
Beknopt verslag van een opgraving in De Meern 

C. A. Kalee en C. I sings 

Inleiding 

De Hoge Woerd in De Meern (Gem. Vleuten-De Meern), ten westen van 
Utrecht (afb. 1), staat reeds vanaf de 16de eeuw bekend als vindplaats van 
Romeinse oudheden 1). In 1830, 1940, 1957 en 1960 2) vonden opgravingen 
plaats, waarbij resten van een houten en stenen gebouw uit de Romeinse kei
zertijd 3) en een aantal opeenvolgende oevers van een verdwenen rivier 4) 
ontdekt werden. De gebouwen hebben waarschijnlijk behoord tot, of in de 
nabijheid gelegen van, een militaire nederzetting. Over de aard en omvang 
hiervan is niet veel bekend. Sporen van grachten en resten van een hout/aar
de respectievelijk stenen omwalling van een legerplaats zijn tot nu toe niet ge
vonden. 
De vondsten uit de Romeinse keizertijd omvatten o.a. duizenden aardewerk
fragmenten, ongeveer 80 militaire dakpanstempels, drie ijzeren speerpunten 
en een benen beslagstuk van een dolk-of zwaardschede 5). 
De oudste terra sigillata-fragmenten dateren uit de tijd van keizer Claudius 
(41-54 na Chr.), tot de jongste vondsten behoren scherven van terra sigillata-
kommen, die in de 2de eeuw en in de eerste helft van de 3de eeuw in Trier en 
Rheinzabern (Duitsland) vervaardigd werden. 

Een verbreding van de Castellumlaan en 't Zand, in oktober 1973, werd aan
gegrepen om het onderzoek op de Hoge Woerd voort te zetten. Wij hoopten 
dat dit onderzoek ons meer zou leren over de stratigrafie van de lagen uit de 
Romeinse tijd, op het hoogste punt van de Woerd. Dat wij hierin niet teleur
gesteld werden zal in de loop van dit verslag blijken. 

• Tekeningen en foto's van de eerste auteur 
1 ) C. W. Vollgraff en G. van Hoorn, Verslag van ccne proefgraving op de Hooge Woerd bij De 
Meern. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde N R 
deel 4, no. 6, 1941, 3. 
2) 1940: Vollgraff en Van Hoorn: 1957 en 1960: J. H. Jongkees en C. Isings, Opgravingen op de 
Hoge Woerd bij De Meern (1957, 1960), Archaeologica Traiectina V, 1963. Zie voor het onder
zoek van 1830 o.a. Vollgraff en Van Hoorn, 4-5. 
3) Jongkees en Isings, 13-14: Vollgraff en Van Hoorn, 8, 13-16. 
4) Jongkees en Isings 41-51, PI. III. 
5) Zie onder meer Vollgraff en Van Hoorn; Jongkees en Isings; C. A. Kalee, De Meern (Ge
meente Vleuten, Utrecht), Westerheem XII, 1963,78, 154; C. A. Kalee, Romeinse vondsten te De 
Meern, Maandblad van Oud-Utrecht 38, 1965, 69-70. 
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Aß. I. Militaire nederzettingen langs de Rijn in Nederland en het aangrenzende Duitse gebied, 
1. Legerplaatsen voor circa 5.000 man, 2. legerplaatsen voor eenheden van circa 500 man, 3. laat-Ro-
meinse legerplaatsen, 4. legerplaatsen van kleine omvang, 5. vermoedelijke legerplaatsen. Naar J. E. 
Bogaers, Castra Herculis. In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon
derzoek 18, 1968. 153. 

De opgraving, die van 23 oktober tot en met 6 december 1973 plaats vond, 
werd op verzoek van de provinciaal-archeoloog drs. W. J. van Tent uitge
voerd door het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht en 
stond onder leiding van beide schrijvers. Enkele studenten en amateurarche
ologen 6) verleenden hun onmisbare medewerking. 

Het onderzoek 

(De nummers achter de vondsten verwijzen naar de beschrijving in de hierna volgende 
paragraaf de vondsten. ) 
In twee NNO-ZZW georiënteerde werkputten (afb. 2, 1 en 2) werd het vlak 
van het uitgegraven wegcunet (vlak 1) onderzocht. Tevens kon in werkput 1 
een deel van de berm, tussen het aan te leggen rijwielpad en de Castellum-
laan, bij het onderzoek betrokken worden. Juist onder deze berm en in het 
aansluitende oostelijke deel van de werkput troffen wij enkele interessante 
resten uit de Romeinse keizertijd aan, zodat besloten werd hier ook de diepe
re niveaus te onderzoeken (vlakken 2 tot en met 5). Graag hadden wij een 
groter oppervlak willen blootleggen, maar de werkzaamheden voor de aanleg 

6) Veel hulp werd ondervonden van de studenten Els Clowting, Barbara Heldring, Henny 
Groenendijk, Bert Oudekotte, Geurt Rombach en Douwe Yntema en van de amateurarcheolo
gen R. Bok, D. Dijs en H. W. Scherpenhuyzen. 
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Afb. 2. Opgravingsputten l en 2. 
A-n = werkput lA-noord, 
A-z = werkput lA-zuid. 

O P G R A V I N G S P U T T E N 
OKT._ DEC.1973 

van het rijwielpad en de verbreding van de Castellumlaan lieten dit helaas 
niet toe 7). 

In vlak 1 (gemiddeld op 2,35 m + NAP) werden vele afvalplekken aangetrof
fen (zie afb. 3, afvalplekken 66, 104, 105, 109 en 132) 8) met scherven van Ro
meins aardewerk (o.a.terra sigillata vervaardigd in Frankrijk en Duitsland), 
baksteenfragmenten, stukjes muurbepleistering met witte deklaag, dieren-
beenderen en mosselschelpen. Van deze afvalplekken waren alleen de diepe
re delen bewaard gebleven. In werkput 1 A-zuid (afb. 2, A-z. werd op een 
diepte van ongeveer 2,00-2,25 m+ NAP een concentratie van Romeins aarde
werk en wat baksteenmateriaal aangetroffen. Deze collectie 9) is bewerkt 
door de heer H. Groenendijk. Het aardewerk is in het tweede kwart van de 
2de eeuw in de grond geraakt (zie voor enkele archeologica uit deze collectie 
de vondsten nrs. 5, 21 en 28). 
Belangrijk was de ontdekking van vijf bakstenen haardplaatsen (A, B, D-F, 
zie afb. 3-5). Vier van deze haardplaatsen waren paarsgewijs met de boog van 
de stookplaats naar elkaar toe aangelegd. De grondplaat bestond uit één gro-

