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BOOR: Terugblikken
en vooruitkijken
‘De oudste graven van Nederland ooit
ontdekt’ en ‘Grafkuilen Rotterdam
oudste van het land’, dit is een greep
uit de krantenkoppen die begin maart
berichtten over de bijzondere resultaten
van de opgraving op de locatie Beverwaard
Tramremise.
Maar er is in de eerste helft van 2011
veel meer gebeurd waarover in deze 15e
BOORnieuws wordt geschreven. Zoals het
onderzoek in de diepte bij de aanleg van de
parkeergarage Kruisplein in het centrum
van Rotterdam en de opgraving op de
locatie ‘de Zwanen’ op IJsselmonde. Eind
2010 is de laatste opgravingscampagne
bij de Markthal afgerond en wij kijken
vast vooruit naar een paar resultaten
van de laatste opgravingscampagnes.
Natuurlijk wordt het jubileumjaar van het
BOOR niet vergeten in de vorm van een
terugblik op de verschillende activiteiten
die vorig jaar hebben plaatsgevonden.
Op deze manier laten wij de ruim 4000
lezers van het BOORnieuws meekijken in
de keuken van het BOOR. En wilt u nog
sneller op de hoogte zijn van het laatste
nieuws over de archeologie in Rotterdam
en het Maasmondgebied? Hou dan onze
vernieuwde website in de gaten!
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Er is veel belangstelling van de pers voor
de oudste graven van Nederland.

1

Markthal: onderzoek in het stadshart van Rotterdam

Eind 2010 zijn de Rotterdamse archeologen vertrokken
van het Markthalterrein en is een einde gekomen aan
de laatste opgravingscampagne. Alle vondsten en
documentatie (zoals de veldtekeningen en foto’s) zijn bij
het BOOR. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de uitwerking. Uiteindelijk zal dit resulteren in een aantal
publicaties over de Markthal. Maar voor het zover is, licht
het BOORnieuws vast een tipje van de sluier op…
Polder Westnieuwland
De derde en laatste campagne heeft zich gericht op
het binnenterrein van Westnieuwland, de polder die
is aangelegd ten zuiden van de toenmalige dam (de
huidige Hoogstraat) waaraan de stad Rotterdam ontstond
vanaf het jaar 1270. Bij de opgraving van deze eerste
‘nieuwbouwwijk van Rotterdam’ zijn de resten gevonden
van houten en stenen huizen. Maar ook van de steegjes
en achtererven van deze huizen die in de 14e-eeuwse
stadsuitbreiding stonden. In dit gebied zijn veel resten
aangetroffen die wijzen op ambachtelijke activiteiten.
Bijvoorbeeld het branden van schelpen voor de productie
van kalk, gezien de vele lagen met verbrande schelpen.
Ook zijn grote hoeveelheden runderschedels gevonden
met de hoornpitten er nog aan. Dit is het afval van het
looien van huiden. Veel vondsten vertellen over het
dagelijks leven in de middeleeuwse stad Rotterdam.
Daarbij speelde het geloof een belangrijke rol; dit werd
onder meer geuit door het dragen van pelgrimsinsignes die
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van bedevaartsoorden werden meegenomen. Tijdens de
opgravingen zijn heel wat insignes aan het licht gekomen!
Rotta
Voordat de dam in de Rotte rond 1270 werd aangelegd,
woonde men ook al langs de rivier de Rotte. Deze
nederzetting uit de 10e -12e eeuw noemen we ‘Rotta’,
naar een aantal verwijzingen in historische bronnen. De
bewoning bestond uit een aantal boerderijen gelegen op
enige afstand van elkaar. Elke boerderij lag op een terp,
hoger gelegen ter bescherming tegen het water. Bij het
onderzoek in de Markthalput is een terp met bewoning
uit de 10e -12e eeuw opgegraven. “Er zijn resten van
twee boerderijen gevonden, gelegen op een terp die
voor de bouw van de tweede boerderij is uitgebreid. De
bewoners waren boeren, ze deden aan akkerbouw en
hielden vee. Elke boerderij bestond uit een woon- en een
stalgedeelte onder één dak. In het woongedeelte van het
jongste huis zijn verschillende haardplaatsen gevonden,
gescheiden door ophogingspakketten. Hieruit leiden we
af dat er meerdere fasen van bewoning zijn geweest”
zegt Anne-Lise Vredenbregt, archeoloog bij het BOOR
en verantwoordelijk voor de uitwerking van dit project.
“Het vee”, zo vertelt zij verder, “stond in het stalgedeelte,
hier hebben wij dikke mestpakketten aangetroffen”. Een
schapenscheerdersschaar, gevonden tussen de mestlagen in de stal, maakt het verhaal compleet.
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Tramremise en de Zwanen: onderzoek op Rotterdamse donken
In de ondergrond van Rotterdam ligt een aantal donken. Dit zijn oude rivierduinen die nu onder de grond liggen. Ooit
waren dit de hooggelegen plekken in het landschap waar de mensen in de Steentijd hun tijdelijke kamp opsloegen. In de
Rotterdamse bodem zijn verschillende rivierduinen in kaart gebracht. Het BOOR heeft inmiddels op enkele rivierduinen
archeologisch onderzoek gedaan, zoals onder het Centraal Station Rotterdam, bij aan de aanleg van een tramremise in
Beverwaard en bij De Zwanen-Rietpark op IJsselmonde.
De Zwanen-Rietpark
Afgelopen januari heeft het BOOR een archeologische
opgraving uitgevoerd op een deel van een rivierduin in
het plangebied De Zwanen-Rietpark, in de Rotterdamse
wijk Groenenhagen-Tuinenhoven in de deelgemeente
IJsselmonde. Op deze locatie wordt uiteindelijk een park
met een grote waterpartij aangelegd.
In ongeveer drie weken tijd is een oppervlakte van
circa 250 vierkante meter opgegraven. Een opgraving
uit deze periode van de Nieuwe Steentijd, ongeveer
5000 à 6000 jaar geleden, wordt uitgevoerd door het in
vakjes uitgraven en verdiepen van de bovenkant van
een rivierduin. Elk vakje is een vierkante meter groot
en wordt voorzichtig onderzocht met schep en troffel
waarbij alle vondsten worden verzameld. Er zijn onder
andere aardewerkscherven, verbrand bot van dieren en
fragmenten vuursteen gevonden. Daarnaast worden van
ieder vakje grondmonsters genomen.

