evaluatierapport
zaltbommel-ruiterstraat 8
archeologische begeleiding
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1

inleiding

Van vrijdag 19 september tot en met dinsdag 23 september 2014 heeft VUhbs archeologie in opdracht
van de familie van der Waal een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Ruiterstraat 8 te
Zaltbommel (fig. 1.1). Het onderzoek betrof een begeleiding van de graafwerkzaamheden voor een
onderkelderde uitbouw aan de achterzijde van de woning van de familie.

Fig. 1.1. Zaltbommel-Ruiterstraat 8. De locatie van het plangebied binnen Zaltbommel. Inzet: Zaltbommel binnen
Nederland. Bron: Topografische Dienst Nederland.

De oudste vermelding van ‘Bommel’ stamt uit de 9de eeuw. De vroegste bewoning dateert
waarschijnlijk in de Karolingische tijd of even daarvoor. Het plangebied is gelegen in de historische
binnenstad van Zaltbommel en ligt mogelijk binnen de Karolingische kern van de stad. Omdat er tot
op heden nagenoeg geen gravend onderzoek in het centrum van Zaltbommel heeft plaatsgevonden is
de locatie en daarmee ook de begrenzing van de Karolingische stad niet bekend.
Dit evaluatierapport betreft een globale beschrijving van de resultaten een (de) selectievoorstel voor de
uitwerking en conservering van de vondsten. Wanneer het rapport is goedgekeurd door zowel het
bevoegd gezag, de opdrachtgever en de depothouder van Gelderland zal de uitwerking in gang worden
gezet.
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Fig. 2.1. Zaltbommel-Ruiterstraat 8.
Allesporenkaarten van de verschillende
vlakken. a vlak 1; b vlak 2; c vlak 3. Schaal
1:200.
Legenda: A niet/wel opgegraven;
B archeologisch spoor; C vulling beerput; D
houten paal; E muurwerk/baksteen.
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2

resultaten

2.1

sporen

Het onderzoek in de achtertuin van de familie van der Waal is uitgevoerd tot de maximale
ontgravingsdiepte voor de kelder. Deze bevond zich op ca. 3.00 m onder maaiveld. In totaal zijn er
drie archeologische vlakken gedocumenteerd. In geen van deze vlakken is de natuurlijke ondergrond
aangesneden. De bodem in het plangebied bestond volledig uit ophogingslagen uit verschillende
perioden. De oudste laag dateert in de Karolingische tijd. Op basis van de dikte van de laag en de
hoeveelheid materiaal die eruit afkomstig is, kan worden verondersteld dat het plangebied zich
inderdaad bevindt binnen de Karolingische kern van Zaltbommel.
Door de ophogingslagen zijn verschillende sporen gegraven. Uit de jongere perioden (globaal
gaat het hier om de Nieuwe Tijd) gaat het primair om wat muurwerk en enkele beerputten, alsmede
een waterput en een straatniveau(fig. 2.1 a). Sporen uit de Late Middeleeuwen zijn nagenoeg niet
aangetroffen.
Het grootste deel van de sporen dateert op basis van het vondstmateriaal in de Volle
Middeleeuwen en Ottoonse tijd. Hierbij gaat het vooral om grote kuilen en een enkele greppel (fig.
2.1 b-c). Ook zijn er verschillende aangepunte palen gevonden van verschillende formaten. Vermoed
wordt dat het hier gaat om de noordelijke wand van een huis, maar gezien het geringe formaat van de
werkput is dit niet met zekerheid vast te stellen.
Uit dezelfde periode of iets later stamt ook een groot langwerpig spoor in het midden van de
werkput (S1.54, fig. 2.1 b). Dit spoor loopt in noordwestelijke richting buiten de begrenzing van de
werkput door waardoor niet kon worden vastgesteld of het hier een kuil of een grote greppel betrof.
Dit deze laatstgenoemde interpretatie geniet enigszins de voorkeur omdat uit het profiel van het spoor
lijkt dat het tijdelijk watervoerend is geweest.
Hoewel uit de vondsten blijkt dat hier ook sprake moet zijn
spoordefinitie
aantal
van een Karolingische component, zijn sporen uit deze periode niet
met zekerheid te duiden. Wellicht dat de utiwerking hier meer inzicht
in kan bieden.
beerput
5
De uitwerking zal primair zijn gericht op het ontsluiten van dit
greppel
2
archeologische
complex aan de hand van de beantwoording van de
brandkuil/brandlaag
1
onderzoeksvragen zoals deze zijn geformuleerd in het Programma van
kuil
8
Eisen.1
laag
1
muurwerk

5

ophogingslaag

18

rioolbuis

5

natuursteen (trap?)