7) De vele regenbuien in november en de vorst en sneeuw in de tweede helft van november-
begin december hebben het onderzoek zeer bemoeilijkt en vertraagd. Vlakken 4 en 5 en het 
oostprofiel werden door de vorst gedeeltelijk vernield. 
8) Verkorte vondstnummers DM. 1973-66. DM. 1973-104 enz. (DM. = De Meern). 
9) Vondstnummer DM. 1973-154. 
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Aß. 3. Vlak 1 (gemiddeld op 2,35 m + NAP) tussen 100 en 114 m. Aangegeven zijn o.a. haardplaat-
sen A en B en afvalplekken 66, 104, 105, 109 en 132. De vondsten die niet in afvalplekken werden ge
daan zijn aangegeven met een sterretje en een verkort vondstnummer. Zie voor 10, 92 fin haardplaats 
B), 116, 117 en 121 de vondsten nrs. 30, 33, 24, 42 en 26. 

te tegel en één kleinere tegel (haardplaats A) of uit meerdere kleinere tegels 
(haardplaatsen B, D en F) 10). De boog van de stookplaats was opgebouwd 
uit gedeeltelijk aaneenpassende fragmenten van ter plaatse stukgeslagen dak
pannen en vloertegels 11). 
Haardplaats E had een vrij smalle langgerekte vorm; de boog van de stook
plaats was voornamelijk uit klei samengesteld. Deze kleiboog was door het 
vuur in de haardplaats oranje gebakken. In de kleiboog waren slechts enkele 
baksteenfragmenten verwerkt. In de haardplaats werd geen grondtegel aan-

10) Van haardplaats A is elk baksteenfragment genummerd en meegenomen, in de hoop dat 
deze -haardplaats ter zijner tijd nog eens opnieuw opgebouwd zal kunnen worden. Van elk sta
dium van de afbraak zijn foto's genomen. 
11) Soortgelijke haardplaatsen zijn o.a. bekend uit Augst (Zwitserland). Zie: R. Laur-Belart, 
Die römische und frühmittelalterliche Forschung in der Schweiz im Jahre 1948 Frauenfeld, 1949, pl. 
V, afb. 1 rechts en afb. 2. 



getroffen. Tegen de oostzijde van de boog van de stookplaats lagen talrijke 
fragmenten van Romeinse dakpannen. Tussen deze dakpanfragmenten wer
den vele aaneenpassende scherven van een terra sigillata-beker Dragendorff 
33 met stempel MEDBIC FE (nr. 22, afb. 8) gevonden. 
De grote grondtegel van haardplaats A (afb. 3) is gestempeld VEXEXF, in 
rechthoekig kader (nr. 44, afb. 17). De grondtegels van de overige haardplaat-
sen waren niet gestempeld. 
Van de vertrekken, waarin men deze haardplaatsen had aangelegd, was op dit 
niveau vrijwel niets bewaard gebleven. De op diepere niveaus (vlakken 4 en 
5) aangetroffen paalsporen van houten gebouwen kunnen niet met de haard
plaatsen in verband gebracht worden, aangezien deze palen, wanneer men ze 
verticaal tot boven vlak 1 zou doortrekken, de haardplaatsen zouden doorbo
ren! 
Op de grondtegels en tussen baksteenfragmenten van haardplaats B (afb. 3 en 
4) vonden wij vele scherven van een vrijwel complete ruwwandige Romeinse 
kan (nr. 33, afb. 12 en 13). Ten zuiden van haardplaats D werd een fragment 
van een benen voorwerp aangetroffen (nr. 34, afb. 14). Vergelijkbare voor
werpen zijn onder meer in het castellum van Valkenburg (Z.H.)-dorp en in de 
legioensvesting Vindonissa-Windisch (Zwitserland) gevonden 12). Tot de 
vondsten, die op dit niveau geborgen werden, behoren verder fragmenten van 
terra sigillata-schotels met stempels LENTVLI (afb. 8) en REGINyS.F (nrs. 
20 en 23), scherven van een terra sigillata-kommetje met stempel SA CER FE 
(nr. 24, afb. 8), een klein deel van een toneelmasker (nr. 35, afb. 15), een frag
ment van een platte Romeinse dakpan (tegula) met afdruk van een bespij ker-
de sandaal (nr. 43, afb. 18) en een tegulafragment met stempel VEX E X G F 
(nr. 42). 
Vermeldenswaard zijn verder vier min of meer rond bekapte tufstenen kogels 
met een gewicht van 280, 540, 610 en 760 gram 13), een beschadigde hardste
nen kogel van 380 gram 14) en een stukje groen vensterglas 15). 
Verspreid over het gehele vlak werden veel stukjes muurbepleistering met 
witte deklaag, kalkgruis (soms in O-W en N-Z georiënteerde banen) en bak
steenmateriaal gevonden. Onder dit baksteenmateriaal bevinden zich enkele 
complete platte dakpannen (tegulae) en een halfronde dakpan (imbrex) zon
der stempels. 
Alle Romeinse sporen in vlak 1 werden doorsneden door tien O-W georiën
teerde greppels (afb. 3, greppels 3-5), in breedte variërend van 0,60 tot 1,50 
m 16). De vulling bestond uit bruine klei, vermengd met Romeinse scherven 
en stukjes baksteen, en enkele 17de-19de eeuwse geglazuurde bruine aarde
werkfragmenten. Mogelijk zijn deze greppels zoeksleuven van de Oudheid
kundige Commissie, die in 1830 op de Hoge Woerd naar Romeinse resten 
heeft laten zoeken; het kunnen echter ook draineringssleuven zijn ge-

12) Deze benen voorwerpen konden op 6 september 1975 door de eerste auteur in het Vindo-
nissa-Museum in Brugg bestudeerd worden. 
13) Vondstnummers DM. 1973-145. 70, 76 en 196. 
14) YondstnummerDM. 1973-163c. 
15) VondstnummerDM. 1973-163d. 
16) Greppel 5 is plaatselijk wat breder. 



Aft>. 4. Haardplaats B van west naar oost. 

weest 17). Tijdens het onderzoek viel het ons op, dat de greppels parallel lie
pen aan de bomenrijen van de boomgaard aan de westkant van de werkput. 
Dit wijst er ons inziens ook op, dat de sleuven van vrij recente datum moeten 
zijn. 

In vlakken 2 tot en met 5 werden standgreppels en tussenwandgreppels 18) 
aangetroffen van delen van houten gebouwen uit de Romeinse keizertijd. 

