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Het project Ringwalburcht op de Heimenberg.

Hans Smulders

De wandelaars die ten zuiden van de Grebbeweg en de Erebegraafplaats door het
bos van de Grebbeberg wandelen, zullen ter hoogte van de z.g. Koningstafel met
de ruïne van de vroegere boswachterswoning, een lange met varens en bomen
bedekte wal hebben gezien. Misschien heeft men erbij stilgestaan, onder- of
bovenlangs gelopen en zich hebben afgevraagd wat dit nu eigenlijk te betekenen
heeft.

Overzichtskaart van de ringwalburcht

De mensen die wat meer van de historie van Rhenen op de hoogte zijn, kunnen
weten dat dit een ringwalburcht wordt genoemd. Een van de vier bekende ringwal-
burchten die ons land rijk is. Van twee van deze burchten, de Duno en de
Hunnenschans, is vastgesteld dat ze tussen de achtste en de twaalfde eeuw zijn
opgeworpen. Onze ringwalburcht is in het verleden slechts aan een oppervlakkig
onderzoek onderworpen. Men veronderstelde dat deze wal ook zo'n acht- tot
twaalfhonderd jaar oud zou zijn.
Nu wilde men een poging doen om een einde aan de onzekerheid die hierover
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bestond te maken. Dit was o.a. voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (R.O.B.) een reden om er, in het jaar 2001, daar een onderzoek
naar te verrichten.
Het onderzoek werd door de R.O.B, in het voorjaar van 2001 aangevraagd bij de
gemeente Rhenen en de stichting Het Utrechts Landschap, de eigenaresse van het
gebied waarin de ringwalburcht gelegen is. Ton van Rooijen, assistent van de
provinciaal archeoloog heeft de R.O.B, geattendeerd op de aanwezigheid van een
werkgroep van amateur-archeologen in Rhenen.
Er werd door de Werkgroep Archeologie Rhenen (de W.A.R.), deel uitmakend van
de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken, reikhalzend
uitgekeken naar de precieze aanvangsdatum want dit was een kans om werkzaam
aanwezig te zijn bij een opgraving van, hopelijk, historisch belang. Om van die
werkzaamheden verzekerd te zijn werden er ook vanuit de groep brieven naar de

De oostelijke ingang l/oln H Smulders)

R.O.B, gezonden met het verzoek om assistentie te mogen verlenen.
Ruim een week voor de aanvang der werkzaamheden kwam een bevestiging van
de R.O.B, binnen.
De burcht heeft twee hoofdingangen die reeds op een kaart staan aangegeven uit
1843 (overgenomen uit Medieval Archaeology in the Netherlands, met o.a. de
auteur H. A. Heidinga). Deze ingangen kenmerken zich door als een pad door het
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De noord-westelijke ingang (foto H. Smulders)

zandlichaam van de wal heen te snijden. Een ingang bevindt zich aan de oostzijde
van het complex, de andere aan de noordwest kant. Aan deze laatste ingang zou
het grootste deel van het onderzoek, plaats vinden.
Voorts bestaat de burcht uit twee ringwallen, een lage wal en een tweede wal die
aanmerkelijk hoger is met daartussen een droge gracht. De lengte van de wallen is
ongeveer 240 m., de doorsnede van het binnenterrein is 170 m. Het hoogteverschil
tussen de gracht en de hoogste wal varieert tussen de vijf en zes meter. Het niveau
van het binnenterrein van de ringwalburcht en de kruin van de hoogste wal
verschilt tussen de twee en een half- en drie meter.