Vast staat dat de gevonden archeologische resten aan
de zogenaamde ‘Swifterbantcultuur’ kunnen worden
toegeschreven. Deze mensen leefden vooral nog van jacht,
visvangst en het verzamelen van onder meer vruchten,
maar gingen geleidelijk over naar een boerenbestaan.
De oudste graven van Nederland in Rotterdam
Een ander archeologisch onderzoek op de Beverwaardse
donk vond plaats in 2008, voorafgaand aan de bouw van
de tramremise. Bij dit onderzoek is een deel van een donk
opgegraven. Het rapport is nu af en heeft spectaculaire
resultaten opgeleverd. Er zijn onder andere drie kuilen met
menselijke crematieresten gevonden. Uit onderzoek blijkt
dat de mensen 9000 jaar geleden zijn begraven. Hiermee
zijn dit de oudste graven van Nederland! De doden hebben
ook bijgiften meegekregen in hun graf, werktuigen van
vuursteen, een rolsteenhamer en een slijpsteen. Bijzonder
is dat enkele werktuigen zijn gemaakt van ‘Wommersom’
kwartsiet, een steensoort die uit België afkomstig is.

Impressie van het archeologisch onderzoek in het plangebied
De Zwanen-Rietpark.

Het veldwerk is afgerond en op dit moment worden de
resultaten onderzocht. Dit zijn niet alleen de vondsten zelf.
De grondmonsters die zijn meegenomen worden gezeefd.
Hierin kan nog klein materiaal, zoals kleine fragmenten
vuursteen of vissenwervels gevonden worden. Ook doen
specialisten onderzoek (met behulp van een microscoop)
naar de aanwezigheid van plantenresten. Dit kan ons meer
vertellen over wat de mensen aten en in wat voor soort
omgeving ze leefden.

Een deel van de crematieresten en een aantal bijgiften van de
‘oudste graven’

“Met deze vondst voegen we een nieuwe paragraaf
toe aan de bewoningsgeschiedenis van Rotterdam en
Nederland. Er zijn weinig graven bekend uit deze periode
van de Steentijd en zeker niet van deze ouderdom. De
crematieresten zijn onderzocht door specialisten. We
weten in elk geval zeker dat er in elk graf één gecremeerd
persoon is bijgezet, en dat dit niet tegelijkertijd heeft
plaatsgevonden. In één graf liggen waarschijnlijk de resten
van een vrouw, van de overige doden is het geslacht niet
meer te bepalen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen
de 10 en 40 jaar” aldus Patrick Ploegaert, projectleider van
de opgraving.