In vlak 2 (gemiddeld op 1,80 m+ NAP) tekenden zich flauw twee N-Z gerichte 
standgreppels en een O-W tussenwandgreppel af. Van een kleine bakstenen 
haardplaats (G) was een roodoranje verbrande afdruk bewaard gebleven (op 
1,80 m+ NAP). Twee kuilen, ingegraven vanaf een hoger niveau, waren ge
vuld met grijze klei, stukken natuursteen, fragmenten van Romeinse dakpan
nen en een stuk tufsteen. In één kuil werd een fragment van een Romeinse 
kruikhals gevonden (nr. 27). 
De in vlak 2 waargenomen standgreppels en tussenwandgreppel waren in vlak 
3 (1,60 m+ NAP) veel duidelijker bewaard gebleven. Een derde N-Z greppel 
werd nu ook zichtbaar. In dit vlak werden delen van drie haardplaatsen (H, K 
en L) 19) aangetroffen. Van haardplaats H was slechts een verbrande afdruk 
bewaard gebleven (op 1,60 m+ NAP). De haardplaats zelfheeft dus iets hoger 

17) Twee van dergelijke greppels werden in 1957 eveneens als zoeksleuven van de opgraving 
van 1830 verklaard (Jongkees en Isings 7, in sleuf B; 17, in sleuf G). 
18) Sleuven waarin men de staande palen van een houten gebouw plaatste. 
19) Om vergissingen te voorkomen zijn de letters I en J niet gebruikt. 

10 



Afb. 5. Haardpiaals F. 
De pijl geeft het noorden aan. 

gelegen. De boog van de vuurhaard was naar het westen gericht. Van haard-
plaats L was alleen een halfronde ring van verbrande klei in het vlak bewaard. 
Haardplaats K was rond en opgebouwd uit stukken natuursteen, grote brok
ken verbrande klei met duidelijke afdrukken van takken („huttenleem") 20) 
en een deel van een maalsteen. De haardplaatsen waren aangelegd in een 
egalisatielaag en iets boven een brandlaag. Deze brandlaag, die ook in het 
oostprofiel (afb. 7, laag m) werd aangetroffen, liep in een groot deel van werk-
put 1 B/C onder vlak 3 door. 
Tot de vondsten, die in vlak 3 werden aangetroffen behoren vier aaneenpas-
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4/&. 6. K/öA- 5 {gemiddeld op 1,35 m + NAP). De pijl geeft het noorden aan. 

20) Deze stukken verbrande klei zijn afkomstig van de wanden van een gebouw. Deze wanden 
bestonden uit zware staande palen met daartussen dunnere palen en takken. De openingen tus
sen de takken werden dichtgesmeerd met klei/leem. Wanneer het gebouw in vlammen opging 
werden delen van de met klei dichtgesmeerde wand door de hitte van het vuur gebakken. 
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sende fragmenten van een terra sigillata-bord Dragendorff 18 met deel van 
een pottenbakkersstempel (OF GERM, nr. 17, afb. 8, datering: 65-75). Bij el
kaar gevonden werden o.a. een lipfragment van een gladwandige kruik Stuart 
112, vele aaneenpassende fragmenten van zes ruwwandige kookpotten Stuart 
201A en een fragment van een pot Stuart 213A 21). Bij haardplaats K werden 
enkele fragmenten van een inheemse pot aangetroffen 22). 

Onder bijzonder slechte weersomstandigheden werden vervolgens vlakken 4 
en 5 onderzocht. Omdat het rijwielpad over de westkant van de werkput aan
gelegd moest worden, diende dit deel van de werkput (= vlak 4) eerst onder
zocht te worden. In het vlak (gemiddeld op 1,45 m+ NAP) tekenden zich 
scherp twee N-Z standgreppels en een O.W tussenwandgreppel af. In de vrij
wel schone geelgrijze kleivulling waren rechthoekige paalsporen bewaard ge
bleven (afmetingen o.a. 10 x 7,5 en 16 x 10 cm). Deze reikten tot 1,20-1,25 m+ 
NAP. 
Het oostelijke deel van het vlak was helaas grotendeels door vorst en sneeuw 
vernield, zodat dit vlak op iets dieper niveau (= vlak 5, gemiddeld op 1,35 m+ 
NAP, zie afb. 6) getekend moest worden. 
Aangetroffen werden twee N-Z standgreppels (afb. 6, A en B) en twee O-W 
tussenwandgreppels (afb. 6, C en D). De kleivulling van deze greppels was 
vermengd met houtskoolresten en brokjes verbrande klei. Deze verontreinig
de vulling wijst er op, dat men de greppels door een brandlaag heeft gegraven. 
Deze brandlaag was bewaard gebleven in het hierna te bespreken oostprofiel 
(afb. 7, laag m). Tot het gebouw waarvan greppels A tot en met D deel heb
ben uitgemaakt, behoorde ook de met houtskoolresten en stukjes verbrande 
klei verontreinigde greppel p in het oostprofiel. 
In de greppels A tot en met D bevonden zich rechthoekige paalsporen (afme
tingen o.a. 10 x 7, 13 x 9 en 19 x 10 cm). Deze paalsporen waren moeilijk in de 
met brandresten vermengde vulling te onderscheiden. De greppels vormden 
een vertrekje van ongeveer 3,20 x 3,60 m. 
Ten noorden van greppel D waren in het vlak zeer flauw drie rechthoekige 
paalsporen in een nogal vuile greppelvulling zichtbaar (afb. 6, E). 
De slechte weersomstandigheden (regen- en sneeuwbuien) lieten een nauw
keurig onderzoek helaas niet toe. De paalsporen in deze greppel waren, even
als de rechthoekige paalsporen in vlak 4, tot een diepte van 1,20-1,25 m + 
NAP in de greppel geplaatst. 
Parallel aan en ongeveer midden tussen de N-Z standgreppels A en B bevon
den zich sporen van vijf houten palen met een diameter van 8 tot 12 cm. Ten 
oosten van deze palenrij werd nog een dergelijk paalspoor gevonden. Deze 
zes paalsporen zijn waarschijnlijk afkomstig van een oudere periode. In vlak 3 
(1,60 m+ NAP) kwamen deze paalsporen nog niet voor. 
Verspreid over het gehele vlak werden talrijke ronde vrij dunne paaltjes (dia
meter veelal tussen 5 en 8 cm) aangetroffen. Van enkele paaltjes was de 
schorsrand nog bewaard gebleven. Ten noorden van greppel E vormden vijf 
paaltjes een min of meer O-W lopende rij; in de hoek, gevormd door greppels 

21) Vondst-nummer DM. 1973-226. 
22) Vondstnummer DM. 1973-225. 
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AJb. 7. Het oostprofiel onder de westkant van de Castellumlaan in werkput 1C. 

B en C, waren vier paaltjes in een rechthoek van 60 x 70 cm geplaatst. Waar
voor deze rechthoek gediend kan hebben is onzeker. 
Vlak 5 leverde nauwelijks dateerbare vondsten op. In een plekje met houts
koolresten werden fragmenten van een ruwwandige Romeinse schotel Stuart 
215/216 (nr. 32) gevonden. 

