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Bijlage I

Thema: Verbruining

J. de Moor en M. van Dinter

I.1

Inleiding

Ter aanvulling op de bodembeschrijvingen uit hoofdstuk 2 en de diverse verwijzingen in het rapport
aangaande het proces van verbruining, zal hieronder uitgelegd worden wat verbruining inhoud en in
welke mate er sprake is van verbruining op de verschillende terreindelen. Binnen het onderzoeksgebied
is sprake van een hoger gelegen oostelijk en een lager gelegen westelijk terreindeel, waarbinnen de
verbruining zich anders manifesteert.
I.2

Bodemvorming

De belangrijkste vraag in het landschappelijke onderzoek was de relatie te onderzoeken tussen
verbruining en de invloed ervan op de zichtbaarheid van archeologische sporen. Het onderzoek diende
meer inzicht te geven in de relatie tussen verbruining en de (on)zichtbaarheid van archeologische
sporen, en om een algemeen beeld te krijgen van de waarde van vindplaatsen waar verbruining heeft
plaatsgevonden. Daartoe wordt eerst het proces van verbruining beschreven. Daarna worden de
onderzoeksvragen beantwoord.
De aanwezigheid van een koffiebruine Bw-horizont is het gevolg van de verwering en uitspoeling van
klei- en leemdeeltjes onder invloed van percolerend regenwater. Tijdens het proces van interne verwering
wordt ijzer vrijgemaakt uit het kristalrooster van de kleimineralen. Dit ijzer wordt vervolgens in huidjes
afgezet rondom de minerale delen in de bodem en veroorzaakt uniforme bruine verkleuringen in de
zogenaamde Bw-horizont. Verbruining gaat bijna altijd samen met de vorming van nieuwe kleimineralen.
De uitgespoelde kleideeltjes slaan neer in de Bw-horizont, zodat daar een (lichte) klei-aanrijking
plaatsvindt. Bij deze bodemchemische processen worden tevens fragmenten van sporen mee verweerd
en uitgespoeld. Verbruining wijst op een goede doorluchting van de bodem en daarmee een goede
natuurlijke drainage.

Bouwvoor
Bouwvoor

Bw-horizont,
Bw-horizont,
oeverafzettingen
oeverafzettingen

C-horizont,
C-horizont,
beddingafzettingen
beddingafzettingen
Afb. 1.1

Bodemopbouw in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.
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Als gevolg van de verwering verkleurt de bodem en daarmee vermindert de zichtbaarheid van
archeologische sporen of verdwijnen sporen zelfs geheel. Sporen die niet dieper reiken dan de Bwhorizont, zijn alleen maar te identificeren indien in het spoor archeologische vondstmateriaal aanwezig
is. Indien vondstmateriaal ontbreekt, is het niet mogelijk om de aan- of afwezigheid van sporen vast te
stellen. Pas onder de verbruiningshorizont worden sporen duidelijk zichtbaar. Op deze manier wordt dus
met name de onderkant van diepe sporen geregistreerd.
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Legenda
Oude cultuurlaag (spoor 2000)
Verbruiningshorizont (spoor 4000)

12 m+NP

13 m+NP

Afb. 1.2
Geïnterpoleerde hoogtekaart van de top van de beddingafzettingen (S6000) met daarop geprojecteerd het
voorkomen van de verbruiningshorizont (S4000) en de oude cultuurlaag (S2000).

Afbeelding @5: Geïnterpoleerde hoogtekaart van de top van de beddingafzettingen (spoor 6000)
met daarop geprojecteerd het voorkomen van de verbruiningshorizont (spoor 4000) en de oude cultuurlaag (spoor 2000).
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I.2.1

Hooggelegen oostelijke terrein (zone 1, 4 en 6)

De beddingafzettingen worden afgedekt door een ca. 30 – 60 cm dik, egaal bruin pakket matig tot sterk
siltig zand (afb. 1.3). Dit pakket (S4000; Zs2 – Zs3) is geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Maas.
In tegenstelling tot de vooronderzoeken wordt er vanuit gegaan dat deze afzettingen zijn afgezet aan
het einde van de Bølling-periode of op de overgang naar het Allerød op het moment dat de Maas zich
ten oosten van het opgravingsterrein begon in te snijden.1 In dit pakket heeft interne verwering, ofwel
verbruining, plaatsgevonden en is een zogenaamde Bw-horizont gevormd door uitspoeling en verwering
van klei- en leemdeeltjes onder invloed van percolerend regenwater.
In afbeelding 1.4 is de verbreiding van de verbruiningshorizont op het opgravingsterrein aangegeven.
Door de verbruining zijn archeologische sporen vaak zeer moeilijk te zien. Soms zijn ze in het vlak wel
aanwezig, maar in het profiel bijna niet te zien, of andersom.
De lange oost-west profielen geven een duidelijke relatie tussen de verbruining en de dikte van het
siltige zandpakket. Hoe hoger de top van de beddingzanden van het vlechtend/transitioneel riviersysteem
ligt, hoe dunner het bovenliggende pakket sterk siltige leem is en eveneens hoe dunner de Bw-horizont
is. De verbruining treedt namelijk alleen op in deze siltige, bijna lemige, overstromingssedimenten en in
de dunne siltige banden die zich in de top van de beddingafzettingen bevinden.
De verbruiningshorizont bevindt zich in deze zone in het algemeen direct onder de bouwvoor (afb. 1.3).
Slechts lokaal zijn restanten van een bovenliggende oude akkerlaag gevonden (afb. 1.4). In de oostelijke
zone is echter geen sprake van de aanwezigheid van een esdek. Plaggenbemesting en ophoging heeft
hier dus niet plaatsgevonden. De lokale aanwezigheid van een oude akkerlaag geeft aan dat de relatief
hoogste terreindelen in de loop van de tijd lichtelijk afgevlakt en/of vereffend zijn, terwijl in de wat lagere
delen geringe accumulatie heeft plaats gevonden.
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Afb. 1.3

Bodemopbouw in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied.

Afbeelding @7:
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I.2.2 Laaggelegen westelijk terrein (zone 2 en 3)

In het oostelijke deel van deze westelijke zone is vaak nog een dunne verbruiningshorizont aanwezig
tussen de Laat Glaciale beddingafzettingen en de oude cultuurlaag de laag (afb. 1.4). De laag is hier,
indien aanwezig, slechts 20 – 40 cm dik. In het algemeen is in westelijke richting een duidelijke afname
te zien van de dikte van deze horizont. Tenslotte verdwijnt de verbruiningshorizont geheel (afb. 1.5).

1

Huisink 1997.
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I.3

Onderzoeksvragen

Hoe verhoudt de verbruining en de intensiteit ervan zich tot de bodemopbouw in de verschillende te
onderscheiden landschapseenheden en tot de verschillende perioden?
Verbruining kan alleen optreden in kleiige en lemige sedimenten. De verbreiding van de
verbruiningshorizont op het opgravingsterrein is daarmee beperkt tot de siltige oeverafzettingen
aan de oostkant van het terrein en de lemige lagen in de top van de onderliggende Laat Glaciale
beddingafzettingen. De Laat Glaciale beddingafzettingen, de C-horizont, bestaat uit zandige sedimenten
en door de afwezigheid van klei heeft hierin geen verbruining plaats kunnen vinden.
De verbreiding en dikte van de verbruining kan daarmee bijna één op één gekoppeld worden aan de
verbreiding en dikte van de oeverafzettingen. De dikte van deze oeverwal neemt af in westelijke richting
en daarmee ook de dikte van de verbruiningshorizont.
Daarnaast speelt de tijdsduur een rol op de intensiteit ven de verbruining. Hoe langer de kleiige
sedimenten aanwezig zijn, hoe langer het proces van bodemvorming en dus verbruining heeft kunnen
plaatsvinden. In het sediment waarmee de zuidoost-noordwest georiënteerde restgeultjes (vermoedelijk
daterend uit de IJzertijd) zijn opgevuld, is de tijd waarin verbruining heeft kunnen plaats vinden
aanmerkelijk korter dan in de naastgelegen oeverafzettingen daterend uit het Bølling of kort daarna.
De verbruiningshorizont ter plaatse van de geultjes is ook grijzer van kleur en hier lijkt de mate van
verbruining dus ook geringer te zijn. Ook de sporen uit de Romeinse tijd en jonger lijken minder last
van verbruining te hebben. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de kringgreppels rond de graven. Uit de
Romeinse tijd zijn diverse greppels of delen ervan teruggevonden terwijl uit de Urnenveldperiode slechts
sporadisch greppels zijn aangetroffen.
Welke typen sporen zijn gevoelig voor verbruining en wat is de oorzaak voor deze variatie?
Uit waarnemingen in het veld lijken crematiegraven meer gevoeliger dan paalkuilen. Waterputten
zullen naar verwachting het minst gevoelig zijn. Dit heeft te maken met de tijd dat de sporen hebben
opengelegen en dus met de oorspronkelijke kleur die het spoor heeft gehad. Een gat gegraven voor het
bijzetten van een crematie heeft maar zeer kort opengelegen en is direct weer gevuld met de schone
grond die eruit kwam. Dergelijke sporen hebben dus van zichzelf al nauwelijks een andere kleur dan de
directe omgeving/ondergrond. Paalkuilen en zeker waterputten laten na opvulling van de kuil veelal een
bijna zwarte verkleuring zien. Van deze sporen duurt het veel langer voordat ze vervaagd zijn door de
verbruining.
Overigens schuilt in het beantwoorden van het tweede deel van deze vraag het gevaar dat we sporen
met elkaar gaan vergelijken uit verschillende zones. De crematiegraven liggen overwegend in de meest
verbruinde oostelijke zone, terwijl paalsporen en zeker waterputten met name in het westelijke deel van
het onderzoeksgebied voorkomen. Daarnaast speelt ook de ouderdom van de sporen een belangrijke rol
zoals we hierboven hebben gezien.
Vergelijken we de verschillende soorten sporen uit zone 1, 4 en 6 (oostelijk deel) dan lijkt het er op dat de
Vroeg Middeleeuwse sporen uit zone 4 het minste geleden hebben onder het effect van de verbruining.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de tijdsperiode waarin de sporen zijn blootgesteld aan
het verbruiningseffect relatief kort is geweest. De waterputten in deze zone hebben echter niet minder
‘geleden’ onder het effect dan de andere sporen. Meestal was op het eerste sporenvlak, over het
algemeen aangelegd in de onderkant van de verbruiningshorizont, alleen de kern zichtbaar en werd
pas op een dieper niveau, in de bovenkant van de C-horizont, de veel bredere insteek zichtbaar. Deze
was vaak 3 tot 4 keer zo groot. Dit gold zowel voor de Middeleeuwse waterputten als voor de Romeinse
waterputten die zich verspreid door zone 1 bevinden. Uit andere perioden zijn geen waterputten
aangetroffen op het verbruinde terreindeel, zodat vergelijking niet mogelijk is.
Zowel de crematiegraven uit met name de Urnenveldperiode als de inhumatiegraven uit de
Middeleeuwen waren extreem beïnvloed door de verbruining en vaak alleen zichtbaar door de
aanwezigheid van het botmateriaal, aardewerk en/of houtskool. De daadwerkelijke ingraving was meestal
niet zichtbaar. Dit gold in iets mindere mate voor de bijbehorende randstructuren. De zichtbaarheid,
zowel in coupe als vlak, lijkt inderdaad periode-gerelateerd te zijn. Romeinse kringgreppels waren
duidelijker zichtbaar dan diegene uit de Bronstijd. Daarbij moet wel worden aangetekend dat verschillen
in diepte en opvulling een rol spelen bij de geconstateerde verschillen in zichtbaarheid. Opvallend
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afwezig zijn randstructuren uit de IJzertijd. De reden van afwezigheid blijft echter onbekend.
De nederzettingssporen uit de Midden-Bronstijd hebben eveneens extreem geleden onder het
verbruiningseffect. De sporen die konden worden herkend waren vaak nog maar enkele centimeters
diep. Daarnaast vormen de herkende sporen zeer incomplete structuren, waaruit blijkt dat veel sporen
vermoedelijk zijn ‘gemist’ simpelweg doordat ze niet meer zichtbaar waren.
Is de hypothese juist dat verbruining eerder een bodemeigenschap is dan een actief proces? En waarom?
Zoals reeds aangegeven is verbruining een bodemkundig proces dat het gevolg is van uitspoeling en
interne verwering van kleimineralen. De verkleuring is een resultaat van dit proces en is al na enkele
honderden jaren te zien. Het proces vind tot op de dag van vandaag plaats en is daarmee dus juist een
actief proces.
Is het mogelijk om met chemische technieken sporen beter zichtbaar te maken (bijvoorbeeld mild
reduceren van ijzerhydroxides)?
Tijdens de veldwerkcampagne in de zomer van 2003 werd duidelijk dat de zichtbaarheid van de
sporen mede afhankelijk is van de vochtigheid van de grond. Door uitdroging van de vlakken van de
proefsleuven nam de leesbaarheid van de sporen, waarschijnlijk het gevolg van een grotere hoeveelheid
organische stof, sterk af. Daarom werd voorgesteld om de vlakken enige tijd af te dekken met een laag
organisch materiaal en plastic. Op die manier zou een reduceerde situatie ontstaan en de zichtbaarheid
van de sporen mogelijk toenemen. Dit voorstel is echter niet uitgevoerd, omdat de archeologische
vlakken dan wekenlang open zouden moeten blijven liggen. Dit was vanuit technische en financieel
oogpunt niet haalbaar. Aangezien de zichtbaarheid van de sporen sterk gerelateerd is aan de vochtigheid
van de bodem, luidt het advies echter wel het archeologisch veldwerk in soortgelijke landschappelijke
situaties voortaan (bij voorkeur) niet tijdens droge zomermaanden uit te voeren.
Het chemische onderzoek aan verbruining zou door de RCE worden uitgevoerd. Daarbij is de keus
uiteindelijk gevallen voor monstername in Lomm. Het resultaat hiervan is gepubliceerd in 2006.2
I.4

Conclusie

Het onderzoeksgebied is gelegen op een rivierterras dat is gevormd in het Laat Glaciaal en wel tijdens
de Bølling periode, ca. 13.000 – 12.000 jaar geleden. De top van de beddingafzettingen van dit terras
helt lichtelijk af in westelijke richting. De huidige hoogteverschillen zijn echter groter en hoofdzakelijk
het gevolg van de variërende dikte van de bovenliggende (oever)afzettingen. De oeverwal neemt in
westelijke richting geleidelijk aan af. In het westelijk terreindeel zijn zelfs geen oeverafzettingen gevormd.
Deze afname wijst erop dat de oeverwal is gevormd in of direct na de Bølling, in een periode waarin de
Maas zich in oostelijke richting bewoog en insnijding plaats vond. Door de voortgaande insnijding kwam
vervolgens een einde aan de sedimentatie op het terras.
Pas in de IJzertijd of Romeinse tijd was wederom sprake van fluviatiele activiteit, zij het slechts
kortstondig. Tijdens een periode van extreem hoogwater sneden zich enkele kleine geultjes ín in de
oeverwal. In westelijke richting nam de breedte en diepte van deze overloopgeultjes af en mogelijk
splitsten de geultjes zich ook. De geultjes verloren hun watervoerende functie na deze hoogwatergolf
en begonnen te verlanden. Tijdens deze verlanding vond menselijke activiteit plaats in het omringende
gebied, waardoor archeologisch materiaal in de vulling terecht kwam.
Onder de bouwvoor zijn soms restanten van oude akkerlagen aangetroffen. Deze lagen bevinden zich
met name in het laag gelegen westelijk terreindeel. Lokaal zijn ze ook aangetroffen in het oostelijke
terreindeel, voor het merendeel in de lagere delen van de oeverwal aldaar. Deze lagen zijn waarschijnlijk
niet intentioneel opgebracht, maar ontstaan doordat in de loop van de eeuwen humeus bodemmateriaal
van het hooggelegen oostelijk terrein naar het relatief laaggelegen westelijke terreindeel is verplaatst,
waarschijnlijk als gevolg van het ploegen van de akker. Hierdoor is het reliëfverschil door de eeuwen
heen enigszins afgevlakt. Er is dus geen sprake van een esdek.

2

Huisman 2006.
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Het voorkomen van een verbruiningshorizont blijkt bepaalt te worden door de aanwezigheid van kleiige
afzettingen in de ondergrond, in dit geval oever- en restgeulafzettingen. De dikte van de aanwezige
kleiige laag bepaalt de diepte tot waarop verbruining plaats vindt en de ouderdom van de laag bepaalt
de mate van verbruining. Jongere sporen, globaal gezien vanaf de Romeinse tijd, lijken iets minder last
van verbruining te hebben.
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Bijlage II

Resultaat 14C-dateringen

Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52941 (GU33910)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-18

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-20.2 ‰

Radiocarbon Age BP

3335 ± 30

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.
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Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014
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Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52947 (GU33913)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-124

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-23.4 ‰

Radiocarbon Age BP

2243 ± 29

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014

10

Boxmeer-Sterckwijck

Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52945 (GU33911)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-129

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-23.1 ‰

Radiocarbon Age BP

2458 ± 29

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014
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Bijlage II Resultaat 14C-dateringen

Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52946 (GU33912)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-227

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-22.2 ‰

Radiocarbon Age BP

2247 ± 29

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014
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Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52949 (GU33915)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-393

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-22.7 ‰

Radiocarbon Age BP

2434 ± 29

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014
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Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52950 (GU33921)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-398

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-23.3 ‰

Radiocarbon Age BP

2411 ± 24

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014
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Boxmeer-Sterckwijck

Calibration Plot

Scottish Universities Environmental Research Centre
Director: Professor R M Ellam
Rankine Avenue, Scottish Enterprise Technology Park,
East Kilbride, Glasgow G75 0QF, Scotland, UK
Tel: +44 (0)1355 223332 Fax: +44 (0)1355 229898 www.glasgow.ac.uk/suerc

RADIOCARBON DATING CERTIFICATE
02 June 2014
Laboratory Code

SUERC-52948 (GU33914)

Submitter

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-402

Material

Cremated bone : Human

δ 13 C relative to VPDB

-21.5 ‰

Radiocarbon Age BP

2184 ± 29

N.B.

The above 14 C age is quoted in conventional years BP (before 1950 AD). The error, which is expressed
at the one sigma level of confidence, includes components from the counting statistics on the sample,
modern reference standard and blank and the random machine error.
The calibrated age ranges are determined from the University of Oxford Radiocarbon Accelerator Unit
calibration program (OxCal4).
Samples with a SUERC coding are measured at the Scottish Universities Environmental Research
Centre AMS Facility and should be quoted as such in any reports within the scientific literature. Any
questions directed to the Radiocarbon Laboratory should also quote the GU coding given in parentheses
after the SUERC code. The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or
telephone 01355 270136 direct line.

Conventional age and calibration age ranges calculated by :-

Date :- 02/06/2014

Checked and signed off by :-

Date :- 02/06/2014
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Submitter

Bijlage II Resultaat 14C-dateringen

Nelleke van Asch
ADC ArcheoProjecten
Nijverheidsweg Noord 114
3812 PN Amersfoort
The Netherlands

Site Reference
Context Reference
Sample Reference

Boxmeer Sterckwijck
4106321
BOXR-07-234

Material

Cremated bone : Human

Result

Failed: insufficient carbon.

N.B.

Any questions directed to the Radiocarbon Laboratory should quote the GU coding given above.
The contact details for the laboratory are email g.cook@suerc.gla.ac.uk or telephone
01355 270136 direct line.