De start

Na in september 2000 verrichte proefboringen startte de ROB, onder leiding van
de archeoloog J. van Doesburg, voorbereidende werkzaamheden op maandag 24
september 2001. De opgravingen zouden ruim twee weken in beslag nemen. Twee
van hun medewerkers, een archeoloog en een veldtechnicus, geassisteerd door een
machinist met een graafmachine, groeven machinaal en met de hand, schaafden,
coupeerden, deden metingen, en zetten hun bevindingen op tekening en foto's.
Daarnaast werkte ook de Rhenenaar Edwin van Hagen, werkzaam bij de ROB in
Amersfoort, een aantal dagen mee. Hiervoor had hij speciaal vrijaf genomen.
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Met de shovel werd dwars door het zandlichaam van de hoogste wal en ten oosten
langs het noordwestelijke toegangspad een drie meter brede en vijftien meter
lange sleuf gegraven. Vervolgens werd een aanvang gemaakt met het graven ven
een sleuf in het voorterrein. Deze sleuf werd uiteindelijk een meter breed en vijftig
meter lang. De volgende dag verschenen de eerste leden van de WAR om de
helpende hand te bieden. Die helpende hand zou in de komende dagen voorname-
lijk dienen bij het zeven van het zand dat afkomstig was van plaatsen waar men de
kans groot achtte dat er wat gevonden kon worden in de vorm van scherven van
gebruiksvoorwerpen of afslagen van vuurstenen waaruit gereedschappen werden
gehakt of geslagen zoals messen, bijlen, pijlpunten en dolken.
Dat zeven was een, aanvankelijk, vermoeiend werkje. Men schept een paar kilo
zand in een ronde of vierkante bak met een rooster onderin, men tilt dat op en dan
schudden. Niet alleen datje daar snel het heen en weer van kreeg, maar je werd er
ook zo moe van. Het was een gouden idee van Edwin van Hagen om een paar
dagen later met een bedspiraal aan te komen. Men kon er een hoop zand op kwijt
en tegelijk uitrusten. De spiraal was een uitstekende zeef. De ROB kwam later nog
met een professionele zeef die rustte in een frame dat aan zware veren was opge-
hangen in een stellage die vast in de grond werd geplaatst. Door aan handgrepen
te schudden bewoog het geheel heen en weer. Dat ging met veel lawaai gepaard.
Gedurende de opgravingen hebben 7 leden van onze werkgroep hun medewerking
verleend.

Leden van de WAR bezig met het zeven van zand uit de sleuf op een bedspiraal (foto H. Smulders)
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Het profiel in de wal waarin veel te lezen valt (foto H. Smulders)

De steile wand

Doordat men dwars door de wal had gegraven ontstond er aan de oostkant van het
toegangspad een steil profiel. Met een speciale bats, een grote afgeronde schop
met een lange gebogen steel, werd deze wand glad afgeschaafd. Daardoor ontstond
er een profiel en werden verschillende zandlagen met verkleuringen goed
zichtbaar.
Toen het profiel, in het midden ruim twee en een halve meter hoog, was
afgeschaafd, gaf de wal een deel van zijn geheimen prijs. Men kon nu duidelijk
zien dat hij uit diverse lagen was opgebouwd. Vooral aan de onderzijde zag men
dat de lagen een grillig verloop hadden. In deze omgeving is het normaal dat de
verschillende lagen in de bodem een natuurlijke oorsprong hebben. In dit geval
was het duidelijk dat de mens hier, eeuwen geleden, de hand in heeft gehad.
Tijdens het schaven van de wand kwamen enkele kleine afslagen van vuursteen en
tevens houtskoolresten vrij die beide wijzen op menselijke aanwezigheid. Het
bijzondere hier was dat deze vondsten gedaan werden in de diverse lagen van het
profiel zowel beneden als direct onder het oppervlak. Dat betekent dat de wal in
een betrekkelijk korte tijd is ontstaan maar wel verschillende fases heeft gekend.
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De ontdekking

In het horizontale vlak werd een aantal verkleuringen aangetroffen maar deze
hadden wel een natuurlijke oorzaak. Er werd met de hand een smalle sleuf gegra-
ven. In de wand hiervan werden wat vage spitsporen zichtbaar, een aanwijzing
voor vroege grondbewerking. Wat duidelijk werd was dat de lagen in de wand naar
de andere kant doorliepen dus onder het voetpad van de ingang door. Doordat de
lagen in de wand in het horizontale vlak verdwenen, besloot men het vlak verder
uit te graven. Zo hoopte men vast te kunnen stellen hoe diep die lagen doorliepen.
Men groef ruim een meter dieper en kon vaststellen dat men bij de onderkant van
de wal was aangekomen. Daar deed men een belangrijke ontdekking. Het terrein
maakt een golvende beweging, dat ook in de diepere lagen te zien was. Het bleek
dat deze beweging zich ook in het lichaam van de walburcht voortzette. Wat men
aan de onderkant van de wal zag was het profiel van een derde gracht. De wal was
eerst een droge gracht geweest die daarna is dicht gegooid en later tweemaal is
opgehoogd tot de hoogte die we nu kennen, enige erosie daargelaten.
Overigens was dat niet de enige ontdekking. Tijdens het uitgraven van de gracht
over de volle breedte van de drie meter van de sleuf, groef Edwin van Hagen een
vuursteen op. Het voorwerp had een langwerpige ruitvorm. Dit doet het hart van
een archeoloog sneller kloppen.