In het oostprofiel, langs de westkant van de Castellumlaan, dat wij hier ge
deeltelijk afbeelden (afb. 7), was de reeds genoemde van noord naar zuid iets 
aflopende brandlaag (m) met veel houtskool, hard verbrande huttenleem en 
klei (tussen 1,48 en 1,72 m+ NAP) fraai bewaard gebleven. Deze brandlaag 
was op enkele plaatsen onderbroken door standgreppels (p, t en u) van latere 
houten gebouwen. 
Onder en boven deze brandlaag waren nog verscheidene niveaus te onder
scheiden. Het oudste niveau, op 0,90 m+ NAP, bestond uit een dun venig 
laagje (b). Hierin werden geen scherven aangetroffen. In een venig laagje (d) 
en een grijze met houtskoolresten vermengde laag (e) daarboven (tussen 0,96 
en 1,05 m+ NAP) werden enkele niet nauwkeurig te dateren inheemse en Ro
meinse scherven gevonden 23). Boven e werd een door mensenhanden opge
brachte 0,40-0,50 m dikke kleilaag (g) aangetroffen. Dit kleipakket werd afge
dekt door een laag (k) met houtskoolresten (iets golvend tussen 1,37 en 1,53 

23) Vondstnummer DM. 1973-253. Dit nummer omvat: vijf aaneenpassende wandfragmenten 
van een vrij gladwandige inheemse pot, een wandfragmentje van een dergelijke pot. acht wand
fragmenten, waarvan zes aaneenpassen, van een Romeinse kruik, vijf aaneenpassende schou-
der/wandfragmentjes van een grijs gesmoorde Romeinse kookpot (Stuart 201?). een schouder
fragmentje van een dergelijke pot en twee botfragmentjes, waarvan één verbrand. 

13 



m+ NAP). In deze laag werd één splinter van terra sigillata (nr. 16 = vondst-
nummer 254) gevonden, die uit ongeveer 45-55 na Chr. stamt 24). Boven een 
dunne egalisatielaag (1) lag de reeds besproken brandlaag m. Hierboven be
vonden zich nog vier (woon)niveaus. Het eerste niveau (n) was direct op 
brandlaag m gelegen. Bij deze laag behoren de haardplaatsen H, K en L in 
vlak 3. Het tweede niveau was in het profiel tussen 1,79 en 1,91 m+ NAP 
zichtbaar als een 4 tot 6 cm dikke grijze iets golvende laag (q) met houtskool
snippers. Uit deze laag kwamen geen dateerbare scherven. In vlak 2 was op 
deze hoogte (1,80 m+ NAP) een verbrande plek van een verdwenen bakste
nen haardplaats (G) bewaard gebleven (zie boven). Bij laag q behoren de met 
brandresten gevulde greppel p in het oostprofiel en de eveneens met brand-
resten gevulde greppels A tot en met D in vlak 5. Boven een dunne egalisatie-
laag (r) bevonden zich tussen 1,87 en 2,00 m NAP resten van een grijze laag 
(s). Hierbij behoren de greppels t 25). Het jongste duidelijk waarneembare ni
veau (w) werd (vooral in het vlak) tussen 2,30 en 2,40 m+ NAP geconstateerd. 
Op deze hoogte (gemiddeld 2,35 m+ NAP) werden in vlak 1 de haardplaatsen 
A-B en D-F gevonden. 

De vondsten 

Tijdens het onderzoek werden vrij veel voorwerpen verzameld, voor het me
rendeel bestaande uit scherven van Romeins aardewerk. Deze zijn per 
vondstnummer gemerkt: DM. 1973-1 tot en met DM. 1973-272 (DM = De 
Meern). Van de belangrijkste vondsten volgt hier een korte beschrijving. 
Voor deze beschrijving is van een aantal publikaties gebruik gemaakt. De 
meest gebruikte publikaties worden steeds geciteerd onder de naam van de 
auteur. Het zijn in alfabetische volgorde: 

Draggendorff of Drag.: 
H. Dragendorff. Terra sigillata. In: Bonner Jahrbücher 96 (1895), 18-155. Dra-
gendorff heeft in dit artikel de in zijn tijd bekende terra sigillata-vormen een 
nummer gegeven: Typen Dragendorff 1 tot en met 55. 

Fölzer: 
E. Fölzer, Die Bilderschüsseln der ostgallischen Sigillata-Manufakturen. 
Bonn, 1913, Römische Keramik in Trier I. 

Oswald: 
F. Oswald, Index of figure-types on terra sigillata („Samian ware"). 
Liverpool. The Annals of Archaeology and Antropology 1936-1937. (herdruk 
1964). 

Stanfield/Simpson: 
J. A. Stanfield en G. Simpson, Central Gaulish potters, Londen, 1958. 

24) Ons inziens een te „wankele basis" om de laag met zekerheid in de Claudische tijd te date
ren. 
25) Een van deze greppels (afb. 7, tussen 97 en 98 meter) laat een interessant „bouwkundig" 
detail zien. In de te brede greppel heeft men de punt van de paal op zijn plaats gehouden door 
enkele stukken steen tegen de paalpunt te plaatsen, alvorens men de greppel dichtgooide. 
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Stuart: 
P. Stuart, Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de bijbehoren
de grafvelden te Nijmegen. Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden, suppl. op XLIII, 1962 (herdruk 1977). 

Terra sigillata versierd met reliëfs (aß. 8 en 9) 

Afkortingen: 
ZG, MG en OG betekenen respectievelijk Zuid-Gallië, Midden-Gallië en 
Oost-Gallië 26). 

1. Benedenwandfragment van een beker Drag. 30. Hondje Oswald 1967. 
ZG, datering: 60-75 na Chr. (DM. 1973-231, werkput IB, losse vondst). 

2. (niet afgebeeld). Benedenwandfragment van een beker Drag. 30. Hert 
Oswald 1698. ZG, 70-85. (DM. 1973-272, werkput 1, losse vondst). 

