweerd en door post-

depositionele invloeden licht roestig. Deze scheur is niet ontstaan tijdens het 

bergingsproces maar zal eerder de aanleiding zijn geweest dat de pollepel niet 

meer functioneel was en als afval in de put is beland. Deze scheur is na het 

lichten doorgescheurd tot aan de buitenrand. De drie korte scheuren vanuit de 

rand zijn recent ontstaan door het gewicht van de grond op het hout na berging.  

 

 

 

                                                      
3 Bij verspreidporig hout worden de grote vaten het hele groeiseizoen door gevormd. De grote 

vaten zijn niet geclusterd of in rijtjes, maar zijn verspreid over de gehele jaarring aanwezig.  
4 Lange 2017. 
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Figuur 2 Putten-Rimpeler, de vrij geprepareerde elzenhouten pollepel. 

 

 

Figuur 3 Putten-Rimpeler, de elzenhouten kom met recente beschadiging aan de onderkant 
(rode pijl), een oude scheur (gele pijl) en een ontbrekend ‘haakje’ op het uiteinde van de 
steel (groene pijl). 
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Figuur 4 Putten-Rimpeler, de steel van de pollepel met restant van een haakje. 

 

 

  

Figuur 5 Putten-Rimpeler, bewerkingssporen van een bijl aan de buitenzijde van het 
komgedeelte (links) en op het uiteinde van de steel (rechts).  
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Figuur 6 Putten-Rimpeler, bewerkingssporen van een bijl aan de binnenzijde van het 
komgedeelte. Goed zichtbaar is ook de aanwezige zijtak in het hout ter hoogte van de 
steelaanzet (rode pijl).  
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Figuur 7 Putten-Rimpeler, achterkant (links) en zijkant (rechts) van de pollepel. 

4. Advies 
 

De pollepel komt op grond van de waarderingscriteria ‘gaafheid, 

informatiewaarde, representativiteit en zeldzaamheid’ in aanmerking voor 

conservering. Om de bewerkings- en gebruikssporen ook na conservering te 

kunnen bestuderen, is het belangrijk dat het houtoppervlak goed gereinigd 

wordt van ijzervormig en zandcorrosie. Deze aanslag is ontstaan tijdens post-

depositionele processen. Het is aan te bevelen de recente beschadigingen te 

restaureren. Dat betekent dat de losse stukjes van de rand en de korte scheuren in 

de rand na conservering gelijmd zullen worden. De oude scheur in het midden 

zou intact moeten blijven, maar het gedeelte bij de rand dient te worden gelijmd, 

omdat het doorscheuren recent is gebeurd. De oude scheur vanaf de steelaanzet 

tot op de bodem is gerelateerd aan de biografie van het voorwerp en zal 

zichtbaar moeten blijven.   
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1. Inleiding 
 

In 2018 en 2019 is door RAAP een opgraving uitgevoerd in het plangebied 

Rimpeler te Putten.1 Aanleiding voor dit onderzoek vormt het voornemen om het 

plangebied te ontwikkelen voor woningbouw. Realisatie van de bouwplannen in 

Rimpeler is een bedreiging voor in het gebied aanwezige archeologische resten. 

In het plangebied zijn in 2017 tijdens proefsleuvenonderzoek bewoningssporen 

uit de periode van de Karolingische tijd tot in de volle middeleeuwen 

aangetroffen. Samen met de gegevens van het eerder onderzochte Husselerveld 

vormt het plangebied Rimpeler een belangrijk ensemble dat inzicht geeft in de 

landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van het middeleeuwse 

buurtschap Bijsteren en middeleeuwse kloostergoederen en erven zoals het 

Rimpeler. 

 Plangebied Rimpeler maakt deel uit van een oud akkercomplex dat met de 

voormalige Puttense Eng, een omvangrijk gebied met plaggendekken aan de 

west- en zuidzijde van het oude dorp Putten, is vergroeid. Het merendeel van 

deze plaggendekken ligt op de met dekzand bedekte flank van de stuwwal van 

de noordwestelijke Veluwe. Het plangebied ligt op een plaats waar een 

dekzandrug vanaf de flank tot diep in het laagland van de Gelderse Vallei reikt. 

 Tijdens het onderzoek zijn een erf en een grafveld aangetroffen uit de late 

ijzertijd/Romeinse tijd en diverse nederzettingssporen uit de vroege tot volle 

middeleeuwen. Er is sprake van doorlopende bewoning in de periode tussen 

globaal 750 en 1300. Aan deze periode kunnen 25 huisplattegronden worden 

toegeschreven. Op de erven waren ook waterputten aanwezig. Door de diepte 

ervan tot onder de grondwaterspiegel was het voor de beschoeiing gebruikte 

hout bewaard gebleven. Naast de waterputten waren binnen enkele diep 

ingegraven paalkuilen van schuren houtresten bewaard gebleven. Alle 

houtvondsten uit de opgraving zijn door BIAX in het veld onderzocht. 

 

In het Programma van Eisen zijn een aantal onderzoeksvragen gesteld die 

mogelijk deels met behulp van houtonderzoek beantwoord kunnen worden.2 

 

6.  Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie 

over de aard van en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de 

mens beïnvloede vegetaties op en rond het Rimpeler? En zo ja:  

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten?  

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden?  

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen? 

 

20.  Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten?  

a. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen?  

                                                      
1 Archeologische informatie uit Scholte Lubberink 2018 en Norde 2019. 
2 Scholte Lubberink 2018. 
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b. In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren?  

c. Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie 

(voorafgaand, tijdens en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, 

verwerving en toepassing van organisch materiaal e.d.? 

 

24.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in 

het aangrenzende Husselerveld?  

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting in plangebied Rimpeler en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot die nederzetting? 

 

25.  Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte 

locaties met dezelfde complextypen in de omgeving van Putten, op de Veluwe of in 

de omgeving daarvan:  

a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële 

cultuur) en ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen in 

de regio (bijv. Kootwijk, Uddel etc.)? Wat zijn op hoofdlijnen de overeenkomsten en 

wat zijn de verschillen?  

2. Materiaal en methode 
 

Het houtonderzoek vond plaats op de opgraving en in het depot van RAAP in 

Zutphen. In totaal zijn 163 stukken hout onderzocht. De houtvondsten zijn eerst 

met water gereinigd. Afmetingen, de herkomst uit de boom (stam, tak, wortel) 

alsook bewerkings- en gebruikssporen zijn conform de standaardparameters van 

BIAX gedocumenteerd. Van relevante houtvondsten zijn documentatiefoto’s 

genomen. Een overzicht van de onderzochte houtvondsten met hun context-

gegevens is in tabel 1 weergegeven. Het houtonderzoek is uitgevoerd door S. 

Lange en K. Hänninen. Stukken van eik konden vaak met het blote oog worden 

herkend, de overige stukken zijn bemonsterd voor een determinatie in het 

laboratorium van BIAX. Hiervoor worden preparaten gemaakt van het radiale, 

tangentiale en dwarsaanzicht. Deze worden met behulp van een doorvallend-

lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400 maal op houtanatomische kenmerken 

bestudeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de standaarddeterminatieliteratuur.3  

 Alle houtvondsten zijn gewaardeerd op geschiktheid voor dendrochronologie. 

De geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek is afhankelijk van de 

houtsoort, het aantal groeiringen en de aanwezigheid van spint en de laatst 

gevormde jaarring (de wankant). Houtsoorten die voor dendrochronologie in 

aanmerking komen, zijn eik, es, beuk, iep en enkele naaldhoutsoorten, namelijk 

zilverspar, den en fijnspar. Voor het onderzoek zijn minimaal zestig jaarringen 

vereist. Hout met knoesten en zijtakken is niet geschikt vanwege een afwijkend 

                                                      
3 Schweingruber 1982. 
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groeipatroon. Monsters van geschikt hout zijn door S. van Daalen 

dendrochronologisch onderzocht.4 

Tabel 1 Putten-Rimpeler, overzicht van de onderzochte contexten.5 

spoor structuur erf soort datering 

1050 . 5 boomstamput 900-1200 

1071 . 5 boomstamput 1061-1063 

1264 . 5 waterkuil na 1166 

1466 . 5 boomstamput 1176-1177 

1607 . 1 boomstamput 1029-1048 

2174 . . waterkuil late ijzertijd 

2225 25 1 hoofdgebouw 1150-1350 

2449 . 2 boomstamput 1180 

2633 . 3 boomstamput 900-1100 

2773 . 1 tonput 1332-1350 

3060 . 18 waterkuil late ijzertijd 

3920 43 43 schuur 1150-1250 

3973 . 4 boomstamput 1150-1250 

4085 90 4 schuur 1150-1250 

4157 90 4 schuur 1150-1250 

4444 . 10 boomstamput 750-900 

4883 . . gebouw 1150-1250 

5042 . 9 boomstamput 750-900 

5043 . 9 boomstamput 1250-1350 

5541 49 10 planken put 835-837 

5722 62 . schuur 1100-1350 

5741 62 . schuur 1100-1350 

5809 62 . schuur 1100-1350 

5879 . . boomstamput 750-900 

7281 . 7 boomstamput 750-850 

8269 . 6 planken put 750-950 

8269 72/73/75 . gebouw 750-950 

8834 . 12 boomstamput 750-900 

9031 . 6 planken put 750-950 

9031 72/73/75 . gebouw 750-950 

9287 . . boomstamput 1150-1250 

 

                                                      
4 Van Daalen 2020. 
5 Het hout van de boomstamputten S7800 en S7901 was zo slecht dat het niet geborgen kon 

worden. 
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2.1 KWALITEITSBORGING EN ARCHIVERING 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollecties en de 

bibliotheek met determinatieliteratuur van BIAX. De werkzaamheden zijn 

uitgevoerd conform de richtlijnen in de vigerende KNA, het protocol 

Specialistisch onderzoek (BRL 4006) en het interne kwaliteitshandboek van BIAX. 

Van het voor dendrochronologisch onderzoek geschikt hout is in het veld een 

monster afgezaagd. Het overige onderzochte hout is gedeselecteerd en 

achtergebleven op de opgraving. De onderzoeksgegevens zijn na twee jaar 

beschikbaar via www.biax.nl. 

3. Resultaten 
 

De resultaten van het houtonderzoek staan weergegeven in bijlage 1. Het hout zal 

per periode en contexttype worden besproken. 

3.1 LATE IJZERTIJD 

3.1.1 Waterkuilen 

3.1.1.1 Waterkuil S2174 

Spoor 2174 is een waterkuil waarin onderin een welkoker met een diameter van 

44 cm aanwezig was.6 Het matig geconserveerde, bewerkte hout van prunus 

(V773) dat in de waterkuil gevonden is, betreft mogelijk deze welkoker. Tot de 

inheemse prunussen behoren zoete kers, gewone vogelkers en sleedoorn. De 

wilde zoete kers groeide vooral in het zuidoostelijk deel van Nederland en de 

struik sleedoorn maakt slechts dunne ‘stammen’.7 Vogelkers is dan ook de meest 

voor de hand liggende soort voor dit stuk hout, maar zoete kers is niet uit te 

sluiten. De grondvorm van dit stuk kon niet met zekerheid worden bepaald, 

maar betreft mogelijk de buitenrand van de boomstam (GV18, zie uitleg bij de 

bijlage). De overgebleven lengte was 50 cm. Hout van prunussoorten in 

waterputten is zeldzaam. Het enige bekende voorbeeld is gevonden in Tilburg-

Tradepark, waar een kers met een diameter van 58 cm als beschoeiing is gebruikt 

voor een boomstamput uit de midden-bronstijd. Het gaat hierbij om een 

hergebruikte grote emmer of ton, waar de bodem uit was geslagen.8 

 In de waterkuil zijn verder twee (mogelijke) staken (V764.1 en 2; diameter 6 

cm, figuur 1) en een paal van elzenhout (V765; diameter 15 cm) aangetroffen. 