Vuursteen

Hoe een vuursteen is ontstaan is onbekend. Van vulkanische oorsprong is het niet.
Men denkt dat het ontstaat onder hoge druk, waarschijnlijk chemische reacties en
miljoenen jaren. Het wordt in of tussen aardlagen aangetroffen. Vuursteen
manifesteert zich als knollen met grillige vormen. De kleur is afhankelijk van de
grondsoort waarin het is ontstaan. Door erosie komen de stenen aan de
oppervlakte. Kon men ze daar niet meer vinden dan groef men ze op. Zo ontston-
den er vuursteenmijnen bij Rijckholt in Zuid-Limburg. Deze zijn thans te bezichti-
gen.

Archeologen en geologen bogen zich
over de door Erwin gevonden steen.
Hele discussies werden gevoerd. Men
kwam tot de conclusie dat het hier om
een vuurstenen dolk ging met punt,
snijvlakken en een handgreep.
Aangezien de dolk geen slijtsporen
vertoonde neemt men aan dat het
nooit gebruikt is maar misschien alsDe vuurstenen dolk (foto H. Smulders)
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grafgift heeft gediend en later tijdens het dichtgooien van de droge gracht per
ongeluk daarin is terechtgekomen. Er werd ook gedacht aan een religieuze beteke-
nis. Het kan een aanwijzing zijn dat de ringburchtwal een religieuze bestemming
heeft gehad. Echter, dit even ter zijde, in archeologische kringen wordt wel eens
gefluisterd; "Als men niet zeker van de vondst is dan is men wel eens geneigd er
een religieuze betekenis aan te geven". Een geoloog meende dat de steen uit een
bepaald gebied in de Ardennen afkomstig is, dus ingevoerd. Hij ontleende deze
kennis aan een stukje van het oorspronkelijke oppervlak van de vuursteen. Het
voelde, volgens hem, wat wollig aan.

Een aardwaltijdsverschuiving

Het meest verrassende is wel dat, zoals al eerder geschreven, alles wat in de wal
gevonden is uit dezelfde tijdsperiode stamt n.l. 2000 v. C.! Dus nu 4000 jaar gele-
den. Deze periode ligt in de late steen- of vroege bronstijd. Vooraanstaande
mensen uit de archeologische wereld
in Nederland kwamen de situatie in
ogenschouw nemen en allen waren
van mening dat deze ringwalburcht
beduidend ouder is dan men had
verwacht. Er zou nu niet meer van een
ringwalburcht gesproken mogen
worden maar van een aardwal, want
een burcht klinkt en is middeleeuws.
Men vergeleek hem met soortgelijke
aardwallen in Duitsland en Engeland
waarvan wordt aangenomen dat ze
4000 of 5000 jaar oud zijn.
Er is tot dusver geen bewijs gevon-

den dat hij heeft gediend ter verdedi-
ging van een woongemeenschap of er
zou nog eens onderzoek gedaan
moeten worden op het binnenterrein.
Er zijn wel een paar scherven uit de
middeleeuwen gevonden aan de zuid-
zijde van de wal. Als deze scherven in
de wal waren gevonden dan was de
nieuwe theorie weer op losse schroe- , , . - , , , j /., • j ,^ De verkleuring m de bodem van de gracht is deels
ven komen te staan wat een enkeling ,

veroorzaakt door een loopgraaj uit WU n (foto H.
wel hoopte omdat interessante verha-r ^mulders)
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len uit de middeleeuwen dan gehandhaafd kunnen worden. Echter, het moet nog
vastgesteld worden of de wal inderdaad zo oud is. Dit wordt gedaan via de z.g. C
14 of koolstof - 14 methode. Hiermee kan men de juiste ouderdom van de aardwal
bepalen. Men gebruikt hiervoor de houtskool- en plantenresten, zaden en
stuifmeelkorrels uit de wal die men hoopt aan te treffen in monsters die zijn
meegenomen naar laboratoria. Op dit moment, nu we een aantal maanden verder
in de tijd zijn, komen er uit die richting gematigde geluiden. De aardwal zou niet
ouder zijn dan reeds werd verondersteld maar het gebied moet al duizenden jaren
een strategische functie hebben gehad. Eerdere vondsten van voorwerpen van hoge
ouderdom, zouden hierop wijzen.