3. Benedenwandfragment van een kom Drag. 37. Twee geliefden Oswald 
pi. XC, O en F. Hermet, La Graufesenque, 1934, pi. 124, 4 en 5. ZG, 80-95. 
(DM. 1973-132, werkput IB, vlak 1, in rest van een afvalplek met Romeinse 
scherven, o.a. nr. 25. Deze afvalplek is op afb. 3 ingetekend onder vondst-
nummer 132). 
4. Wandfragment Drag. 37. ZG, 75-90. (DM. 1973-228, werkput IC, iets 

boven vlak 3). 
5. Twee aaneenpassende wandfragmenten Drag. 37. Late metopenstijl, 

grof reliëf. ZG, 95-110. (DM. 1973-154 en 176, werkput lA-zuid; 154: tussen 
vlak 1 en 2, in plek met zeer veel Romeinse scherven; 176: onder vlak 2, tus
sen Romeins baksteenmateriaal en scherven, datering: Id-IIIA, zie voor 
vondstnummer 154 ook de nrs. 21 en 28). 
6. Rand-wandfragment Drag. 37. Late metopenstijl, grof reliëf, mogelijk 

behorend bij nr. 5. ZG, 95-110. (DM. 1973-176, vondstomstandigheden als nr. 
5(176). 
7. Rand-wandfragment Drag. 37. Guirlande, wijnblad en zesbladig bloem

pje o.a. Stanfield/Simpson pi. 12, 143, onder de onversierde rand een rij mo
tiefjes (dolfijntjes!) als o.a. op pi. 12, 142. MG, fabrikaat van pottenbakker 
X.3=Drusus I, 100-130. (DM 1973-108, werkput IC, vlak 1). 

8. Drie benedenwandfragmenten van dezelfde Drag. 37. Driebladige 
bloem Stanfield/Simpson o.a. pi. 82,2: [OF]I2ACRI en 7. MG, circa 125-150. 
(DM. 1973-17, 143 en 148 oost, afgebeeld: 143, werkput 1 A-noord, IB en C, 
op drie verschillende plaatsen in vlak 1 gevonden; 17 en 148 oost in afvalplek-
ken met vele Romeinse scherven). 
9. Benedenwandfragment Drag. 37. Motieven als Stanfield/Simpson pi. 

117,1. MG, circa 140-180. (DM. I973-!63a, werkput !B, vlak 1, bij haard-
plaats E). 

26) Zuidgallische terra sigillata is o.a. geproduceerd in Montans (ten noordoosten van Toulou
se), in La Graufesenque (bij Millau) en in Banassac en Le Rozier(ten noorden van Millau). Mid-
dengallische produktiecentra zijn o.a. Lezoux en Martres-de-Veyre (ten westen van Lyon). Van 
de talrijke zogenaamde Oostgallische centra in Noordoost-Frankrijk en het min of meer aan
grenzende Duitse gebied noemen wij slechts de centra die voor ons land van belang zijn geweest: 
Blickweiler, Chémery-Faulquemont, Lavoye, La Madeleine, Mittelbronn, Rheinzabern, Sinzig 
en Trier. 

15 



10. Twee rand-wandfragmenten van dezelfde kom Drag. 37. Eierlijst Fölzer 
pi. XXVII, 276. OG, vervaardigd in de werkplaats van Satto en Saturninus, 
die o.a. in Chémery-Faulquemont en Mittelbronn werkzaam zijn geweest, 
circa 100-140. (DM. 1973-80 a en b, werkput lBenC,v lak 1). 
11. Benedenwandfragment Drag. 37. Vergelijk voor de decoratie E. Delort, 
Vases ornés de la Moselle, 1953, pi. 40, nr. 1758. OG, als 10. (DM. 1973-138, 
werkput lA-zuid, vlak 1). 
12. Twee benedenwandfragmenten van dezelfde Drag. 37. Vervaardigd in 
Lavoye, circa 120-170? (DM. 1973-144, werkput IB, iets boven vlak 1, zie 
voor vondstnummer 144 ook nr. 23). 
13. Afb. 9. Zeven aaneenpassende rand-wandfragmenten Drag. 37. Eierlijst 
Fölzer 955, daaronder van links naar rechts: drie dansende beren naar rechts 
605, dansende beer naar links 600 en restje van de boom 773? Afsluitende 
bladrand tussen voorgetrokken lijnen pi. XXI, o.a. op 27 en 29. Vervaardigd 
in Trier, 2de werkplaats, circa 150-170. (DM. 1973-127, werkput lA-zuid, in 
en onder vlak 1, in plek met Romeinse scherven). 
14. Benedenwandfragment. Drag. 37. Rest van blaadje Fölzer 760 en afslui
tende bladrand over voorgetrokken lijn. Trier, als 13. (DM. 1973-131, werk
put IB, losse vondst). 
15. (niet afgebeeld). Wandfragment Drag. 37. Vergelijk voor de versiering 
vooral Fölzer pi. XXII, 4 met dezelfde arcaden, cirkelvormige motiefjes, 
blaadjes en diagonaal geplaatste blokstaf. In de middelste arcade springt de 
leeuw Oswald 1449 = Fölzer 595. Trier, als 13-14. (DM. 1973-270, werkput 2, 
circa 40 cm beneden het maaiveld, in een kuiltje met houtskoolresten en een 
randfragmentje van een zwart geverniste beker Stuart 3). 

Onversierde terra sigillata 

Naamstempels: afb. 8 
16. (niet afgebeeld). Splinter. Glanzende deklaag. ZG, circa 45-55. (DM. 
1973-254, werkput IC, in oostprofiel op 1,42 m + NAP). 
17. Vier aaneenpassende rand-bodemfragmenten van een bord Drag. 18 = 
Ritterling 2A. Hoog: 3,4 cm, diam. circa 17 cm. Stempel: OF GERM, Germa
nus. ZG, 65-75. (DM. 1973-227, werkput IC, vlak 3, iets boven brandlaag). 
18. Bodem met gerouletteerde band om centrum, van een bord Drag. 18 = 
Ritterling 2B. Stempel: OFPAVLI, Paulus. ZG, 75-90. (DM. 1973-18, werk
put lA-noord, tussen vlak 1 en 2). 
19. (niet afgebeeld). Bodemfragment van een bord Drag. 18 = Ritterling 2B 
met fijne gerouletteerde band om centrum. Stempel: SEC [ ), kleine relië-
flettertjes, Secundus. ZG, 60-75. (DM. 1973-165, werkput lA-zuid, vlak 1). 
20. Bodemfragment van een schotel Drag. 18/31. Stempel: LENTVLI, Len-
tulus. OG (La Madeleine), circa 100-140. Graffito op de onderzijde van de 
bodem, bestaande uit enkele lange elkaar kruisende krassen. (DM. 1973-139, 
werkput IB, vlak 1). 
21. (niet afgebeeld). Benedenwand-bodem van een kommetje Drag. 27. 
Stempel: LENTVLI (Spiegelschrift). Als 20. (DM. 1973-154, werkput lA-zuid, 
tussen vlak 1 en 2, in plek met zeer veel Romeinse scherven, o.a. nrs. 5 en 28). 
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Aft). 8. Terra sigillata. Schaal 1 : 2. Naamstempels schaal 1:1. 