 

                                                      
6 Informatie E. Norde.  
7 Weeda et al. 1987. 
8 Haaster & Vermeeren 2012. 
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Figuur 1 Putten-Rimpeler, elzenhouten staken (V764) uit waterkuil S2174. 

3.1.1.2 Waterkuil S3060 

In deze waterkuil met een diepte van 102 cm, waren onderin zeven staken 

geplaatst.9 Deze waren gemaakt van elzentakken met diameters van 5 tot 7,5 cm 

(figuur 2). De punten waren scherp en hadden twee (2x), vier (2x) of 6 (1x) 

zijden.10 Aangezien de bijlafslagen zich scherp op het hout aftekenen, is het hout 

groen bewerkt. De gebruikte bijl had een snede met een minimale breedte van 5,6 

cm. 

 

 

Figuur 2 Putten-Rimpeler, elzenhouten staak (V1113) uit waterkuil S3060. 

                                                      
9 Vanwege de geringe diepte van het spoor is de kans groot dat hout op een hoger niveau geheel is 

vergaan en er dus oorspronkelijk sprake is geweest van een grotere houtconstructie (Norde et 
al. 2020). 

10 Van de twee overige punten was het uiteinde afgebroken. 
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3.2 VROEGE MIDDELEEUWEN (750-900) 

3.2.1 Waterputten 

3.2.1.1 Boomstamput S4444, erf 10, 750-900 

De boomstamput bestaat uit twee matig geconserveerde segmenten (GV18) van 

eikenhout. De stam, met een diameter van 84 cm, was gespleten en vervolgens 

uitgehold. De maximaal bewaard gebleven lengte van de segmenten bedraagt 80 

cm, de dikte bedraagt 7-15 cm. Er zijn kapsporen van een bijl met een snede van 

minimaal 8 cm breed aangetroffen op zowel de binnen- als buitenkant (figuur 3). 

De uiteinden zijn afgeschuind, zodat de segmenten makkelijker in de grond 

konden worden geplaatst.  

 In het ene segment is een eikenhouten pen met een doorsnede van 2 cm 

aangetroffen, in het andere een gat van 7x5 cm, beide op circa 30 cm van het 

uiteinde. Dit heeft te maken met een constructie om de beide puthelften aan 

elkaar te verbinden. Waarschijnlijk waren ze met touw aan elkaar vastgebonden. 

Dit is echter niet teruggevonden. Verder zijn vier planken (M120, 127, 128 en een 

zonder nummer) en een wig/pen (M119), alle van eik, uit de vulling verzameld. 

 

 

Figuur 3 Putten-Rimpeler, kapsporen op eiken boomstamputsegment S4444. 

Plank M120 (figuur 4) is gemaakt van een gekliefd stuk eikenhout (GV7). De 

afmetingen bedragen >48 x 10,5 x 1-2 cm en hij heeft een met een bijl 

afgeschuinde onderkant. Plank M127 is radiaal (GV14) en meet >60 x 12 x 3 cm. 

Deze plank is rondom bekapt. Mogelijk diende de plank om een gat in een 

segment te dichten. Vraat door houtworm geeft aan dat het stuk ook 

bovengronds in gebruik was. M128 is een complete tangentiale plank (GV15) met 

afmetingen van 32 x 22 x 3,5 cm (figuur 5). Het stuk is bewerkt met een bijl met 

een circa 9 cm brede snede. De pen of wig M119 is driehoekig van vorm en heeft 

een lengte van 13,5 cm. 
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Figuur 4 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank M120 uit boomstamput S4444. 

 
 

 

Figuur 5 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank M128 uit boomstamput S4444; onder: detail 
bewerkingssporen. 



BIAXiaal 1334  8 

 

3.2.1.2 Boomstamput S5042, erf 9, 750-900 

Van deze boomstamput met een diameter van 48 cm is een redelijk 

geconserveerd segment van elzenhout (GV18) aangetroffen. De overgebleven 

lengte en breedte bedragen respectievelijk 26 en 45 cm, de dikte bedraagt circa 2 

cm. Het is ontschorst in lange, smalle banen (figuur 6), de binnenkant heeft veel 

kapvlakken gemaakt met een dissel (figuur 7) en de rand is niet aangepunt, maar 

rond afgewerkt. Er zijn vraatgangen van houtworm op aangetroffen. Deze 

aantasting dateert van vóór de periode dat het object deel uitmaakte van de 

waterput. Gezien de geringe wanddikte en de nauwkeurige afwerking is het niet 

duidelijk of het hier om een ‘gewone’ boomstamput gaat. Mogelijk gaat het om 

de resten van bijvoorbeeld een emmer, waarvan de bodem was verwijderd om 

hem als beschoeiing van de waterput te gebruiken. Dit is in het veld niet 

herkend. Er zijn weinig boomstamputten gemaakt van elzenhout. In 

Doetinchem-Wijnbergen is een waterput uit de late bronstijd/vroege ijzertijd 

beschoeid met een uitgeholde elzenstam met een diameter van ruim 40 cm. Het 

gaat hierbij om een hergebruikte emmer.11 Dergelijke emmers zijn ook in het tracé 

van de Hogesnelheidslijn en in Oss-Ussen gevonden.12 Beide dateren in de 

midden-ijzertijd.13 

 

 

Figuur 6 Putten-Rimpeler, buitenkant van elzenhouten segment M137 van boomstamput S5042. 

                                                      
11 Kooistra 2006a. 
12 Kooistra 2006b. 
13 Schinkel 1998, 79, 82, 93, 95, 97. 
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Figuur 7 Putten-Rimpeler, binnenkant van elzenhouten segment M137 van boomstamput S5042. 

3.2.1.3 Boomstamput S5879, 750-900 

De slecht geconserveerde, knoestige eikenhouten segmenten van deze 

boomstamput waren over een lengte van maximaal 60 cm bewaard (figuur 8). De 

diameter bedroeg 92 cm. De onderkant is afgeschuind, waardoor de boomstam 

gemakkelijker in de grond gedreven kon worden. Daarnaast is een stuk rondhout 

aangetroffen met een diameter van 12 cm, mogelijk een paal. De aanpunting was 

vanwege de slechte conservering onduidelijk. 

 

 

Figuur 8 Putten-Rimpeler, een deel van de slecht geconserveerde eikenhouten stukken van 
boomstamput S5879. In het midden de (mogelijke) paal. 
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3.2.1.4 Planken put S5541, erf 10, 835-837  

Deze waterput, met een diameter van 144 cm, had een vierkante bekisting van 

verticaal geplaatste eiken planken (figuur 9). Hiervan zijn er acht onderzocht 

(V141-147; figuren 10-15). Ze waren niet aangepunt. Zeven planken zijn gemaakt 

van gespleten stammen (GV7), een keer is een tangentiaal stuk gebruikt (V146). 

Op V145 zijn kapsporen van een beslagbijl aanwezig (figuur 15). Op twee planken 

is vraat door houtworm zichtbaar (figuur 13), een aanwijzing voor hergebruik. Of 

de overige planken ook zijn hergebruikt is niet duidelijk. 

 

 

Figuur 9 Putten-Rimpeler, veldfoto van planken put S5541 (foto: RAAP). 

 

Figuur 10 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank (M141) uit put S5541. 
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Figuur 11 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank (M142) uit put S5541. 

 

Figuur 12 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank (M143) uit put S5541. 

 

Figuur 13 Putten-Rimpeler, houtworm in het spinthout van eikenhouten plank M143 uit put S5541. 



BIAXiaal 1334  12 

 

 

Figuur 14 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank (M144) uit put S5541. 

   

Figuur 15 Putten-Rimpeler, eiken plank M145 uit put S5541 (links) en detailaanzicht van de 
bewerkingssporen van een beslagbijl. 

3.2.1.5 Boomstamput S7281, erf 7, 750-850 

Van deze matig geconserveerde eiken boomstamput met een diameter van 78 cm 

zijn vier fragmenten afkomstig van twee segmenten onderzocht. De maximale 

bewaarde lengte bedraagt 70 cm. De onderkant is afgeschuind met een bijl (figuur 

16). Tegen de boomstam lag een radiale eiken plank.  
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Figuur 16 Putten-Rimpeler, eikenhout uit boomstamput S7281. 

3.2.1.6 Planken put S8269, erf 6, 750-900 

Deze waterput had een bekisting vervaardigd uit horizontaal geplaatste 

eikenhouten planken die door middel van inkepingen in elkaar grepen (figuur 17, 

18 en 19). De planken waren vervaardigd uit gespleten stammen (GV2) met 

diameters van 20-29 cm. Iedere plank had hierbij aan beide uiteinden tenminste 

één inkeping, waarmee hij op de onderliggende plank kon worden bevestigd. 

Van de constructie waren vier complete gestapelde lagen bewaard gebleven. 

 

 

Figuur 17 Putten-Rimpeler, waterput S7281 in het veld (foto RAAP). 
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Figuur 18 Putten-Rimpeler, deel van de eikenhouten planken van put S8269. 

 

Figuur 19 Putten-Rimpeler, detail van de inkepingen in een eikenhouten plank uit put S8269. 

3.2.1.7 Boomstamput S8834, erf 12, 750-900 

De segmenten van deze iets knoestige eiken boomstamput zijn slecht 

geconserveerd en sterk doorworteld (figuur 20). De diameter bedraagt 78 cm, de 

maximaal bewaarde lengte 55 cm. De onderkant is met een bijl schuin afgewerkt.  
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Figuur 20 Putten-Rimpeler, slecht geconserveerde fragmenten van de eiken boomstamput S8834.  

3.2.1.8 Planken put S9031, erf 6, 750-900 

Deze waterput is beschoeid met een vierkante bekisting van eikenhout. De 

planken zijn horizontaal bevestigd tegen vier zeer diep ingeslagen palen (figuur 

21). Van de radiale (GV14) planken zijn zes fragmenten bewaard gebleven. De 

hoekpalen zijn gemaakt van vierzijdig gerechte balken uit een kwart stam (GV11) 

van maximaal 13 x 11 cm doorsnede (figuur 22). De scherpe punten waren vier- of 

vijfzijdig. Er is een bijl met een snede van meer dan 11 cm breed gebruikt. 

 

 

Figuur 21 Putten-Rimpeler, slecht geconserveerde eikenhouten planken (links) en palen (rechts) 
van planken put S9031. 
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Figuur 22 Putten-Rimpeler, punt van een eikenhouten hoekpaal van planken put S9031. 