De grachten

In het voorterrein ligt tussen de twee aardwallen een droge gracht. Men kon dat
goed zien nadat de shovel een sleuf had gegraven. Men groef een gat in het hart
van de gracht om hiervan de diepte te kunnen bepalen. De gracht is in de loop der

Het hoogteverschil tussen de kruin van de wal en de gracht (foto H. Smulders)
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tijden met zand of plantenresten opgevuld, soms door de natuur, soms door de
mens. In beide gevallen heeft de inhoud een andere kleur dan het oorspronkelijke
zand of de oerlaag.
Toen de verkleuring ophield was de bodem bereikt. Het geheel werd in de sleuf
uitgegraven zodat er een bodemprofiel ontstond. Men herkent een gracht aan een
stompe V vorm. De bodem lag ongeveer een meter lager dan het huidige niveau.
De bodem van de gracht in de hoge wal, lag hoger dan de toppen van de lage wal
in het voorterrein. In de gracht kwam ook nog een loopgraaf uit WO II
tevoorschijn. Dat was dan ook het enige wat aan deze oorlog deed herinneren.

Nog meer grachten

Tijdens het graven van een sleuf door de hoge wal, stelde men vast dat aan de
binnenkant of zuidzijde van de wal naar het binnenterrein toe, het bodemprofiel
schuin naar beneden liep. Met de shovel werd ook daar een sleuf gegraven die
later nog met enige meters werd verlengd. Met enige verbazing werd vastgesteld
dat hier een vierde gracht tevoorschijn kwam. Toen later de sleuf werd verlengd
kwam er zelfs een vijfde aan het daglicht. Zo ontstond er een bodemprofiel van 80
meter lengte, de volle breedte van een grachtenstelsel dat 4.000 jaar geleden is
gegraven zonder dat daar water heeft gestroomd. Duidelijk was te zien dat de
gracht die later tot de hoge wal werd omgebouwd toch ook een soort wal functie
heeft gehad want deze is gegraven in een natuurlijke hoogte in het oorspronkelijke
oppervlak van de berg. Uiteraard heeft een gracht twee wallen die duidelijk in het
profiel te zien waren en doorliepen onder het voetpad van de ingang. De huidige
ingangen moeten zijn ontstaan toen de hoge wal werd opgeworpen. De zuidelijke
wal was hoger dan de noordelijke, bovendien breder. De bovenkant was afgeplat
alsof zich daar een looppad heeft bevonden waarover schildwachten zouden
kunnen hebben gelopen. Toen de gracht later was dichtgegooid en opgehoogd met
een lichtgeel, zeer fijn vast zand, een wegcunet gelijkend, ontstond er een nieuw
loopvlak van 8 meter breed. "Hebben daar wagens overheen gereden?", zo filoso-
feerde een archeoloog. Als dat waar zou zijn dan reden ze over die halfronde wal
van niks naar nergens want deze begint en eindigt, ook nu nog, op de steilrand van
de Grebbe- of (vroeger genaamd) Heimenberg. Enfin, het was alweer voer voor
discussies onder de archeologen en geologen.
Het aardwalcomplex is groter dan op de eerder getoonde kaart. Tijdens het sleuven
graven kwam er in het voorterrein een tweede gracht in het profiel tevoorschijn,
tevens een tweede wal, beiden staan niet op de kaart aangegeven. Deze liggen om
de, reeds eerder besproken, wal en gracht heen. Dat geldt ook voor de grachten,
gevonden in het profiel aan de binnenzijde van de wal.
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De lagen in de wal