22. Negen aaneenpassende fragmenten van een kommetje Drag. 33. Hoog: 
7,6 cm, diam.: 13,2 cm. Stempel: MEBBIC FE, Meddicus, Faulquemont, cir
ca 110-140. Een identiek stempel is o.a. uit Zwammerdam bekend, zie J. K. 
Haalebos, Zwammerdam-Nigrum Pullum. Ein Auxiliarkastell am Niedergerma
nischen Limes 1977, 109, nr. 166, pi. 24. (DM. 1973-149, werkput IB, vlak 1, 
tussen baksteenfragmenten tegen de boog van de stookplaats van haardplaats 
E). 
23. (niet afgebeeld). Bodemfragment van een schotel Drag. 18/31. Stempel: 
REGINVS:F, Reginus uit Lezoux, Lubié en Martres-de-Veyre, circa 100-150. 
Een waarschijnlijk identiek stempel is uit Zwammerdam bekend: C. G. A. 
Morren in Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
8, 1957-1958, 72, nr. 37. (DM. 1973-144, werkput IB, iets boven vlak 1, zie 
ook nr. 12). 
24. Twee aaneenpassende wand-bodemfragmenten van een kommetje 
Drag. 27. Stempel: S A C E R F E , Sacer, OG (La Madeleine), circa 100-140. 
(DM. 1973-116, werkput lB,vlak 1). 
25. Bodemfragment van een schotel Drag. 18/31 of 31. Graffito op onderzij
de van de bodem, buiten de afgebroken standring:AMABIL [ ]• OG, 2de 
eeuw. (DM. 1973-132, werkput IB, vlak 1, in afvalplek met Romeinse scher
ven, o.a. nr. 3). 
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Afb. 9. Terra sigillata-kom 
vervaardigd in Trier. 
Schaal 1 :2. Zie vondsten nr. 13. 

• • 

vjr; 

Gladwandig wit aardewerk 

26. (niet afgebeeld). Wandfragment van een kruik met graffito: CANDI 
[ ]. (DM. 1973-121, werkput IC, vlak 1, ten oosten van haardplaats A).. 
27. (niet afgebeeld). Twee aaneenpassende hals-schouderfragmenten van 
een kruik met tweedelig oor van het type Stuart 109. Witgeel baksel. Date
ring: eerste kwart van de 2de eeuw. (DM. 1973-216, werkput IB, onder vlak 2, 
in kuil met grijze klei, stukken natuursteen, baksteen en een stuk tufsteen). 

Dikwandig aardewerk 

28. Afb. 10. Oor van een Zuidspaanse amfoorJStuart 138, M. H. Callender, 
Roman amphorae, 1965, type 11. Stempel: SCALVEN- Callender p. 242, nr. 
1576. Een stempel SCALVEN is o.a. gevonden in de Romeinse legerplaats te 
Richborough (Kent, Engeland), zie J. P. Bushe-Fox, Fourth report on the exca
vations of the Roman fort at Richborough, Kent, 1949, p. 246, nr. 58B, gevonden 
in een kuil, gevuld tussen 90 en 130 na Chr. (DM. 1973-154, werkput lA-zuid, 
tussen vlak 1 en 2, in plek met zeer veel Romeinse scherven, o.a. nrs. 5 en 21). 
29. (niet afgebeeld). Rand-wandfragment van een wrijfschaal Stuart 149. 
(DM. 1973-255, werkput IC, in oostprofiel op 1,52 m + NAP). 

ASfr1 / \ \ /C., Q Afb. 10. Amfoorstempel. Schaal 1 :2. Zie vondsten nr. 26. 

Terra nigra (afb. Il) 

30. Vele aaneenpassende fragmenten van een schaaltje. Hoog: circa 9 cm, 
diam.: 20 cm. Lichtgrijs aardewerk, zwart matglanzend gesmoord. (DM. 
1973-10, werkput lA-noord, vlak 1). 
31. Drie aaneenpassende fragmenten van een dekseltje. Diam.: 9,9 cm. 
Lichtbruin aardewerk, dofzwart gesmoord. Zeldzame vorm! (DM. 1973-162, 
werkput IB, vlak 1, bij haardplaats E). 



Afb. 11. Schaaltje en dekseltje van terra nigra. 
Schaal 1 :2. Zie vondsten nrs. 30 en 31. 

=r" 
Ruwwandig aardewerk 

32. (niet afgebeeld). Vijf aaneenpassende rand-bodemfragmenten en een 
bijbehorend randfragment van een schotel Stuart 215/216, met drie groeven 
in de rand. Hoog: 6,6 cm, diam.: 28,5 cm. Rose aardewerk, bodem zwart ge
smoord. Datering: circa 40-120 (Stuart p. 82). (DM. 1973-240, grens werkput 
1 B/C, vlak 5, in plek met houtskoolresten). 
33. Afb. 12 en 13. Vele aaneenpassende fragmenten van een kan met iets in-
geknepen schenktuit en tweedelig oor. Hoog: 26,5 cm. Geelwit aardewerk, 
aan buitenzijde plaatselijk geeloranje. Datering: eerste helft van de 2de eeuw? 
(DM. 1973-92 en 97, werkput IB, gevonden op de grondtegels en tussen bak
steenfragmenten van haardplaats B in vlak 1). 

Diversen 

34. Afb. 14. Fragment van een benen voorwerp. Nog lang: 14,5 cm. Derge
lijke voorwerpen worden als einden van een handboog verklaard. Zie o.a. W. 
Glasbergen en W. Groenman-van Waateringe, Thepre-flavian garrisons of Val
kenburg Z.H., 1974, p. 38, nr. 7, p. 42, nr. 2 en pi. 15, nr. 2; G. Rausing, The 
bow, some notes on its origin and development, 1967, fig. 25, 28 en 29. (DM. 
1973-75, werkput IC, gevonden tijdens het schaven van vlak 1, ten zuiden van 
haardplaats D). 
35. Afb. 15. Deel van een ,,toneel"masker van geelwit aardewerk. Bewaard 
gebleven zijn het rechterdeel van het voorhoofd met wenkbrauw en ooglid, 
een klein deel van de neusboog en een restje van een haarlok. (DM. 1973-109, 
werkput IC, vlak 1, in afvalplek met Romeinse scherven en dierenbeende-
ren). 
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Afb. 12 en 13. Ruwwandige kan gevonden in haardplaats B. Zie vondsten nr. 33. 