3.3 VOLLE MIDDELEEUWEN (900-1350) 

3.3.1 Waterputten 

3.3.1.1 Boomstamput S1050, erf 5, 900-1200 

Deze waterput was beschoeid met twee segmenten van een knoestige eiken stam 

met een diameter van 82 cm. De maximale lengte bedroeg 55 cm (figuur 23). Op 

één van de segmenten is insectenvraat waargenomen, een teken dat de gebruikte 

stam al aangetast was. De stam was aan de onderkant schuin afgewerkt. Ook in 

de vulling is hout aangetroffen. De vondstnummers V482.2 en V482.3 betreffen 

gespleten takken van els en eik (diameters 5 en 6 cm). Het eiken stuk V482.3 heeft 

een restant van een pengat en vraat door houtworm. De vraat heeft 

plaatsgevonden voordat het hout in de waterput terecht is gekomen. Een eiken 

plank (V482.1) heeft een groef in de lange zijde. De tegenoverliggende zijde is 

beschadigd, maar had mogelijk oorspronkelijk een ‘mes’. Het is dus een 

hergebruikte profielplank met mes-en-groef. Een andere plank van eik (V483.1) 

heeft twee pengaten en een uiteinde is vierzijdig aangepunt. Ook deze plank 

vertoont vraat door houtworm. Daarnaast zijn een wig (V483.2) en een stop 

(V478, figuur 24), beide gemaakt van eikenhout, geborgen.  
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Figuur 23 Putten-Rimpeler, eikenhouten segment (V480) van boomstamput S1050.  

 

Figuur 24 Putten-Rimpeler, eikenhouten stop (V478) uit boomstamput S1050.  

3.3.1.2 Boomstamput S1071, erf 5, 1061-1063 

Dit is een boomstamput met twee segmenten die over 1,2 m bewaard was 

gebleven. In de rand van de segmenten zijn gaten aangetroffen, waarschijnlijk 

werden de helften door middel van touw bij elkaar gehouden. De diameter van 

de eikenstam bedroeg 120 cm. De onderkanten zijn schuin afgewerkt. 

Opmerkelijk is het grote natuurlijke gat met wondweefsel (callus) in een van de 
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segmenten (figuur 25). Dit geeft aan dat het om een beschadigde boom ging, die 

mogelijk voor een deel hol was. In een andere opening is een eiken plank 

geplaatst, die door middel van twee pengat-verbindingen is bevestigd (figuur 26). 

Aan de binnenzijde zijn rechts van de opening twee rechtopstaande planken 

aangetroffen (M60 en 61; figuur 27). Hiervan heeft M60 een 3 cm diepe groef. Dit 

zal gaan om een hergebruikte plank. 

 

 

Figuur 25 Putten-Rimpeler, detail van eikenhouten segment met natuurlijke opening, 
boomstamput S1071. 

 

Figuur 26 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank in gat van boomstamput S1071.  
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Figuur 27 Putten-Rimpeler, eiken plank (M60) uit boomstamput S1071. De groef is hier niet te 
zien. 

Tegen de putschacht waren twee zware radiaal gekliefde (GV14) eikenhouten 

planken (V488, figuur 28-30) geplaatst, waarschijnlijk om verzakking te 

voorkomen. Uit de vulling komen twee gespleten elzentakken. Ook is een losse 

eiken pen met kop aangetroffen (figuur 31). 

 

Figuur 28 Putten-Rimpeler, eikenhouten planken (V488) aan de buitenkant van boomstamput 
S1071 (foto RAAP).  
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Figuur 29 Putten-Rimpeler, gekliefde eikenhouten planken (V488) van boomstamput S1071.  

 

Figuur 30 Putten-Rimpeler, eikenhouten pen in plank (V488) van boomstamput S1071.  

 

Figuur 31 Putten-Rimpeler, eikenhouten pen V486 uit boomstamput S1071.  
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3.3.1.3 Boomstamput S1466, erf 5, 1176-1177 

Van deze redelijk geconserveerde boomstamput zijn drie fragmenten van eik 

beschreven (V470.1 figuur 32, V471 en 476.1). De diameter bedraagt 116 cm, de 

resterende lengte 80 cm. De onderkant is met een bijl met een snede van 

minimaal 8 cm breed bekapt (figuur 33). In alle fragmenten zijn pengaten 

aangetroffen. Daarnaast zijn twee klampen van elzenhout (V473.1 en 473.2; figuur 

34) aanwezig. Het gaat om tangentiale (GV15) stukken met elk twee pengaten en 

afgeschuinde uiteinden. In een van de gaten zat een wilgentak met een diameter 

van 3 cm als pen. In de gaten in de segmenten zaten pennen van eik (2x) en wilg 

(1x). De klampen dienden om de segmenten bij elkaar te houden. 

 

 

Figuur 32 Putten-Rimpeler, segment met pen (V476) van boomstamput S1466, eikenhout.  

 

Figuur 33 Putten-Rimpeler, onderkant van eikenhouten segment (V470) met kapsporen, S1466. 
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Figuur 34 Putten-Rimpeler, twee elzenhouten klampen (V473) uit boomstamput S1466.  

Verder zijn uit de vulling van de put twee radiaal uit stamhout gekliefde (GV7) 

planken van eik met een afgeschuinde onderkant en een pengat (V472 figuur 35) 

en een tangentiale (GV16) plank (V474) geborgen. 

 

 

Figuur 35 Putten-Rimpeler, gekliefde eikenhouten plank (V472) uit boomstamput S1466.  

3.3.1.4 Boomstamput S1607, erf 1, 1029-1048 

Van de redelijk geconserveerde boomstamput (diameter 84 cm, resterende 

hoogte 85 cm) zijn twee segmenten van eik (V715, 716; figuur 36 en 37) en twee 

eiken klampen (V714, 720) verzameld. In één van de segmenten was nog een 

vierkante (4x25 cm) eikenhouten pen aanwezig waarmee de klamp aan het 

segment bevestigd was. Ook zijn kapsporen van een bijl met een snede van meer 

dan 15 cm breed waargenomen. De onderkanten zijn afgeschuind. 

 



BIAXiaal 1334  23 

 

 

Figuur 36 Putten-Rimpeler, eiken segment V716 van boomstamput S1607.  

 

Figuur 37 Putten-Rimpeler, eiken segment V715 van boomstamput S1607 met uitstekende pen.  

De klampen zijn beide goed geconserveerd en gemaakt van tangentiale stukken 

(GV15) eikenhout (figuur 38 en 39). De schors is nog aanwezig. De afmetingen 

bedragen 49,5 x 8-10,8 x 4-4,5 cm (V714) en 43 x 11 x 3,8 cm (V720). Beide 

klampen bevatten elk twee eikenhouten pennen voor bevestiging aan de 

segmenten.  
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Figuur 38 Putten-Rimpeler, eiken klamp met pennen (V714) van boomstamput S1607.  

 

Figuur 39 Putten-Rimpeler, eiken klamp met pennen (V720) van boomstamput S1607.  

3.3.1.5 Boomstamput S2449, erf 2, 1180 

Van deze matig geconserveerde boomstamput zijn een segment van eik (V845) 

en een eikenhouten pen (V844, figuur 40) gemaakt van een groter stuk stam 

(GV17) geborgen. De diameter van de stam bedroeg 104 cm, de resterende 

hoogte 27 cm. De binnenkant van de boomstam is met een bijl of dissel uitgehold. 

 

 

Figuur 40 Putten-Rimpeler, eikenhouten pen (V844) uit boomstamput S2449.  
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3.3.1.6 Boomstamput S2633, erf 3, 900-1100 

Het betreft een boomstamput met een diameter van 93 cm en een resterende 

hoogte van 27 cm waarvan twee fragmenten zijn beschreven (V1113, 1114; figuur 

41). De onderkant is met een bijl schuin afgewerkt. Verder is een knoestige, 

radiale (GV14) plank met een pen (V1115, GV17) verzameld. Al het hout is van 

eik. 

 

Figuur 41 Putten-Rimpeler, eikenhouten segment (V1113) van boomstamput S2633.  

3.3.1.7 Tonput S2773, erf 1, 1332-1350 

Uit het spoor zijn acht duigen van een ton met een diameter van 55 cm geborgen 

(M86.1 t/m 86.4 en M94.1 t/m 94.4, figuren 42 en 43). De duigen hebben een 

resterende lengte tussen 66 en 70 cm. De uiteinden zijn aan de binnenkant 

afgeschuind en voorzien van een groef voor de bodem, de zogenaamde kroos. In 

een aantal duigen zijn gaten aanwezig (figuur 44). In gaten buiten de groef 

konden pennen worden gestoken om de bodem vast te zetten. Gaten in de ‘buik’ 

van de ton met een diameter van 1 cm zijn test- en/of ontluchtingsgaten. Het gat 

met een diameter van 3 cm is een spongat voor een tap. In een deel van de 

testgaten waren pennen van hazelaar (M94.6 en 7) aanwezig. De diameter 

bedroeg 1 cm. Ook werd een losse essenhouten stop aangetroffen met een 

diameter van 2,5 cm (M94.5). De pennen en stop waren gemaakt uit takken 

(GV1).  

 In het spoor zat ook een complete tonbodem, bestaande uit twee radiale 

(GV14) eiken planken (M93, figuur 45). Op de bodem is een merkteken ingeritst 

(figuur 46).  
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Figuur 42 Putten-Rimpeler, duigen (M86) van tonput S2773. 

 

Figuur 43 Putten-Rimpeler, duigen (M94) van tonput S2773. 



BIAXiaal 1334  27 

 

   

Figuur 44 Putten-Rimpeler, details van duigen (M94) van tonput S2773. 

 

Figuur 45 Putten-Rimpeler, tonbodem (M93) van tonput S2773. 
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Figuur 46 Putten-Rimpeler, detail van tonbodem met merktekens (M93) van tonput S2773. 

In de vulling zijn twee stukken hout gevonden. Het gaat om een plank gemaakt 

van een gespleten stam (GV2; M91, figuur 47) en een vierzijdig gerechte balk door 

het hart van de stam (GV9; M90). Deze laatste heeft een gat van 2,5 cm. Beide zijn 

van eikenhout en hebben vraatsporen (figuur 48). Daarnaast zijn bewerkte 

stukken van eik (M95) en els/hazelaar uit de put (M92) aangetroffen. Het stuk eik 

betreft een tak met een lengte van 78 cm en een diameter van 8 cm, die een bijna 

haakse hoek maakt (figuur 49). In het midden is het stuk met een bijl bijgewerkt 

(figuur 50) en daar waar een zijtak heeft gezeten, afgehakt. Waarvoor dit stuk 

hout heeft gediend is niet duidelijk. 

 

 

Figuur 47 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank (M91) uit vulling van tonput S2773. 
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Figuur 48 Putten-De Rimpeler, detail van plank (M91) met houtwormgaten, S2773. 

 

Figuur 49 Putten-Rimpeler, bewerkte eikentak (M95) uit tonput S2773. 

 

Figuur 50 Putten-Rimpeler, bijlafslag in de binnenhoek van M95, S2773. 
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3.3.1.8 Boomstamput S3973, erf 4, 1150-1250 

In deze waterput zijn de restanten van twee boomstammen herkenbaar. Tijdens 

een herstelfase is een nieuwe uitgeholde boomstam over het blijkbaar weggerotte 

deel van de oorspronkelijk putschacht geplaatst. Van de oorspronkelijke eiken 

boomstamput is een fragment van 40 cm bewaard gebleven. De twee segmenten 

van de nieuwe eiken boomstam hebben een resterende hoogte van 130 cm, met 

een diameter van 120 cm (figuur 51). De onderkant is met een beslagbijl 

afgeschuind (figuur 52 en 3. De bijlsnede is meer dan 11 cm breed. In een van de 

segmenten is een vierkant, gestoken gat (2,5 x 2,5 cm, figuur 54) gemaakt. In het 

andere segment bevindt zich op vergelijkbare hoogte een gat waarin zich het 

restant van een eiken pen uit gespleten hout met vierkante doorsnede (GV17) 

bevindt (figuur 55). Dit zijn de resten van de constructie waarmee de twee 

segmenten aan elkaar bevestigd waren. In het veld is waargenomen dat de 

pennen van beide puthelften bijeengebonden waren door middel van twijgen en 

ander vezelachtig materiaal. De twijgen waren in een 8-vorm om beide pennen 

gedraaid, om zo de puthelften bijeen te houden. In het noordelijke deel van de 

putschacht was bovendien tegen beide pennen aan een vrij dik pakket vezelig 

materiaal geplaatst, wellicht om te dienen als een soort breeuwsel.14 

 

 

Figuur 51 Putten-Rimpeler, eikenhouten segment van boomstamput S3973.  