‘Swifterbantcultuur’ 5000-3500 v Chr.
Dit is de eerste Neolithische (Nieuwe Steentijd)
cultuur in West-Nederland. De naam is afkomstig van
het plaatsje Swifterbant in oostelijk Flevoland, waar
de eerste vondsten van deze cultuur zijn gedaan.
De mensen van de ‘Swifterbantcultuur’ zijn de eerste
boeren in West-Nederland, die nog vooral aan jacht
en visvangst deden. Kenmerkend is dat er voor het
eerst aardewerk werd gebruikt, bijvoorbeeld potten
om in te koken of eten in te bewaren.
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Recent verschenen: BOORrapport 439 Rotterdam
Beverwaard Tramremise. De opgraving van de top
van een donk met sporen uit het Mesolithicum en
Neolithicum (vindplaats 13-83)
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Ontdekt!
Vorig jaar is het publieksboek ‘Ontdekt! Vijftig jaar
archeologie in Rotterdam en omgeving’ verschenen. In
dit rijk geïllustreerde boek beschrijven Arnold Carmiggelt
en Marco van Trierum in vijftig kleurrijke ‘vensters op het
verleden’ de belangrijkste vondsten en vindplaatsen van
Rotterdam en omgeving. Voor € 12,50 is het boek te koop
in diverse boekwinkels in Rotterdam of u kunt het bestellen
door een e-mail te sturen naar boor@gw.rotterdam.nl.

‘BOOR 50 jaar’ in beeld:
Het zal u niet ontgaan zijn, vorig jaar bestond het BOOR vijftig jaar. Hiermee heeft Rotterdam de oudste
gemeentelijke archeologische dienst van Nederland. Dit is op een aantal momenten in 2010 gevierd. Zoals met
de presentatie van BOORbalans 6, met de reizende tentoonstelling ‘Het verhaal van metaal’, een bijdrage bij de
opening van metrostation Blijdorp, stadswandelingen bij de eerste Rotterdamse Dag van de Geschiedenis en de
ontvangst van meer dan 800 collega-archeologen op het archeologiecongres de Reuvensdagen in de Doelen. Niet
alleen heeft het BOOR zijn lustrum gevierd, maar in al deze activiteiten hebben wij vooral de rijke archeologische
geschiedenis van de Maasstad kunnen benadrukken. Om u een indruk te geven, treft u hier een selectie uit ons
fotoarchief van 2010 aan.
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BOOR in de vakbladen
Het landelijke tijdschrift ‘Archeologie Magazine’ heeft in
twee edities aandacht besteed aan het vijftigjarig bestaan
van de Rotterdamse archeologische dienst. Het eerste
artikel stond in het teken van het werk van het BOOR
in Rotterdam vanaf 1960 tot nu. Behalve in de stad
Rotterdam is het BOOR ook sinds zijn oprichting actief
in de regio rondom de Maasstad. Hieraan is ook een
artikel gewijd. Beide uitgaven kunt u nabestellen via de
website: www.archeologiemagazine.nl Daarnaast heeft
het BOOR twee artikelen met als centraal thema ‘vijftig
jaar gemeentelijk archeologiebeleid in Rotterdam’ in
Nederlandse vakbladen gepubliceerd. Op onze website
kunt u zowel het artikel uit ‘Westerheem’ als uit ‘Vitruvius’
bekijken.
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Capelle aan den IJssel en Spijkenisse vinden de weg
naar BOOR
Vanaf de jaren zestig doet het BOOR ook archeologisch
onderzoek in de regio rond Rotterdam. Tegenwoordig
treedt het BOOR vooral op als adviseur van een aantal
buurgemeenten. Onlangs hebben ook Capelle aan den
IJssel en Spijkenisse hun archeologiebeleid vastgesteld
en zijn een samenwerking met Rotterdam aangegaan.
Deze gemeenten maakt nu samen met Albrandswaard,
Barendrecht, Bernisse, Hellevoetsluis, Schiedam en
Westvoorne gebruik van de archeologische kennis van het
BOOR.

Met de officiële presentat
ie van de 6e BOORbalans
in het bibliotheektheater
Rotterdam is ons lustru
m
jaar van start gegaan (m
ei 2010)

BOORnieuws

nummer 15

zomer 2011

5

Parkeergarage Kruisplein:
onderzoek in de diepte

Boven: Onderzoekers van de Universiteit
Utrecht nemen grondmonsters voor
specialistisch onderzoek.
Onder: Projectleider Dimitri Schiltmans
(BOOR) geeft uitleg over de eeuwenoude
bodemopbouw.