Bouwmateriaal 

Fragmenten van platte dakpannen (tegulae). Nummers 36-42 met .militaire 
stempels in reliëfletters binnen een rechthoekig verdiept kader. 
36. Afb. 16. LEG XXX [-V-V-]. Vergelijk Jongkees en Isings pi. 8, H. 1678, 
p. 52; Bonner Jahrbücher 1959, p. 102, fig. 5,5. (DM. 1973-71, werkput 1A-
noord, in oostprofiel, op 2,30-2,40 m + NAP). 
Nummers 37-41: afb. 17. 
37. LEG [-XXX-V-V-]. Als 36. (DM. 1973-22, werkput lA-noord, losse 
vondst). 
38. COH [ ]. Volledig: COHI CLASSICAPF D. Identieke stempels: 
Jongkees en Isings pi. 3, H. 158; C. A. Kalee, Maandblad van Oud-Utrecht 40, 
1967, p. 34, afb. 1-3. (DM. 1973-266, losse vondst). 
39.1 IÇIAjPFD. Als 38. (DM. 1973-265, werkput 1B, losse vondst). 
40.[ClOH:XV, vrij flauwe letters. (DM. 1973-175, werkput 1 A-zuid, circa 30 
cm onder vlak 1). 
41. EXGERINF (Spiegelschrift), slordige reliëfletters. Een identiek stempel 
is afgebeeld bij J. H. Holwerda en W. C. Braat,. De Holdeurn bij Berg en Dal. 
Oudheidkundige Mededeelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 
suppl. N.R.XXVI, 1946, pi. XXIX, 42. (DM. 1973-264, werkput 1, losse 
vondst). 

Afb. 14. Benen voorwerp 
(deel van een handboog?). 
7.ie vondsten nr. 34. 

|KMf)HHMH^nn|MIÎ|IHMÎÏi^lJïlilUljHMpîîîpîHliHH|Hn|ini|Hi M ;M| ;| ;;HHn;jy!HpiH|iiUp^ ^|niip!Mpä:t|in!HiM| 
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Afb. 15. Fragment van een ,,toneel"masker. Grootste breedte: 9,5 cm. Zie vondsten nr. 35. 

42. VEXEXGF, flauwe letters. (DM. 1973-117, werkput lB,vlak 1). 
43. Afb. 18. Tegulafragment met afdruk van een bespijkerde sandaal. (DM. 
1973-20, werkput 2, vlak 1). 

Gebroken maar complete vloertegel, met stempel in reliëfletters 

44. Afb. 17. V E X E X F . (DM. 1973-81a, werkput 1B-C, vlak 1, grondtegel 
van haardplaats A, gedeeltelijk verbrand). 

De stempels zijn afkomstig van legereenheden van het 30ste legioen (nrs. 36-
37) en van een afdeling van de vloot (Cohors I Classica) met de eretitels pia fi-
delis Domitiana (nrs. 38-39). Het laatste stempel is interessant omdat van 
deze afdeling tot nu toe alleen in De Meern stempels zijn gevonden. De ereti
tels pia fidelis Domitiana verkreeg de Cohors I Classica tijdens de regering 
van keizer Domitianus (81-96), waarschijnlijk voor haar aandeel in het dem
pen van een opstand in Germanië in de winter van 88 op 89 na Chr. (zie ook 
Maandblad van Oud-Utrecht 1967, p. 34-35). Van de Cohors XV is voor het 

Aß. 16. 
Stempel LEG XXXI VV-J. 
Schaal 1 ' I 
Zie vondsten nr. 36. 
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Aß. 17. 
Stempels op baksteen. Schaal 1 : 2. 

38 

44 

eerst een stempel in De Meern tevoorschijn gekomen (nr. 40). De overige 
stempels (nrs. 41-42, 44) zijn afkomstig van het leger in Beneden-Germanië 
(EXGERINF) en van hulptroepen van dat leger (VEX-EX G F en 
VEX-EX-F). 

Huttenleem 

45. (niet afgebeeld). Fragment verbrande klei van de wand van een gebouw. 
De dikte van de wand is 8 cm geweest. Er zijn vier afdrukken van takken be
waard gebleven, de diameter van één tak is circa 2,5 x 3 cm. (DM. 1973-268, 
werkput 1, losse vondst). 
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Aß. 18. Fragment van een dakpan met afdruk van een bespijkerde zool. Schaal circa 1:3. Zie vond
sten nr. 43. 
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Periodisering en datering 

Op grond van de in vlakken 1 tot en met 5 en in het oostprofiel aangetroffen 
oudheidkundige verschijnselen kunnen minstens zes perioden onderscheiden 
worden. 

Diepste en hoogste punt 
van de betreffende lagen 

Periode in het oostprofiel (afb. 7) 

lagen in 
het 
oostprofiel Opmerkingen 

6 tussen ± 2,05 en 2,36 m + NAP — 

5 tussen ± 2,00 en 2,40 m + NAP v en w 

4 tussen 1,87 en 2,00 m + NAP r en s 

3(b) tussen 1,70 en 1,91 m + NAP o en q 

3(a) tussen 1,65 en 1,76 m + NAP 

tussen 1,40 en 1,72 m + NAP 

1(b) tussen 1,00 en 1,53 m + NAP g en k 

1(a) tussen 0,97 en 1,05 m + NAP d e n e 

Afvalplekken in vlak 1. 
Datering: 2de eeuw. 
Ophogingslaag (v) en woonlaag (w) 
met bakstenen haardplaatsen 
A-B,D-F. 
Datering: tweede kwart 
van de 2de eeuw 
Resten van een egalisatielaag (r) 
en woonlaag (s). 
Hierbij behoren standgreppels t. 
Ophogingslaag (o) en 
woonlaag (q). Hierbij 
behoort greppel p. Tot deze 
periode behoort eveneens haard-
plaats G in vlak 2 op 1,80 m + NAP. 
Datering: 70/71? 
Egalisatielaag/werklaag (n). 
Hierbij behoren haardplaatsen 
H, K en L in vlak 3. 
Datering: 70? 
Ophogingslaag (1) en brand-
laag (m) van 69 na Chr. (?). 
In de greppels met schone 
vulling en rechthoekige 
paalsporen (zie vlak 4) 
hebben waarschijnlijk de 
wanden gestaan van het houten 
gebouw dat door deze brand 
verwoest werd. 
Ophogingslaag (g) en woon
laag (k), mogelijk uit 
de tijd van Claudius 
(41-54 na Chr.). 
Werklaag voor periode 1(b) 
(of woonlaag (e)?) 
direct op het natuurlijk 
oppervlak (d) gelegen. 