1

straatniveau

1

vleilaag

1

paal

5

paalkuil

1

recente verstoring

1

totaal

55

Tabel 2.1. Zaltbommel-Ruiterstraat 8.
Overzicht van het aantal gevonden sporen

1

per categorie.

Van Kampen 2014, 10.
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2.2

vondsten

2.2.1

algemeen

In totaal zijn er 260 vondsten met een totaalgewicht van ongeveer 8.6 kg geborgen (tabel 2.1). De
vondsten zijn afkomstig uit de verschillende ophogingslagen en de sporen. In de volgende
subparagrafen zullen de verschillende vondstcategorien worden besproken. Ook zal hierbij worden
beargumenteerd welke vondsten al dan niet geselecteerd zijn voor verdere analyse en waarom.
inhoud

aardewerk
baksteen/dakpan

aantal

gewicht (g)

140

3779

5

506

bot

69

2934

glas

1

19

hout

3

leer

2

metaal

25

573

natuursteen

11

699

schelp

1

1

verbrande leem

2

33

vuursteen

1

32

260

8576

totaal

Tabel 2.1. Zaltbommel-Ruiterstraat 8. Overzicht van het aantal vondsten met het gewicht. N.B. Hout en leer zijn niet
gewogen daar het gewicht niets zegt aangezien het materiaal nog verzadigd is met water.
2.2.2

aardewerk

Het aardewerk vorm met een aantal van 140 scherven veruit de grootste materiaalgroep. Het
merendeel van het schervenmateriaal stamt uit de Karolingisch/Ottoonse tijd en de Volle
Middeleeuwen. Onder de scheven bevinden zich fragmenten van Pingsdorfaardewerk,
Pafrathaardewerk en enkele fragmentne van reliefbandamforen. De aanwezigheid van deze laatste soort
duidt is een goede indicatie voor bewoning in de Ottoonse periode. Een klein deel is afkomstig uit de
sporen uit de Nieuwe en/of Nieuwste tijd. De scherven zijn allemaal geselecteerd voor analyse. De
analyse zal onder andere gebruikt worden om de gevonden sporen en lagen juist te dateren en waar
mogelijk meer te zeggen over het gebruik van de grond in de verschillende perioden. Voorgesteld
wordt om 5 vondsten te tekenen en twee vondsten te fotograferen.

2.2.3

bot

Het bot is bijzonder goed geconserveerd. Dit is voornamelijk te danken aan de goede conserverende
eigenschappen van de onderste kleiige lagen en aan het feit dat het materiaal grote perioden per jaar
onder de grondwaterspiegel heeft verbleven. Ook het dierlijk botmateriaal is in zijn geheel geselecteerd
voor de analyse, aangezien geen van de vondsten uit recente verstoringen komt. Onder het bot
bevinden zich geen gebruiksvoorwerpen. Afbeeldingen hoeven niet te worden vervaardigd.
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2.2.4

metaal

Het meeste metaal is afkomstig uit de onderste lagen en sporen uit het plangebied. De voorlopige
datering die hierbij hoort is Ottoonse tijd tot en met de Volle Middeleeuwen. Opvallend is dat een vrij
groot deel bestaat uit ijzeren vondsten. In totaal gaat het om zeventien ijzeren objecten. Hieronder
bevinden zich een vijftaltal spijkerfragmenten. De analyse en conservering hiervan is niet van
toegevoegde waarde voor de vindplaats en er wordt dan ook voorgesteld deze vondsten te deselecteren.
Het gaat om de vondstnummers: 1.9.1/1.15/1.29/1.44 (2 stuks)/1.54.1. Onder de overige vondsten
bevinden zich naast een aantal scheepssintels ook een sleutel (V1.27), een mes (V1.54.3), een priem
(V1.57),een fragment van een lansvoet (V1.53) en een fragment van een zeisblad(?) (V1.25). Naast de
ijzeren vondsten zijn er ook nog enkele vondsten van koperlegeringen de meest bijzondere hiervan is
een versierd fragment van een mesheft (V1.44). Eveneens van een koperlegering is het omhulsel van
een loden gewicht (V1.20). Een vergelijkbaar exemplaar is aangetroffen tijdens een begeleiding in
Velddriel. Hier is het geidentificeerd als een Karolingsich gewicht.2 Mogelijk is het stuk uit de
Ruiterstraat van een gelijkaardige datering. Hoewel de analyse dit zal moeten uitwijzen, is deze
mogelijkheid zeker niet onwaarschijnlijk. Buiten het feit dat Zaltbommel al in de Karolingische tijd
moet hebben bestaan en dat het plangebied binnen de vermoedelijke Karolingische kern ligt, is er ook
een tweede vondst gedaan die uit deze periode stamt. Het is een lood/tinnen pseudomuntfibula. Dit
type fibulae zijn (kopien van) munten die als mantelspeld werden gebruikt. Het exemplaar uit de
Zaltbommel is bijzonder groot en vermoedelijk ook heel zeldzaam. Op dit moment is er slechts een
gelijk exemplaar bekend dat ergens in het midden van de vorige eeuw is gevonden in de provincie
Zeeland. De analyse zal meer informatie over deze vondst opleveren.
Met uitzondering van de spijkers en een stuk corrosie (V1.49) is al het metaal geselecteerd voor
analyse. Deze vondsten dienen ook allemaal geconserveerd te worden. De analyse zal naast gericht te
zijn op een juiste determinatie van de vondsten, ook meer duidelijkheid moeten verschaffen over de
status van de bewoners in de directe omgeving van het plangebied. Metaalvondsten zijn over het
algemeen genomen, goede graadmeters voor het bepalen van de sociale status van mensen uit het
verleden.
Voorgesteld wordt om de sleutel, de priem, het mes en het fragment van het zeisblad te
fotograferen. Daarnaast wordt voorgesteld om de lansvoet, de pseudomuntfibula, het mes en het
Karolingische gewicht te tekenen omdat hierop details aanwezig zijn die op een foto niet goed
zichtbaar zullen zijn.