Checked and signed off by :-

The University of Glasgow, charity number SC004401
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Bijlage III

III.1

Onderzoek naar hout uit de waterputten; BIAX

Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 reeds beschreven is het hout dat geborgen kon worden uit waterputten per
opgravingscampagne verzameld op de locatie Sterckwijck. Hiertoe werd een kuil gegraven die werd bekleed
met plastic en vervolgens met water werd gevuld. Door specialisten van BIAX werd de houtvoorraad geregeld
bestudeerd waarbij alle relevante gegevens zijn genoteerd. Het hout is vervolgens achtergebleven op de
onderzoekslocatie.3 Het gaat hier specifiek om houtrestanten die stevig genoeg waren om überhaupt te bergen
of om fragmenten van eventuele artefacten of constructie-elementen die nader onderzoek behoeften.
III.2

Uitleg van de codering gebruikt in de tabel

Alle afmetingen zijn in cm (x,9 = groter of meer dan)
werkput
Put		
Spoor		
spoor
Vnr		
vondstnummer
Soort		
houtsoort, zie onder
Struct		
onderdeel van welke structuur
Artefact		
omschrijving van het artefact
stc
stamcode = schematisch aangeven van de wijze waarop het object in de stam georiënteerd
		
is (grondvorm), zie bijgevoegd schema.
		
a = zonder bastkant
		
b = met één bastkant
		
bb = met twee bastkanten
L		
lengte
B		
breedte
D		
hoogte/dikte
Diam 		
diameter van oorspronkelijke stam of tak
PV		
puntvorm, d.w.z. het aantal vlakken waarmee de punt is gemaakt halverwege de punt
		
2 = 2 bekapte vlakken enz.
		
x = kleine extra kap
		
a = één vlak van punt die niet bekapt of bewerkt is, naast het aantal bekapte vlakken
		
aa = twee vlakken van punt die niet bewerkt zijn, naast het aantal bekapte vlak ken
Deze onbewerkte vlakken zijn dus niet inbegrepen in het aantal vlakken aangegeven met een cijfer.
Bijvoorbeeld: 4aa = punt gevormd door 4 bewerkte vlakken en twee onbewerkte.
PL		
puntlengte, d.w.z. de lengte van het hoogste kapvlak van de punt (PL = 0: vlak 		
		
gekapte onderkant)
Cons
conservering
		
g = goed
		
m = matig
		
s = slecht
Schors		
aanwezigheid van schors (s) of wankant (w)
Njr		
aantal jaarringen
Opmerking
extra opmerkingen

3

Op enkele geschikte dendromonsters en een compleet geborgen en gerestaureerde waterput na.
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426
III.2.1 Stamcodes
3.2.1 stamcodes

1

hele stam

11

vierzijdig gerechte ‘balk’
uit kwart stam

2

halve stam

12

eenzijdig gerechte
‘plank’

3

derde stam

13

radiale ‘plank’ door hart
(kwartiers)

4

kwart stam

14

radiale ‘plank’ maximaal
tot hart

15

tangentiale ‘plank’ niet
door hart, breedte groter
dan kwart stam (dosse)

‘plank’ niet door hart,
breedte maximaal kwart
stam

5

radiaal kleiner dan
omtrek

6

radiaal gelijk aan
omtrek

16

7

radiaal groter dan
omtrek

17

relatief klein deel uit
stam

8

eenzijdig gerechte
‘balk’

18

segment van een uitgeholde stam

9

vierzijdig gerechte
‘balk’ door het hart
van de stam

0

onbekend

10

18

vierzijdig gerechte
‘balk’ uit halve stam

Algemeen:
a = zonder bastkanten
b = met één bastkant
bb = met twee bastkanten

Boxmeer-Sterckwijck

III.2.2 Houtsoorten
CODE
ABIESALB
ACER CAM
ACER PLA
ACER PSE
ACER -SP
ALNU/BET
ALNUS-SP
BERBEVU
BETUL-SP
BUXUSSEM
CALLUVUL
CARPIBET
CASTASAT
CONIF-HT
CORNU-SP
CORYLAVE
DICOT-HT
DIFFUUSP
EMPETNIG
ERICA-SP
EUONYEUR
EXOOT
FAGUSSYL
FICUSCAR
FRAXIEXC
HIPPORHA
ILEX AQU
INDET
JUGLAREG
JUNIPCOM
LARIXDEC
LIGUSVUL
LONICPER
MORUSNIG
MYRICGAL
PICEAABI
PICE/LAR
PINUSSYL
POMOISOR
POMOIcmp
POPU/SAL
POPUL-SP
PRUNUA/C
PRUNUA/P
PRUNUDOM
PRUNUDUL
PRUNUP/S
PRUNUPER
QUERC-SP
RHAMNCAT
RHAMNFRA
RIBES-SP
KRINGPOR
ROSA -SP

WETENSCHAPPELIJKE NAAM
Abies alba
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer
Alnus/Betula
Alnus
Berberis vulgaris
Betula
Buxus sempervirens
Calluna vulgaris
Carpinus betulus
Castanea sativa
Coniferae hout
Cornus
Corylus avellana
Dicotyledoneae hout
loofhout diffuusporig
Empetrum nigrum
Erica
Euonymus europaeus
exotisch hout
Fagus sylvatica
Ficus carica
Fraxinus excelsior
Hippophae rhamnoides
Ilex aquifolium
Indeterminatae
Juglans regia
Juniperus communis
Larix decidua
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Morus nigra
Myrica gale
Picea abies
Picea abies/Larix decidua
Pinus sylvestris
Pomoideae type Sorbus
Pomoideae type Crataegus/Malus/Pyrus
Populus/Salix
Populus
Prunus avium/cerasus
Prunus armeniaca/persica
Prunus domestica s.l.
Prunus dulcis
Prunus padus/spinosa
Prunus persica
Quercus
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Ribes
kringporig hout indeterminatae
Rosa

NEDERLANDSE NAAM
Zilverspar
Spaanse aak
Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Esdoorn
Els/Berk
Els
Zuurbes, Berberis
Berk
Palmboompje, Buxus
Struikhei
Haagbeuk
Kastanje
naaldhout
Kornoelje
Hazelaar
loofhout
loofhout diffuus/verspreidporig
Kraaihei
Dophei
Wilde kardinaalsmuts
exotisch hout
Beuk
Vijgeboom
Gewone es
Duindoorn
Hulst
niet te determineren
Walnoot, Okkernoot
Jeneverbes
Europese larix
Wilde liguster
Wilde kamperfoelie
Zwarte moerbei
Gagel
Fijnspar
Fijnspar/Europese lariks
Grove den
Appelachtigen type Lijsterbes/Meelbes
Appelachtigen type Meidoorn/Appel/Peer
Populier/Wilg
Populier
Zoete kers/Zure kers
Abrikoos/Perzik
Pruim
Amandelboom
Vogelkers/Sleedoorn
Perzik
Eik
Wegedoorn
Sporkehout
Ribes
kringporig hout indeterminatae
Roos
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CODE
RUBUS-SP
SALIX-SP
SAMBU-SP
TAXUSBAC
TILIA-SP
ULEX EUR
ULMUS-SP
VIBUROPU
VISCUALB
VITISVIN

20

WETENSCHAPPELIJKE NAAM
Rubus
Salix
Sambucus
Taxus baccata
Tilia
Ulex europaeus
Ulmus
Viburnum opulus
Viscum album
Vitis vinifera

NEDERLANDSE NAAM
Braam/Framboos
Wilg
Vlier
Taxus, Venijnboom
Linde
Gaspeldoorn
Iep
Gelderse roos
Maretak
Wijnstok, Druif

35

35

35

35

25

25

25

25

34

34

123

123

123

123

123

123

61

61

61

61

84

84

84

84

99

99

113

113

113

113

113

113

300

300

300

300

300

300

299

299

131

131

131

131

131

131

131

125

299

18

125

131

18

125

131

50

119

18

68

119

18

56

119

125

56

119

125

14

56

115

123

35

61

123

35

61

113

35

61

113

Spoor

Put

4832

4831

4830

4829

4828

4827

4826

4825

4820

4676

4675

4672

4672

4495

5482

5480

5480

5480

5479

4500

4499

4499

4498

4498

4497

4497

4497

3288

3288

3768

3767

3766

3765

3116

3115

3114

3112

3110

3109

3108

Vnr

Houttabel

III.3

Struct

Soort

plank

plank

balk

balk

plank

balk

balk

Artefact

W2537 Quercus

Alnus

onbew.

boomstamput

extra

pen

boomstamput

boomstamput

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

W3007 Quercus plank, aangepunt

W3007 Quercus plank, aangepunt

W3007 Quercus plank, aangepunt

W3007 Quercus plank, aangepunt

W2009

W2535 Quercus

W2005 Quercus

W2005 Quercus

W2005 Quercus

plank

plank

W3003 Quercus

W3003 Quercus

plank

plank

plank

plank

plank

plank

boomstamput

boomstamput

W3003 Quercus

W3003 Quercus

W3003 Quercus

W3003 Quercus

W3003 Quercus

W3003 Quercus

Quercus

Quercus

W3008 Quercus plank, aangepunt

W3008 Quercus plank, aangepunt

W3008 Quercus plank, aangepunt

W3008 Quercus plank, aangepunt

W3001 Quercus

W3001 Quercus

W3001 Quercus

W3001 Quercus

W3001 Quercus

W3001 Quercus

W3001 Quercus

18

18

18

18

18

18

18

18

18

7

15

14

14

1

18

17

17

18

18

14

10

15aa

7

14?

14

16

16

18

18

16

15/16

r

r

14

14

6

14

15/16

14

?

stc

L

B

13

21

18

15

13

19

6

5

16

4

5

2

4

2

>65

40

23

18

11

20

80,9

58,9
42

95

125,9 22

130,9 80

132,9 31

133,9 40

116,9 25

119,9 80

80,9

73,9

74,9

55,9

62,9

60,9

94,9

40,9

57,9

124,9 24
75

80

5,5

2

?

1

1

1

1

1

4

4

2-4

4

2

2

13

14

11
95

1?

2

1

10 100? 2?

12

13

11

10

17

3,5

6

4

6

7

4,5

6

9

4

1

1

2
2

2

108? 16,9 4,5

89?

92,9? 20

72,9

88,9

80,9

>120

40

?

5

87,9 13,9 1-4

82,9

90,9

68,9

3,5

23

5

1-8

9

3

3-9

97113

20

13

30

8

D Diam PV

130,9 27

99

37,9

121

125,9 17

132,9 9,9

30

20

23

25

25

23

23

20

17

10

40

?

40

5

11

24

29

34

38

?

m

m

g

g

g

g

g

g

m

g

g

g

g

g

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m-s

m-s

g

g

g

g

m

g

m

s

m

m

s

sp

sp?

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp?

sp

sp

sp

geen
sp

sp

sp

sp

PL Cons Schors

gat door beschadiging

brede jaarringen

met profiel aan zijrand (of slechte conservering)

met uitstulpingen aan beide kanten

smalle ringen

uitstulping (9 x 5 cm), brede ringen

ovaal gat (6,5 x 4 cm) op 83 cm van uiteinde en 3 cm van links

vrij brede ringen

brede ringen

spitse punt

rechte onderkant, deels buiten schuin, vier gaten

gat (2 cm); stuk zat los in put

hoekige binnenkant

punt aan binnenkantkorter, gat (5,5 cm) op 21 cm van onder, kapjes aan binnenkant

60? punt scherp

60? met metalige pen, ook binnenkant afgeschuind

50-60 een zijkant afgeschuind

60? iets knoestig, punt scherp

50-60 met vierkant gat (3,1 x 2,5 cm); geen bewerking op buitenkant boven afschuining

50-60 met vierkant gat (2,8 x 2,5 cm); knoest, iets afgekapt; geen bewerking op buitenkant boven afschuining

50-60

>60 spitse punt

60?

<

<

ca.60 vrij brede ringen

<

<

<

<

ca.60 smalle ringen

<

5

40

100?

60? knoest

60

70

70-80

?

<

<

Njr. Opmerkingen

Boxmeer-Sterckwijck

21

22

188

189

40

43

133

133

134

134

Vnr

Soort

6562

6553
W2502 Quercus
buiten

18

18

18

18

18

21

21

21

42

42

42

42

42

42

21

185

185

185

185

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

6562

6559

6559

6559

6559

6480

6480

6480

Pomo

Salix

W2503 Quercus

W2503 Quercus

W2503 Quercus

W2503 Quercus

W2503

W2503 Quercus

W2502 Quercus

W2502

W2502 Quercus

boomstamput

fragm.

fragm.

boomstamput

boomstamput

wig

boomstamput

plank?

pen?

boomstamput

Quercus plank, aangepunt

Quercus plank, aangepunt

4677

4678

Quercus plank, aangepunt

Quercus plank, aangepunt

4674

4673

Quercus plank, aangepunt

Quercus plank, aangepunt

Quercus plank, aangepunt

185

4671

?paal

?paal

?paal

vwp

vwp

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

pen

boomstamput

boomstamput

boomstamput

plank

plank

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

Quercus plank, aangepunt

18

4670

Artefact

boomstamput

Quercus plank, aangepunt

W4022 Quercus

W4022 Quercus

W4022 Quercus

W4008 Quercus

W4008 Quercus

W2018 Quercus

W2017 Quercus

W2016 Quercus

W2015 Quercus

W2014

W2014 Quercus

W2014 Quercus

W2014 Quercus

W2014

W2014

W2014 Quercus

W2014 Quercus

W2014 Quercus

W2014 Quercus

W2013 Quercus

W2013 Quercus

18

4669

Struct

W2013 Quercus

185

4668

4667

5063

5062

5056

5145

5145

5797

5512

5692

5513

5031

5031

5030

5029

5028

5027

5026

5025

5024

5024

4835

4834

4833

185

18

303

131

185

303

131

18

303

131

185

303

131

101

303

131

101

303

131

146

303

131

146

303

131

101

301

131

146

301

131

79

299

131

79

299

131

137

299

131

137

Spoor

Put

18

7?

7

18

18

18

rad

1

18

14

14

7

t/10

14

14

14

14

14

2/10?

2/10?

2/10?

1

1

18

18

18

17

18

18

18

15

14a

16b

18

18

18

18

18

18

stc

L

B
20

23

33

53

36

10

4,9

19

66

17

>60

>65

>70

>75

>58

>80

>16

30

30

50,9

50,9

60,9

60,9

76,9

50,9

40,9

57,9

59,9

30,9

30,9

4

2

2

6

6

8

1,5

9

10

23

2,5

60

70

110

5,5

4

4

4

4

5-8

8

8

8

>21

>22

>20

>52

>28

>60

5,5

12

4

3-4

3

5-8

5-8

?

1

?

?

4

2-4

4

4

2-4

?

18

?

?

40

26

30,9

36

25

m-s

m-s

m-s

m-s

m-s

m-s

m

m-s

m

s

s

g

g

g

g

g

g

g

g

s

s

s

m

m

m

5-9

m

m

m

g

g

g

g

g

g

g

m

m

m

max
15
2

0

25

30

24

10

11

30

?

m

m
85

1

2

2

0

0

0

1

1

2

?

34

sp

sp?

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp?

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp?

PL Cons Schors

8

12,5

max 7 90

7

12

8

2

1,5

7

8

8

8,5

14

15

1?

D Diam PV
10

15 2-4,5

16

21

26

12

14

19

25

25

30,9 13,9

215

215

94,9

78,9

103,9

119,9

64,9

80,9

58,9

21,9

14,9

66,9

78,9

60,9

76,9

70,9 110

76,9

63,9
geen constructie-onderdeel

punt scherp, scherpe hoek; gat(10 x 3 cm)

platte punt

buiten afgeschuind, platte onderkant, gat(3,5 cm) op 32 cm van onder; gaten (5 cm; 7 x 4 cm)

buitenkant iets dunner gemaakt, dan recht afgekapt, grote knoest

op 26 cm van onder (klamp)gaten (4 cm), tegenover op 107 cm (klamp)gaten (6,5 en 7 cm), onderkant
recht, onderste deel afgeschuind

30

60

60?

40

40

40

30

>60?

>60?

>60?

>60?

>60?

gat (2,5 cm) op 0 cm van uiteinde en 6 cm van links, secundair?

ovaal gat (15 x 7 cm) op 47 cm van uiteinde en 3 cm van links

ovaal gat (6 x 11 cm) op 43 cm van uiteinde en 5 cm van links

dekselfragment?, zijkant rond en afgeschuind

geen bewerkingssporen zichtbaar

brede ringen

gevorkt stammetje met gaten inde drie uiteinden, geen slijtage zichtbaar, lengte vork 47 cm

gevorkt stammetje met gaten in de drie uiteinden, geen slijtage zichtbaar, lengte vork 47 cm

>60 deels over groter deel afgeschuind (6,5 tot 15 cm), kapsporen binnenkant

30

<

30-40 met pengat (schuin?)

30-40 punt vrij plat, met blind gat (3 cm, 6 cm diep) in smalle zijde op 55 cm

40? punt deels vrij plat, deels scherp

<

breed driehoekige hap er uit aan basis

40-50 vrij platte punt

60? 3 gaten (7, 6 en 7,5 cm) op ca.60 cm van onder, rond gaten aangekoold

60?

60
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20

20

20

20

20

151

15

1

1

223

223

223

223

223

224

229

229

229

7206

7206

24

24

24

24

24

24

24

195

195

195

195

195

195

195

195

311

311

311

311

311

312

351

351

351

351

351

351

351

351

7634

7634

7634

7634

7634

7634

7634

7634

7144

7206

7206

7206

7206

7086

7082

7082

7045

311

303

42

42

303

7045

45

90

303

6708

7160

7160

6707

6591

6591

6591

6585

7161

6573

6573

6573

6573

6573

6573

6573

6570

6570

303

90

237

Vnr

Struct

Soort

Alnus

Alnus

Alnus

Alnus

Alnus

Corylus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

W2527 Quercus

W2525

W2525 Quercus

W2525 Quercus

W2525 Quercus

W2525 Quercus

W2525 Quercus

W2518 Quercus

W2517 Quercus

W2517 Quercus

plank

plank

plank

plank

plank

plank

plank

plank

boomstamput

pen

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

W2519 Quercus

W2519 Quercus

boomstamput

fragm.

fragm.

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

boomstamput

plank

plank

plank

plank

plank

plank

boomstamput

boomstamput

boomstamput

spie?

Artefact

W2001 Quercus

W2513 Quercus

W2513 Quercus

W2511 Quercus

W2507 Quercus

W2507 Quercus

W2507 Quercus

W2508 Quercus

W2506 Quercus

W2505 Quercus

W2505

W2505

W2505

W2505

W2505

W2505 Quercus

W2504 Quercus

W2504 Quercus

6553
W2502 Quercus
buiten

303

9

87

233

9

20

223

233

20

223

1

5

223

22

5

223

229

21

221

229

Spoor

Put

15

14

14

14

14

14

14

14

18

1

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

7

7

18

18

18

18

18

18

14

12

12

15

12/15

15

18

18

18

stc

L

10

5

8

5

5

6

6

10

10

12

8

5

6

7

14

8

10

8

10

11

13

77

118

125

12

12

14

122 11,5

118

128

121 11,5

>75

>53

>57

>70

>80

>80

>44

>90

>90

>38

>43

>65

>70

>88

>90

>76

>88

>88

>85

6

2

31
>48

2

2,5

4

3

2,5

9

12

7

3

B

31

>16

31

29?

27?

>62

>70

>60

40

4

4

4

5

4,5

5

4

>20

>17

>56

>25

>25

>24

>24

>28

>23

>22

>26

>23

ca.
70

>55 >=55

>34

>28

>44

>27

>17

>50

30

40

>80 >=80

>25

>30

>40

>45

>30

12

>12

>15

>14

9

>10

>35

>30

>55

6

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

D Diam PV

m-s

m-s

m-s

m

s

m-s

m-s

m-s

m-s

m-s

m-s

m-s

14

13

26

22

20

r

m-r

r

m

m

r

r

r

m-s

m-s

m-s

m

m-s

m-s

m-s

m

m-s

m

m-s

s

m-s

g

g

ca 16 m

13

20

10

ca.
20

m-s

m-s

m-s

sp

sp

sp

sp

sp?

sp?

sp

sch

sch

PL Cons Schors

4x

ovaal gat (7,5 x 4 cm) op 12 xm van uiteinde en 33 cm van links, bijlsporen

brede ringen (ca. 5 mm), scherpe, tweezijdige punt

van buiten aangepunt

dun; scherpe, tweezijdige punt

bijlsporen, veel kapjes

gat (2,5 cm) op 60 cm van uiteinde en 6 cm van links

1 groot stuk, ca. 1/2 stam

8 stukken, 1x met gat (2,5 cm) op 30 cm van uiteinde en 8 cm van links en gat met pen (2,5 cm) op 8 cm
van uiteinde en 2,5 cm van links

platte punt?

gebogen zijde

brede ringen, blokbouw

brede ringen, blokbouw

brede ringen, blokbouw

brede ringen, blokbouw

brede ringen, blokbouw

brede ringen, blokbouw

ca 30 brede ringen, blokbouw

60

30

30

gat (6 cm) op 61 cm van uiteinde

ca. 30 buitenkant aangepunt

30-40

ca. 45 bijl (>=10 cm), grof bekapt aan buitenkant, foto ADC

60

45

30

100 scherpe, tweezijdige punt

30

ca. 60

30
scherpe, tweezijdige punt
(breed)

60

60

30

ovaal gat (4 x 5,5 cm) op 37 cm van uiteinde en 3 cm van links

ca. 40 disselsporen (?)

lijkt in punt te lopen
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23

24

62

62

370

370

62

335

166

150

62

96

96

13

71

13

133

133

77

77

77

77

77

77

24

2

2

74

91

91

91

91

92

370

376

377

377

377

379

379

379

379

379

381

381

381

381

381

381

381

381

383

390

390

400

101-102

101-102

101-102

101-102

101-102

62

62

370

370

62

370

62

62

370

370

62

370

62

35

358

62

195

351

370

195

351

370

Spoor

Put

Vnr

4475

4456

4455

4450

4449

7789

7620

7620

7696

7772

7771

7771

7771

7767

7767

7765

7762

7642

7641

7545

7540

7540

7613

7611

7603

7494

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7662

7635

7634

7634

Struct

Soort

balk

W4006 Quercus

W4005 Quercus

W4005 Quercus

W4005 Quercus

W4005 Quercus

W2056 Quercus

W2054 Quercus

W2054 Quercus

W2052 Quercus

W2050 Quercus

W2050 Quercus

W2050

W2050

W2050 Quercus

W2050 Quercus

W2051

W2051

W2047 Quercus

W2048 Quercus

W2047 Quercus

W2049

W2049 Quercus

W2042 Quercus

W2044

W2045 Quercus

W2040 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

plank

onbew.

stronk,onbew.

bew./ balk

onbew.

boomstamput

?paal

?paal

boomstamput

boomstamput

paal

paal

paal

balk

balk

welpaal

kom

boomstamput

boomstamput

boomstamput

pennen

boomstamput

boomstamput

karrenwiel

boomstamput

boomstamput

plank

balk

plank

plank

W3006 Quercus

W3006 Quercus

plank

plank

plank

plank

balk

plank

boomstamput

plank

plank

Artefact

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W3006 Quercus

W2031 Quercus

W3005 Quercus

W3005 Quercus

stc

L

14

1

1

1

1

18

?

t

18

18

5?

1

1

5?

9

?