De datering van deze perioden biedt grote moeilijkheden omdat slechts in en
kele gevallen dateerbare scherven in de lagen werden gevonden. De inheem
se en Romeinse scherven die in d en e (zie afb. 7) gevonden werden 27) kun
nen op bewoning (periode la) wijzen, maar het is ook mogelijk dat ze tijdens 

27) Vondstnummer DM. 1973-253, zie noot 23. 
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het „bouwrijp" maken van het terrein (afbranden van het gewas, egaliseren) 
verloren zijn geraakt. 
Ophogingslaag g en woonlaag k kunnen tijdens de regering van keizer Clau
dius (41-54 na Chr.) ontstaan zijn. Het is verleidelijk deze lagen in verband te 
brengen met de consolidatie van de Rijngrens in of omstreeks 47 na Chr., 
maar dateerbare vondsten om deze hypothese te steunen zijn nauwelijks ge
daan. In k werd slechts één splinter van terra sigillata gevonden (zie nr. 16, 
datering circa 45-55) 28). 
Brandlaag m, iets golvend tussen 1,48 en 1,72 m + NAP, is waarschijnlijk in 69 
na Chr. ontstaan. In dat jaar werden tijdens de opstand van de Bataven talrij
ke legerplaatsen langs de Rijn verwoest. Ook de houten gebouwen in De 
Meern, waartoe waarschijnlijk de greppels met schone vulling in vlak 4 be
hoord hebben, zijn blijkens de dikke brandlaag in vlammen opgegaan. In de 
legerplaatsen van Valkenburg (Z.H.)-dorp, Zwammerdam, Utrecht en Vech
ten heeft men eveneens een dergelijke brandlaag aangetroffen en deze in ver
band gebracht met de gebeurtenissen van het jaar 69 na Chr. 29). 
Kort (?) na de verwoesting van de houten gebouwen in De Meern heeft men 
iets boven de brandlaag de haardplaatsen H, K en L (in vlak 3) aangelegd. Dit 
is mogelijk gebeurd door kwartiermakers, die het terrein „bouwrijp" moesten 
maken. 
De standgreppels A tot en met D in vlak 5 en greppel p en woonlaag q in het 
oostprofiel (afb. 7) behoren tot de herbouw van circa 70/71 na Chr. De res
tanten van egalisatielaag r en woonlaag s en de daarbij behorende standgrep
pels t dateren mogelijk uit het eerste kwart van de 2de eeuw. Ophogingslaag v 
is de laatste verhoging die het profiel laat zien. De bovenkant van deze laag 
lag op 2,35-2,40 m + NAP. Op dit niveau (w) bevonden zich de haardplaatsen 
in vlak 1 (periode 5). De vele dakpanfragmenten en enkele complete exem
plaren, die nabij de haardplaatsen gevonden werden, tonen aan dat de daken 
van de gebouwen in deze tijd met pannen (tegulae en imbrices) gedekt waren. 
De Romeinse vondsten die in en nabij de haardplaatsen A, B en D-F gedaan 
werden, wijzen er op dat de haardplaatsen in de eerste helft van de 2de eeuw 
zijn aangelegd 30). 

De talrijke afvalplekken, die wij in vlak 1 aantroffen, stammen uit de 2de 
eeuw. 
Bewoningssporen uit de eerste helft van de 3de eeuw hebben wij tijdens het 
onderzoek van 1973 niet aangetroffen. Dat er echter in die tijd op de Woerd 
bewoning is geweest, bewijzen o.a. fragmenten van terra sigillata-kommen 
van het type Dragendorff 37, die in de tweede helft van de 2de eeuw en in de 

28) Zie noot 24. 
29) Zie o.a. J. E. Bogaers, C. B. Rüger. Der Niedergermanische Limes. Materialien zu seiner 
Geschichte. Keulen, 1974. Kunst und Altertum am Rhein, Nr. 50, o.a. 40-43, 49-52, 58-65 en de 
daar geciteerde literatuur.  
30) O.a. fragmenten van een beker Drag. 33 met stempel MEBBIC FE, datering circa 110-140 
(zie vondsten nr. 22) en het stempel VEX'EX'F. in de grondtegel van haardplaats A (vondsten nr. 
44). Het laatste stempel kan reeds uit de tijd van keizer Hadrianus (117-138) dateren (mededeling 
prof. dr. J. E. Bogaers, dd. 24-12-1976). 
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eerste helft van de 3de eeuw in Trier en Rheinzabern vervaardigd werden 31). 
Ook dakpannen met stempels LEG.I.M.ANTO wijzen op een vest(ig)ing in 
de eerste helft van de 3de eeuw 32). 

Besluit 

Het onderzoek van 1973 heeft duidelijk gemaakt dat op de Hoge Woerd min
stens zes perioden uit de Romeinse tijd te onderscheiden zijn. 
Periode 5 (h?ardplaatsen in vlak 1) is blijkens het schervenmateriaal in de eer
ste helft van de 2de eeuw te dateren. Perioden 1 tot en met 4 dateren waar
schijnlijk tussen circa 47 en 100/125 na Chr. 
De opbouw van de profielen, waarin de woonlagen steeds duidelijk van el
kaar gescheiden worden door egalisatie- of ophogingslagen is kenmerkend 
voor een Romeinse militaire vestiging. Dit geldt ook voor de zorgvuldig ge
graven greppels en de daarin geplaatste rechthoekig bekapte houten palen. 
Op het militaire karakter van de vestiging op de Hoge Woerd wijzen trouwens 
ook, zoals reeds in de inleiding is aangegeven, de dakpannen met militaire 
stempels en andere militaire zaken, zoals speerpunten en werp- en slingerko
gels, die gedeeltelijk bij vroegere onderzoekingen en waarnemingen voor de 
dag zijn gekomen. 

In de inleiding is er reeds op gewezen, dat wij tot nu toe op de Hoge Woerd 
geen sporen van de omwalling en grachten van een legerplaats hebben aange
troffen. Het is dan ook van belang bij bouwactiviteiten en aanleg of verbre
ding van wegen het onderzoek opnieuw ter hand te nemen, en te hopen dat de 
opgravingsputten dan over de resten van omwalling en grachten van de te 
verwachten legerplaats geprojecteerd zullen kunnen worden. Een legerplaats 
die door vele onderzoekers reeds lang op de Hoge Woerd vermoed 
wordt 33), maar waarvan het bestaan nog niet met volstrekte zekerheid is 
aangetoond. 

31) Jongkeesenlsings, TRIER: o.a. 58-59, pi. H. 604 en pi. 13, H. 1415 (fabrikaat van Dubitus, 
eerste helft van de 3de eeuw); pi. 14, H. 1354, 1360 (fabrikaat van Atillus-Pusso, eerste helft van 
de 3de eeuw); RHEINZABERN: 59-60: pi. 15, H. 1101, 1234, 1237 en pi. 16, H. 1285 (tweede 
helft van de 2de- en eerste helft van de 3de eeuw). 
32) Jongkeesenlsings. 52, pi. 8, H. 1140 en H. 1141. 
33) O.a. Bogaers en Rüger 55, W. A. van Es, De Romeinen in Nederland, 1972, 83. 
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