




Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 65 Het duidelijk door brand aangetaste aardewerk in een greppel met verbrand graan. len. Het bleek om emmertarwe en bedektegerst te gaan. Daarnaast werd een kleinehoeveelheid haver aangetroffen. Bij de analy-se van het verkoolde materiaal is ook kafgevonden. Het is daarom aannemelijk dathet graan nog geheel of gedeeltelijk in hetkaf verpakt zat toen het verkoolde.Opvallend is dat er weinig zaden van wildeplanten aanwezig waren. De afwezigheid vandit soort vervuiling duidt op een voorraadconsumptiegraan. Na het oogsten werden deniet eetbare delen van het graan verwijderdwaarna het graan met het kaf werd opgesla-gen. Het kaf bood dan enige beschermingtegen vraat- en schimmelaantasting. Doordat op eer aantal plaatsen monsterszijn genomen, kon worden vastgesteld dat erverschillende partijen graan waren opgesla-gen. In een aantal monsters is vooral gerstaangetroffen terwijl in andere vooral emmer-tarwe werd gevonden. Vermoedelijk is eenhele voorraad graan in een keer verbrand enwaren de verschillende graansoorten apartopgeslagen. De resultaten van het onderzoek NAAR het houtskool Tussen het verkoolde graan bevonden zich -zoals gezegd - ook grotere stukken

houts-kool. Bij het opgraven van de greppels iszoveel mogelijk van dit materiaal verzameld. brand waren aangetast. Was hier een opslagplaats met graan in brandgevlogen, waarna de verkoolde resten in greppels waren geschoven?Om een beter inzicht te krijgen over het soort graan en over wat er zichdaar kan hebben afgespeeld, zijn alle greppels bemonsterd en vooronderzoek opgestuurd naar BIAX, een Onderzoeks- en Adviesbureauvoor Biologische Archeologie en Landschapsreconstructie. Dit bureauis gespecialiseerd in de analyse van biologisch archeologisch materiaal. De resultaten van het onderzoek naar de verkoolde ZADEN EN vruchten Een dergelijk onderzoek is belangrijk want het geeft de archeoloog dekans een beeld te krijgen van wat zich op en rond de nederzetting heeftafgespeeld. Allereerst was het mogelijk de soorten graan vast te stel- Een detailopname van verbrand graan.



Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2001. - Dl.21 66 Een greppel met een dikke laag verbrand graan en aardewerk. De greppel is over de lengte voor de helft uitgegraven om eenlengteprofiel te kunnen maken. Kaartje van Langerak met de locatie van de opgraving.