18

18

18

18

18

B
19

17

14

15

18

21

15

18

18

17

16

13

>53

>6

14

25

4

7

79?

180,9

65,9

56

130,9

23

10

>124 >90

>10

>25

1

?

1

13

9

22

5

14

12

13

5

9

10

3

3
1

?

2aa

1

?

?

1

2a

25

>

10

35

?

?

10

>17

45

22

34

2

18

0

?

8

26

18

20

g

s

s

m

s

m

m

m

m

r

r

r

r

r

r

r

r

r

m

r

m

r

r

r

r

r

r

m

m

r

r

r

r

sp

sch

sch

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp

sp?

sp

PL Cons Schors

2
5
ca.10
en 2 en 7

16

4

5

>25

?

2

2

2?

15 c100 48

9

5

11

11

4

6

4

7

8

7,5

4

6

5

8

5,5

15

6
1

D Diam PV
4,5

>230 >65 13,5

>150 >50

>10

>24

>28

>70

>22

>17 5,5

>10

>185 >45

>188 >72

>175 53

>186

>120 45

12

56

>98 >64

102

93

97

102

91

85

86

90 15-17

87

90

60

>120 >95

79

67

2x14;3x16 68

18

18

15

2

15

10

10

6

6

6

14

2?

14

18

15

14?

gaten kopse kanten (3,5 cm, 11 cm diep)

platte punt (11 cm)

3 pennen op één (klein) stuk

platte onderkant (6 cm)

pen (3 cm) op 91 en 7 cm; plat 3 cm

fragment

fragment 2x?

in blok bevroren grond

in blok bevroren grond

fragment

wortel/zijtak

tweezijdig bewerkt; knoest

gaten natuurlijk

3 pennen (3 cm)

fragment

100 hap er uit (mogelijk beschadiging), U-vormige groef (1 cm breed) op 1,5 cm

<

<

<

fragment

>60 pen (3 cm) op 55 en 7 cm; plat 3 cm; extreem knoestig; onderkant verdikt

<

rechtop uit boom, bodem tangentiaal; and 0,5 cm dik, bodem 1,0 cm

c60 plat ((3 cm)

<

>60? plat 3 cm

>60 platte onderkant (5 cm)

<

<

hoekje er afgekapt

50-60 onderkant verdikt; 6 cm plat

gebogen zijde

gebogen zijde; knoestig
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Bijlage IV

IV.1

Macroresten- en pollenonderzoek

Inleiding

Uit diverse sporen en structuren zijn gedurende alle campagnes monsters genomen voor botanisch
onderzoek. Deze monsters zijn eerst gewaardeerd alvorens een selectievoorstel kon worden gedaan ten
aanzien van de te analyseren monsters. Bij de uiteindelijke selectie stond niet alleen de ‘geschiktheid’
centraal maar is ook gekeken naar de herkomst van het monster (structuur) en de mogelijkheid
deze te dateren. Bij de beoordeling van de ‘geschiktheid’ van het monster zelf is mede bepaald voor
welke onderzoeksdoelen een monster geschikt zou kunnen zijn. Er is een scheiding aangebracht in:
Landschapsreconstructie, Voedseleconomie en Akkerbouw.
Uiteindelijk zijn er alleen monsters geselecteerd voor analyse die uit betrouwbare en gedateerde
structuren afkomstig waren en is er vervolgens gezocht naar een evenredige verdeling van monsters over
de verschillende bewoningsperioden en over de verschillende onderzoeksdoelen.
IV.2

Waardering botanische macroresten, vruchten en zaden

C. Moolhuizen en M.T.I.J. Bouman
In totaal zijn er 269 macrorestenmonsters gewaardeerd. Deze monsters zijn afkomstig uit verschillende
contexten, zoals bijvoorbeeld waterputten, crematieresten en paalkuilen (tabel 4.1). De dateringen lopen
uiteen van de (Midden-)Bronstijd tot de Late Middeleeuwen.
Tabel 4.1

Resultaten waardering botanische macroresten en zaden.

Context
Waterput
Kuil
Crematie
Paalkuil
Paalgatkuil
Crematie?
Silo
Haardkuil
Overig
Waterkuil
Greppel
Onbekend
Natuurlijke verstoring
Aardewerkconcentratie
Haard
Hutkom
KGR
Weg
Totaal

Aantal monsters
80
65
25
25
15
13
11
10
6
6
3
3
2
1
1
1
1
1
269

Er is gekozen voor het waarderen van alle in het veld genomen monsters. Vanwege deze grote
hoeveelheid te waarderen monsters, is gekozen voor een andere wijze van beoordelen en administreren
dan gebruikelijk. Het belangrijkste verschil is dat de monsters minder uitvoerig zijn bekeken en dat de
resultaten vereenvoudigd zijn weergegeven. Hiervoor zijn de gewaardeerde monsters ingedeeld in een
drietal klassen: geschikt’, ‘ongeschikt’ of ‘matig’.
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Geschikte monsters komen vanwege hun botanische inhoud in aanmerking voor verdere analyse. Deze
monsters bevatten voldoende botanisch materiaal en bevatten een grote soortenvariatie. Ongeschikte
monsters bevatten geen of zo weinig materiaal, dat verder onderzoek überhaupt niet mogelijk is. De
monsters uit de klasse ‘matig’ bevatten wel botanisch materiaal, maar in kleinere hoeveelheden en
kleinere soortenrijkdom. Of dit materiaal verder geanalyseerd kan worden is afhankelijk van de context
waaruit het monsters afkomstig is. Hiervoor kan er gekeken worden naar de ouderdom van het spoor, het
type spoor en de locatie op het opgravingsterrein.
De monsters zijn naast hun geschiktheid voor verdere analyse eveneens beoordeeld op hun geschiktheid
voor AMS 14C-datering. Een monster kan geschikt zijn voor datering maar ongeschikt voor analyse daar
er voor een datering slechts een beperkte hoeveelheid materiaal nodig is. Per monster is aangegeven of
datering mogelijk, niet mogelijk of alleen mogelijk met gebruik van houtskool is. Wanneer enkel houtskool
beschikbaar is voor een datering moet er goed worden gekeken naar de aard van het spoor, daar de kans
op het dateren van oud materiaal met houtskool groter is.
IV.2.1 Methoden
De monsters voor botanische macroresten, vruchten en zaden zijn in twee volumes verdeeld. Een volume
van 0,5 liter is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm en 4,5 liter sediment (of het
overige volume) is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm. Deze fracties zijn vervolgens
bekeken onder een binoculair met een vergroting van maximaal 50x. Hierbij is globaal gekeken naar de
aanwezige plantensoorten en de conserveringstoestand van de macroresten. Daarnaast is gekeken naar
de aanwezigheid van houtskool, aardewerk en andere archeologische vondsten.
Voor determinatie van de vruchten en zaden is gebruik gemaakt van de ‘Digitale zadenatlas’ en de
‘Zadenatlas der Nederlandsche Flora’.4 De naamgeving van de plantensoorten die als macroresten
gevonden worden is op deze determinatiewerken gebaseerd. Voor de indeling in plantengroepen is
onder andere gebruik gemaakt van de ‘Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor
Nederland en Vlaanderen’, de ‘Nederlandse Oecologische Flora’ en de ‘Heukels flora’.5
De waarderingen zijn uitgevoerd door M.T.I.J. Bouman en C. Moolhuizen.
IV.2.2 Resultaten
De resultaten van de waarderingen zijn in tabel 4.2 weergegeven. Per monster is bijgehouden welke
plantensoorten zijn aangetroffen en of het monster geschikt is voor verdere analyse.
Veel van de geschikte monsters waren monsters waarin verkoolde graanresten aanwezig waren. Met
name in silo’s was dit het geval. In de waterputten kwamen daarentegen voornamelijk onverkoolde resten
van oeverplanten, akkeronkruiden en ruderale vegetatie voor.
Een deel van de monsters is geschikt voor het beantwoorden van vragen betreffende voedseleconomie
en akkerbouw. Aangetroffen soorten die hier nuttig voor kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld granen als gerst en
spelttarwe, en gewassen als vlas (lijnzaad), erwt, braam en vlier.
Een ander deel van de monsters leent zich meer voor het reconstrueren van de vegetatie en het
landschap in het verleden. Hierin worden soorten aangetroffen uit verschillende vegetatietypen als
ruderale en betreden gronden, graslanden, natte struwelen en oevers.
In de tabel is aangegeven met een ‘V’ of het monster met name gebruikt kan worden voor het
reconstrueren van de voedseleconomie, met een ‘A’ of het monster inzicht verschaft in de akkerbouw
uit een bepaalde periode en met een ‘L’ indien het monster ons meer inzicht kan verstrekken over de
vegetatie in de omgeving (landschapsreconstructie), of een combinatie hiervan.
Van de 269 monsters zijn er 161 zonder meer ongeschikt voor verder botanisch onderzoek. Gezien de
weinige voorkomende zaden in deze monsters is het overgrote deel direct volledig uitgezocht en op soort
gebracht. Hierbij is al het botanisch materiaal dat eventueel aanwezig was verzameld. De zeefresidu’s
bevatten dus geen botanische resten meer. Hoewel de monsters niet in aanmerking komen voor verdere
analyse, zijn alle data hierover verzameld. Zaden en houtskool die voor 14C-datering in aanmerking
komen, zijn beschikbaar zonder dat de zeefresidu’s aangesproken hoeven worden. In tabel 4.3 is zichtbaar
welke contexten de meeste ‘geschikte’ en ‘matig geschikte’ monsters hebben opgeleverd.
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Beijerinck 1947; Cappers, et al. 2006.
Meijden 2005; Tamis, et al. 2004; Weeda, et al. 1985; Weeda, et al. 1987; Weeda, et al. 1988; Weeda, et al. 1991; Weeda, et al. 1994.
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Tabel 4.2 Resultaten van de waardering van de monsters: geschikt voor botanisch onderzoek
Algemeen

VNR

909 938 935 1983 2405 2406 2915 3107 3111 4453 4454 4473 4474 4493 4547 4822 4892 5125 5232 5308 5449 5481 5490 5502 5796 5930 6364 6552 6582 6590 6598 6689 6693 6705 7044 7081 7134 7138 7147 7344 7418 7482 7547 7549 7604 7609 7612 7640 7660 7667 7711

Geschiktheid V/A V/A V/A V/A V/A

V

V/A

L/A V/L/A V/L/A L/A L/A V/L/A

L

V/A

L

V/L/A L/A

V/A

V/A V/L/A L/A L/A L/A

A

V/A

V/A L/A L/A V/L/A V/L/A

V

L/A V/L/A

A

L/A V/A

L

L/A

V/A

V/A

V/A V/L/A V/L/A

A

L/A V/L/A V/A V/L/A V/A V/L/A

7719

7760 7764 7769 7779 7793

V/A

V/L/A V/L/A V/A

L

A

voor

Latijnse namen

Type rest

Granen
Avena fatua

car (v)

x

Avena fatua

kaf (v)

x

Avena sp.
Avena sativa

car

3

x

x

aarspil

xxx

Cerealia indet.

car

Hordeum vulgare

car

Secale cereale

car

Triticum aestivum ssp. aestivum

car

Triticum aestivum ssp. spelta

car

Triticum aestivum ssp. spelta

kaf

Triticum dicoccum

car

Triticum dicoccum

kaf

e

Triticum monococcum

car

x cf

Triticum sp.

car

Triticum sp.

kaf

Panicum sp.

v

xxxx
tt

tt

x

e tt

xxx

1
x

6
x (v)

1 cf

1

++

tt

x

1

xx

1

x

x

x (M)

x

tt + kaf
x

xxx
x (o)
dzd

tt

xx

xx

tt

xxx
xxx

4

x (o)

type 1
2 (v)

x

x

x

xxx
xx (v) xxx

Gebruiksplanten
Cannabis sativa

z

Linum usitatissimum

v

Linum usitatissimum

z

1

x

x (v)
1

x

x

x

1

x

x

x

tt (v)

x

x

e (v)

x

x

Groenten en peulvruchten
Lens culinaris/Pisum sativum

z

Pisum sativum

z

Vicia sp.

z

1
2?

x

x (v)

tt (v)

1

Kruiden en specerijen
Verbena officinalis

v

x

x

x

Oliehoudende gewassen
cf. Camelina sativa
Sinapis arvensis

z (v)

1

z

x

x

Fruit
Prunus domestica/cerasifera

sk

cf. Prunus spinosa

sk

Rubus fruticosus

sk

x
x
1

x

x

x
1

rubus
Rubus idaeus

sk

Sambucus nigra

sk

x
x

xx

2

x

x

x

Akkers/moestuinen
Aethusa cynapium

v

Anagallis arvensis

z

x (v)

v

x (v)

Atriplex patula/prostrata
Bromus secalinus

car (v)

Centaurea cyanus

v

Chenopodium album

v

Echinochloa crus-galli

car

Euphorbia helioscopia

v

Fallopia convolvulus

v

x
x

x

x

x

1

x

x

x

x

1

x

x

x (bd)

3

x

x

x

1

2

x

x
tt

x (v)

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

1
x (v) x (v)

x

x

x

x (v)

x

x

x

?
x

x

x

x (v)

x

x
x

x

x

x (v)
x

x (v)

x

x (v)

x
x

x

x
x

x

x
1

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

Festuca/Lolium
x

Fumaria officinalis
Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit

x (v)

x

x

1

e

x

x

x

x

x

e

x

x

x
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Bijlage IV Macroresten- en pollenonderzoek

Algemeen

VNR

909 938 935 1983 2405 2406 2915 3107 3111 4453 4454 4473 4474 4493 4547 4822 4892 5125 5232 5308 5449 5481 5490 5502 5796 5930 6364 6552 6582 6590 6598 6689 6693 6705 7044 7081 7134 7138 7147 7344 7418 7482 7547 7549 7604 7609 7612 7640 7660 7667 7711

Geschiktheid V/A V/A V/A V/A V/A

V

V/A

L/A V/L/A V/L/A L/A L/A V/L/A

L

V/A

L

V/L/A L/A

V/A

V/A V/L/A L/A L/A L/A

A

V/A

V/A L/A L/A V/L/A V/L/A

V

L/A V/L/A

A

L/A V/A

L

L/A

V/A

V/A

V/A V/L/A V/L/A

A

x

x

x

x

1

x

x

L/A V/L/A V/A V/L/A V/A V/L/A

7719

7760 7764 7769 7779 7793

V/A

V/L/A V/L/A V/A

L

A

voor

Latijnse namen

Type rest

Lamium purpureum

v

Papaver rhoeas/dubium

z

Persicaria hydropiper

v

Persicaria lapathifolia

v

Persicaria maculosa

v

1

Ranunculus sardous

v

1

Raphanus raphanistrum

z

Raphanus raphanistrum

vruchtdoos

0,5

x

x (v)

v

1

x

x

Rumex acetosella

x

x

Setaria sp.

v

Solanum nigrum

z

Sonchus asper

v

Sonchus oleraceus

v

Spergula arvensis

z

Stachys arvensis

v

Stellaria media

z

Thlaspi arvense

z

Urtica urens

v

Vicia hirsuta

z

Vicia sp.

z

Viola sp.

z

x

x
x (v)

x (v)

3

4

x

x

x

x

x

3

x

x (v)

x

1v

1
x

x
x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x (v)

x

x

x (v)

x (v)

x

x(v)

x

x

x
1

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x (v)

x

x

x

bd

Scleranthus annuus

x

x

x (v)

x

x

x

x (v)
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

2

x

x

1

x

1

x

x

x

x

x

xx

x
x

x

x

x (v)

x

x

x
6

x

1

x

x

1

x
x

2

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x (v)

x

x

x

tt

x

3

x

tt
1
x

x

x

x

x

2

x

x

6

x

x

tt (v)

x

x

x

x

x

tt
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1
x

x

x

Ruderale en betreden plaatsen
Anthemis arvensis

v

Anthemis cotula

v

Arctium sp.

v

Atriplex sp.

z

Carduus / Cirsium

v

Capsella bursa-pastoris

z

Chelidonium majus

z

Gaelopsis sp.

v

Conium maculatum

v

Galium aparine

v

Glechoma hederacea

v

Hyoscyamus niger

z

Lamium sp.

v

Malva pusilla

v

Malva sylvestris

v

Plantago lanceolata

z

Plantago major
Poa annua

x
xx

1
2

x

Rumex crispus type

v

x

x

x

x

x

x

x (v)

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1

1

x

x

x

2

x

1

x

1

x
x
tt

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x (v)

x

x

x

x

vruchthelft(v)

x

car

Bromus sp.

car

Daucus carota

v

cf

Poaceae indet.

car

Prunella vulgaris

v

28

1
1

tt

x

1?
x (v)
x

1

x

x (v)

x

x

x

x

x

Grasland
Alopecurus geniculatus

x

x

Bos
Quercus sp.

x

?

x

v

x

x

x

v

x

x

1 (v)
x

z

Potentilla anserina

x
x
x

car

Polygonum aviculare

x

x

x (v)

x

x

x

x

x

1

Boxmeer-Sterckwijck

Algemeen

VNR

909 938 935 1983 2405 2406 2915 3107 3111 4453 4454 4473 4474 4493 4547 4822 4892 5125 5232 5308 5449 5481 5490 5502 5796 5930 6364 6552 6582 6590 6598 6689 6693 6705 7044 7081 7134 7138 7147 7344 7418 7482 7547 7549 7604 7609 7612 7640 7660 7667 7711

Geschiktheid V/A V/A V/A V/A V/A

V

V/A

L/A V/L/A V/L/A L/A L/A V/L/A

L

V/A

L

V/L/A L/A

V/A

V/A V/L/A L/A L/A L/A

A

V/A

V/A L/A L/A V/L/A V/L/A

V

L/A V/L/A

A

L/A V/A

L

L/A

V/A

V/A

V/A V/L/A V/L/A

A

L/A V/L/A V/A V/L/A V/A V/L/A

7719

7760 7764 7769 7779 7793

V/A

V/L/A V/L/A V/A

L

A

voor

Latijnse namen

Type rest

Ranunculus acris/repens

v

Ranunculus flammula

v

Stellaria graminae/palustris

z

Taraxacum officinale

v

3

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Natte struwelen
Betula pubescens

v

Chaerophyllum bulbosum

v

Moehringia trinervia

z

Salix sp.

knop

Salix sp.

calyptra

Sambucus nigra

sk

Prunus spinosa

sk

Solanum dulcamara

1

1

2

2

2

x

x
x

x
x
xx

z

1

x

2

Indeterminatae

knopschub

xx

Indeterminatae

bladrest

xx

Indeterminatae

knop

xx

Oeverplanten
Alisma plantago-aquatica

z

Alisma plantago-aquatica

v

Carex acuta/nigra type

v

Carex curta type

v

Conium maculatum

v

Eleocharis palustris/uniglumis

v

Juncus bufonius

z

Juncus sp.

z

Lycopus europaeus

v

Mentha aquatica/arvensis

v

Oenanthe aquatica

v

Schoenoplectus lacustris

v

Urtica dioica

v

x
1
x
x

x

1
1 (v)

x

x
x
x

x
x

x
2

x

x

x

x
x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Waterplanten
Iris pseudacorus

z

1 cf

Diversen
Indeterminatae

2

Fabaceae indet.

z

Lamiaceae indet.

v

Polygonaceae

v

Carlina vulgaris

v

Malva sp.

z

Potentilla sp.

v

Rumex sp.

v

Trifolium sp.

z

Veronica sp.

z

1

2
2

1
1
1?
x

x

x

x

1

14

1 (v)

x

2

1

1

Mos indet

xx

Overig
Verbrand bot
Houtskool
Houtskool Kruidachtigen

vis

+-

+

+-

++-

+

+

+-

+++

Aardewerk

+

+-

+-

++

+-

+

++

+

+

+-

+

++

+-

+

+-

+

+--

+-

+-

+-

+-

+

Houtskool

++

Insectresten

++

++

++

++
+-

+
+++

+

Bot
Schelp
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Bijlage IV Macroresten- en pollenonderzoek

Latijnse namen

M O M

7768

7541

7653

7492

7539

7478

7480

7435

7378

7369

7246

7253

7179

7245

7137

7143

7129

7062

7012

7037

6991

6905

6898

6779

6583

6571

7700

6832

6592

6572

6567

6557

M M M M M M M M M O O O O M M M O M O O M M O O M M M O M M M M M

6558

O

6554

6505

6151

6152

6092

5902

5929

5795

5736

5678

5694

5469

5437

5460

5393

5338

M O O M O O M M M M M M O

2514

O

5300

5298

5226

5206

O M M

7774

O

5205

5097

5204

5054

5040

4891

4893

4854

O M M M O O

6552

O

6534

O M O M O O O M O O M M O M O M M O

4853

4852

4817

4823

4476

3961

4460

3960

3893

3187

3334

3106

2516

2513

1962

2365

O

1457

O

1557

1350

O

1453

1349

911

O O O

1057

M

120

M

329

32

Algemeen

29

Resultaten van de waardering van de monsters: matig geschikt of ongeschikt voor botanisch onderzoek

M M O

M

Type rest

Granen
Avena sp.

car

Cerealia indet.

car

Hordeum vulgare

car

Secale cereale

car

Triticum aestivum ssp. aestivum

car

Triticum aestivum ssp. spelta

car

Triticum aestivum ssp. spelta

kaf

Triticum dicoccum

car

Triticum sp.

car

Panicum sp.