                                                      
14 Informatie E. Norde. 
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Figuur 52 Putten-Rimpeler, kapsporen op eiken boomstamput S3973.  

 

Figuur 53 Putten-Rimpeler, afgeschuinde onderkant van eiken boomstamput S3973. 
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Figuur 54 Putten-Rimpeler, vierkant gat in eiken boomstamput S3973. 

 

Figuur 55 Putten-Rimpeler, eikenhouten pen in boomstamput S3973.  

3.3.1.9 Boomstamput S5043, erf 9, 1250-1350 

Van deze boomstamput zijn drie eiken segmentstukken onderzocht (figuur 56). 

De stam had een diameter van 80 cm en was over 90 cm bewaard gebleven. Het 

hout is knoestig, de onderkanten zijn afgeschuind. Op de binnenkant zijn 

kapsporen zichtbaar van een dissel met een snede van meer dan 7 cm breed. In 

een van de segmenten zit op 33 cm van de onderkant en 5 cm van de rand een 

gestoken gat met een diameter van 3,5 cm (figuur 57).  
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Figuur 56 Putten-Rimpeler, drie fragmenten van eiken boomstamput S5043. Het middelste 
fragment heeft een gat aan de linkerzijde. 

 

Figuur 57 Putten-Rimpeler, fragment van eiken boomstamput S5043, detail kapsporen en gat.  
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3.3.1.10 Boomstamput S9287, 1150-1250 

Deze matig geconserveerde eiken boomstamput met een diameter van 101 cm 

bestond uit twee segmenten (figuur 58). De buitenkant is met een bijl 

afgeschuind. 

 

 

Figuur 58 Putten-Rimpeler, fragment van eiken boomstamput S9287.  

3.3.2 Waterkuil 

3.3.2.1 Waterkuil S1264, erf 5, na 1166 

In de vulling van deze waterkuil zijn verschillende stukken hout gevonden, maar 

deze vormden geen ononderbroken beschoeiing, zoals in een waterput. Een 

tangentiale (GV16) eikenhouten balk (5,5 x 4 cm in doorsnede) met een pen is aan 

één uiteinde tweezijdig afgeschuind (M57.2, figuur 59). Van de twee fragmenten 

van gekliefde (GV7) eiken planken heeft er één vier pengaten (M57.3, figuur 60) 

en de ander een glad afgewerkt oppervlak (M57.4, figuur 61). De zorgvuldige 

afwerking suggereert dat dit stuk niet van bouwhout afkomstig is. Mogelijk 

betreft het een fragment van meubilair of van een kist. Daarnaast zijn twee 

elzentakken met diameters van 3 en 4,5 cm aangetroffen (M57.1 en 57.5). 

 

 

Figuur 59 Putten-Rimpeler, eikenhouten balk (M57.2) met pengat en penrestant uit waterkuil 
S1264. 
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Figuur 60 Putten-Rimpeler, eikenhouten plank met pengaten (M57.3) uit waterkuil S1264.  

 

Figuur 61 Putten-Rimpeler, mogelijk meubelfragment van eikenhout (M57.4) uit waterkuil S1264. 

3.3.3 Gebouwen 

3.3.3.1 Structuur 25, hoofdgebouw erf 1, S2225, 1150-1350  

Uit het spoor zijn drie slecht geconserveerde stukken bewerkt eikenhout 

afkomstig (M75.1 t/m 75.3; afmetingen circa 30x25x16 cm). Mogelijk zijn dit 

resten van de paal.  

3.3.3.2 Structuur 43, schuur erf 43, S3920, 1150-1250 

In de paalkuil is een slecht geconserveerd stuk eikenhout aangetroffen (M99; 

resterende afmetingen circa 22x24x12 cm). Bewerkingssporen konden niet meer 

worden herkend. 
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3.3.3.3 Structuur 62, schuur, S5722, S5741 en S5809, 1000-1350 

Het hout uit de schuur was zeer slecht geconserveerd. Het gaat om eikenhout 

met afmetingen van circa 45x24x4 cm (S5741) en 18x14x8 cm (S5809). 

3.3.3.4 Structuur 90, schuur erf 4, S4085 en S4157, 1150-1250  

Uit paalkuil S4085 van deze schuur is een eikenhouten paal met een diameter van 

45 cm aangetroffen (figuur 62). De kern van de paal is weggerot. Ook S4157 bevat 

resten van een eikenhouten paal. De diameter bedraagt 25 cm. Voor beide palen 

is rondhout gebruikt. Beide palen zijn aan de onderkant vlak afgewerkt. 

Bewerkingssporen zijn door de slechte conservering niet zichtbaar. 

 

  

Figuur 62 Putten-Rimpeler, eikenhouten paal, rondhout, uit S4085, structuur 90 (schuur). 

3.3.3.5 Gebouw, S4883, 1150-1250 

Uit dit gebouw is een elzenhouten staak geborgen met een diameter van 5 cm 

(M140, figuur 63). De punt heeft drie kapvlakken en een lengte van 17,5 cm. 

 

 

Figuur 63 Putten-Rimpeler, elzenhouten staak, (M140) uit gebouw S4883. 
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4. Discussie en interpretatie 

4.1 HOUTGEBRUIK 

Het soortenspectrum omvat zes inheemse bomen (tabel 2). De houtsoort die 

verreweg het meest is gebruikt, is eik. Dit geldt voor alle perioden. Eikenhout is 

sterk en duurzaam en werd daarom veel gebruikt voor constructiedoeleinden.  

Elzenhout is gemakkelijk te bewerken en onder water ook duurzaam. Dit kan de 

reden zijn dat de staken in de ijzertijdwaterkuilen S2174 en S3060 van elzen-

takken waren gemaakt. Opmerkelijk is het gebruik van een elzenstam als 

putschacht in de vroegmiddeleeuwse waterput S5042. Mogelijk ging het om een 

afgedankt voorwerp (emmer) dat hier als beschoeiing is hergebruikt. Verder 

werd het hout van els, es, hazelaar en wilg op de vindplaats Rimpeler vaak 

gebruikt in functies waarbij een minder sterke houtsoort voldeed, zoals klampen 

(els), pennen (hazelaar, wilg) en een stop (es). De kersachtige die in een waterkuil 

uit de late ijzertijd (S2174) werd aangetroffen was zo slecht geconserveerd dat 

niet vastgesteld kon worden om wat voor artefact het ging. Waarschijnlijk 

werden al deze houtsoorten gebruikt omdat ze lokaal voorhanden waren.15 

Tabel 2 Putten-Rimpeler, gebruikte houtsoorten. 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam N 

Eik Quercus sp. 135 

Els Alnus sp. 16 

Es Fraxinus excelsior 1 

Hazelaar Corylus avellana 2 

Els/hazelaar Alnus/Corylus 1 

Kersachtige Prunus-type  1 

Wilg Salix sp. 2 

Niet gedetermineerd16  5 

Totaal  163 

 

Het veelvuldige gebruik van eikenhout heeft niet alleen te maken met de goede 

kwaliteit ervan, het betekent ook dat er eikenbomen in de omgeving groeiden. 

Eikenhout werd weliswaar sinds de Romeinse tijd geïmporteerd, maar zeker 

voor de (deels knoestige) boomstamputten is het waarschijnlijker dat de 

benodigde bomen uit de nabije omgeving afkomstig waren. Dit wordt bevestigd 

door het dendrochronologisch onderzoek, dat aantoont dat er voornamelijk 

Nederlandse bomen zijn gebruikt.17 Er lijkt geen gebrek te zijn geweest aan eiken 

met grote diameters (tabel 3). Voor de boomstamputten uit de vroege 

middeleeuwen (N=8) zijn stammen gebruikt met diameters van 78 tot 96 cm 

(gemiddeld 87 cm).18 In de volle middeleeuwen (N=7) varieert de diameter tussen 

84 en 120 cm (gemiddeld 104 cm). 

                                                      
15 Voor de pennen en de stop uit de ton S2773 geldt dat deze ook afkomstig kunnen zijn uit het 

herkomstgebied van de ton. 
16 Hierbij gaat het om stukken die niet zijn bemonsterd in het veld. 
17 Van Daalen 2020. 
18 De elzenhouten put (S5042) is hierbij niet meegeteld. 
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De duigen van de ton uit waterput S2773 zijn afkomstig uit Noord-Polen.19 De in 

de ton aanwezige pennen van hazelaar en stop van essenhout zijn daarmee 

mogelijk ook afkomstig uit Polen. Met grote waarschijnlijkheid is de ton als 

container voor wijn, bier of andere producten de nederzetting binnen gekomen.  

Tabel 3 Putten-Rimpeler, diameters van de boomstamputten.20 

 spoor diameter (m) datering 

VME 4444 0,84 750-900 

 5879 0,92 750-900 

 7281 0,78 750-850 

 7800 0,9 750-900 

 7901 0,96 750-900 

 8834 0,78 750-900 

LME 1050 0,82 900-1200 

 1071 1,2 1061-1063 

 1466 1,16 1176-1177 

 1607 0,84 1029-1048 

 2449 1,04 1180 

 2633 0,93 900-1100 

 3973 1,2 1150-1250 

 5043 0,8 1250-1350 

 9287 1,01 1150-1250 

 

4.2 VERGELIJKING MET ANDERE VINDPLAATSEN 

4.2.1 Putten-Husselerveld 

Op het aangrenzende terrein Putten-Husselerveld zijn houtvondsten gedaan uit 

een paalkuil, waterputten en waterkuilen.21 De boomstamputten, vier uit de 

vroege middeleeuwen en vijf uit de volle middeleeuwen, zijn ook hier gemaakt 

van eiken.22 Een boomstamput gedateerd in 975-1000 heeft twee elzenhouten 

klampen die aan de segmenten bevestigd zijn met eiken pennen, vergelijkbaar 

met S1466 van Rimpeler (12e eeuw). Een ongedateerde waterput heeft een 

bekisting van verticale planken en palen. Eén aangepunte plank met een pengat 

is gedetermineerd als eikenhout. Het geheel wordt geïnterpreteerd als gemaakt 

van secundair gebruikt hout. 

 In de vroegmiddeleeuwse waterputten zijn ook andere houtvondsten gedaan: 

het gaat om zes planken van eik, waarvan er één zeven gaten heeft met pennen 

van eik en es. Ook is er een onbewerkt stuk wilg gevonden. 

                                                      
19 Van Daalen 2020. 
20 Hier zijn de waterputten S7800 en S7901 waarvan geen hout is onderzocht toegevoegd. 

Informatie afkomstig van E. Norde. 
21 De Roller 2005 en 2007. 
22 Voor waterput 8 wordt zowel es als eik aangegeven als houtsoort van de boomstam (De Roller 

2005). 
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In een waterkuil uit de vroege middeleeuwen is een aangepunte eikenhouten 

balk gevonden. Een waterkuil uit de volle middeleeuwen bevat een tangentiale 

eiken plank. In een paalkuil is een rechthoekige eiken paal met doorboring 

aangetroffen. 