De verschillende lagen waaruit de hoge wal bestond waren duidelijk begrensd.
Deze grenzen hadden een blauwgrijsbruine kleur, soms vaag, soms duidelijk te
zien. De wal was als volgt opgebouwd; van beneden naar boven, de oerlaag, de
bodem en de zijwanden van de gracht met daarin de vulling met wat rommelige
laagjes. Daaruit rees als een paddestoel zonder steel, lichtgeel fijn zand waarvan de
afgeplatte bovenkant uitstak boven de beide "oeverwallen". De bovenkant was
duidelijk te zien door een, reeds omschreven, begrenzing met de daarboven
liggende laag. Deze begrenzing, de humuslaag is gevormd door de toen
voorkomende planten die daar waarschijnlijk tientallen jaren zijn gegroeid. Daarna
werd de wal een halve meter opgehoogd. Dat raakte wederom begroeid, een vage
humuslaag hiervan was te zien. Vervolgens werd er opnieuw een laag van dezelfde
dikte overheen gegooid de z.g. toplaag. De bovenkant van deze laag heeft een
duidelijk blauwzwarte kleur, de huidige humuslaag.

Heideplaggen

Ook over de wallen of heideplaggen van de derde gracht werd druk
gediscussieerd. Men zag daar vreemde vormen en verkleuringen. In de zuidelijke
kant zat een dikke laag en ook in de noordelijke was een dikkere donkere verkleu-
ring te zien. Dit was voer voor een bodemkundige. Deze zag in de wat rafelige
onderkant van een verkleuring de mogelijke afdrukken van heideplaggen die
ondersteboven tegen de wal zijn aangelegd. In de noordelijke helling van de grote
wal werd een verkleuring gezien als overblijfsel van een twee meter lange balk die
als een soort stut was gebruikt om te voorkomen dat de zandlaag op de wal zou
kunnen gaan glijden. Dom waren die mensen van toen zeker niet, die hadden prak-
tijkervaring. De bij de opgraving aanwezige archeologen waren verbaasd dat men
duizenden jaren geleden met de eenvoudige middelen die ze toen bezaten, enorme
hoeveelheden zand hebben kunnen verplaatsen. Zelfs in onze tijd met moderne
machines zou dat een behoorlijk karwei zijn geweest.

Bodemmonsters

Van de humuslagen werden bodemmonsters genomen. Deze monsters worden
onderzocht op stuifmeelkorrels om vast te kunnen stellen wat voor planten er
4.000 jaar geleden op de Grebbeberg, voorkwamen. Aangezien er aan het laborato-
riumonderzoek een behoorlijk hoog kostenplaatje hangt, toonde de ROB aanvan-
kelijk een aarzeling om hiervoor opdracht te geven. Inmiddels is er, zoals al eerder
is gesteld, onderzoek verricht.
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Belangstellenden kregen tekst en uitleg van archeologen o.w. Guido Mauro van het ROB (foto H.
Smulders)
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Conclusie

De oostelijke ingang werd ook aan een kort onderzoek onderworpen. In het pad
werd een ondiepe sleuf getrokken. Het leverde een bevestiging op van wat men
aan de noordwestelijke ingang had aangetroffen. Dat bleek een goede momentop-
name van de hele aardwal.
De werkzaamheden liepen op 5 oktober ten einde. De resterende dagen werden
benut om de sleuf weer te dichten. Dat heeft men zo grondig gedaan dat men nog
vele kubieke meters zand tekort kwam. Het Utrechts Landschap zal voor aanvul-
ling zorgen. Wanneer men over 2.000 jaar daar weer opgravingen zou gaan doen,
kan vastgesteld worden dat er 6.000 jaar geleden een cultuur is ontstaan en dat
2.000 jaar geleden een stel barbaren heeft getracht dat weer te ondergraven. Als
leden van de WAR zijn wij trots daaraan te hebben meegewerkt.
Onze aardwal heeft een stap van 2.800 jaar terug gedaan in de geschiedenis. Veel
is ons duidelijk geworden, veel nieuwe vragen zijn gerezen. De oorsprong of de
reden van het bestaan van de aardwal op de Heimenberg is nog onduidelijk geble-
ven of juist nog onduidelijker geworden. Het binnenterrein is niet onderzocht. Op
de steilrand van de Grebbeberg bevinden zich drie plateaus die ook op een oude
tekening te zien zijn. Zij bevinden zich ten zuiden van het binnenterrein op drie
verschillende niveaus van de helling. Naar de betekenis hiervan is voor zover
bekend, nog geen onderzoek gedaan.

Wij wachten op het onderzoeksrapport van de ROB, dat waarschijnlijk dit jaar
gepubliceerd zal worden.
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