v

1
3

2
3

1

x frgm xx
cf. 1

2

1

xx 2

1

1

3

1

1 (v) 2

1
x

kaf

1

1

1

e
2

1v

cf. 1

1

6

1

x

1

1

1

Gebruiksplanten
z

Linum usitatissimum

1

x

1

Fruit
Rubus fruticosus

sk

Rubus sp.

sk

Sambucus nigra

sk

1 (V)

x

1
x
xxx

1

1

2

x

x

xx

1

1

x

x

x
1

1

x

1

1

1

x

Akkers/moestuinen
Aethusa cynapium

v

Anagallis arvensis

z

Atriplex patula/prostrata

v

Bromus secalinus

car (v)

Centaurea cyanus

v

Chenopodium album

v

Echinochloa crus-galli

car

Euphorbia helioscopia

v

Fallopia convolvulus

v

x
x
1

x

1

1

1
x
4

3

1

1

x

x

2

x

x

x

1

1

x

2

x

x

2

x

x

Persicaria lapathifolia

v

Persicaria maculosa

v

1

Ranunculus sardous

v

1

Spergula arvensis

z

Stellaria media

z

Thlaspi arvense

z

Urtica urens

v

Viola sp.

z

2

x

1

8

x

1

x

2
1

2

x

5

x

1

1

x

x x(v)

x

x

1

1

1

x

x

2

1

x

1

x

1

1,5

x

2

x

x

x

x

1

x

x

x (v)
1

3
1 (v)

x

1
1

x

x

1

1

1
1

2

1

1

e
1

x

1 (v)

1

x

x

x

x

x
e

x

x

v

Arctium sp.

v

Atriplex sp.

z

Carduus / Cirsium

v

x

1
1 cf.

x

1

x

x

x

x

1

x

1

1

1

x

x

1

1

x

1

Capsella bursa-pastoris

z

Chelidonium majus

z

Lamium sp.

v

Gaelopsis sp.

v

Conium maculatum

v

Galium aparine

v

Hyoscyamus niger

z

x

1

x

1

x

x

x

1

x

x

x
x

1
x

x

x

x

x

2

1

2

2

2

x

1
x

x
3 (v)

1 (v)

x

x

x

x

x

x

0,5

1
x

1

x

x

Anthemis cotula

2

2 (v)

x

1

x

x

x

Ruderale en betreden plaatsen

30

e

x

vruchtdoos

z

x

1 (v)
0,5

Solanum nigrum

1

1
4

v

v

x

1 (v)

1

Lamium purpureum

Rumex acetosella

1

x

Fumaria officinalis

Raphanus raphanistrum

x

x

x

1

1
X

O

M O O M O O M M M M M M O

M O M

7768

7700

7541

7653

7492

7539

7478

7480

7435

7378

7369

7246

7253

7179

7245

7137

7143

7129

7062

7012

7037

6991

6905

6832

6898

6592

6779

6583

6571

6572

6567

6557

M M M M M M M M M O O O O M M M O M O O M M O O M M M O M M M M M

6558

O

6554

6505

6151

6152

6092

5902

5929

5795

5736

5678

5694

5469

5437

5460

5393

5338

5300

5298

5226

5206

O M M

2514

O

5205

5097

5204

5054

5040

4891

4893

4854

O M M M O O

6552

O

6534

O M O M O O O M O O M M O M O M M O

4853

4852

4817

4823

4476

3961

4460

3960

3893

3187

3334

3106

2516

2513

1962

2365

O

1457

O

1557

1350

O

1453

1349

O O O

1057

911

120

329

M

M M O

M

x

5 (v)

Type rest

Plantago lanceolata

z

Plantago major

z

Poa annua

M

7774

Latijnse namen

32

Algemeen

29

Boxmeer-Sterckwijck

car

1 (v)
x

3

1

x
(ontkiemd)

Polygonum aviculare

v

Potentilla anserina

v

Rumex crispus type

v

x

1

1

6

x

x

x

1 (v)

2

1

1

x

x

1

x

x

x

1
x

x

Bos
Quercus sp.

vruchthelft(v) 12

1

Grasland
Alopecurus geniculatus

car

Poaceae indet.

car

Ranunculus acris/repens

v

Stellaria graminae/palustris

z

x

x
1v

6

x (v)

1 (v)

xx

x
1

e

1v

x

Natte struwelen
Betula pubescens

v

Moehringia trinervia

z

Salix sp.
Prunus spinosa
Solanum dulcamara
indeterminatae

1

x

x

knop

1

sk

x

tt

z

1

1

knop

1

Oeverplanten
Alisma plantago-aquatica

z

Carex curta-type

v

Carex sp.

v

Conium maculatum

v

Eleocharis palustris/uniglumis

v

Juncus bufonius

z

Juncus sp.

z

Lycopus europaeus

v

Mentha aquatica/arvensis

v

Montia minor/fontana

z

Oenanthe aquatica

v

Rumex maritimus

v

Rumex obtifolius

v

Urtica dioica

v

1

x
x

x

x

x

1v

x

3

x
x

x
1

1
x

1 cf

x

x

1
x

x

3

x

x

x

x

xx x

1

1

1

e

x

x

x

x

x

1

x

x

xx

Waterplanten
Iris pseudacorus

z

Ranunculus subgen. Batrachium

v

1

Diversen
Indeterminatae

1 (v)

Amaranthaceae indet.

v

Apiaceae indet.

v

Brassicaceae indet.

z

Lamiaceae indet.

v

Polygonaceae

1 (v)

1

1

1

1

1

1

x

x

1
2
6
1

1

v

Agrostis sp.

car

Potentilla sp.

v

Rumex sp.

v

Trifolium sp.

z

1
x
1

2

x

0,5
1+ 1(v)

x

x

1

x

1v
x

Overig
Verbrand bot
Houtskool

+- ++

+- ++
+++ ++++ +++ +-

+ ++

++-

+ +

+-

+-

++- +-

+

+-

+ +- +-

++- +
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Latijnse namen
Houtskool Kruidachtigen
Aardewerk

+

32

2514

7768

7541
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Afkortingen en tekens gebruikt in de tabellen:
Bd			
Cf. 			
Car			
Indet(erminatae)		
Sp.			
tt			
(v) 			
V			
Z			
x			
xx			
xxx			
A			
L			
V			

Bloemdek
Conform (lijkt op)
Caryopsis (graankorrel)
Niet verder te determineren
Species (niet op soortniveau te determineren)
Tientallen
Verkoold
Vrucht
Zaad
Duidelijk aanwezig
In ruime mate aanwezig
In zeer grote hoeveelheden aanwezig
Monster verschaft informatie over akkerbouw
Monster verschaft informatie over landschap en vegetatie
Monster verschaft informatie over voedseleconomie

In de tabel staan alleen de wetenschappelijk (Latijnse) namen van de voorkomende soorten vermeld.
Hieronder staan de Nederlandse namen in combinatie met de wetenschappelijke namen.
Wetenschappenlijke naam
Avena fatua
Avena sp.
Avena sativa
Cerealia indet.
Hordeum vulgare
Secale cereale
Triticum aestivum ssp. aestivum
Triticum aestivum ssp. spelta
Triticum dicoccum
Triticum monococcum
Triticum sp.
Panicum sp.
Cannabis sativa
Linum usitatissimum
Lens culinaris/Pisum sativum
Pisum sativum
Vicia sp.
Kruiden en specerijen
Verbena officinalis
Oliehoudende gewassen
cf. Camelina sativa
Sinapis arvensis
Fruit
Prunus domestica/cerasifera
cf. Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Rubus
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Akkers/moestuinen
Aethusa cynapium
Anagallis arvensis
Atriplex patula/prostrata
Bromus secalinus

Nederlandse naam
Oot
Oot/haver
Haver
Granen
Gerst
Rogge
Broodtarwe
Spelttarwe
Emmertarwe
Tweekoorn
Tarwe
Gierst
Hennep
Lijnzaad/Vlas
Linze/erwt
Erwt
Wikke
IJzerhard
Huttentut
Herik
Pruim
Sleedoorn
Braam
Braam (genus)
Framboos
Gewone vlier
Hondspeterselie
Rood guichelheil
Gesteelde/spiesmelde
Dreps
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Wetenschappenlijke naam
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Echinochloa crus-galli
Euphorbia helioscopia
Fallopia convolvulus
Festuca/Lolium
Fumaria officinalis
Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit
Lamium purpureum
Papaver rhoeas/dubium
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria maculosa
Ranunculus sardous
Raphanus raphanistrum
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Setaria sp.
Solanum nigrum
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Stachys arvensis
Stellaria media
Thlaspi arvense
Urtica urens
Vicia hirsuta
Viola sp.
Anthemis cotula
Arctium sp.
Atriplex sp.
Carduus / Cirsium
Capsella bursa-pastoris
Chelidonium majus
Gaelopsis sp.
Conium maculatum
Galium aparine
Glechoma hederacea
Hyoscyamus niger
Lamium sp.
Malva pusilla
Malva sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Rumex crispus type
Bos
Quercus sp.
Grasland
Alopecurus geniculatus
Bromus sp.
Daucus carota
Poaceae indet.
Prunella vulgaris
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Nederlandse naam
Korenbloem
Melganzenvoet
Hanenpoot
Kroontjeskruid
Zwaluwtong
Zwenkgras/raaigras
Duivenkervel
Hennepnetel
Paarse dovenetel
Grote/bleke klaproos
Waterpeper
Beklierde duizendknoop
Perzikkruid
Behaarde boterbloem
Knopherik
Schapenzuring
Eenjarige hardbloem
Naaldaar
Zwarte nachtschade
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
Akkermelkdistel
Akkerandoorn
Vogelmuur
Witte krodde
Kleine brandnetel
Ringelwikke
Viooltje
Stinkende kamille
Klit
Melde
Distel/Vederdistel
Herderstasje
Stinkende gouwe
Hennepnetel
Gevlekte scheerling
Kleefkruid
Hondsdraf
Bilzenkruid
Dovenetel
Rond kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Gewoon varkensgras
Zilverschoon
Krulzuring
Eik
Vossenstaart
Dravik
Peen
Grassen
Gewone brunel

Boxmeer-Sterckwijck

Wetenschappenlijke naam
Ranunculus acris/repens
Ranunculus flammula
Stellaria graminae/palustris
Taraxacum officinale
Natte struwelen
Betula pubescens
Moehringia trinervia
Salix sp.
Solanum dulcamara
Oeverplanten
Alisma plantago-aquatica
Carex acuta/nigra type
Carex curta-type
Eleocharis palustris/uniglumis
Juncus bufonius
Juncus sp.
Lycopus europaeus
Mentha aquatica/arvensis
Oenanthe aquatica
Schoenoplectus lacustris
Urtica dioica
Waterplanten
Iris pseudacorus
Diversen
Indeterminatae
Fabaceae indet.
Lamiaceae indet.
Polygonaceae
Carlina vulgaris
Malva sp.
Potentilla sp.
Rumex sp.
Trifolium sp.
Veronica sp.

Tabel 4.3

Nederlandse naam
Scherpe/kruipende boterbloem
Egelboterbloem
Grasmuur
Paardenbloem
Zachte berk
Drienerfmuur
Wilg
Bitterzoet
Gewone waterweegbree
Scherpe/zwarte zegge
Zompzegge
Gewone/slanke waterbies
Greppelrus
Rus
Wolfspoot
Water-/akkermunt
Water
Mattenbies
Grote brandnetel
Gele lis
Onbekend
Vlinderbloemigen
Lipbloemigen
Duizendknoopfamilie
Driedistel
Kaasjeskruid
Ganzerik
Zuring
Klaver
Ereprijs

Overzicht ‘geschikte’ en ‘matig geschikte’ monsters per context

Context
Waterput
Kuil
Crematie
Paalkuil
Paalgatkuil
Crematie?
Silo
Haardkuil
Overig
Waterkuil
Greppel
Onbekend
Natuurlijke verstoring
Aardewerkconcentratie
Haard
Hutkom
KGR
Weg
Totaal

geschikt
33
11
0
6
0
0
5
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
60

matig geschikt
27
5
0
3
5
0
1
1
2
2
1
0
1
0
0
0
0
0
48
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Van de gewaardeerde monsters zijn er 120 niet opgenomen in de tabel met resultaten, omdat hierin geen
botanische macroresten zijn aangetroffen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de monsters die
ongeschikt zijn en geen macroresten bevatten (tabel 4.4).
Tabel 4.4
Werkput
2
5
10
12
13
14
15
17
19
20
23
26
32
40
41
45
48
57
70
72
75
82
85
88
92
97
99
102
105
113
115
116
125
126
127
133
137
146
155
156
157
158
159
163
171
183
192
195
205
208
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Overzicht van de vondstnummers zonder botanische macroresten
Vondstnummers
576
577
914
107
119
122
249
250
691
694
483
746
783
854
1058
882
883
1256
1265
1664
1413
1414
1447
1454
1136
1143
3714
2738
2675
2422
2506
2277
2337
3733
3581
2368
2779
3335
4435
1987
4207
5323
5461
4362
4361
5202
5203
5464
5096
5052
5053
4124
4127
5081
4037
4038
5601
4851
4188
4915
4869
4916
5346
5539
5541
5719
5737
5794

945
1347

1455
1200

1461
1204

1465
1205

1471
1206

2507

2519

2521

2522

5055

1472
1209

1473
1211

1475

1480

Boxmeer-Sterckwijck

Werkput
221
222
223
229
231
233
235
244
246
249
262
265
268
271
274
277
284
301
303
342
367
376
382

IV.3

Vondstnummers
6455
6479
6555
7301
6572
6598
6057
6503
6775
6578
6750
6751
6646
7064
6921
6867
6996
6898
6879
6899
6883
6903
6929
6988
7084
7225
7680
7498
7548

6556

6753

Waardering pollenmonsters

Voor het pollenonderzoek zijn zeven monsters uit vier structuren onderzocht . Dit betreft de waterputten
met structuurnummer 4001, 4008, 4009 en 4010, die gedateerd zijn in de IJzertijd. De conservering van
deze monsters is redelijk tot goed, de concentratie echter onvoldoende tot redelijk.
In de monsters is pollen aanwezig van boomsoorten als (Pinus), (Betula), (Corylus) en (Quercus).
Verder is pollen van grassoorten (Poaceae) en cypergrassen (Cyperaceae) aangetroffen, verschillende
schimmels en houtskool, en ten slotte menselijke indicatoren als pollen van graan (Cerealia) en smalle
weegbree (Plantago lanceolata).
IV.3.1 Methoden
Uit diverse waterputten zijn pollenmonsters genomen van ongeveer 2 cm3 voor analyse. Deze monsters
zijn volgens standaardmethoden opgewerkt door het Laboratorium Sedimentanalyse op de Vrije
Universiteit.6 Pollenkorrels, sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) en non-pollen
palynomorfen (waaronder algen en schimmels) zijn gedetermineerd met behulp van verschillende
standaard determinatiewerken.7
IV.4

Conclusies en aanbevelingen na waarderend onderzoek

Van de 269 monsters die gewaardeerd zijn op botanische macroresten, bleken 57 monsters geschikt
voor verdere analyse. Nog eens 48 monsters vallen in de klasse ‘matig geschikt’, en kunnen mogelijk
verder onderzocht worden. Of deze zijn geselecteerd, hangt af van de context, datering en de specifieke
geschiktheid voor de benoemde onderzoeksdoelen: het beantwoorden van vragen over voedseleconomie
(V), akkerbouw (A) of het omringende landschap (L). Deze resultaten staan onder de tabellen 4.2.

6
7

Fægri, et al. 1989.
Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003; Pals et al., 1980; Van Geel 1978; Van Geel et al., 1981; Van Geel et al., 1989; Van Geel
2001; Van Geel et al., 2003; Van Geel & Aptroot 2006.
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De overige 161 monsters bevatten onvoldoende zaden en vruchten voor verder onderzoek. Wel is in een
aantal gevallen genoeg houtskool aanwezig voor een eventuele 14C-datering.
De monsters die zich lenen voor verdere analyse, komen voor het grootste deel uit waterputten en
kuilen. Verder zijn de meeste silo’s geschikt. Van de crematiecontexten bevat geen enkel monster genoeg
botanisch materiaal om te kunnen analyseren.
Voorts hebben maarliefst 67 van de 108 geschikte of matig geschikte monsters een middeleeuwse
datering, al zijn er uit alle perioden monsters die voor analyse in aanmerking komen.
De zeven onderzochte pollenmonsters uit de IJzertijd waterputten bevatten redelijk geconserveerd
pollen, maar met lage tot redelijke concentraties. Tijdens de waarderende fase bleken de monsters uit
een tweetal waterputten (W4008 en W4009) niet geschikt voor analyse vanwege de matige conservering
en lage concentratie van het pollen. Tevens was het bovenste monster uit waterput W4010 (5095-16
cm) niet geschikt voor analyse. De resultaten van de waardering van deze monsters staan in tabel 4.5.
In de overige pollenmonsters was zowel de concentratie als conservering van het pollen goed en deze
monsters zijn geanalyseerd (zie onder).
Tabel 4.5
Struct.

De resultaten van de pollenwaardering
vnr Diepte Cons. Conc. HK
(cm)

W4008 5124

14

R/G (R)/O xxx

W4008 5124

34

R/G (R)/O xxx

W4008 5124

38

R/G

O

xxx

W4009 5094

5

R/G

O

xxx

W4009 5094

22

R/G (R)/O xxx

W4009 5094

35

R/G

O

xxx

W4010 5095

16

R/G

O

xxx
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Inhoud

mogelijke
schimmelmenselijke
sporen,
invloed
parasieten
Pinus, Tilia, Corylus, Quercus, Fagus, Polypodium, Calluna (xx), Comp. Plantago
Sordaria
lig (xx), Amaranthaceae, Aster-type, Plantago lanceolata, Rumex
lanceolata
acetosa/acetosella, Hornungia-type, Spergula, Caryophyllaceae,
Pteridium, Cerealia, Alnus (xx), Salix, Cyperaceae, Poaceae (xx),
Apiaceae, Trifolium repens, Centaurea nigra, Succisa/Scabiosa,
Malva-type, Urtica, Potentilla-type, Sphagnum, Dryopteris, Phaeoceros
punctata
Pinus, Betula, Corylus, Quercus, Ulmus, Carpinus, Polypodium,
Cerealia,
Tripterospora,
Calluna (xx), Comp. lig (xx), Amaranthaceae, Hornungia-type,
Plantago
Sordaria
Artemisia, Rumex acetosa/ecetosella, Caryophyllaceae, Aster-type,
lanceolata,
Spergula, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Anthemis-type, Phaeoceros
Pteridium, Cerealia, Alnus (xx), Salix, Cyperaceae, Poaceae (xx),
punctata
Apiaceae, Urtica, Centaurea nigra, Sphagnum, Phaeoceros punctata
Pinus, Tilia, Corylus, Quercus, Calluna, Comp. lig (xx), Amaranthaceae, Cerealia,
Sordaria,
Artemisia, Aster-type, Hornungia-type, Plantago lanceolata, Rumex
Plantago
Sporormiella
acetosa/acetosella, Cerealia, Alnus, Cyperaceae, Poaceae (xx),
lanceolata
Apiaceae, Centaurea nigra, Sphagnum
Quercus, Corylus, Fagus, Calluna, Comp. lig (xx), Artemisia (xx),
Cerealia,
Polygonum persicaria, Amaranthaceae, Plantago lanceolata, Cerealia, Plantago
Alnus (xx), Poaceae (xx), Ranunculus acris-type, Dryopteris, Malvalanceolata
type, Myrica
Pinus, Corylus, Quercus, Calluna (xx), Comp. lig (xx), Amaranthaceae, Cerealia,
Aster-type, Hornungia-type, Caryophyllaceae, Cirsium/Carduus,
Plantago
Artemisia, Plantago lanceolata, Polygonum persicaria, Spergula,
lanceolata,
Cerealia, Alnus (xx), Salix, Cyperaceae, Poaceae (xx), Apiaceae,
Phaeoceros
Centaurea nigra, Trifolium repens, Sphagnum, Pteridium, Phaeoceros
punctata
punctata
Pinus, Corylus, Calluna, Comp. lig (xx), Amaranthaceae, HornungiaCerealia,
Sordaria,
type, Plantago lanceolata, Artemisia, Spergula, Cerealia, Alnus (xx),
Plantago
Sporormiella
Cyperaceae, Poaceae (xx), Succisa/Scabiosa, Centaurea nigra,
lanceolata
Trifolium repens, Equisetum, Sphagnum, T.128
Corylus, Polypodium, Calluna, Comp. lig, Hornungia-type, Plantago
Plantago
lanceolata (xx), Poaceae (xx), Alnus, Salix
lanceolata
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IV.5