 

4.2.2 Overige vindplaatsen 

In Plangebied Horst-Noord te Ermelo is het hout uit vijf waterputten 

onderzocht.23 Het gaat om vier eiken boomstamputten gedateerd in 900-1300 en 

een put met een vierkante bekisting. Voor deze laatste zijn tien aangepunte 

eikenhouten planken en drie paaltjes in een onregelmatige driehoek geplaatst. De 

datering is 725-1300. 

 De vindplaats Ede-Harskamp heeft twee middeleeuwse eikenhouten 

boomstamputten opgeleverd.24 Eén keer bevindt zich een vierkant raamwerk 

boven de boomstamput. Hiervoor zijn eikenhouten planken, waaronder een 

profielplank, secundair gebruikt. 

 In Barneveld-De Driehoek zijn twee middeleeuwse waterputten met 

beschoeiingsresten aangetroffen.25 Een 7e-eeuwse put heeft een vierkante 

bekisting. Langs vier hoekpalen zijn horizontaal dikke planken geplaatst. Alle 

onderdelen zijn gemaakt van eikenhout. Dendrochronologisch onderzoek heeft 

aangetoond dat niet al het hout eenzelfde kapdatum heeft. Het is dan ook 

mogelijk (deels) hergebruikt. In een 13e-eeuwse waterput is een eikenhouten 

kuip, inclusief (kapotgeslagen) bodem, als beschoeiing gebruikt. Eromheen 

waren staken gemaakt van elzentakken geplaatst. 

5. Conclusies 
 

6. Geven paleo-botanische resten (macroresten, pollen, hout en houtskool) informatie over 

de aard van en ruimtelijke en temporele veranderingen in natuurlijke en door de mens 

beïnvloede vegetaties op en rond het Rimpeler? En zo ja:  

a. Wat is de aard en verspreiding van deze resten?  

b. Hoe kunnen ze gedateerd worden?  

c. En wat is de aard van de ruimtelijke en temporele veranderingen? 

In diverse waterputten en -kuilen is onder het grondwaterniveau hout 

aangetroffen. Het gaat hierbij om resten uit de late ijzertijd, vroege en volle 

middeleeuwen. Uit dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat het 

gebruikte hout grotendeels lokaal of hooguit regionaal is. Het vaak wat 

knoestige karakter van het eikenhout bevestigt dit. De meest gebruikte 

houtsoort is eik, daarnaast komen els, es, hazelaar, kers-type en wilg voor. Dit 

wijst op eikenbossen op de hogere gronden. Els en wilg zullen op vochtigere 

bodems hebben gestaan. Uit de diameters van het voor de boomstamputten 

gebruikte hout blijkt dat er tot in de volle middeleeuwen geen gebrek is 

                                                      
23 Ter Wal 2010. 
24 Lange 2019. 
25 Lange in Van Zon 2019. 
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geweest aan dikke eiken. Op basis van het houtonderzoek is het niet mogelijk 

om andere ruimtelijke en temporele veranderingen in de vegetatie te 

onderscheiden, omdat naast beschikbaarheid ook andere factoren, zoals de 

kwaliteit van het hout, een rol spelen in de keuze van bepaalde soorten.  

 

20. Wat is de aard en ouderdom van eventuele paleo-ecologische en zoölogische resten?  

a. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen?  

Hout is aangetroffen in contexten die onder de grondwaterspiegel liggen, 

zoals waterkuilen, waterputten en enkele paalsporen. 

b. In welke mate dragen ze bij aan de datering van sporen, lagen, structuren?  

Een aantal stukken eikenhout is met behulp van dendrochronologisch 

onderzoek worden gedateerd. 

c. Welke informatie geven zij over (veranderingen in) landschap en vegetatie 

(voorafgaand, tijdens en/of na bewonings- en gebruiksfasen), voedseleconomie, 

verwerving en toepassing van organisch materiaal e.d.? 

Het gebruik van lokaal/regionaal eikenhout tijdens de bewoning geeft aan dat 

er in de omgeving eikenbossen stonden. Elzen en wilgen zullen op nattere 

delen in het landschap hebben gegroeid. Es en hazelaar groeien op relatief 

vochtige, lichte plaatsen. De inheemse zoete kers komt voor op losse, 

humeuze, goed vochthoudende grond, vooral in het zuidoosten van 

Nederland.26 Er is bewust gekozen voor het kwalitatief sterke en duurzame 

eikenhout voor boomstamputten, palen, balken en planken. Het gebruik van 

de overige soorten is waarschijnlijk vooral bepaald door beschikbaarheid 

ervan. Het gaat hierbij voornamelijk om klampen (els), pennen (hazelaar, 

wilg) en staken (els). Een essentak is gebruikt voor de stop in de ton, een 

kersachtige mogelijk voor de welkoker.  

  

24. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met de vindplaatsen in 

het aangrenzende Husselerveld?  

a. Hoe verhouden de aard (structuren, plattegronden, economie, materiële cultuur), 

ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting in plangebied Rimpeler en de daarin 

aangetroffen structuren zich tot die nederzetting? 

In Husselerveld zijn vier boomstamputten uit de vroege middeleeuwen en vijf 

uit de volle middeleeuwen gevonden, alle gemaakt van eikenstammen. Eén 

ongedateerde waterput is gemaakt van vertikale eikenhouten planken die 

waarschijnlijk hergebruikt zijn. Dit past goed in het beeld van Rimpeler. In een 

paalkuil zijn de resten van een eiken paal aangetroffen. Ook in Rimpeler zijn 

de palen van de gebouwen, voor zover deze onderzocht konden worden, 

gemaakt van eikenhout. Verder zijn beide vindplaatsen moeilijk vergelijkbaar 

omdat er in Husselerveld veel minder materiaal is onderzocht en omdat er 

weinig details zijn gepubliceerd. 

 

                                                      
26 Weeda et al. 1987, 103. 
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25. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte vindplaats/nederzetting met andere onderzochte 

locaties met dezelfde complextypen in de omgeving van Putten, op de Veluwe of in de 

omgeving daarvan:  

a. Hoe verhouden de locatie, aard (structuren, plattegronden, economie, materiële 

cultuur) en ouderdom en ontwikkeling van de nederzetting en de daarin aangetroffen 

structuren zich tot andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen in de regio (bijv. 

Kootwijk, Uddel etc.)? Wat zijn op hoofdlijnen de overeenkomsten en wat zijn de 

verschillen?  

b. Hoe verhoudt op de typologie van het vondstmateriaal (bijv. keramiek, metaal) zich 

tot de (gangbare) typologie en de typologische ontwikkeling van het materiaal uit 

andere opgegraven (gelijktijdige) nederzettingen/grafvelden in de regio? Wat zijn op 

hoofdlijnen de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en welke conclusies kunnen 

daaraan verbonden worden? 

Het hout van Rimpeler is vergeleken met Ermelo-Horst-Noord, Ede-

Harskamp en Barneveld-De Driehoek. In alle vindplaatsen zijn boomstam-

putten de meest voorkomende waterputtypen, zowel in de vroege als in de 

volle middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen komen daarnaast ook 

planken putten voor. Hiervoor zijn de planken soms horizontaal, soms 

vertikaal geplaatst, net als in Rimpeler. De gebruikte houtsoort is steeds eiken. 

In sommige gevallen is secundair gebruik van de planken aangetoond. Een 

tonput, zoals in Rimpeler, is in geen van de overige vindplaatsen 

aangetroffen. Wel is in Barneveld een beschoeiing, gemaakt van een 

eikenhouten kuip met daaromheen elzenhouten staken gevonden. Zowel de 

tonput als de kuipput dateren uit de volle middeleeuwen. 
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Uitleg van de codering gebruikt in de houtbijlage 

alle afmetingen zijn in cm  

 

spoor spoornummer 

monster monsternummer 

vondst vondstnummer 

sub volgnummer, wanneer binnen één vondstnummers meer houtvondsten zijn (door BIAX 

toegekend) 

soort houtsoort, Alnus = els, Corylus (avellana) = hazelaar, Fraxinus (excelsior) = es, Prunus-type = 

kersachtige, Quercus = eik, Salix = wilg  

context contexttype, bstp = boomstamput, pk = paalkuil, pp = planken put, tp = tonput, wk = waterkuil,  

artefact artefact; bew = bewerkt; onb = onbewerkt/zonder zichtbare bewerkingssporen 

bew_sporen bewerkingssporen, zoals zaagsporen, afslagen, draailijnen, ontschorsen, etc. 

gereedschap type gereedschap: bijl, dissel, zaag, etc. 

grondvorm schematisch aangeven van de wijze waarop het object in de boom georiënteerd is, zie 

bijgevoegd schema.  

gv_extra a   zonder bast 

  b   met één zijde met bast 

  bb   met twee zijden met bast 

 h   met hart 

L/H_min  minimale lengte/hoogte, want vondst in lengte niet compleet bewaard 

L/H_max maximale lengte/hoogte, want vondst compleet in lengte 

B_min minimale breedte, want vondst in breedte niet compleet bewaard 

B_max maximale breedte, want vondst compleet in breedte 

D_min minimale dikte, want vondst in dikte niet compleet bewaard 

D_max maximale dikte, want vondst in dikte compleet bewaard 

dia_max maximale diameter van het object 

S dia_min  stamdiameter minimaal: minimale diameter van oorspronkelijke stam of tak 

S dia_max  stamdiameter maximaal: maximale diameter van oorspronkelijke stam of tak 

puntvorm puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt halverwege de punt 

  0 vlak bekapte onderkant 

 2  2 bekapte vlakken enz. 

pv_extra x  kleine extra kap 

 a  één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is, naast het aantal bekapte vlakken 

 aa  twee vlakken van punt die niet bewerkt zijn, naast het aantal bekapte vlakken. 

 Deze onbewerkte vlakken zijn dus niet inbegrepen in het aantal vlakken aangegeven met 

een cijfer. Bijvoorbeeld: 4aa = punt gevormd door 4 bewerkte vlakken en twee onbewerkte. 

pv_opm puntvorm opmerking: extra waarneming aan punt, zoals afgeplat uiteinde: vl=vlak, 

con=concentrisch, exc=excentrisch, etc.  

PL_min  minimale puntlengte, d.w.z. de lengte van het kortste kapvlak van de punt  

PL_max maximale puntlengte, d.w.z. de lengte van het hoogste kapvlak van de punt  

PL_recon interpretatie van oorspronkelijke puntlengte bij incomplete aanpunting (zoals bij recent 

afgebroken paalpunten).  

conser mate van conservering van het archeologische hout 

  g  goed 

  m  matig 

  s  slecht 

vraat aantasting door houtvretende insecten, hw=houtworm; iv=insectenvraat  

zekerh_Njr zekerheid aantal jaarringen: ca=circa, < minder dan, > meer dan 

Njr aantal jaarringen  

jr_extra jaarringen extra: sr=smalle ringen, wr=wijde ringen 

dendro monster voor dendrochronologisch onderzoek: x  waard om monster te nemen 

N spint aantal (bewaard gebleven) spintringen: 1=één spintring, 2=twee spintringen, etc. 

secundair aanwijzingen voor secundair gebruikt hout (=hergebruikt) is: x 

opmerking extra opmerkingen 



 

grondvormen 

 
 

 

1 

 

 

 

hele stam 

 

 

11 

 

 

 

vierzijdig gerechte ‘balk’ uit 

kwart stam 

 

 

2 

 

 

 

halve stam 

 

 

12 

 

 

 

eenzijdig gerechte ‘plank’ 

 

 

3 

 

 

 

derde stam 

 

 

13 

 

 

radiale ‘plank’ door hart 

(kwartiers) 

 

 

 

4 

 

 

 

kwart stam 

 

 

14 

 

 

radiale ‘plank’ maximaal tot 

hart  

 

 

 

5 

 

 

 

radius kleiner dan  

boog 

 

 

15 

 

tangentiale ‘plank’ niet door 

hart, breedte groter dan 

kwart stam (dosse) 

 

 

 

6 

 

 

 

radius gelijk aan boog 

 

 

16 

 

‘plank’ niet door hart, 

breedte maximaal kwart 

stam 

 

 

 

7 

 

 

 

radius groter dan boog 

 

 

17 

 

 

 

relatief klein deel uit stam 

 

 

8 

 

 

 

eenzijdig gerechte 

‘balk’ 

 

 

18 

 

 

 

segment van een 

uitgeholde stam 

 

 

9 

 

 

 

vierzijdig gerechte 

‘balk’ door het hart van 

de stam 

 

 

0 

 

 

 

onbekend 

 

 

10 

 

 

 

vierzijdig gerechte 

‘balk’ uit halve stam 

   

 

 

 



 

Bijlage 1  Putten-Rimpeler, resultaten van het houtonderzoek, gesorteerd op spoor en vondstnummer.  
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1050 . 478 . Quercus bstp stop . . 4 . . 12 5 5,5 . . . . . 0 . . . . . g . 