2.2.5

natuursteen

Het natuursteen is niet groot in aantal, maar onder deze vondsten bevinden zich een paar interessante
stukken. Zo zijn er enkele stukken kalksteen gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van een beeld
of een groot stenen gebouw. De context waar de vondsten uitkomen is mogelijk Karolingisch of
Ottoons. Het voorkomen van dit soort materiaal in deze periode duidt op een stedelijke achtergrond
waardoor het zeer waarschijnlijk is dat het plangebied zich in de Karolingische kern bevindt. Het
overige natuursteen bestaat uit fragmenten van maal- en slijpstenen. Aangezien het hier gaat om delen
van gebruiksvoorwerpen dienen ook deze stukken geanalyseerd te worden. Voorgesteld wordt om één
slijpsteen te fotograferen.
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Van Renswoude 2010, 42.
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2.2.6

baksteen⁄dakpan

Het betreft hier uitsluitend fragmenten van baksteen of dakpannen. Gezien het feit dat hier verder niet
veel over te zeggen valt, wordt voorgesteld deze volledige groep te deselecteren voor de analyse en het
materiaal niet te deponeren.

2.2.7

leer

De twee stukken leer die zijn gevonden, zijn afkomstig uit de volmiddeleeuwse lagen. Het betreft een
tweetal fragmenten van schoenen. Beide stukken komen in aanmerking voor analyse en zullen ook
geconserveerd moeten worden. De conservering van het leer maakt geen deel uit van de offerte en zal
als meerwerk worden opgevoerd in de inschrijfstaat.

2.2.8

hout

Er zijn drie stuks hout meegenomen tijdens het onderzoek. Het betreft een paar aangepunte palen van
een mogelijke structuur waarvan wordt vermoed dat het een huis betreft. De datering van het
mogelijke huis op basis van de stratigrafische positie komt uit omstreeks de Ottoonse tijd of de Volle
Middeleeuwen. Het hout leent zich hoogstwaarschijnlijk niet voor dendrochronologisch onderzoek.
Niet alleen omdat er vrijwel zeker te weinig jaarringen aanwezig zijn, maar ook vanwege het
vermoeden dat het hier niet om eikenhout gaat. Uit welke houtsoort de palen zijn vervaardigd is niet
duidelijk. Om dit te bepalen dient een houtsoortbepaling te worden uitgevoerd door een extern
specialist. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de offerte en zullen als meerwerk worden
opgevoerd in de inschrijfstaat.

2.2.9

overige materiaalcategorieen

Het overige materiaal is ofwel zeer fragmentarisch ofwel afkomstig uit recente en daarmee nietrelevante contexten. Voorgesteld wordt om deze vondsten af te voeren en niet verder te analyseren of
te deponeren. Het betreft alle vondsten uit de categorien verbrande leem, glas, vuursteen en schelp.
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conclusie

Het onderzoek heeft een beterkkelijk klein aantal vondsten opgeleverd, maar het materiaal heeft gezien
de goede conservering en de intacte stratigrafie binnen het plangebied voldoende potentieel voor een
bruikbare analyse. Slechts een klein deel van de vondsten (16 stuks) komt niet in aanmerking voor
verdere analyse. De analyse van het overige materiaal zal inzicht bieden in de bewoningsgeschiedenis
van meer dan 1000 jaar op dit perceel aan de Ruiterstraat.
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