Analyse botanische macroresten, vruchten en zaden		

N. van Asch en C. Moolhuizen
Van de 169 gewaardeerde monsters zijn uiteindelijk 22 monsters geselecteerd voor analyse op
botanische macroresten. De selectie betreft uitsluitend monsters die na de waardering als ‘geschikt’
zijn aangemerkt. Vervolgens is een gelijkmatige verdeling over de diverse perioden als criterium
gebruikt. Grof gezien zijn deze 22 monsters op te delen in vijf perioden. Het gaat om drie monsters uit
de (Midden-)Bronstijd, acht uit de (Midden- en Late) IJzertijd, drie monsters uit de Romeinse tijd, vier
monsters uit de Vroege Middeleeuwen en nog eens vier monsters uit de periode Late Middeleeuwen.
Tenslotte is bij deze verdeling nog rekening gehouden met het gegeven of de monsters geschikt waren
voor een reconstructie van de voedseleconomie, gegevens konden opleveren aangaande de akkerbouw
of een bijdrage konden leveren aan de landschapsreconstructie. Er zijn zoveel mogelijk monsters
geselecteerd die aan alle drie de onderzoeksdoelen konden bijdragen.
IV.5.1 Methode
De monsters voor botanische macroresten, vruchten en zaden zijn in twee volumes verdeeld. Een
volume van 0,5 liter is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm en 4,5 liter sediment
(of het overige volume) is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm. Deze fracties zijn
vervolgens bekeken onder een binoculair met een vergroting van maximaal 50x. De monsters zijn in
hun geheel uitgezocht, tot er geen nieuwe soorten meer werden gevonden of de kans hierop statistisch
verwaarloosbaar was.
Voor determinatie van de vruchten en zaden is gebruik gemaakt van de ‘Digitale zadenatlas’ en de
‘Zadenatlas der Nederlandsche Flora’.8 De naamgeving van de plantensoorten die als macroresten
gevonden worden is op deze determinatiewerken gebaseerd. Voor de indeling in plantengroepen is
onder andere gebruik gemaakt van de ‘Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor
Nederland en Vlaanderen’, de ‘Nederlandse Oecologische Flora’ en de ‘Heukels flora’.9
De analyses zijn uitgevoerd door C. Moolhuizen en M. Hillbrand.
IV.5.2 Resultaten
De resultaten van de analyses staan in tabel 4.6. De monsters zijn gerangschikt op ouderdom: van
Bronstijd tot Late Middeleeuwen.
Bronstijd
In de monsters uit de Bronstijd zijn veel resten aangetroffen van verkoold graan. Het gaat om zowel
korrels als kaf van gerst (Hordeum vulgare) en emmertarwe (Triticum dicoccum). Verder zijn verkoolde
resten aanwezig van akkeronkruiden als melganzenvoet (Chenopodium album), beklierde duizendknoop
(Persicaria lapathifolia), dreps (Bromus secalinus), gewone spurrie (Spergula arvensis) en zwarte
nachtschade (Solanum nigrum).
IJzertijd
De onderzochte monsters die dateren in de IJzertijd, bevatten eveneens gerst en emmertarwe,
maar spelttarwe (Triticum spelta) lijkt hier de dominante soort. Daarnaast zijn resten van de kleine
graansoorten pluimgierst (Panicum miliaceaum) en mogelijk trosgierst aanwezig (Setaria italica /viridis).
Ook zijn resten aanwezig van de cultuurgewassen vlas (lijnzaad, Linum usitatissimum), huttentut
(Camelina sativa) en erwt (Pisum sativum). Resten van de fruitsoorten kers (Prunus avium), braam (Rubus
fruticosus) en gewone vlier (Sambucus nigra) zijn evens aangetroffen.
De wilde soorten worden onder andere vertegenwoordigd door akkeronkruiden als uitstaande/
spiesmelde (Atriplex patula/prostrata), melganzenvoet , beklierde duizendknoop, waterpeper (Persicaria

8
9

Beijerinck 1947; Cappers, et al. 2006.
Meijden 2005; Tamis, et al. 2004; Weeda, et al. 1985; Weeda, et al. 1987; Weeda, et al. 1988; Weeda, et al. 1991; Weeda, et al. 1994.
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hydropiper), vogelmuur (Stellaria media), witte krodde (Thlaspi arvense)), kleine brandnetel (Urtica
urens), zwaluwtong (Fallopia convolvulus), hondspeterselie (Aethusa cynapium), schapenzuring (Rumex
acetosella) en zwarte nachtschade.
Romeinse tijd
In deze monsters komen in kleine hoeveelheden resten van graansoorten gerst en emmertarwe voor.
Verder zijn de fruitsoorten kers, braam en gewone vlier ook hier aanwezig. De meest voorkomende wilde
soorten zijn de akkerplanten schapenzuring en vogelmuur. Daarnaast zijn resten aangetroffen van onder
andere melganzenvoet, melde, beklierde duizendknoop, hanenpoot (Echinochloa crus-galli), zwaluwtong,
duivenkervel (Fumaria officinalis), behaarde boterbloem (Ranunculus sardous) en knopherik (Raphanus
raphanistrum).
Vroege Middeleeuwen
In deze monsters komen in kleine hoeveelheden resten van graansoorten gerst en emmertarwe voor.
Verder zijn de cultuurgewassen hennep (Cannabis sativa), vlas, de verfplant wouw (Reseda lutea),
gewone veldsla (Valerianella locusta) en walnoot (Juglans regia) aangetroffen. De gevonden fruitsoorten
zijn braam, framboos (Rubus idaeus) en gewone vlier.
De wilde soorten worden onder meer vertegenwoordigd door resten van bolderik (Agrostemma githago),
korenbloem (Centaurea cyanus), melganzenvoet, melde, kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia), paarse
dovenetel (Lamium purpureum), waterpeper, beklierde duizendknoop, knopherik, eenjarige hardbloem
(Scleranthus annuus), gewone spurrie, witte krodde en vogelmuur.
Late Middeleeuwen
De monsters uit de Late Middeleeuwen laten een grotere verscheidenheid aan graansoorten zien. De
aangetroffen granen zijn haver (Avena sativa), gerst, broodtarwe (Triticum aestivum), rogge (Secale
cereale) en mogelijk één vondst van emmertarwe.
Ook hier zijn resten van hennep, vlas, en de fruitsoorten kers, braam en vlier aangetroffen. Daarnaast zijn
de cultuurgewassen vertegenwoordigd door ijzerhard (Verbena officinalis), voederwikke (Vicia sativa) en
slaapbol/maanzaad (Papaver somniferum).
Aangetroffen resten van wilde planten zijn onder meer hondspeterselie, bolderik, rood guichelheil
(Anagallis arvensis), korenbloem, melganzenvoet, zwaluwtong, bleke of grote klaproos (Papaver dubium/
rhoeas), waterpeper, schapenzuring, eenjarige hardbloem, zwarte nachtschade, gewone spurrie,
vogelmuur en witte krodde.
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kafnaald
car
car
rachis
internodium

Haver

Haver

Granen

Naakte gerst

Gerst

Avena sativa

Avena sativa

Cerealia

Hordeum vulgare var. nudum

Hordeum vulgare

car
car
car
bloemdek
car
see
aarspilfrgm
see
aarspilfrgm
aarspilfrgm
car
car

Pluimgierst

Rogge

Trosgierst/groene naaldaar

Trosgierst/groene naaldaar

Broodtarwe

Spelttarwe

Spelttarwe

Emmertarwe

Emmertarwe

Emmertarwe

Eenkoorn

Tarwe

Panicum miliaceum

Secale cereale

Setaria italica/viridis
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Triticum aestivum

Triticum spelta

Triticum spelta

Triticum dicoccon

Triticum dicoccon

Triticum dicoccon

Triticum monococcum

Triticum

z
z
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Wouw

IJzerhard

Linum usitatissimum

Reseda luteola

Verbena officinalis

v
z
z

Gewone veldsla

Wikke

Wikke

Vicia

Vicia sativa
z
v

Huttentut

Walnoot

Camelina sativa

Juglans regia

Oliehoudende gewassen

z

Erwt

Pisum sativum

Valerianella locusta

v

v

Lijnzaad

Linum usitatissimum

Groenten en peulvruchten

z

Hennep

Cannabis sativa

Gebruiksplanten

car
kelkkaf

Gerst

Gerst (kelkkaf)

Hordeum vulgare

Hordeum vulgare

car
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aarspilfrgm

Haver/oot

Haver

Avena fatua/sativa
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Name

sk
sk

Gewone braam

Framboos

Vlierbes

Rubus idaeus

4453

4460

4474

4547

4892

v
z
v (o)
v (v)
z
v
z

Behaarde boterbloem

Knopherik

Knopherik

Knopherik

Akkerkers

Schapenzuring

Herik

Ranunculus sardous

Raphanus raphanistrum

Raphanus raphanistrum

Raphanus raphanistrum

Rorippa sylvestris

Rumex acetosella

Sinapis arvensis

1

Kleine/Zachte duizendknoop v

8

15

x
2

15
15

v

Duizendknoop

Persicaria minor/mitis

4

4

1 (v)

3

5

8

3

8

Persicaria

7 (o)

7

v

1

1

9

12

Beklierde duizendknoop

1 (v)

Persicaria lapathifolia

40

v

Beklierde duizendknoop
9 (v)

v

Waterpeper

7

2

3

Persicaria lapathifolia

2

1

1

45

Persicaria hydropiper

7

1

1

1

>50

165

z
>300

1

>50

1

x

4

4

13

Bleke/Grote klaproos
3

1

x (o)!

8 (v)

1

6

1

4

1cf

Papaver dubium/rhoeas

1

1

1 (v)

30

20

2

3

2

v

11

2

12

1

1

5

3

5

alles (v)

v

2 (v)

3 (v)

3 (v)

25 (v)

5

25

alles (v) alles (v) alles (v) alles (v)
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+
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Paarse dovenetel

v
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Fumaria officinalis

v
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Echinochloa crus-galli
v

v

Melganzenvoet

Chenopodium album

v
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Chenopodium album

Kroontjeskruid
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Korenbloem

Centaurea cyanus

Zwaluwtong
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Dreps

Bromus secalinus

Euphorbia helioscopia
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z
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v
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sk
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z

z

Rubus fruticosus s.l.
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Prunus avium

Fruitsoorten

Papaver somniferum
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1

2

30
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4
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1983

2406

4453

6

z
z
z
v
v
v
v
bd

Smalle weegbree

Grote weegbree

Straatgras

Gewoon varkensgras

Zilverschoon

Krulzuring (vrucht)

Krulzuring (bloemdek)

Plantago lanceolata

Plantago major

Poa annua

Polygonum aviculare

Potentilla anserina

Rumex crispus

Rumex crispus
v
v
v

Akker-/zachte/velddravik/
Dreps

Peen

Vertakte leeuwentand

Bromus arvensis/hordeaceus/
racemosus/secalinus

Daucus carota

Leontodon autumnalis

Grasland

z

v

Akkerkool

Lapsana communis

Groot kaasjeskruid

z

Bilzenkruid

Kaasjeskruid

v

Hondsdraf

cf. Glechoma hederacea

Hyoscyamus niger

Malva

v

Glad walstro

Galium mollugo

Malva sylvestris

v

Gevlekte scheerling

Conium maculatum

22

1

1 fr

35

1 (v)

3

1

1

4

2

6

v
z

Distel

Stinkende gouwe

z

Carduus/Cirsium

10

v

Stinkende kamille

Herderstasje

Capsella bursa-pastoris

1

>50

2

>50

Anthemis cotula

?

3

2

v

1?

1 (v)

1

18

1 (v)

v

1

1

Gele kamille

3 (v)

1 (v)

5 (v)

2 (v)

alles (v) alles (v) alles (v) alles (v)

Valse kamille

v

alles (v)

Anthemis tinctoria

Chelidonium majus
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Anthemis arvensis

Ruderale en betreden plaatsen

Kruisbloemigen

Brassicaceae
z

v
z

Kleine brandnetel

Viooltje

v

Reukeloze kamille

Tripleurospermum maritimum

Urtica urens

z

Witte krodde

Thlaspi arvense

Viola

z
z

Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus

Gewone spurrie

v

Gekroesde melkdistel

Sonchus asper

Vogelmuur

v

Zwarte nachtschade

Spergula arvensis

v
z

Eenjarige hardbloem

Scleranthus annuus

Solanum nigrum

Stellaria media

z

Herik (vrucht)

Name

Sinapis arvensis
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2
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7

1 cf frgm

6

3

4
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6

1

12

4

2
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1

1 cf.

35

2

9
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1

1

6

4
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1

12

alles (v)

1
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1

40

1
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3

1
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2
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1

8

4
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20

1

39

4

300

1

1
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1
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1
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1

2
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5

3

7

2
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4

1

4
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1

1

1

3

6
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2

16
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4

1
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8

3

4
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5

4

2
4

2
8

3

VME
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3
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1

1
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5

9
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2
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1
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Calluna vulgaris

z

Wilg

Wilg

Bitterzoet

Salix sp.

Salix sp.

Solanum dulcamara

z
v
v
v
v
sk
v

Grote kattenstaart

Water-/akkermunt

Watertorkruid

Melkeppe

Ganzerik

Grote egelskop

Grote brandnetel

Mentha aquatica/arvensis

Oenanthe aquatica

Peucedanum palustre

Potentilla sp.

Sparganium erectum

Urtica dioica
v
urn
z
v

Lidsteng

Eendenkroos

Witte waterlelie

Waterranonkel

Hippuris vulgaris

Lemna

Nymphaea alba

Ranunculus subg. Batrachium

Waterplanten

v

Wolfspoot

Lythrum salicaria

z

Lycopus europaeus

v

Slanke/gewone waterbies

Eleocharis palustris/uniglumis
z

v

Zegge

Carex sp.

Greppelrus

v

Dwergzegge-type

Carex oederi-type

Rus

v

Zompzegge-type

Carex curta-type

Juncus bufonius

v

Ruige/oeverzegge-type

Juncus sp.

v

Veerdelig tandzand

Carex hirta/riparia-type

knop

Bidens tripartita

Oeverplanten

calyptra

Berk

v

Zachte berk

Betula sp.

v

bloem

Betula pubescens

Natte struwelen

Struikhei

z

Grasmuur-type

Stellaria graminea/palustris

Heide en veen

v
v

Egelboterbloem

Krulzuring

v

Scherpe/kruipende
boterbleom

Ranunculus acris/repens

Ranunculus flammula

v

Gewone brunel

Prunella vulgaris

Rumex crispus

v

Grassen

Poaceae

v

Beemd-/struisgras

Name

Poa/Agrostis
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+
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+
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2
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2
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1

+
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2
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1
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1

2

3
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2
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8
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Name

z

Honingklaver/rupsklaver

Echt bitterkruid

Eik

Boterbloem

Zuring

Andoorn

Medicago/Melilotus

cf Picris hieracioides

cf. Quercus (apart)

Ranunculus sp.

Rumex sp.

Stachys sp.
v

v

v

v

v

z

z

Kruidkers

Kaasjeskruid

Lepidium sp.

Malva sp.

v

Witte dovenetel

Lamium album-type

v
v

z

z

Ganzenvoet

Hoornbloem

Cerastium sp.

Havikskruid

Kruisbloemigen

Brassicaceae indet.

v

v

Chenopodium sp.

Composieten (geribbeld)

Asteraceae indet

Hieracium sp.

Schermbloemigen

Apiaceae indet (apart)

Overig

S5004

S5001

S5005
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2406
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4460

4474

4547

4892
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3107

K4035 S4002 W4005 W4005 W4006 S4001 W4008 W4008 W3001

1983
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6590

alles (v)

2

alles (v) alles (v) alles (v) alles (v)

3

3

1

1
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5

20

+

2

3

1

1
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1

4

2
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Bijlage IV Macroresten- en pollenonderzoek

IV.6

Analyse Pollen

N. van Asch en J.A.A. Bos
IV.6.1 Methoden
Tijdens de waarderende fase bleek een deel van de monsters niet geschikt voor analyse. De overige
monsters zijn vervolgens geanalyseerd, waarbij doorgeteld is tot een pollensom van minstens 300 was
bereikt. De resultaten van de analyse van deze pollenmonsters is weergegeven in één gecombineerd
pollendiagram (afb. 4.1). Dit diagram is gemaakt met behulp van het computerprogramma TILIA.10
Percentages van de verschillende taxa zijn berekend op basis van een ‘totaal-pollensom’ waarin alle
bomen en kruiden zijn opgenomen. Alleen de waterplanten zijn van deze pollensom uitgesloten. Deze
pollensom wordt op 100% gesteld. Deze ‘totaal-pollensom’ wordt vaak gebruikt voor monsters uit
archeologische sporen, bijvoorbeeld waterputten, en kan een beeld geven over de openheid van het
landschap in de directe omgeving van de monsterlocatie. Er moet opgemerkt worden dat het gebruik van
een dergelijke pollensom wel een overrepresentatie kan geven van de lokale vochtige/natte vegetatie.
IV.6.2 Resultaten pollenanalyse
IJzertijd (W4001, W4008, W4009, W4010)
Uit een viertal waterputten (W4001, W4008, W4009 en W4010) daterend in de IJzertijd zijn monster
genomen voor pollenonderzoek. Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen de monsters uit de
waterputten respectievelijk uit de vroege Midden-IJzertijd (W4001) en de loop van de Midden-IJzertijd
(W4010). Om deze reden worden de resultaten van beide waterputten hieronder afzonderlijk van elkaar
besproken. De resultaten van de analyse van de monsters uit de IJzertijd vormen het onderste deel van
het pollendiagram dat is weergegeven in afbeelding 4.1.
Vroege Midden-IJzertijd (W4001)
De onderste drie monsters in het pollendiagram zijn afkomstig uit W4001 welke dateert in de vroege
Midden-IJzertijd. In deze monsters varieert het percentage boompollen van soorten van droge locaties
tussen 19 en 24%. Hierbij zijn hazelaar (Corylus avellana) en eik (Quercus) de belangrijkste soorten. Ook is
pollen aanwezig van linde (Tilia), beuk (Fagus sylvatica), berk (Betula pubescens), iep (Ulmus), haagbeuk
(Carpinus betulus), hulst (Ilex aquifolium) en kers (Prunus-type). Verder zijn sporen gevonden van eikvaren
(Polypodium vulgare). In de monsters is tevens pollen van struikhei (Calluna vulgaris) aanwezig (10-18%).
In alle drie de monsters zijn enkele pollenkorrels van granen (Cerealia) aangetroffen. Ook is pollen
van tuinboon (Vicia faba) gevonden. Verder is in lage percentages pollen aanwezig van verschillende
akkeronkruiden als composieten (Asteraceae liguliflorae, Aster-type), ganzenvoetachtigen
(Amaranthaceae) en veldzuring/schapenzuring (Rumex acetosa/ R. acetosella-type). Naast
akkeronkruiden bevinden zich onder het kruidenpollen ook tredplanten als smalle weegbree (Plantago
lanceolata).
Van de meer vochtige locaties is els (Alnus glutinosa) de belangrijkste boomsoort met percentages
variërend tussen 17 en 20%. Sporadisch (<1%) wordt pollen aangetroffen van wilg (Salix). Oeverplanten
zijn vertegenwoordigd door soorten als kattenstaart (Lythrum salicaria), zegge (Cyperaceae), stekelvarens
(Dryopteris-type) en ganzerik (Potentilla-type). In lage percentages zijn sporen van veenmos (Sphagnum)
gevonden. Naast veel pollen van grassen (Poaceae: 35-37%) wordt sporadisch pollen gevonden van
graslandplanten als knoopkruid (Centaurea jacea), walstro (Galium), klaver (Trifolium repens-type),
boterbloem (Ranunculus acris-type) en blauwe knoop/duifkruid (Succisa/Scabiosa). In deze monsters
is geen pollen aanwezig van waterplanten. Wel zijn resten gevonden van diverse algen (Botryococcus,
T.128, Zygnema) die in ondiep water voorkomen. Tot slot zijn in de monsters resten gevonden van
mestschimmels (Sordaria-type) en is houtskool aanwezig.
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Grimm, 1992-2004.
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Bijlage IV Macroresten- en pollenonderzoek

Late Midden-IJzertijd (W4010)
Er is één monster (5095-39 cm) uit een waterput uit de tweede helft van de Midden-IJzertijd
geanalyseerd. Het percentage boompollen in dit monster is sterk afgenomen tot 7% ten opzichte van de
vorige periode. Het boompollen in dit monster bestaat uit hazelaar, eik en enkele pollenkorrels van berk,
den, lijsterbes (Sorbus-type) en iep. Sporadisch zijn sporen van eikvaren aangetroffen. Tevens is pollen
van struikhei in deze zone aanwezig, maar wel in iets lagere percentages dan in de voorafgaande zone
(9%). In het geanalyseerde monster zijn, evenals in de gewaardeerde monsters uit deze periode (tabel
4.5), enkele korrels van granen gevonden. Het percentage kruidenpollen is aanzienlijk toegenomen ten
opzichte van de voorafgaande periode tot 30%. Het kruidenpollen bestaat voornamelijk uit composieten.
Verder is pollen gevonden van smalle weegbree, ganzenvoetachtigen, veldzuring/schapenzuring,
anjerachtigen (Caryophyllaceae), kruisbloemigen (Hornungia-type), varkensgras (Polygonum aviculare),
spurrie (Spergula-type), distel (Cirsium/Carduus) en grote/ruige weegbree (Plantago major/media-type).
Ook zijn sporen aanwezig van adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en het levermos donker hauwmos
(Phaeoceros punctata).
Van de taxa van vochtige tot natte locaties zijn els en grassen de belangrijkste soorten. Het percentage
pollen van els is wel iets afgenomen ten opzichte van de voorafgaande zone. Verder zijn soorten
aanwezig als klaver, knoopkruid, blauwe knoop/duifkruid, boterbloem, klokjesfamilie (Campanulatype), zegge, stekelvarens, veenmos, wilg en brandnetel (Urtica dioica-type). Waterplanten worden
vertegenwoordigd door pollen van fonteinkruid (Potamogeton). Tevens zijn resten gevonden van
verschillende algensoorten (T.128, Zygnema). In dit monster is, evenals in de gewaardeerde monsters uit
deze periode, veel houtskool aanwezig. Ook zijn in dit monster ascosporen van mestschimmels (Sordariatype) aangetroffen.
Romeinse tijd (W3006)
Uit één waterput (W3006) daterend uit de Romeinse tijd zijn een drietal pollenmonsters genomen. Zowel
de conservering als de concentratie van het pollen in deze monsters was goed en deze monsters zijn alle
drie geanalyseerd. In deze monsters is het percentage boompollen weer toegenomen ten opzichte van
de Midden-IJzertijd en het bereikt waarden vergelijkbaar met het begin van de Midden-IJzertijd van 1624%. Ook in deze monsters zijn hazelaar en eik de belangrijkste boomsoorten. Verder is pollen gevonden
van kers, iep, berk, linde, beuk, den (Pinus sylvestris), haagbeuk en sporen van eikvaren. Er is tevens een
enkele pollenkorrel aangetroffen van hulst en hop/hennep (Humulus/Cannabis). Het percentage pollen
van struikhei is weer iets toegenomen ten opzichte van de vorige periode en varieert nu tussen de 16
en 19%. In deze monsters is ook pollen aanwezig van granen, waaronder een enkele pollenkorrel van
rogge (Secale cereale) en de groente tuinboon. Het aandeel kruidenpollen is in deze monsters lager dan
in het monster uit het midden van de Midden-IJzertijd (5-7%). Het kruidenpollen bestaat voornamelijk
uit smalle weegbree en composieten en enkele pollenkorrels van ganzenvoetachtigen, veldzuring/
schapenzuring, anjerachtigen, kruisbloemigen, grote/ruige weegbree, varkensgras, spurrie en sporen van
adelaarsvaren.
Net als in de IJzertijd bestaat ook in de Romeinse tijd het pollen van soorten van vochtige tot natte
locaties overwegend uit grassen en els. Verder is in deze monsters pollen aanwezig van graslandplanten
als klaver, blauwe knoop/duifkruid, knoopkruid, boterbloem en klokjesfamilie en oeverplanten als zegge,
ganzerik, spirea (Filipendula) en ruit (Thalictrum flavum-type). Tevens zijn sporen van stekelvarens en
veenmos aanwezig. In de pollenmonsters zijn ook resten van algen (T.128), houtskool, verschillende
mestschimmels (Sordaria-type, Arnium-type, Tripterospora-type, Podospora-type, Sporormiella-type) en
vruchtlichamen van Glomus aangetroffen. De verschillende mestschimmels komen veelal voor op mest
van grote herbivoren maar sommigen kunnen ook voorkomen op hout wat aan het vergaan is en op
wortels. Glomus is een schimmel die in bodems voorkomt en op erosie van de bodem zou kunnen wijzen.
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Afb. 4.2

Overzicht monsterlocaties.
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Bijlage V

Catalogus: vol- en laatmiddeleeuws aardewerk uit de
opgraving Boxmeer-Sterckwijck

N.L. Jaspers

Huis H2003
(1100-1150)

Opbouw van de catalogusblokjes

Cat.