1050 . 480 . Quercus bstp segment kap bijl 18 a 55 . 26 . . 7 . . . ? . . . 10 . s . 

1050 . 481 . Quercus bstp segment kap bijl 18 . 38 . . 17 . 9 . . . 0 . . . . . m vr 

1050 . 482 1 Quercus bstp plank . . 7 . 11,5 . . 24,2 . 1,3 . . . 0 . . . . . g . 

1050 . 482 2 Alnus bstp onb . . 2 . 17 . . . . . . . 5 . . . . . . g . 

1050 . 482 3 Quercus bstp bew . . 2 . 16 . . . . . . . 6 . . . . . . g hw 

1050 . 483 1 Quercus bstp plank . . 17 . 48 50 . 8 3,5 4 . . . 4 . . . 18,5 20 g hw 

1050 . 483 2 Quercus bstp wig . . 17 . . 26,5 . 4,1 . 3 . . . 1 . . . 13 . g . 

1050 . 484 . Quercus bstp segment kap bijl 18 a 60 . 40 . . 5 . . . 1 . . . 14 . s . 

1071 60 . . Quercus bstp plank groef, scheur beitel 7 a 100 . 23 . 1 4 . . . . . . . . . m . 

1071 61 . . Quercus bstp plank scheur, kap bijl 7 a . 220 . 30 2 9 . . . . . . . . . r . 

1071 . 485 1 Alnus bstp onb . . 2 . 36,5 . . . . . . . 3,6 . . . . . . g . 

1071 . 485 2 Alnus bstp onb . . 2 . 17,5 . . . . . . . 4,2 . . . . . . g . 

1071 . 485 3 . bstp onb . . 17 . 42 . . 5,5 . 5,5 . . . . . . . . . g . 

1071 . 486 . Quercus bstp pen . . 17 . 17,5 . 4,1 4,5 . . . . . . . . . . . g . 

1071 . 488 . Quercus bstp plank scheur, kap . 14 a . 82 24 . . 6 . . . . . . . . . m . 

1071 . 488 . Quercus bstp pen . . 17 . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 

1071 . 488 . Quercus bstp plank scheur, kap . 14 a . 82 28 . . 5 . . . . . . . . . m . 

1071 . 488 . Quercus bstp pen . . 17 . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 

1071 . . 1 Quercus bstp segment . . 18 a 120 . . 97 . 12 . . . 2 . vl . 20 . m . 

1071 . . 2 Quercus bstp plank kap bijl 14 a 17 . . 16 . 2 . . . . . . . . . m . 

1264 57 . 1 Alnus wk onb . . 1 . 29 . . . . . . . 4,5 . . . . . . g . 

1264 57 . 2 Quercus wk balk . . 16 . 32 . . 5,5 . 4 . . . . . . . . . g hw 

1264 57 . 3 Quercus wk plank . . 7 . 54 . . 14,6 2 2,2 . . . . . . . . . g . 

1264 57 . 4 Quercus wk object . . 7 . 8,5 . . 7 . 1,1 . . . . . . . . . g . 



 

s
p

o
o

r 

m
o

n
s

te
r 

v
o

n
d

s
t 

s
u

b
 

s
o

o
rt

 

c
o

n
te

x
t 

a
rt

e
fa

c
t 

b
e

w
_

s
p

o
re

n
 

g
e

re
e

d
s

c
h

a
p

 

g
ro

n
d

v
o

rm
 

g
v

_
e

x
tr

a
 

L
/H

_
m

in
 

L
/H

_
m

a
x

 

B
_

m
in

 

B
_

m
a

x
 

D
_

m
in

 

D
_

m
a

x
 

d
ia

_
m

a
x

 

S
 d

ia
_

m
in

 

S
 d

ia
_

m
a

x
 

p
u

n
tv

o
rm

 

p
v

_
e

x
tr

a
 

p
v

_
o

p
m

 

P
L

_
m

in
 

P
L

_
m

a
x

 

P
L

_
re

c
o

n
 

c
o

n
s

e
r 

v
ra

a
t 

1264 57 . 5 Alnus wk onb . . 1 . 16,7 . . . . . . . 3 . . . . . . g . 

1466 . 470 1 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 80 . . 75 . 10 . . . 2 . . . . . r . 

1466 . 470 2 Salix bstp pen . . 1 b . . . . . . . . . 1 . . . . . r . 

1466 . 470 3 Quercus bstp pen . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 

1466 . 471 . Quercus bstp segment kap bijl 18 a 75 . . 60 . 10 . . . 1 x . . . . r . 

1466 . 472 . Quercus bstp plank . . 7 . . 71 . 23,5 . 6 . . . . . . . . . g . 

1466 . 473 . Alnus bstp klamp . . 15 . 30 . . 9,5 . 5,5 . . . . . . . . . g . 

1466 . 473 . Alnus bstp klamp . . 15 . 38 . . 8 . 3 . . . . . . . . . g . 

1466 . 473 . Salix bstp pen . . 1 . 4 . . . . . . . 3,2 9 . . . . . g . 

1466 . 474 . Quercus bstp plank . . 16 . 93 . . 1,5 . 0,6 . . . 0 . . . . . g . 

1466 . 475 . Quercus bstp plank . . 7 . . 76 . 22 . 4,5 . . . . . . . . . g . 

1466 . 476 1 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 80 . 22 . . 8 . . . 1 x . . 16 . r . 

1466 . 476 2 Quercus bstp pen . . 17 a . . . . . . 3 . . . . . . . . r . 

1607 . 714 . Quercus bstp klamp . . 15 . . 49,5 8 10,8 4 4,5 . . . 0 . . . . . g . 

1607 . 715 1 Quercus bstp segment . . 18 a 85 . 14 . . 10 . . . . . . . . . r . 

1607 . 715 2 Quercus bstp pen . . 17 a 18 . . 4 . 2,5 . . . . . . . . . r . 

1607 . 716 . Quercus bstp segment kap bijl 18 . 55 . . 29 . 9 . . . . . . . . . r . 

1607 . 720 . Quercus bstp klamp . . 15 . . 43 . 11 . 3,8 . . . 0 . . . . . g . 

2174 . 764 1 Alnus wk staak . . 17 . 34 . . 5 . 4,5 . . . . . . . . . m . 

2174 . 764 2 Alnus wk staak . . 1 . 31 . . . . . . . 6 2 a . . 12 . g . 

2174 . 765 . Alnus wk paal kap bijl 1 b 25 . . . . . . . 15 3 . . . 7 . r . 

2174 . 773 . Prunus wk bew . . 18? a 50 . 17 . . 8 . . . . . . . . . m . 

2225 75 . 1 Quercus pk onb . . ? a 20 . 20 . . 8 . . . . . . . . . s . 

2225 75 . 2 Quercus pk onb . . 3 a 32 . . . . . . . 26 . . . . . . s . 

2225 75 . 3 Quercus pk onb . . 2? a 30 . 25 . . 16 . . . . . . . . . s . 

2449 . 844 . Quercus bstp pen . . 17 . . 17 3,1 3,4 . . . . . 5 . . 14,2 16 . g . 
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2449 . 845 . Quercus bstp segment kap bijl/dissel 18 a 27 . 42 . . 10 . . . . . vl . . . r . 

2449 . 846 . Quercus bstp segment . . 18 a . . . . . . . . . . . . . . . s . 

2633 . 1113 . Quercus bstp segment kap bijl 18 . 27 . . 13 . 11,5 . . . . . . . . . g . 

2633 . 1114 . Quercus bstp segment? . . 18? . 50 . 17 . . 8 . . . . . . . . . r . 

2633 . 1115 1 Quercus bstp plank . . 14 a 73 . 14 . . 4 . . . . . . . . . m . 

2633 . 1115 2 Quercus bstp pen . . 17 . 18 . 5 . . 3 . . . . . . . . . m . 

2773 86 . 1 Quercus tp duig kap . 14 a 68 . . 11 . 1,3 . . . . . . . . . r . 

2773 86 . 2 Quercus tp duig kap . 14 a 66 . . 11 . 1,5 . . . . . . . . . r . 

2773 86 . 3 Quercus tp duig kap . 14 a 68 . . 12,5 . 1,2 . . . . . . . . . r . 

2773 86 . 4 Quercus tp duig kap . 14 a 66 . . 10 . 1,3 . . . . . . . . . r . 

2773 90 . . Quercus tp balk/plank gat . 9 a 66 . . 15 . 7 . . . . . . . . . m hw 

2773 91 . . Quercus tp plank . . 2 . 51 . . 20 . . . . 20 0 . . . . . m vr 

2773 92 . . Alnus/Corylus tp bew kap bijl 1 b . 40 . . . . . . 13 . . . . . . r . 

2773 93 . 1 Quercus tp bodemhelft . beitel 14 a . 43 . 24 . 1,5 . . . . . . . . . r . 

2773 93 . 2 Quercus tp bodemhelft . . 14 a . 43 . 20 . 1,5 . . . . . . . . . m x 

2773 94 . 1 Quercus tp duig . . 14 a 68 . . 12 . 1 . . . . . . . . . r . 

2773 94 . 2 Quercus tp duig . . 14 a 68 . . 11,5 . 1 . . . . . . . . . r . 

2773 94 . 3 Quercus tp duig . . 14 a 67 . . 14 . 1 . . . . . . . . . r . 

2773 94 . 4 Quercus tp duig . . 14 a 70 . . 12 . 1 . . . . . . . . . r . 

2773 94 . 5 Fraxinus tp stop . . 1 a . . . . . . . . 2,5 . . . . . . r . 

2773 94 . 6 Corylus tp pen . . 1 a . . . . . . . . 1 . . . . . . r . 

2773 94 . 7 Corylus tp pen . . 1 a . . . . . . . . 1 . . . . . . r . 

2773 95 . . Quercus tp bew . . 1 . . 78 . . . . 7,5 . 8 0 . . . . . g . 

3060 . 1011 . . wk staak . . 1 . 38 . . . . . . . 7,5 6 . . . 14,5 18 g . 

3060 . 1012 . Alnus wk staak . . 1 . . 34 . . . . . 5,5 6 4 aa . . . . g . 