In het centrum van Rotterdam wordt op dit moment hard
gewerkt aan de bouw van een grote, ondergrondse
parkeergarage. Een traditioneel archeologisch
vooronderzoek was gezien de omvang en de diepte van
de bouwput niet mogelijk. Daarom wordt de ontgraving van
de bouwput op de voet gevolgd door archeologen van het
BOOR. Dankzij nauwe samenwerking met de aannemer is
dit bijzondere onderzoek mogelijk. Het komt namelijk niet
vaak voor dat archeologen en geologen de kans krijgen
om op deze manier in de diepte te kijken. Tot circa 22
meter diep is het mogelijk om met een stelsel van ladders
en steigers af te dalen en staan de onderzoekers letterlijk
met de voeten op de zeer oude Rotterdamse bodem. Op
deze diepte heeft het BOOR samen met geologen van de
Universiteit Utrecht en TNO Geologische Dienst Nederland
de opbouw van de bodemlagen (profielen) bestudeerd.
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Wat kunnen we van dit onderzoek leren?
Dimitri Schiltmans, projectleider van dit onderzoek, vertelt:
“Meer dan tienduizend jaar geleden bestond het gebied
wat nu Rotterdam is, uit een groot rivierdal met vlechtende
rivieren van de Rijn en de Maas. Tot circa 9000 jaar
geleden bleef dit rivierdal bestaan. Alleen concentreerden
de rivieren zich uiteindelijk meer op één plaats. De mensen
die er leefden, woonden op de hogere oeverwallen en
rivierduinen langs de rivieren. Vanaf circa 9000 jaar
geleden werd het rivierdal langzaam begraven onder een
dik pakket klei en veen. Uiteindelijk bleef rond 7500 jaar
geleden de Maas over en is de loop van de Rijn verplaatst.
Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de opbouw van
de bodem en de ontstaansgeschiedenis van dit gebied.
Hiermee kunnen we nog beter archeologisch onderzoek
doen: immers een goede kennis van de bodemopbouw is
onmisbaar om uitspraken te kunnen doen over de aan- of
afwezigheid van archeologische resten in de ondergrond
van Rotterdam”.
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Rapportages
In 2010 heeft het BOOR in twee opgravingscampagnes
onderzoek uitgevoerd op de Markthal locatie. Dit
onderzoek spreekt ongetwijfeld het meest tot de
verbeelding. Maar in 2010 zijn er nog veel meer (boor)
onderzoeken uitgevoerd in Rotterdam en omgeving. Ook
zijn er van onderzoeken die in eerdere jaren plaatsvonden,
de rapporten uitgekomen. Hieronder vindt u het overzicht
van alle rapporten die in 2010 zijn verschenen. Uiteraard
staat op onze website www.rotterdam.nl/boor het meest
recente overzicht.
349 P.C. de Boer en A.J. Guiran 2010. Rotterdam Wijnhaeve.
476 D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam De Velden.
478 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam SpinozaparkBOORrap
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481 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Berlagehof.

Rotterda

480 D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Fietsenstalling Rotterdam Centraal.

BOOR

Bureau Oudhe
van Geme

idkundig

entewerken

m Kralings

482 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Kralingse Zoom.

e Plas W.

483 A. van de Meer 2010 Frans Bekkerstraat.

DAM KRA

LINGSE PLA
S

Een bure
auonderz
oek en
verkenne
nd inventar
iserend
veldonde
rzoek door
middel
van gron
dboringe
n

W. Zijl en

D.E. A. Schi

ltmans

Zijl en D.E.

484 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Groene Cor-

A. Schiltma

ridor.

ns
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488 A. van de Meer 2010. Straatweg 272.
490 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam SmeetslandNoord.
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493 A. van de Meer 2010. Rotterdam Bizetlaan-Verdilaan.

501 D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam ’s-Gravendijkwal.

494 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Asserweg.

502 A. van de Meer, D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam ’s-Gravendijkwal.

495 A. van de Meer en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Frans Bekker-

503 A. van de Meer, D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Hoﬂaan-Water-

straat-Boergoensestraat.

loostraat.

497 M. Burger 2010. Hellevoetsluis Opzoomerlaan 15-109.

504 W. Zijl en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Kralingse Plas.

498 A. van de Meer 2010. Rotterdam Kralingse Zoom.

505 A. van de Meer, D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Hoek van Holland

499 A.V. Schoonhoven, W. Zijl en D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam

l’Avenue-Dirk van den Burgweg.

Hoogvliet Speelplaats Vlietzone.

506 A. van de Meer, D.E.A. Schiltmans 2010. Rotterdam Hoogvliet Dura

500 D.E.A. Schiltmans (in voorbereiding) Frans Bekkerstraat, kasteelterrein.

Coignet II.