1

1a
1b
2
3
4a

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG4312.1
Huis H2003, S131.53 (1100-1150)
pi-pot-4
1050-1125
Ø buitenrand 10 cm
bolle (tuit)pot met hoge schouder
en lage manchetrand, standring
pingsdorfaardewerk

4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

vondstnummer
vondstcontext (complexdatering)
code van het type
objectdatering
maten in centimeters (grootste
diameter / hoogte)
beschrijving van het type
baksel
kleur / glazuur
beschrijving van de decoratie
diversen
bodem
oor / steel
compleetheid
functie
productiecentrum
literatuur

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig verfstreken op schouder
lintoor, verticaal
fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Gemeente Brühl (Pingsdorf/Badorf)

(alle afbeeldingen in deze catalogus
zijn schaal 1:4)
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Huis H2003
(1100-1150), vervolg

Huis H2008
(1125-1175)

Cat.

2

Cat.

3

1a
1b
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

BOXR-07AWG4992.1
Huis H2003, S131.107 (1100-1150)
kp-bak
1100-1250
Ø buitenrand niet meetbaar

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG7398.1
Huis H2008, S378.112 (1125-1175)
pi-pot-2
1125-1175
Ø buitenrand 11 cm
bolle tuitpot met driehoekig
verdikte rand, standring
pingsdorfaardewerk

52

kogelpotaardewerk

holle steelschacht, doorboord
fragment
bakspan
lokaal/regionaal

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig verfstreken op schouder

fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Pingsdorf

Boxmeer-Sterckwijck

Huis H2011A
(1100-1150)

Cat.

4

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG5296.1
Huis H2011A, S119.121 (1100-1150)
bg-pot-4
1100-1200
Ø buitenrand 14 cm
handgevormde eivormige voorraadpot met
driehoekig verdikte rand, met bolle bodem
(a) of standring (b)
blauwgrijs aardewerk

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

nagelindrukken langs schouder
als decoratie

fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Duitse Rijnland
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Huis H2011C
(1200-1250), vervolg

Huis H2024
(1100-1200)

Cat.

5

Cat.

6 (schaal 1:2)

Cat.

7

1a
1b

BOXR-07AWG5541.1
Huis H2011C, S195.5109.75
(1200-1250)
bg-kog-3
1200-1250
15/19
kogelpot met aan bovenzijde 		
afgeplatte rand met groef
blauwgrijs aardewerk

1a
1b
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

BOXR-07AWG5791.1
Huis H2011C, S195.61 (1200-1250)
wm-min
1175-1250
3,5/4,5

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG5165.1
Huis H2024, S127.244 (1100-1200)
pi-kog-1
1100-1175
Ø buitenrand 12 cm
kogelpot met driehoekig verdikte
rand
pingsdorfaardewerk,
Zuid-Limburgs-type

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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bolle bodem
fragment, compleet profiel
kogelpot
Duitse Rijnland

witbakkend Maaslands aardewerk

5a
lensbodem
vrijwel compleet
miniatuurpotje
Maasland

5b
5c				
5d
uitwendig beroet
6a
6b
6c
fragment, gereconstrueerd profiel
7
kogelpot
8
Zuid-Limburg (BrunssumSchinveld)
9

Boxmeer-Sterckwijck

Waterput W2003 (12001250)

Cat.

8

Cat.

9

Cat.

10

1a
1b

BOXR-07AWG5457.1
Waterput W2003, S116.18
(1200-1250)
pi-bek-3
1175-1250
Ø buitenrand 8 cm
bolle tot peervormige beker met
korte uitstaande hals, standring
pingsdorfaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG5459.1
Waterput W2003, S116.18
(1200-1250)
s5-kan-6
1200-1250
Ø buitenrand 12 cm
bolle kan met cilindrische hals en
manchetrand, standring
steengoed, proto-steengoed

1a
1b

radstempel langs rand

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

BOXR-07AWG5257.1
Waterput W2003, S116.18
(1200-1250)
bg-kan-3
1150-1200
Ø buitenrand 12 cm
bolle kan met met hoge 		
schouder overgaand in cilindrische
hals, rand aan bovenzijde afgeplat,
standring
blauwgrijs aardewerk

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

Periode II/III (Bruijn, 1963)
fragment, gereconstrueerd profiel
beker
Zuid-Limburg (Brunssum/ 		
Schinveld)
Bruijn 1963, 356, 419, 421

3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Zuid-Limburg (BrunssumSchinveld)

2
3
4a
4b

fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Duitse Rijnland
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Waterput W2013
(1175-1200)

Waterput W2015
(1075-1175)

Waterkuil W2021
(1100-1150)

Cat.

11

Cat.

12

Cat.

13

1a
1b

BOXR-07AWG4308.1
Waterput W2013, S131.26
(1200-1250)
pi-kan1200-1250
Ø buitenrand 10 cm
bolle kan met cilindrische hals en
manchetrand, standring
pingsdorfaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG5500.1
Waterput W2015, S133.188
(1075-1175)
kp-kog-6
950-1100
Ø buitenrand 15 cm
kogelpot met S-vormig uitgebogen
rand met rechte zijkant
kogelpotaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG4740.2
Waterkuil W2021, S132.115
(1100-1150)
pi-pot-6
950-1075
Ø buitenrand 12 cm
bolle (tuit)pot met haaks geknikte
onverdikte rand, standring
pingsdorfaardewerk

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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Periode III (Bruijn1963), overgang
pingsdorf naar protosteengoed
fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Zuid-Limburg (Brunssum/		
Schinveld)
Bruijn, 1963, 356, 409.

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig rode verfstreken
Sanke Periode 3-4
fragment, gereconstrueerd profiel
beker
Gem. Brühl (Pingsdorf/Badorf)
Sanke, 2002, 186-187.

Boxmeer-Sterckwijck

Waterkuil W2024
(1125-1200)

Waterkuil W2026
(1275-1300)

Cat.

14

Cat.

15

Cat.

16

1a
1b

BOXR-07AWG4740.1
Waterkuil W2021, S132.115
(1100-1150)
bg-kog-2
1100-1200
Ø buitenrand 14 cm
kogelpot met driehoekige rand
blauwgrijs aardewerk, Paffrath-type

1a
1b

BOXR-07AWG6025.2
Waterkuil W2024, S195.83
(1125-1200)
kp-kog-9
1000-1200
Ø buitenrand 15 cm
kogelpot met S-vormig uitgebogen
verdikte afgeronde rand
kogelpotaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG7167.1
Waterkuil W2026, S218.81
(1275-1300)
s4-kan-4
1275-1300
Ø buitenrand 8 cm
kan met afgeronde buikknik op 		
halve hoogte en cilindrische hals
met rechte rand, op standring
steengoed, bijna-steengoed
asglazuur

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
Paffrath

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

lintoor, verticaal
fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Duitse Rijnland
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Waterkuil W2026
(1275-1300), vervolg

Waterkuil 2539
(900-1000)

Waterput W2044
(1275-1325)

Cat.

17

Cat.

18

Cat.

19

1a
1b

BOXR-07AWG7167.3
Waterkuil W2026, S218.81
(1275-1300)
bg-pot-2
1250-1350
Ø buitenrand 15 cm
handgevormde bolle pot met 		
driehoekig verdikte rand, standring
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

1a
1b

BOXR-07AWG7630.1
Waterkuil W2539, S367.125
(900-1000)
pi-pot-6
900-975
Ø buitenrand 14 cm
bolle (tuit)pot met haaks geknikte
onverdikte rand, standring
pingsdorfaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG7608.1
Waterput W2044, S377.150
(1275-1325)
s4-kan-3
1275-1325
Ø buitenrand 8 cm
wijdmondige kan met licht 		
gewelfde buik, met rechte rand, op
standring
steengoed, bijna-steengoed

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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tuit
fragment, gereconstrueerd profiel
tuitpot
Elmpt

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig rode verfstreken en 		
radstempel
Sanke periode 3
fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Gem. Brühl (Pingsdorf/Badorf)
Sanke, 2001, 180-181, 183, 186

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

standring, geknepen
fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Duitse Rijnland
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Waterput W2047
(1050-1200)

Waterput W2052
(1225-1275)

Kuil K2014
(1100-1200)

Cat.

20

Cat.

21

Cat.

22

1a
1b

BOXR-07AWG7543.1
Waterput W2047, S379.13
(1050-1200)
kp-kog-6
1000-1200
8/5/11
kogelpot met driehoekige rand
kogelpotaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG7692.1
Waterput W2052, S383.24
(1225-1275)
s5-kan-4
1225-1275
8/23
kan met afgeronde buik overgaand
in hals met afgeronde kraagrand,
ribbel op schouder, standring
steengoed, proto-steengoed
engobe
paars oppervlak

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG5291.1
Kuil K2014, S128.36 (1100-1200)
kp-kog-13
750-1200
Ø buitenrand 19 cm
kogelpot met korte uitstaande rand
met dekselgeul
kogelpotaardewerk

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig beroet; aankoeksel op
binnenzijde buik
bolle bodem
compleet
kogelpot
lokaal/regionaal

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

standring, geknepen
lintoor, verticaal
fragment, compleet profiel
kan
Duitse Rijnland

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal
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Kuil K2023
(975-1100)

Cat.

23

Cat.

24

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG4660.2
Kuil K2023, S131.199 (975-1100)
kp-pot-2
900-1050/1075
Ø buitenrand 19 cm
bolle pot met uitgebogen 		
afgeronde rand met dekselgeul,
lensbodem
kogelpotaardewerk, Zuid-		
Nederlands handgemaakt

1a
1b
2
3
4a
4b
5a

BOXR-07AWG4660.8
Kuil K2023, S131.199 (975-1100)
kp-pot/kog
900-1050/1075
Ø buitenrand 19 cm

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

60

lensbodem
fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal
Verhoeven, 1993, 73, afb. 13.

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

kogelpotaardewerk, Zuid-		
Nederlands handgemaakt?

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal
Verhoeven, 1993, 73, afb. 13.
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Kuil K2023
(975-1100), vervolg

Cat.

25

Cat.

26

Cat.

27

1a
1b
2
3
4a
4b
5a

BOXR-07AWG4660.6
Kuil K2023, S131.199 (975-1100)
kp-pot/kog
900-1050/1075
-/-

1a
1b
2
3
4a
4b
5a

BOXR-07AWG4660.5
Kuil K2023, S131.199 (975-1100)
kp-pot/kog
900-1050/1075
Ø buitenrand 20 cm

1a
1b
2
3
4a
4b
5a

BOXR-07AWG4660.7
Kuil K2023, S131.199 (975-1100)
kp-pot/kog
900-1050/1075
Ø buitenrand 15 cm

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

kogelpotaardewerk, Zuid-		
Nederlands handgemaakt?

lensbodem
fragment, gereconstrueerd profiel
pot met lensbodem
lokaal/regionaal
Verhoeven, 1993, 73, afb. 13.

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

kogelpotaardewerk, Zuid-		
Nederlands handgemaakt?

zeer grof baksel en dikke scherf
fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal
Verhoeven, 1993, 73, afb. 13.

5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

kogelpotaardewerk, Zuid-		
Nederlands handgemaakt?

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal
Verhoeven, 1993, 73, afb. 13.
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Kuil K2032
(1100-1200)

Greppel GR2017
(1150-1250)

Cat.

28

Cat.

29

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG4713.1
Kuil K2032, S132.112 (1100-1200)
pi-pot-2
1125-1175
Ø buitenrand 8 cm
bolle tuitpot met driehoekig ver		
dikte rand, standring
pingsdorfaardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG3374.1
Greppel GR2017, S124.18
(1150-1250)
bg-kog-2
1100-1200
Ø buitenrand 22 cm
kogelpot met driehoekige rand
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

62

uitwendig oranje verstreken op
schouder
lintoor, verticaal; tuit
fragment, gereconstrueerd profiel
tuitpot
Gem. Brühl (Pingsdorf/Badorf)

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
fiel
7
8
9

lichte bezemstrichversiering

fragment, gereconstrueerd pro-		
kogelpot
Elmpt
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Greppel GR2020
(1275-1325)

Cat.

30

1a
1b

BOXR-07AWG7332.5
Greppel GR2020, S356.11
(1275-1325)
bg-pot-5b
1250-1350
Ø buitenrand 14 cm
hoge pot met een ingesnoerde 		
hals en een aan de bovenzijde 		
afgeplatte rand, standring
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

standring, geknepen
fragment, gereconstrueerd profiel
voorraadpot
Elmpt
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Greppel GR2020
(1275-1325), vervolg

Cat.

31

1a
1b

BOXR-07AWG7332.4
Greppel GR2020, S356.11
(1275-1325)
bg-pot-5b
1250-1350
Ø buitenrand 16 cm
hoge pot met een ingesnoerde 		
hals en een aan de bovenzijde 		
afgeplatte rand, standring
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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standring, geknepen
fragment, gereconstrueerd profiel
voorraadpot
Elmpt
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Greppel 2020
(1275-1325), vervolg

Cat.

32

1a
1b

BOXR-07AWG7332.1
Greppel GR2020, S356.11
(1275-1325)
bg-pot-3
1250-1350
Ø buitenrand 15 cm
hoge pot met een ingesnoerde 		
hals en een aan de bovenzijde 		
afgeplatte rand, standring
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

standring, geknepen
vrijwel compleet
voorraadpot
Elmpt
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Greppel GR2039
(1275-1325)

Cat.

33

Cat.

34

Cat.

35

1a
1b

BOXR-07AWG7314.1
Greppel GR2039, S351.62
(1275-1325)
s4-kan-3
1275-1325
Ø buitenrand 8 cm
kan met afgeronde buik overgaand
in hals en kraagrand, op standring
steengoed, bijna-steengoed
asglazuur

1a
1b

BOXR-07AWG7380.1
Greppel GR2039, S351.62
(1275-1325)
bg-kog-3
1150-1250
Ø buitenrand 11 cm
kogelpot met hoge aan bovenzijde
afgeplatte rand met groef
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

1a
1b

BOXR-07AWG7314.2
Greppel GR2039, S351.62
(1275-1325)
bg-kom-2?
1200-1350
Ø buitenrand 15 cm?

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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standring, geknepen
fragment, gereconstrueerd 		
profiel
kan
Duitse Rijnland

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

verticale ingedeukte lijn over hals

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
Elmpt

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

fragment, gereconstrueerd profiel
kom
Elmpt
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Greppel GR2046
(1075-1125)

Akkerlaag
(1300-1550)

Cat.

36

Cat.

37

1a
1b

BOXR-07AWG4309.1
Greppel GR2046, S131.28
(1075-1125)
bg-kog-7
1200-1350
Ø buitenrand onzeker
kogelpot met verdikte rand en
dekselgeul
blauwgrijs aardewerk

1a
1b

BOXR-07AWG4887.1
Akkerlaag, S131.2006 (1300-		
1550)
bg-kan-2
1200-1350
Ø rand ca 11 cm
bolle kan met uitstaande hals en
hoge manchetrand, standring
blauwgrijs aardewerk, Elmpt-type

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

intrusie
fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
Duitse Rijnland

2
3
4a
4b

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
fragment, gereconstrueerd profiel
7
kan
8
Elmpt
9		
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Aardewerkconcentratie AWC2001
(1250-1350)

Cat.

38

1a
1b

BOXR-07AWG7284.2
Aardewerkconcentratie AWC2001,
S218.60 (1250-1350)
bg-pot-5b
1250-1350
Ø rand 19 cm
hoge pot met een ingesnoerde 		
hals en een aan de bovenzijde 		
afgeplatte rand, standring
blauwgrijs aardewerk

2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9
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fragment, compleet profiel
voorraadpot
Duitse Rijnland
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Zonder structuur

Cat.

39

Cat.

40

Cat.

41 (schaal 1:2)

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG6021.1
Paalkuil S196.83 (900-975)
pi-pot-6
900-975
Ø buitenrand 13 cm
(tuit)pot met hoge schouder en
korte hals en haaks geknikte
onverdikte rechthoekige rand,
standring
pingsdorfaardewerk

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG7582.1
Stortvondst P358
s5-kan-3
1225-1275
Ø buitenrand 8 cm
bolle kan met cilindrische hals en
kraagrand, standring
steengoed, proto-steengoed
engobe
paars oppervlak

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG3784.1
Aanleg vlak, bouwvoor S93.1000
s2-kru
1300-1350
Ø buitenrand 8 cm
bolle kan met cilindrische hals en
kraagrand, standring
steengoed met oppervlakte-		
behandeling
zoutglazuur

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

uitwendig oranje verf op schouder
Sanke, Periode 3.
fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Pingsdorf
Sanke, 2002, p. 70

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
kan
Duitse Rijnland

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

2 lintoren verticaal
fragment
kruik
Langerwehe
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Zonder structuur

Cat.

42

Cat.

43

Cat.