3060 . 1013 . Alnus wk staak . . 1 . 38 . . . . . . . 7 4 ax . . 18,5 . g . 
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3060 . 1014 . Alnus wk staak . . 1 . 22 . . . . . . 0,5 5 . . . . . . m . 

3060 . 1015 . . wk staak . . 1 . 19 . . . . . . . 5 2 a . . 11 . g . 

3060 . 1016 . . wk staak . . 1 . 46 . . . . . . . 7,5 2 a . . 11 . g . 

3060 . 1017 . Alnus wk staak . . 1 . 24 . . . 5 5,5 . . . . . . . 12,5 15 g . 

3920 99 . . Quercus pk onb . . ? . 22 . 24 . . 12 . . . . . . . . . s . 

3973 111 . . Quercus bstp segment . . 18 a 40 . 25 . . 6 . . . . . . . . . s . 

3973 . . 1 Quercus bstp segment . . 18 a 130 . . . . 8 . . 87 2 . . . 20 . s . 

3973 . . 2 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 130 . 47 . . 8 . . . 2 . . . 20 . r . 

3973 . . 3 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 140 . 83 . . 9 . . . 1 . vl . 16 . r . 

3973 . . 4 Quercus bstp pen kap bijl 17 a . 20 . . . . 3,5 . . . . . . . . r . 

4085 100 . . Quercus pk onb . . . . 22 . . 25 . 14 . . . . . . . . . g . 

4085 . . . Quercus pk bew . . 1 a 65 . . . . . . . 45 . . . . . . s . 

4157 116 . . Quercus pk paal? . . 1 a 70 . . . . . . . 25 . . . . . . m . 

4444 119 . . Quercus bstp pen/wig . . 17 . . 13,5 . . . 3 . . . . . . . . . g . 

4444 120 . . Quercus bstp plank . . 7 . 48 . . 10,5 1 2 . . . 1 . . . 21,0 . g . 

4444 127 . . . bstp plank . . 14 a 60 . 12 . . 3 . . . 2 . . 25 . . m x 

4444 128 . . Quercus bstp plank/object . . 15 . . 32 . 22 . 3,5 . . . . . . . . . g . 

4444 . . 1 Quercus bstp plank kap bijl 14 a 50 . 17 . . 4 . . . 2 aa . . 10 . s hw 

4444 . . 2 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 40 . 40 . . 7 . . . . . vl . . . s . 

4444 . . . Quercus bstp pen . . 17 . . . . . . . 2 . . . . . . . . s . 

4444 . . . Quercus bstp segment kap bijl 18 a 80 . 65 . . 15 . . . . . . . 30 . s . 

4883 140 . . Alnus ? staak . . 1 . 43 . . . . . . . 5,2 3 a . . 17,5 9 g . 

5042 137 . . Alnus bstp segment kap bijl 18 a 26 . 45 . 1,7 2 . . . . . . . . . r hw 

5043 . . 1 Quercus bstp segment kap dissel 18 a 90 . 65 . . 6 . . . . . vl . . . s . 

5043 . . 2 Quercus bstp segment kap dissel 18 a 90 . 30 . . 5 . . . . . . . . . s . 

5043 . . 3 Quercus bstp segment kap dissel 18 a 90 . 38 . . 4 . . . . . . . . . s . 
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5541 141 . . Quercus pp plank . . 7 . 53 . . 8 . . . . . . . . . 20 30 g . 

5541 142 . . Quercus pp plank . . 7 . 53 . . 20,5 1,4 3 . . . . . . . . . m hw 

5541 143 . . Quercus pp plank . . 7 . 48,5 . . 27 1 3 . . . 0 . . . . . g . 

5541 144 . . Quercus pp plank . . 7 . 56 . . 18,5 . 7 . . . 0 . . . . . g . 

5541 145 . . Quercus pp plank . . 7 . 48 . . 19 2,5 4 . . . 0 . . . . . g hw 

5541 146 . . Quercus pp plank . . 16 . 44 . . 36 3 5,5 . . . . . . . . . g . 

5541 147  1 Quercus pp plank . . 7 . 48   23 1,5 3 . . . .        

5541 147  2 Quercus pp plank . . 7 . 57   12,5 0,5 3 . . . .        

5722 160 . . Quercus pk onb . . ? . . . . . . . . . . . . . . . . s . 

5741 159 . . Quercus pk onb . . 18? a 45 . 27 . . 4 . . . . . . . . . s . 

5809 158 . . Quercus pk monster . . 18? . 18 . 14 . . 8 . . . . . . . . . m . 

5879 . . . Quercus bstp segment . . 18 a 60 . 30 . . 8 . . . 1 . vl . 5 . s . 

5879 . . . Quercus bstp paal? . . 1 b 45 . . . . . . . 12 ? . . . ? . s . 

7281 . . 1 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 67 . 30 . . 4 . . . 0 . . . . . m . 

7281 . . 2 Quercus bstp plank scheur, kap bijl 13 a 32 . 17 17 . 3 . . . 1 . . . 4 . m . 

8269 . . 1 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 132 . 26 . 10 . . . . . . . . . s . 

8269 . . 2 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 135 . 26 . 12 . . . . . . . . . s . 

8269 . . 3 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 137 . 28 . . . . . . . . . . . s . 

8269 . . 4 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 138 . 20 . . . . . . . . . . . s . 

8269 . . 5 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 137 . 28 . . . . . . . . . . . s . 

8269 . . 6 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 133 . 22 . . . . . . . . . . . s . 

8269 . . 7 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 136 . 29 . . . . . . . . . . . s . 

8269 . . 8 Quercus pp plank scheur, kap bijl 2 a . 145 . 23 . . . . . . . . . . . s . 

8834 . . 1 Quercus bstp segment kap bijl 18 b 55 . 9 . . 8 . . . 1 . . . . . s . 

8834 . . 2 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 55 . . 11 . 10 . . . 1 . vl . 15 . s . 

8834 . . 3 Quercus bstp segment kap bijl 18 a . . . . . . . . . 1 . vl . 14 . s . 
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9031 . . 1 Quercus pp paal kap bijl 11 a 88 . . 13 . 11 . . . 5 x vl . 40 . s-r . 

9031 . . 2 Quercus pp paal kap bijl 11 a 95 . . 10 . 10 . . . 5 . . . 40 . s-r . 

9031 . . 3 Quercus pp paal scheur, kap bijl 11 a 115 . . 12 . 10 . . . 4 . . . 27 . s-r . 

9031 . . 4 Quercus pp paal kap bijl 11 a 130 . . 11 . 10 . . . 4 x . . 50 . s-r . 

9031 . . 5 Quercus pp plank kap bijl 14 a 70 . . 20 . 3 . . . . . . . . . s . 

9287 . . 1 Quercus bstp segment kap bijl 18 a 75 . 54 . . 8 . . . 1 . vl . 15 . m . 

9287 . . 2 Quercus bstp segment . . 18 a 90 . 60 . . 7 . . . . . vl . 19 . m . 

9287 . . 3 Quercus bstp segment . . 18 a 95 . 70 70 . 7 . . . . . vl . 20 . m . 
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1050 . 478 . . . . . . . kernhout met spintrest, compleet, afgehakt aan een kant 

1050 . 480 . . < . . . . bijl >6 cm; uiteinde bekapt 

1050 . 481 . . . . . . x knoestig, bijlafslagen 

1050 . 482 1 . . . . . x profielplank, aan een kant groef, geen mes (of afgebroken) want rand niet origineel bewaard 

1050 . 482 2 . . . . . . . 

1050 . 482 3 . . . . . x op zijkant half pengat 

1050 . 483 1 . . . . . x twee pengaten (3,7 cm op 24 cm en 1,6 cm op 42,3 cm), afgeschuind, vierzijdig uiteinde 

1050 . 483 2 . . . . . . 1zijdig afgeschuind 

1050 . 484 . . < . . . . . 

1071 60 . . c 60 wr x . x groef 3 cm diep, 1,5 cm breed 

1071 61 . . > 100 . x . . . 

1071 . 485 1 . . . . . . voorjaarsvaten, in late voorjaar/begin zomer gekapt 

1071 . 485 2 . . . . . . voorjaarsvaten, in late voorjaar/begin zomer gekapt 

1071 . 485 3 . . . . . . afgebroken uiteinden, onbekende functie 

1071 . 486 . . . . . . . pen met kop (hoogte kop 2,8 cm), uiteinde afgebroken 

1071 . 488 . > 80 . x x . pen (2 cm) op 6 en 6 cm; Q, GV 17; heel grof bekapt 

1071 . 488 . . . . . . . . 

1071 . 488 . > 80 . x x . pen (3 cm) op 33 en 4 cm; Q, GV 17; heel grof bekapt; knoest 

1071 . 488 . . . . . . . . 

1071 . . 1 . . . . . . callusweefsel met 2 gaten (2 cm) langs rand; ander stuk met plank gedicht 

1071 . . 2 . 50 . . . . gat (4 cm) op 90 en 5 cm, gat (3 cm) op 82 en 4 cm 

1264 57 . 1 . . . . . . uiteinden afgebroken 

1264 57 . 2 . . . . . x met pengat en penrest, 1 uiteinde tweezijdig afgeschuind 

1264 57 . 3 . . . x . x uiteinden afgebroken, verweerd, met 3 pengaten en een vierde, grotere pengat 

1264 57 . 4 . . . . . . deel van object, glad afgewerkt oppervlak 
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1264 57 . 5 . . . . . . uiteinden afgebroken 

1466 . 470 1 c 50 . . . . Q pen (3 cm) op 20 en 9 cm 

1466 . 470 2 . . . . . . . 

1466 . 470 3 . . . . . . . 

1466 . 471 . . 50-60 . ? . . gat (3 cm) op 38 en 6 cm 

1466 . 472 . . . . x . . afgeschuinde onderkant, bijlafslagen, uitgescheurd pengat (3 cm) 4,5 cm onder rand 

1466 . 473 . . . . . . . klamp met twee pengaten en een rest van een pen (GV1) 

1466 . 473 . . . . . . . klamp met 2 pengaten, afgeschuinde uiteinden 

1466 . 473 . . . . . . . pen uit klamp, 9 zijdig gesneden 

1466 . 474 . . . . x . . spint, mogelijk wankant 

1466 . 475 . . . . x . . afgeschuinde onderkant, bijlafslagen, uitgescheurd pengat (2,5 cm) 4,5 cm onder rand 

1466 . 476 1 . 60-70 . x . . bijl >8cm; jaarringen moeilijk te tellen; pen op 33 en 8 cm 

1466 . 476 2 . . . . . . . 

1607 . 714 . . . . . . . 1 kant recht en 1 kant afgeschuind, 2 pennen (12x2x2,2 cm) van eik, GV17, pennen steken 8 cm uit de plank 

1607 . 715 1 . 50-60 . ? . . pen >18x4x2,5 cm, Q, GV 17; kapsporen binnen en buiten 

1607 . 715 2 . . . . . . . 

1607 . 716 . > 100 sr . . . bijl >15 cm 

1607 . 720 . . . . x . . klamp met twee eikenhouten pennen met rechthoekige kop, pennen zijn 17 en 16,5 cm lang 

2174 . 764 1 . . . . . . uiteinden afgebroken 

2174 . 764 2 . . . . . . . 

2174 . 765 . . . . . . . . 

2174 . 773 . . . . . . . mogelijk holle welpijp 

2225 75 . 1 c 30 wr . . . "paal" 

2225 75 . 2 . 30-40 . . . . . 