BOOR in de klas
Het beroep van archeoloog spreekt bij jong en oud tot de
verbeelding. Vooral voor de jongste Rotterdammers is dit
een spannend onderwerp. Al vinden we in de Rotterdamse
bodem geen piramides of dinosauriërs, toch valt er
genoeg spannends over het vak van archeoloog en het
ontstaan van de stad te vertellen! Het BOOR wordt dan
ook steeds vaker benaderd door een school om iets te
kunnen vertellen in de klas. Meestal is dit in het kader van
een serie lessen over archeologie. Helaas kan het BOOR
niet op alle verzoeken ingaan, dit zou simpelweg teveel
tijd kosten. De verzoeken zijn uiteenlopend, begin dit
jaar heeft een archeoloog van het BOOR samen met een
vmbo-klas van het Thorbecke college een ‘wandeling met
verbeelding’ gelopen door middeleeuws Rotterdam. Maar
wij zijn ook in de klas geweest, zoals bij de internationale
school ‘de Blijberg’, die met een ‘archeoloog in de klas’ hun
archeologie-project afrondde. En het komend najaar staan
de archeologen van het BOOR twee zondagen voor de
‘klas’ van de weekendschool in Delfshaven. Jong geleerd is
oud gedaan, dus wie weet inspireren wij een toekomstige
generatie archeologen.
BOORnieuws
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Uit het depot
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen
Deze tijd staat in het teken van de bezuinigingen en rustig
aan doen met geld. Dat dit van alle tijden is, bewijst dit
spaarpotje uit het einde van de 19e eeuw (1850-1870). Het
is gevonden bij het archeologisch onderzoek voorafgaand
aan de aanleg van de Willemsspoortunnel. Op de zijkant
van dit blikken spaarpotje staat een moraliserend versje
over de hardwerkende bijen. Deze vergelijking komt vaker
voor bij spaarpotten; de ijverige bij staat symbool voor hard
werken en spaarzaam leven.

In het depot van het BOOR worden de vondsten van
de opgravingen onder speciale condities bewaard.
Bijvoorbeeld de gerestaureerde en geconserveerde
metaalvondsten. In deze rubriek laten wij een
bijzondere vondst zien uit het depot.

Wat dit spaarpotje extra bijzonder maakt, is dat het uit
Engeland afkomstig is. Op de bovenkant van de spaarpot
staat behalve de afbeelding van een bijenkorf, een Engels
gezegde: ‘Take care of the pence and the pounds will take
care of themselves’. Het Nederlandse gezegde hiervoor is:
‘zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’.
Dit sluit aan bij het versje wat de zijkant van het spaarpotje
grotendeels beslaat. Een fragment hiervan luidt: ‘Let boys
and girls example take from little busy bees. Provision for
the future make and reap soon fruits as these’. Met andere
woorden, neem een voorbeeld aan de bezige bijen: werk
hard en zorg voor een spaarpotje voor de toekomst.
Dit spaarpotje is gemaakt in Engeland en uiteindelijk
terechtgekomen in de vulling van de Binnenrotte toen
deze rond 1870 werd gedempt voor de aanleg van het
spoorviaduct. Uit deze opvallende vondst van dit Engels
spaarpotje blijkt al vroeg het karakter van onze stad
en haar inwoners: een stad van harde werkers en met
internationale contacten!

Colofon

Nieuwe website
Het BOOR heeft een nieuwe website! De website
is in een nieuw jasje gestoken en geheel in de
nieuwe huisstijl van de gemeente Rotterdam. Onze
website is uitgebreid met up to date informatie en
nieuwsberichten, kortom hou onze website in de
gaten: www.rotterdam.nl/boor

Tekst:
Foto’s:

Marjolein van den Dries (BOOR)
BOOR, Robert v.d. Berg en Theo van
Pinxteren (Rotterdam)
Vormgeving: Martin Valkhoff (BOOR)

BOORnieuws is een uitgave van Bureau
Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken
Rotterdam, Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam
tel: 010-4898500, e-mail: boor@gw.rotterdam.nl

Ontdekt! de ﬁlm
Op onze website kunt u ook een korte film zien:
‘Ontdekt!’. In negen minuten krijgt de kijker een beeld
van de diverse werkzaamheden van de archeologen
bij het BOOR.

Gratis abonnement
U kunt een gratis abonnement op BOORnieuws (2 à 3
maal per jaar) aanvragen bij het BOOR.

Twitter:
Het BOOR is ook te volgen via twitter. Lees onze
tweets via @BOORrotterdam en word direct op de
hoogte gehouden van de laatste berichten.
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