44

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG3369.1
Aanleg vlak, bouwvoor S127.1000
kp-kog-6
750-1200
Ø buitenrand 7 cm
kogelpot met S-vormig uitgebogen
rand met rechte zijkant
kogelpotaardewerk

1a
1b
2
3
4a
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

BOXR-07AWG7522.1
Paalkuil S377.144 (onbekend)
kp-pot/kog
750-1200
Ø buitenrand 11 cm

1a
1b
2
3
4a
4b

BOXR-07AWG5330.1
Paalkuil S133.32 (1150-1250)
wm-pot-10
1150-1250
Ø buitenrand 11 cm
bolle pot met uitgebogen rand 		
met aan zijkant aangedrukte rand,
lensbodem
witbakkend Maaslands aardewerk
loodglazuur: uitwendig spaarzaam
(inwendig -)

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

70

aanzet steel
fragment
kogelpot
lokaal/regionaal

kogelpotaardewerk
rand met aankoeksel

fragment, gereconstrueerd profiel
kogelpot
lokaal/regionaal

5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9

fragment, gereconstrueerd profiel
pot
Maasland
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1

Inleiding

De structuren worden volgens een vast stramien gepresenteerd. Als eerste wordt de situatie geschetst
waarin de structuur is aangetroffen (‘onderzoek’). Deze kan namelijk gevolgen hebben gehad voor
de compleetheid of conservering (van delen) van de plattegrond. Vervolgens wordt de constructie
beschreven. Daarbij zal, naast een beschrijving van het grondplan, aandacht zijn voor de constructie
van wanden en het dak alsmede voor de aanwezigheid van ingangen en de binnenindeling van de
plattegrond. Ook bijzondere of kenmerkende elementen zullen indien aanwezig besproken worden. Elke
beschrijving wordt voorzien van een afbeelding op schaal 1:200 (op de Romeinse huizen 3002-1 en 2 na,
welke vanwege de omvang van 3002-1 op schaal 1:400 zijn afgebeeld).
De beschrijving wordt tenslotte afgesloten met een discussie over de datering van de betreffende
structuur. Hierbij speelt de aanwezigheid van dateerbaar vondstmateriaal, typologie en eventuele
bekende parallellen een belangrijke rol.
Indien van bepaalde structuren niet alle elementen behandeld kunnen worden door het ontbreken van
voldoende informatie zijn de betreffende beschrijvingsonderdelen weggelaten.
In de uitwerkingsfase zijn bepaalde structuren zoals eerder herkend toch komen te vervallen. Het is om
die reden dat de nummering niet volledig is en er soms nummers kunnen ontbreken.
Na de presentatie van de aangetroffen gebouwen zullen de waterputten besproken worden. Deze zijn
in het kader van een stage door Coosje Koster (student van Saxion) geïnventariseerd, beschreven en
afgebeeld.
Vervolgens komen de graven en grafstructuren aan bod. Als eerste de crematiegraven. Deze zijn
gecatalogiseerd op grafnummer en worden dus niet per periode gepresenteerd. Ook hier geldt dat
niet alle in het veld uitgegeven crematienummers daadwerkelijk graven vertegenwoordigen en dat
er gedurende de uitwerkingsfase crematiegraven zijn komen te vervallen. De nummering van de
crematiegraven is dan ook niet aansluitend. Daar waar een reden bekend is zijn de ontbrekende
crematienummers opgesomd in de paragraaf ‘vervallen graven’.
Na de crematiegraven en de grafstructuren volgen de inhumatiegraven uit de Middeleeuwen.
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2

Gebouwen
2.1

Steentijd

H5501
Onderzoek
De sporen van H5501 zijn in twee werkputten aangetroffen: (367 en 368). Dat de structuur aan de
noordzijde abrupt ophoudt, heeft te maken met de aanlegdiepte van het vlak in de aansluitende
werkput 134. Hier was een middeleeuws wegoppervlak aanwezig waardoor het vlak ca. 20 tot 30
cm dieper is aangelegd dan in werkput 367 (ca. 11,65 m +NAP vs. ca. 11,95 m +NAP). Werkput
369 ten zuiden van 367 lag ca. 10 cm dieper, en hoewel er wel een aantal sporen is aangetroffen,
ontbreekt ook hier een deel van de plattegrond. De palen die de zuidelijke kopse kant van het huis
vormen waren aanvankelijk afgeschreven als natuurlijke verstoringen, wat eveneens samenhangt
met de hoogte van het vlak, waardoor slechts de bodem van de sporen resteerden.

Structuur H5501 in werkput 367.

Constructie
De plattegrond meet 17,5 m, gemeten vanaf de zuidelijke kopse kant tot de noordgrens van
werkput 367. De breedte varieert tussen 5,4 m aan de zuidkant en 6 m aan de noordkant. Het huis
heeft een tweebeukige kern met middenstijlen van gemiddeld 22 cm diep. De palen staan ca. 40
cm uit elkaar.
Wanden
De wanden bestaan uit wandgreppels waar palen in zijn geplaatst. De wandgreppels waren met
name in het vlak goed zichtbaar, waar de wanden een aaneengesloten structuur vormden, maar
waren in de coupes vrij ondiep. De wandpalen hadden een gemiddelde diepte van 20 cm. De
zuidelijke kopse wand is afgerond, de sporen waren zeer ondiep (ook hier het gevolg van de
aanlegdiepte van het vlak).

Doorsneden van paalkuilen in de westelijke lange wand van de plattegrond.

75

Structuurcatalogus

Dak
Uit de ronde vorm van de zuidwand kan worden afgeleid dat het huis een schilddak heeft gehad.
Binnenindeling
Op ca. 3,4 m van de zuidelijke wand is een onregelmatig rijtje palen aangetroffen. Deze lijken
onderdeel te hebben uitgemaakt van een tussenwand waardoor aan de zuidkant van het gebouw
een aparte ruimte van ca 15 m2 ontstaat. Het is ook mogelijk dat deze ruimte in een later stadium is
aangebouwd.

Reparaties en verbouwingen
De dicht op elkaar geplaatste middenstijlen kunnen een reparatiefase weerspiegelen, waarbij de
gehele kern is vervangen door naast iedere middenstijl de vervangende stijl te plaatsen alvorens de
oude te verwijderen. Bij de aangetroffen parallellen staan de middenstijlen verder uit elkaar (ca. 1
m) dan in Sterckwijck (ca. 40 cm).
Parallellen
In geheel Nederland zijn uit de steentijd zeer weinig plattegronden bekend. De bekendste
vindplaats waar meerdere goed gedocumenteerde en gedateerde huisplattegronden uit het
Neolithicum zijn aangetroffen is Veldhoven-Habraken.1 De huizen zijn sterk overeenkomstig H6004
uit Sterckwijck, met vergelijkbare wanden, middenstijlen, breedte en lengte. Van Kampen
suggereert de typenaam ‘Veldhoven’, hoewel er vooralsnog weinig vergelijkbare huizen bekend
zijn. De kenmerken van het type Veldhoven zijn een trapeziumvorm van minimaal 25 m tot wel 40
m lang en variërende breedte (tot ruim 6 m). In de plattegronden lijkt op meerdere plaatsen bewust
een wijziging in dakconstructie te zijn doorgevoerd in de vorm van zwaardere wandstijlen in plaats
van middenstijlen, om zo een open ruimte in het huis te creëren. De wanden bestaan uit
wandgreppels waar palen in zijn geplaatst. De plattegronden liggen noord(west)-zuid(oost) en
dateren op de overgang van het Midden- naar het Laat-Neolithicum. Een tweede locatie waar een
vergelijkbare plattegrond is gevonden ligt 1,5 km van Habraken; in Veldhoven Oerle-Zuid.2
Het grootste verschil tussen Sterckwijck en Veldhoven-Habraken is het vondstmateriaal: in
Veldhoven was een grote hoeveelheid aardewerk en vuursteenartefacten aangetroffen, met name
ook in de (verploegde) laag boven het sporenvlak. De plattegronden lagen echter los in het vlak,
zonder latere overbouwing. In Sterckwijck is het loopniveau uit de steentijd vermoedelijk geheel
vergraven en het vondstmateriaal verspreid geraakt door de langdurige middeleeuwse bewoning op
het terrein.

1 Van Kampen & Van den Brink 2013.
2 Hissel et.al., 2012, 166-167.
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4

Overzicht van de huisplattegronden type ‘Veldhoven’. Uit: Van Kampen & Van den Brink 2013, fig. 5.3.

Datering
De sporen van de plattegrond worden oversneden door de middeleeuwse sporen op het terrein en
zijn bovendien minder duidelijk zichtbaar. Slechts in één spoor is een scherfje middeleeuws
aardewerk aangetroffen maar dit spoor wordt oversneden door een middeleeuwse greppel, dus
vermoedelijk is sprake van intrusie.
De dichte rij middenstijlen is een afwijkende constructie voor deze plattegronden. De best
vergelijkbare plattegronden zijn aangetroffen in de regio van Veldhoven (Veldhoven-Habraken en
Oerle-Zuid: zie ‘parallellen’).
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2.2

Bronstijd

2.2.1 Algemene opmerkingen
Vanwege de verbruining waren sporen in het oostelijke deel van de hele site Sterckwijck minder
goed zichtbaar dan in het westelijke deel. Dit heeft geresulteerd in fragmentarische plattegronden,
die bestaan uit kleine, relatief ondiepe paaltjes en waarvan sommige constructie-elementen tijdens
het veldwerk zijn gemist of door de verbruining in het geheel niet meer zichtbaar zijn geweest. Bij
de drie huizen uit Zijderveld zijn de binnenstijlen gemiddeld 20 tot 30 cm dieper dan de
wandstijlen.3 Aangezien de meeste constructiestijlen op Sterckwijck slechts tot 30 cm diep zijn,
waren op dat vlakniveau waarschijnlijk geen wandstijlen meer bewaard.

Huis 5001
Onderzoek
In het veld was niet duidelijk dat hier sprake was van een huisplattegrond. Dat er een structuur lag,
werd door de palencluster in werkput 191 wel vermoed. In werkput 190 is één paalkuil gezien die
op een lijn ligt met de oostelijke rij binnenstijlen van het huis.
Constructie
De kern wordt gevormd door twee rijen binnenstijlen, op sommige plaatsen aangevuld door
middenstijlen, gemiddeld 16 cm diep. De constructie is daarmee gecombineerd drie- en vierbeukig.
De binnenstijlparen staan 1,9 – 2 m uit elkaar en de afstand tussen de stijlen van één paar is
ongeveer 3,4 m. De stijlen per binnenstijlpaar zijn aan de overliggende zijden van de dwarsligger
geplaatst. De lengte en breedte van het huis kunnen niet met zekerheid worden gegeven omdat er
geen wandstijlen zijn aangetroffen. De kern is minimaal 6 bij 3,6 m. Wanneer naar de paalkuil in
werkput 190 wordt gekeken, is het niet
ondenkbaar dat het huis tot in deze werkput
heeft doorgelopen. In dat geval is het huis
minimaal 23,5 m lang. De plattegrond ligt
ongeveer noord-zuid georiënteerd, namelijk
NNW-ZZO. Van drie sporen is niet duidelijk of ze
tot de plattegrond gerekend mogen worden
(S191.7/10/14).
Noordelijk deel van H5001

Wanden
Er zijn geen wandstijlen aangetroffen dus van geen enkele wand kan de opbouw worden
gereconstrueerd. Vermoedelijk is alleen de dakdragende kern bewaard gebleven en heeft de wand
hier buiten gelegen.
Ingangen
Indien de sporen in werkput 190 inderdaad bij het huis horen, kan ten zuiden van het gebint één
paal als mogelijke ingangspaal worden aangewezen. Huizen van het type Zijderveld hebben
meestal een ingang in de beide korte wanden, eventueel geflankeerd door een rijtje ingangstijlen.
Parallellen
Type Zuiderveld, Midden-Bronstijd
Datering
Er zijn geen aardewerkscherven of andere vondsten aangetroffen waarmee de plattegrond
gedateerd kon worden. Evenmin zijn in de nabijheid van de structuur andere (dateerbare) sporen
aangetroffen. Een toewijzing aan de (vermoedelijk) Midden-Bronstijd is gedaan op basis van
overeenkomsten in paalzetting (huistype) met die van de huizen in Zijderveld.

3 Zie voor een beschrijving van de huizen uit Zijderveld: Arnoldussen 2008 en Arnoldussen & Theunissen 2014.
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Huis 5002
Onderzoek
De plattegrond ligt in werkput 50. Het abrupt eindigen van de structuur bij de putgrens geeft aan dat
mogelijk in de noordelijk gelegen werkput 184 en in de zuidelijke werkput 43 de sporen niet zijn
herkend. Het spoor dat op een rij met de westelijke binnenstijlen, aan de noordzijde van het huis
ligt, is in het veld geïnterpreteerd als een natuurlijke verstoring. Het feit dat dit spoor op 2,4 m van
het meest noordelijke gebint ligt, maakt het onwaarschijnlijk dat het hier een verkeerd
geïnterpreteerde constructiestijl van het huis betreft omdat de gebinten een zeer regelmatige
afstand van elkaar hebben. Aan de noordkant lijkt de begrenzing dus daadwerkelijk bij het
noordelijke gebint te liggen. In de zuidelijke werkput zijn veel (paal)kuilen aangetroffen maar deze
dateren vermoedelijk in de Romeinse tijd. Deze sporen waren groter en duidelijker in het veld,
waardoor de vagere bronstijdsporen net ten oosten ervan, waarschijnlijk zijn gemist.
Constructie
De kern bestaat uit minimaal vijf gebinten waarvan negen binnenstijlen zijn aangetroffen. De
gebinten staan 2,1 m uit elkaar en de stijlen per paar staan 3,3 m uit elkaar. De stijlen per
binnenstijlpaar zijn aan de overliggende zijden van de dwarsligger geplaatst. Indien de twee palen
aan de oostkant van het huis tot de wand gerekend worden is de plattegrond 6,3 m breed. De drie
kuilen die westelijk langs het huis liggen (zie onder ‘bijzondere elementen’) lijken de begrenzing van
het huis te vormen: S50.1 ligt ten noordwesten van het huis, S50.2 ter hoogte van de
noordwesthoek en S43.19 ten zuidwesten en mogelijk ter hoogte van de zuidwesthoek. In het
laatste geval zou dat betekenen dat in werkput 43 de sporen van de bronstijdplattegrond inderdaad
niet herkend zijn. De lengte van de plattegrond bedraagt minimaal 8,4 m wanneer naar de kuilen
wordt gekeken, zeker 15 m. Het huis ligt iets WNW-OZO georiënteerd.

Wanden
Alleen twee palen in de oostelijke lange wand kunnen worden aangewezen als mogelijke resten
van de wand. De stijlen waren in het veld geïnterpreteerd als natuurlijke verstoringen, maar ze
liggen op de juist plaats voor een wand.
Bijzondere elementen
Op de (vermoedelijke) noordwesthoek van het gebouw ligt een grote kuil (S50.2). In deze kuil is
een kleine 3 kg aan middenbronstijdaardewerk gevonden. Daarnaast zijn 1,4 kg natuursteen,
waaronder enkele kook- en slijpstenen, ruim 20 gram aan vuursteen (afslagjes??), 14 gram
botfragmentjes en enkele weefgewichten aangetroffen. Op 7 m ten zuidwesten van de plattegrond
ligt een tweede, vergelijkbare kuil (S43.19). In deze kuil is 3,2 kg middenbronstijdaardewerk
gevonden. Onder de 2,2 kg natuursteen bevond zich voornamelijk grind, maar daarnaast ook een
mogelijke wet-/polijststeen. Verder lag in de kuil nog 23,5 gr vuursteen gevonden, een enkel stukje
bot en ruim 20 gram houtskool. De kuil ten noorden van de plattegrond (S50.1) had vermoedelijk
een vergelijkbare vondstsamenstelling, maar dit spoor is alleen in het profiel onderzocht. Echter
alleen uit het profiel was reeds 800 gram aardewerk en 1,3 kg natuursteen verzameld.
Deze drie kuilen lijken de westrand van de huisplattegrond te begrenzen.
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Reparaties en verbouwingen
Twee paalkuilen in de zuidwesthoek van de plattegrond kunnen mogelijk als extra toevoegingen
worden beschouwd: een grote stijl aan de binnenzijde tegen de westelijke lange wand en een stijl
om het zuidelijke deel van de langsligger extra te ondersteunen.
Parallellen
De paalsporen zijn erg typerend voor het huistype Zijderveld, voorkomend in delen van het
rivierengebied, Noord- en Zuid-Holland en West-Friesland.
Datering
Er is slechts één scherf gevonden in de paalsporen die tot de constructie behoren. Enkele brokjes
zandsteen, kwartsbrekzie en gangkwarts zijn niet bewerkt en hebben verder geen daterende
waarde.
In de naastgelegen kuilen S50.2 en S43.19 is in totaal 6 kg aan Midden-Bronstijd aardewerk
gevonden. Gezien de ligging direct naast het huis worden de kuilen bij de gebruiksfase van de
huisplattegrond getrokken. Ook de Midden-Bronstijd kuil ten noorden van de plattegrond is
vermoedelijk gelijk met het huis in gebruik geweest.

Huis 5003
Onderzoek
Werkput 216 is een lange, smalle, west-oost georiënteerde werkput, die is aangelegd om een
doorlopend profiel over het gehele terrein te hebben. Dit was één van de laatste werkputten van de
eerste campagne op Sterckwijck en diende om het beeld van het landschap inzichtelijk te krijgen.
Rond een sporencluster zoals bij huis 5003, werd daarom niet uitgebreid.
Constructie
De dakconstructie wordt gevormd door binnenstijlparen die het huis een driebeukige indeling
geven. De stijlparen staan 1,9 m uit elkaar en de middenbeuk (dus de afstand tussen de stijlen per
paar) is 3,2 m. De stijlen per binnenstijlpaar zijn aan de overliggende zijden van de dwarsligger
geplaatst. De binnenstijlen hebben een gemiddelde diepte van 23 cm. Het huis ligt ongeveer noordzuid georiënteerd, namelijk NNW-ZZO.
Wanden
Er is één stijl ca. 65 cm ten westen van de binnenstijlen
aangetroffen die mogelijk een wandstijl kan zijn. Daardoor zou
het huis een breedte hebben van 4,5 m. Dit is echter smal voor
een huis van het type Zijderveld. Bovendien ligt aan de
oostkant van de binnenstijlen een kuil, die midden onder de
wand zou verdwijnen. De westelijke paal wordt daarom niet als
wandstijl geïnterpreteerd. Dat betekend dat er geen sporen van
wanden zijn aangetroffen.

Parallellen
Evenals de overige huizen op dit deel van het terrein is hier sprake van het huistype Zijderveld.
Datering
Het huis kan alleen worden gedateerd volgens het huistype, te weten in de Midden-Bronstijd. De
enige vondsten die zijn aangetroffen waren enkele brokjes kwartsiet, mogelijk het restant van een
gebarsten kooksteen in de middelste, westelijke binnenstijl. Deze hebben geen daterende waarde.
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Huis 5004
Onderzoek
De plattegrond ligt verspreid over twee werkputten die gedurende twee verschillende campagnes
zijn opgegraven. Werkput 18 (noordelijke put) is in de eerste campagne onderzocht en werkput 300
(de zuidelijke put) is in de tweede campagne opgegraven. Ook bij dit huis is duidelijk dat de
verbruining grote invloed heeft gehad op het aantreffen van sporen. Er ontbreken een groot aantal
constructie-elementen.

Constructie
Er is sprake van een driebeukige constructie met binnenstijlparen die op 1,95 m afstand van elkaar
staan. De stijlen per paar staan ongeveer 3,7 m uit elkaar. Wanneer een grid van 1,95 bij 3,7 m
over de sporen heen wordt gelegd wordt duidelijk welke sporen tot de kern behoren. Op die manier
mogen negen binnenstijlparen verwacht worden. Er zijn echter slechts zes van dergelijke ‘stijlparen’
aanwijsbaar, waarvan bij slechts één paar daadwerkelijk de beide palen zijn herkend! De stijlen per
binnenstijlpaar zijn aan de overliggende zijden van de dwarsligger geplaatst. Op twee plaatsen in
het gebouw kan op de middenas van het huis een aanvullende middenstijl worden aangewezen: bij
het meest noordelijke gebint, en in het midden van de plattegrond. De constructiestijlen zijn
gemiddeld 16 cm diep. Er zijn enkele palen aan te wijzen die mogelijk tot de wand behoren. In dat
geval is de plattegrond 17,6 m lang en 5,3 m breed. Het huis ligt ongeveer noord-zuid georiënteerd,
te weten NNW-ZZO.
Wanden
Twee palen in de lange wanden aan de noordkant van het huis zijn mogelijk de enige resten van
een wandconstructie. Ook de twee palen in de zuidelijke korte wand kunnen tot de wand worden
gerekend. Dit zijn echter te weinig palen om de wandconstructie te reconstrueren. De vier palen zijn
gemiddeld 12 cm diep.
Ingangen
Twee palen op 90 cm van elkaar in de zuidelijke korte wand kunnen de plaats van de ingang
aangeven. Er zijn echter ook tal van andere mogelijke plaatsen om een ingang te reconstrueren. Zo
hebben er vermoedelijk ook in de lange wanden ingangen bestaan.
Parallellen
De plattegrond behoort tot huizen van het type Zijderveld, die in de Midden-Bronstijd worden
gedateerd.
Datering
Uit de sporen van het huis zelf is alleen wat aardewerk, natuursteen en houtskool afkomstig. In de
tweede westelijke binnenstijl vanaf het noorden is een mogelijke klopsteen gevonden. Aan
dateerbaar materiaal is één bodemfragment aardewerk voorhanden. Deze kan gedateerd worden
in de Midden-Bronstijd.
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Huis 5005
Onderzoek
De plattegrond ligt verdeeld over werkput 10 (noordzijde) en werkput 175 (zuidzijde). Er is duidelijk
een verschil in interpretatie geweest bij het aanleggen. In de zuidelijke werkput 175 zijn de
dakdragende constructiestijlen duidelijk onderscheiden. In de noordelijke werkput zijn juist andere
sporen en kuilen ingekrast en zijn de dakdragende stijlen (of een deel ervan) niet gezien.
Constructie
De kern van de plattegrond bestaat uit twee rijen binnenstijlen van gemiddeld 16 cm diep. De rijen
staan 3,1 m uit elkaar en de stijlparen staan tussen de 1,8 en 2 m uit elkaar. Er zijn zeven duidelijke
stijlparen herkend. De stijlen van het vijfde, zesde en zevende stijlpaar verspringen iets ten
opzichte van elkaar, waaruit kan worden afgeleid dat deze aan weerszijden van de dwarsligger zijn
geplaatst. Aan weerszijden van de rijen binnenstijlen zijn aan de noordkant enkele mogelijke
wandstijlen zichtbaar. Wanneer het regelmatige patroon van binnenstijlparen naar het noorden
wordt doorgetrokken kan het dak door zeker elf gebinten zijn gedragen. Het huis is 4,9 m breed en
20,5 m lang en ligt NNW-ZZO georiënteerd.
Wanden
Aan de noordkant van de plattegrond zijn enkele stijlen gezien die de wand lijken te vormen van het
huis. De stijlen liggen op ca 2,1 m afstand van elkaar en zijn gemiddeld 18 cm diep. Dit is
opvallend, omdat bij alle overige bronstijdhuizen de wandstijlen ondieper zijn dan de kernstijlen, en
meestal geheel ontbreken. De symmetrie van de wandstijlen ten opzichte van de kern maakt echter
dat ze wel tot de plattegrond worden gerekend. De ligging van de beide kopse wanden is niet
bekend.