2225 75 . 3 ? 30 . . . . "paal" 

2449 . 844 . . . . . . . pen met kop, compleet maar puntje licht beschadigd 

2449 . 845 . c 100 sr x . . binnenkant kapsporen 
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2449 . 846 . c 45 . ? x . monster 

2633 . 1113 . . . . x . . onderkant boomstamput, afgeschuind aan buitenzijde 

2633 . 1114 . c 30 . . . . gat (3 cm), iets schuin 

2633 . 1115 1 . < . . . . knoestig; penfragment 

2633 . 1115 2 . . . . . . . 

2773 86 . 1 c 70-80 . x . x V-groef op 6 cm, rond groef dunner 

2773 86 . 2 c 80 . x . x V-groef op 5,5 cm, rond groef dunner 

2773 86 . 3 c 80 . x . x V-groef op 5,5 cm, rond groef dunner; gat (0,8 cm) buiten groef op 2 en 2,5 cm 

2773 86 . 4 c 80 . x . x V-groef op 5,5 cm, rond groef dunner 

2773 90 . . . ? . . . x gat (2,5 cm) op 2 cm van rand 

2773 91 . . . . . . . x zwaar aangetast door vraat, valt bij aanraking uit elkaar, bekapt facet 

2773 92 . . . . . . . . uitstekende zijtak aan uiteinde, knoest 

2773 93 . 1 c 110 . x . x pen in zijkant?, rand afgeschuind, merkteken 

2773 93 . 2 c 100 . x . x pen in zijkant?, rand afgeschuind, merkteken 

2773 94 . 1 c 100 . x . x V-groef op 5,5 cm; op groef gebroken? 

2773 94 . 2 c 100 . x . x V-groef op 5,5 cm; gat (2,5 cm) op 10 cm, gat (1 cm) op 37 cm, beide ca midden 

2773 94 . 3 c 100 . x . x V-groef op 5,5 cm; gat (1 cm) op 2 cm, gat (1 cm) op 13 en 5 cm, gat (1 cm) op 24 en 4 cm 

2773 94 . 4 c 100 . x . x V-groef op >2,5 en 4 cm (5 duigen niet beschreven) 

2773 94 . 5 . . . . . . . 

2773 94 . 6 . . . . . . . 

2773 94 . 7 . . . . . . . 

2773 95 . . . . . . . . kromme tak, in midden bijgewerkt met bijl en daar waar zijtak heeft gezeten, afgehakt, uiteinden van bijna haakse hoek zijn 44 en 42 cm, kan 'staan' op hoek

3060 . 1011 . . . . . . . bijl, bramen 

3060 . 1012 . . . . . . . strak 4zijdig aangepunt met gladde, scherpe bijlafslagen 

3060 . 1013 . . . . . . . strak 4zijdig aangepunt, gladde afslagen met bijl 

3060 . 1014 . . . . . . . uiteinden afgebroken 

3060 . 1015 . . . . . . . . 
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3060 . 1016 . . . . . . . strak aangepunt, gladde afslagen van bijl (>5,6 cm) 

3060 . 1017 . . . . . . . . 

3920 99 . . < 50 . . . . knoestig 

3973 111 . . . < . . . . . 

3973 . . 1 c 60 . x x . gat (3,5 cm) op 44 en 7 cm en gat (3,5x2 cm) op 33 en 6 cm met uitstekende pen (Q, GV 17, L 20 cm); kap binnen en buiten 

3973 . . 2 . . . . . . pen op 36 en 8 cm; dendro combi met sub1 

3973 . . 3 . 50-60 . x 15 . bijl >11 cm; 2delige boomstamput; gat (2,5x2,5 cm) op 46 en 6 cm, knoest 

3973 . . 4 . . . . . . pen boven vierkant, onder meerhoekig 

4085 100 . . . . . . . . boom was ca. 25 cm in doorsnede 

4085 . . . >> 60 . x . . uiteinde half open, onderkant kapsporen 

4157 116 . . . ? . ? . . Njr niet goed te zien: voor zekerheid mee 

4444 119 . . . . . . . . driehoekige doorsnede 

4444 120 . . . . . . . . afgeschuinde onderkant, bijlafslagen 

4444 127 . . c 50 . . . . aangepunt 

4444 128 . . . . . . . . compleet, bijlsnede ca. 9 cm 

4444 . . 1 c 90 . x . x . 

4444 . . 2 c 50 . . 40 . bijl >8 cm; kap binnen en buiten, veel kleine kapjes, pen (2 cm) op 28 cm uiteinde; 1x callus 

4444 . . . . . . . . . . 

4444 . . . c 60 . x . . 1x gat (7x5 cm) op 35 cm (slecht) 

4883 140 . . . . . . . . . 

5042 137 . . . . . . . . ontschorst in lange smalle banen, binnenkant veel kapvlakken, rand rond afgewerkt 

5043 . . 1 . < . . x . dissel >=7cm; kap binnen 

5043 . . 2 . < . . x . gat (3,5 cm) op 33 en 5 cm; knoestig, kap binnen 

5043 . . 3 . < . . x . knoestig 

5541 141 . . . . . . . . hout uit boomstam met een dia van ca. 20 cm 

5541 142 . . . . . . . x op rand haakse haksporen van sloop, mogelijk profielplank maar te beschadigd om goed te kunnen zien, uiteinden afgebroken 

5541 143 . . . . . x . x met spint en wankant 
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5541 144 . . . . . x . . met inkeping, scherpe randen, inkeping lijkt recente beschadiging  

5541 145 . . . . . . . x breedte bijlsnede ca. 9,5 cm 

5541 146 . . . . . x . . tot op spintgrens, afgeschuind aan een kant op uiteinde, mogelijk was dit GV15, en hier de helft van 

5541 147 . 1 . . . . . . uiteinden afgebroken 

5541 147 . 2 . . . x . . rechte zijkanten, uiteinden afgebroken 

5722 160 . . . . . . . . knoestig 

5741 159 . . . . . . . . . 

5809 158 . . . . . . . . . 

5879 . . . . < . . . . knoestig 

5879 . . . . < . . . . . 

7281 . . 1 . < . . x . vlakke onderkant; + 4 grote frmn, max L=70 cm, diam ca 65 cm 

7281 . . 2 c 90 . x . . . 

8269 . . 1 > 80 . x . . doormidden gespleten, buitenkant bekapt 

8269 . . 2 . . . . . . zijtak 

8269 . . 3 . . . . . . . 

8269 . . 4 . . . . . . . 

8269 . . 5 . . . . . . . 

8269 . . 6 . . . . . . . 

8269 . . 7 . . . . . . . 

8269 . . 8 . . . . . . . 

8834 . . 1 . < . . 5 . . 

8834 . . 2 . < . . . . iets knoestig, onderkant boom 

8834 . . 3 . < . . . . (plus 6 frmn zonder bew.sporen; deels sterk doorworteld) 

9031 . . 1 c 50 . . . . boven punt sterk doorworteld; knoest 

9031 . . 2 c 30 . . . . . 

9031 . . 3 c 20 . . . . bijl >11 cm 

9031 . . 4 c 40 . . . . . 
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9031 . . 5 . ? . ? . . compleet doorworteld: dendro ws niet zinvol 

9287 . . 1 . < wr . . . . 

9287 . . 2 . < wr . . . bovenkant met wortels dichtgegroeid 

9287 . . 3 . < wr . . . bovenkant met wortels dichtgegroeid 

 

 



Bijlage 5. Resultaten van de macrobotanische analyse 
+ = tientallen fragmenten, ++ = honderden fragmenten 

Monster 63 76 96 110 121 123 124 133 157 162 164 168 173 174 

Erf 4 1 3 4 13 10 13 3 12 9 6 4 6 6 

gewassen 

Cerealia graan (verkoold) vrucht         1 3   4 > 50 > 50   3   1 

Hordeum vulgare gerst (verkoold) korrel     1     1   4     4       

Linum usitatissimum vlas (verkoold) zaad                     1       

Linum usitatissimum vlas  zaad 3   1 2               3   1 

Linum usitatissimum vlas kapsel  +                     1   6 

Secale cereale rogge (verkoold) korrel   2 1   3   1 1 > 100 > 100 > 50 4   1 

noten 

Corylus avellana hazelnoot vrucht                     2       

fruit 

Prunus pruim vrucht 1   1                 1   1 

Prunus spinosa sleedoorn vrucht                           1 

Rubus fruticosus gewone braam vrucht   1                   3     

Sambucus nigra gewone vlier vrucht     1                       

wilde planten 

akkeronkruiden 

Centaurea cyanus korenbloem vrucht                           1 

Fallopia convolvulus zwaluwtong vrucht                       5   10 

Lolium raaigras (verkoold) vrucht               1             

Raphanus raphanistrum knopherik vrucht                       5     

Rumex acetosella schapenzuring vrucht   2   1                 8   

Scleranthus annuus eenjarige hardbloem vrucht       1 1                   

planten van stikstofrijke gronden 

Chenopodium album melganzenvoet vrucht   2 > 50       2         > 100   > 100 

Euphorbia helioscopa kroontjeskruid zaad                       7     

Fumaria officinalis duivenkervel vrucht     1 1                     

Persicaria maculosa perzikkruid vrucht   1                         

Solanum nigrum zwarte nachtschade zaad 1   > 50 1               1     

Sonchus asper gekroesde melkdistel vrucht                       1     

Stellaria media vogelmuur zaad   1 3 3               > 50   2 

ruderalen 

Atriplex patula/prostrata uitstaande- of spiesmelde vrucht     5                 2   3 

Brassica nigra zwarte mosterd zaad     8                       

Conium maculatum gevlekte scheerling vrucht     1                       

Dipsacus kaardebol (verkoold) vrucht                   2 1 1     

Galeopsis hennepnetel vrucht                         1 9 

Hyoscyamus niger bilzekruid zaad   1 1                       

Lamium dovenetel vrucht     6                 2   1 

Persicaria lapathifolia beklierde duizenknoop vrucht 2 6 3         2     2   10 > 100 

Persicaria lapathifolia/maculosa beklierde duizenknoop of perzikkruid vrucht     2   3                   

Persicaria minor/mitis kleine- of zachte duizendknoop vrucht   3                   > 250     

Polygonum aviculare gewoon varkensgras vrucht   4 1 2 1             > 200   > 50 

Stachys andoorn vrucht 1   1                       

Urtica dioica grote brandnetel vrucht 2 7 > 50                 1   > 50 

Viola viooltje (verkoold) vrucht                   1       1 

graslandplanten 

Crepis streepzaad vrucht 2                         3 

cf. Echinochloa hanenpoot vrucht       > 50                     

Poaceae grassenfamilie vrucht         2   2             1 

Poaceae grassenfamilie (verkoold) vrucht               7             

Potentilla anserina zilverschoon vrucht   1                         

Ranunculus acris / repens scherpe- of kruipende boterbloem vrucht                       1     

water- en oeverplanten 

Eleocharis palustris waterbies vrucht   1         1           1   

Lycopus europaeus wolfspoot vrucht   1                         

Menyanthes trifoliata waterdrieblad zaad   1                         

Persicaria hydropiper waterpeper vrucht   1                         

Sparganium erectum grote egelskop vrucht 1                     1     

heide 

Erica heide blad                         1   

bomen en struwelen 
Betula berk vrucht                       1     

niet in te delen planten 

Carex zegge vrucht     1                       

Rumex zuring vrucht                       > 150 1 4 

Rumex zuring perianth                       > 50   2 

overig 

Cenococcum        +      +    +        +    +  + 

Bryopytha mos   1                      +     

Houtskool      +  +  +    + +  + +  + +  +  + +  + +  +  +  + +  + 

Regenworm                            +     