Bijzondere elementen
Aan de noordkant van het huis zijn enkele kuilen aangetroffen. In geen van de kuilen is echter enig
vondstmateriaal aangetroffen, en het vermoeden bestaat dat hier sprake is van enkele (verkeerd
geïnterpreteerde) natuurlijke verstoringen.
Parallellen
Het huis behoord tot de het huistype Zijderveld uit de Midden-Bronstijd.
Datering
Slechts in één paalkuil zijn enkele bronstijdscherven aangetroffen. De datering is daardoor
Bronstijd, wat iets kan worden versmald tot Midden-Bronstijd aan de hand van het huistype.
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Huis 5006
Onderzoek
De plattegrond ligt noord-zuid over drie werkputten uitgestrekt. Van noord naar zuid zijn dat:
werkput 26, 165 en 166. In alle drie de putten zijn sporen van de plattegrond herkend, dus het
vermoeden is dat hier weinig sporen van het huis ontbreken.
Constructie
De plattegrond heeft een driebeukige indeling met minimaal acht, mogelijk oorspronkelijk elf
binnenstijlparen. Van vijf stijlparen zijn beide stijlen aangetroffen, van drie slechts één. De
binnenstijlen zijn gemiddeld 15 cm diep en zijn per paar aan de overliggende zijden van de
dwarsligger geplaatst. Het huis heeft een 3,4 m brede middenbeuk, en 1,35 m brede zijbeuken. De
totale breedte is daarmee 6,1 m. De lengte is minimaal 23,3 m. De afstand van het
(geprojecteerde) noordelijkste binnenstijlpaar tot de kopse wand is 1,2 m. Wanneer dit aan de
zuidkant wordt opgeteld is de totale lengte van het huis 24,5 m. De oriëntatie is ongeveer noordzuid.
Wanden
Aan de westkant van het huis is, naast enkele paalkuilen, het restant van een wandgreppel
aangetroffen. Hieruit kan worden afgeleid dat het huis rondom vermoedelijk een wandgreppel had
met daarin geplaatste wandstijlen. De wandsporen zijn gemiddeld 10 cm diep. De locatie van de
zuidelijke kopse wand is niet bekend.

Dak
Het huis had in ieder geval aan de noordkant vermoedelijk een schilddak.
Ingangen
Aan de noordkant van het huis zijn enkele sporen te zien die kenmerkend zijn bij huizen van het
type Zijderveld: de ingang wordt geflankeerd door een rijtje palen die naar buiten toe iets wijd
uitlopen, zodat de ingang aan de buitenkant breder is dan aan de binnenkant. De westelijke helft
van deze ingang is door een recente verstoring vergraven.
Binnenindeling
Met name in de zuidelijke helft van het gebouw zijn in de binneninrichting een aantal extra sporen
aangetroffen. Mogelijk was hier een binnenwand geplaatst, al is een noord-zuid georiënteerde
wand niet voor de hand liggend in een dergelijk gebouw.
Parallellen
De plattegrond betreft een huis van het type Zijderveld.
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Datering
Uit de paalkuilen die met zekerheid tot het huis behoren, zijn slechts enkele aardewerkscherven
geborgen. Ze kunnen niet nader worden gedateerd dan in de Bronstijd. Er zijn vervolgens twee
groepen sporen aan te wijzen: sporen die wat vroeger, namelijk in de Midden-Bronstijd dateren, en
sporen die eerder in de Late Bronstijd gedateerd moeten worden. Een kuil op de noordoosthoek
van het huis dateert in de Midden-Bronstijd (S26.9). Enkele kuilen lijken een datering in de Late
Bronstijd te hebben (S26.8 en S165.53). De vier kleine scherfjes die in B5001 zijn aangetroffen
wijzen naar de Late Bronstijd of (Vroege) IJzertijd. Een datering aan de hand van het aardewerk
binnen en buiten het huis, lijkt voorlopig in de Midden- of Late Bronstijd te vallen. Aangezien de
oriëntatie van H5006 iets afwijkt van de overige huizen (namelijk meer noord-zuid dan NNW-ZZO),
is wellicht te spreken van een latere bewoningsperiode.

Huis 5007
Onderzoek
De structuur ligt deels in werkput 169 in het noorden en werkput 168 in het zuiden. In de verder
zuidelijk gelegen werkput 167 mogen ook nog delen van het huis worden verwacht, maar deze zijn
niet aangetroffen.
Constructie
De kern van het gebouw bestaat uit een driebeukige constructie, op twee plaatsen aangevuld met
een middenstijl. De afstand tussen de stijlen per paar is ongeveer 3,2 m en de stijlen zijn aan de
overliggende zijden van de dwarsligger geplaatst. De zijbeuken zijn 85 cm breed. De noordelijke vijf
binnenstijlparen staan 1,9 tot 2 m uit elkaar. Het zesde tot en met het negende stijlpaar staan 1,5
tot 1,6 m uit elkaar. Een opvallend verschil tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het huis
is de diepte van de sporen. Wanneer alleen naar de binnenstijlen en middenstijlen wordt gekeken,
is de gemiddelde diepte 12 cm. Het gemiddelde van de noordelijke vier gebinten en de middenstijl
is echter 16 cm, tegenover gemiddeld 7 cm voor de zuidelijke vijf gebinten en de middenstijl. De
totale lengte van het huis zoals hier gereconstrueerd is 15,4 m, de zuidelijke kopse kant is niet
aangetroffen. De breedte van het gebouw is 4,9 m.

Ingangen
Ingangen zijn niet met zekerheid aan te wijzen. Vermoedelijke heeft er in de noordelijke korte zijde
een ingang bestaan.
Binnenindeling
Zoals gezegd is de noordkant van het gebouw zwaarder, ruimer en symmetrischer opgezet met
bredere traveeën en diepere paalkuilen dan de zuidkant van het gebouw. Mogelijk is dit een
weerspiegeling van de gebruiksfunctie, met een beter gefundeerd woondeel en een minder zwaar
opgezet staldeel.
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Bijzondere elementen
Binnen het noordelijke deel van het huis zijn vier grote kuilen aangetroffen die gedurende de
bewoningsfase van het huis in gebruik kunnen zijn geweest. Er komen geen bijzondere vondsten
uit de kuilen, afgezien van drie stukjes slak in S169.33.
Ten westen van het huis zijn twee grote silo’s aangetroffen. In S5005 (S169.19) zijn ca. 170
scherven aardewerk aangetroffen uit de Midden-Bronstijd. Daarnaast is een weefgewicht, een
kleine hoeveelheid natuursteen met onder ander een maalsteen en wat vuursteen aangetroffen. In
S5004 (S169.20/168.19) is een vergelijkbare samenstelling aan vondstmateriaal aangetroffen: ca.
180 scherven midden-bronstijdaardewerk, enkele stukken natuursteen waaronder een slijpsteen en
wat vuursteen.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het type Zijderveld.
Datering
Het aardewerk afkomstig uit de paalkuilen die bij het huis behoren zijn niet nader te dateren dan de
Bronstijd. De twee silo’s naast het huis maken echter deel uit van het erf en zijn in de MiddenBronstijd gedateerd.
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2.3

IJzertijd

Huis 4001
Onderzoek
De plattegrond bevindt zich geheel in werkput 147 maar is in het veld niet als zodanig herkend.
Midden in het huis lag een recente verstoring, waardoor de tegenhanger van binnenstijl S60 lijkt te
zijn vergraven.
Constructie
De kleine plattegrond heeft afmetingen van 13,3 bij 6,1 m. Het meest westelijke gebint lijkt mede
ondersteund door een middenstijl. De draagconstructie is lastig te reconstrueren, maar lijkt
driebeukig. Vanwege enkele (ondiepe) stijlen op de middenlijn van de plattegrond is een
vierbeukige constructie in het westelijke deel van het huis niet uit te sluiten. Van sporen S10 en S60
zijn de tegenhangers niet aangetroffen. De dakdragende palen zijn gemiddeld 17 cm diep. De
plattegrond is ongeveer oost-west georiënteerd.
Wanden
De wanden bestaan uit dubbele rijen wandstijlen, maar er is geen regelmaat aanwijsbaar wat
betreft alternerende of paarsgewijs geplaatste stijlen. De wandstijlen zijn gemiddeld 10 cm diep.
Van de westelijke wand zijn alleen de hoeken aangetroffen. Een alternatieve interpretatie is
mogelijk waarbij de onregelmatig geplaatste palen zowel wand- als buitenstijlen
vertegenwoordigen.

Dak
Aan de beide kopse kanten van het huis staat het dakdragende gebint op 70 cm voor de wand. In
het westelijke gebint is bovendien sprake van een middenstijl die waarschijnlijk de nok heeft
ondersteund. Een afstand van 70 cm vanaf de nok naar de wand is te kort voor een zijschild, dus
mag voor beide zijden van de plattegrond worden uitgegaan van een zadeldak.
Ingangen
In de beide lange wanden heeft een ingang gelegen ten oosten van de middenstijl S147.55.
Binnenindeling
Het huis wordt in twee ongelijke delen verdeeld door de locatie van de ingang. Vanaf het midden
van de ingang gemeten is het westdeel 5,5 en het oostdeel 7,9 m lang. Ten westen van de ingang
bevat de plattegrond meer stijlen in het interieur van het huis (mogelijk een vierbeukige
interpretatie?) en ten oosten van de ingang staan de binnenstijlen verder uit elkaar. Een functionele
indeling van de twee ruimtes is niet te geven aangezien er geen stalboxen of haardplaatsen zijn
aangetroffen.
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Parallellen
Huizen van het type St. Oedenrode/Oss-Ussen 2B hebben een centrale middenstijl ter aanvulling
op de binnenstijlen en dateren in de Vroege IJzertijd.4 Deze mogen wellicht worden geïnterpreteerd
als een aanvullend bouwkundig kenmerk bij een hoofdzakelijk driebeukige constructie. De huizen
van Oss-Ussen 2B vertonen een gelijkenis met de huizen van het ‘overgangstype Hijken’ en met
die van het type ‘Een’.5 Parallellen kunnen verspreid over het land worden aangewezen,
bijvoorbeeld in Someren, Peelo en Wijk bij Duurstede.6 Het huis vertoont binnen Sterckwijck de
sterkste overeenkomst met H4009.
Datering
In S30 (meest noordwestelijke binnenstijl) is een scherf aardewerk aangetroffen met een stafband
en vingerindrukken uit de Late Bronstijd. Dit is wellicht afkomstig uit een vergraven bronstijdspoor,
want de overige sporen en vondsten geven geen aanleiding tot een datering in de Bronstijd. In S42,
S60 en S61 zijn enkele besmeten scherven aangetroffen die vermoedelijk in de Midden-IJzertijd
dateren. Op het erf van H4001 ligt een waterput (W4002) die in de vroege Midden-IJzertijd dateert.
De combinatie van het aardewerk, de datering van de nabij gelegen waterput en de bouwtradities
uit de Vroege IJzertijd maken een datering in de vroege Midden-IJzertijd het meest waarschijnlijk.

Huis 4002
Onderzoek
De plattegrond bevindt zich op de grens van werkputten 137 en 139 en was in het veld niet als een
huis herkend. Wel heeft men gemeend een aantal spiekers te onderscheiden.
Constructie
Er is sprake van een driebeukig huis met acht gebinten, waarvan het eerste gebint in de westelijke
kopse kant. Het huis is 13,5 m lang bij 6,3 m breed. De meeste traveeën variëren in breedte tussen
0,9 en 2,4 m. Alleen de derde travee is breder, namelijk 3,5 m. De binnenstijlen zijn gemiddeld 15
cm diep. De binnenstijlen staan per gebint niet exact tegenover elkaar, maar verspringen iets. Dit
betekent dat de dwarsliggers niet bovenop de binnenstijlen zijn bevestigd maar aan de zijkant. De
plattegrond heeft ongeveer een oost-west oriëntatie. Ruim 4,5 m ten oosten van het huis zijn twee
diepe stijlen en enkele palen zichtbaar (o.a. put 139, S98 en 99) die mogelijk bij de plattegrond
horen. Zeker is dit echter allerminst.

4 Schinkel 1998, 190-192; Hiddink 2014; Waterbolk 2009, 54-56. Door Lanting en Van der Plicht (2003, 166-168) type
‘Een/Kleuvenveld’ genoemd.
5 Huijts 1992, 56-57. Waterbolk 2009, 54.
6 Kortlang 1999, 177; Huijts 1992, 68; Hessing 1989, 302.
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Wanden
De noordelijke wand is het meest duidelijk. Het huis heeft enkele rijen wandstijlen, af en toe
aangevuld met een dubbele wandstijl. De westelijke kopse kant is halfrond met een gebint in de
kopse kant.
Dak
Het dak is aan de westkant voorzien van een schilddak en aan de oostkant van een zadeldak.
Ingangen
In de beide lange wanden is een dubbele wandstijl zichtbaar, midden in de derde travee.
Vermoedelijk hebben hier twee ingangen tegenover elkaar gelegen, aan één zijde geflankeerd door
een dubbele wandstijl. Door de twee dubbele stijlen te spiegelen kan een ingang van 1,3 m breed
worden gereconstrueerd.
Binnenindeling
De ingangen en de brede derde travee splitsen het huis in twee ongelijke delen van 5,3 en 8,2 m
lang. De westelijke kant van het huis vormt het woongedeelte. De oostelijke kant van de
plattegrond, opgedeeld in smalle traveeën, vormt het stalgedeelte. Tussen de binnenstijlen stond
het vee.
Reparaties en verbouwingen
Het derde stijlpaar kan mogelijk een extra toevoeging zijn geweest ter ondersteuning van de
langsliggers. Dat verklaart waarom ze sterker ten opzichte van elkaar verspringen dan alle overige
stijlparen, omdat ze in dat geval geen vast gebint hoefden te vormen.
Parallellen
Van de huistypen uit Oss-Ussen komt de draagconstructie van type 1a overeen, driebeukig met
een enkele rij wandstijlen.7 Oss-Ussen 1a wordt echter in de Midden-Bronstijd gedateerd en
daarvan is hier geen sprake. Oss-Ussen type 3a heeft eveneens een driebeukige constructie en
8
komt qua omvang overeen met H4003, maar heeft dubbele wandstijlen. In Breda zijn vergelijkbare
huizen aangetroffen die bij type ‘De Horden B’ worden ingedeeld en in de Vroege IJzertijd zijn
gedateerd.9
Sterke overeenkomsten zijn te vinden met het type Fochteloo A, maar de kenmerkende
ingangspartij ontbreekt.10 Dit type wordt gedateerd in de Midden-IJzertijd, doorlopend tot in de Late
IJzertijd. De variant Hijken en de overgang naar het type Fochteloo zoals benoemd door Huijts lijkt
van toepassing.11 Dit zijn eveneens typen uit de Midden- en Late IJzertijd.
Het lastige van deze plattegrond is dat er verschillende kenmerken aanwijsbaar zijn die
overeenkomsten vertonen met verschillende huistypen: een driebeukige constructie, enkele rij
wandstijlen, een onderscheid tussen twee huisdelen door een bredere travee in het midden en een
ingangspartij (die echter niet, zoals bij huizen van het type Hijken, zéér karakteristiek te noemen
zijn)12. Bovendien ligt dit huis in een gebied dat wordt gekenmerkt door ‘palenzwermen’, wat juist
veel in de Midden-IJzertijd voorkomt.
Binnen plangebied Sterckwijck vertoont de plattegrond grote overeenkomsten met H4003, H4004,
H4012 en H4017.
Datering
In slechts twee sporen zijn scherven aangetroffen, waarvan één slechts gruis. De fragmentjes
konden aan de Midden- of de Late IJzertijd worden toegeschreven. Aardewerk afkomstig uit
spiekers in de directe omgeving van de plattegrond zijn overwegend handgevormd met

7 Schinkel 1998, 190-191.
8 NAR 13. Van het Oss-Ussen type 3A is aanvankelijk slechts één exemplaar aangetroffen waarvan geen datering bekend is.
Lijkt een variant op type 2. Schinkel 1998, 192.
9 Breda Steenakker, huis 2 en huis 16: Berkvens 2004, 106-108.
10 Waterbolk 2009, 68-69; Huijts 1992, 72-91.
11 Huijts 1998, 89-97.
12 Huijts 1998. 77.
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potgruismagering en dateren in de IJzertijd, mogelijk Midden-IJzertijd. Bij het vergelijken van
materiaal uit de noordelijke huizencluster en meer zuidelijkere huizenclusters kon hetzelfde
materiaal zoals aangetroffen in H4002 ook worden gevonden in H4036. Daarnaast leek het
materiaal uit H4035 op het materiaal uit H4004. De beide huizen H4035 en H4036 zijn in de
Midden-IJzertijd gedateerd.
Het huis kan an sich niet nader worden gedateerd dan Midden- of Late IJzertijd, maar naar
analogie met H4004 en het aardewerk verder zuidelijk op het terrein wordt een datering in de
Midden-IJzertijd vermoed.

Huis 4003
Onderzoek
De huizen H4003 en H4004 liggen te midden van een grote concentratie paalsporen die zich
uitstrekt over twee putten (199 en 210). Het betreft waarschijnlijk twee huisplattegronden en een
aantal bijgebouwtjes, in de vorm van spiekers. De palenzwerm lijkt aan de zuidoostkant van de
putten door te lopen maar dit viel buiten het onderzoeksareaal.

Constructie
Het betreft een driebeukige huisplattegrond van 17,5 m lang en 6,75 m breed. Er zijn acht gebinten
aangetroffen. Alleen de zuidoostelijke paal van het achtste stijlpaar ontbreekt. De vier oostelijke
stijlparen zijn ondieper (gemiddeld 11 cm) dan de westelijke (gemiddeld 26 cm). Het vierde gebint
valt op doordat de twee stijlen dichter op elkaar staan dan alle overige binnenstijlen.
De traveeën zijn ca. 1,5 - 2 m breed, behalve de tweede tot en met de vierde travee, deze meten
respectievelijk 2,6, 4,3 en 3,1 m. Het huis wijkt iets af van een west-oost oriëntatie.
Wanden
De wanden bestaan uit enkele rijen paalkuilen, in diepte variërend van 5 tot 30 cm diep, gemiddeld
17 cm. De westelijke kopse kant is halfrond en wordt gevormd door de wandstijlen en de westelijke
twee gebinten, die dicht op elkaar zijn geplaatst. De wand lijkt hierdoor extra verzwaard. Van de
oostelijke kopse kant zijn alleen de hoekpalen aangetroffen.
Dak
Aan de westkant is het dak bedekt geweest met een schilddak. Aan de oostkant waarschijnlijk met
een zadeldak, vanwege de korte afstand van het laatste gebint tot de wand.
Ingangen
Een duidelijke ingang is niet aanwijsbaar, hoewel meerder onderbrekingen in de wanden mogelijke
locaties voor ingangen kunnen zijn geweest.
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Binnenindeling
Het vierde gebint staat duidelijk apart van de overige stijlparen, zowel in diepte als in locatie; de
stijlen zijn dieper en dichter op elkaar geplaatst. Dit gaat mogelijk samen met een functionele
scheiding tussen woon- en stalgedeelte in het huis. In het westelijke deel van het huis staan de
gebinten verder uit elkaar waardoor een open ruimte ontstaat voor het woongedeelte (vanaf de
westwand 8,1 m lang). De dicht op elkaar geplaatste gebinten aan de oostkant vormen het 9,4 m
lange stalgedeelte.
Parallellen
Deze plattegrond vertoont sterke overeenkomsten met huizen H4002, H4004, H4012 en H4017. Dit
huis kan eveneens niet duidelijk aan een type worden toegeschreven (zie H4002). Vermoedelijk is
sprake van de variant Hijken of type Fochteloo, uit de Midden- of Late IJzertijd.
Datering
Het merendeel van de scherven is in de Midden-IJzertijd gedateerd. Bijna alle scherven zijn met
potgruis gemagerd en een aantal was grof besmeten. Een scherfje uit de Late Middeleeuwen wordt
als intrusie beschouwd. Het huis overlapt met H4004, maar geen van de sporen oversnijden
waardoor niet duidelijk is welk huis ouder is. Het aardewerk van de beide huizen is vergelijkbaar, al
is uit H4003 een minder grote hoeveelheid afkomstig (16 scherven vs. 65). Aangezien men bij de
nieuwbouw van een huis op dezelfde locatie de ondergrond dient op te schonen waarbij
nederzettingsafval in de uitgetrokken palen verdwijnt valt te beargumenteren dat H4004 ouder is. In
ieder geval wordt H4003 in de Midden-IJzertijd gedateerd.

Huis 4004
Onderzoek
De huizen H4003 en H4004 liggen te midden van een grote concentratie paalsporen die zich
uitstrekt over twee putten (199 en 210). Het betreft waarschijnlijk twee huisplattegronden en een
aantal bijgebouwtjes, in de vorm van spiekers. Mogelijk loopt de plattegrond nog verder richting het
zuiden buiten de putgrenzen.

Constructie
De gecombineerde twee- en driebeukige constructie wordt gedragen door zeven gebinten en twee
middenstijlen, aangevuld door vier stijlen in de noordelijke kopse kant. Ze hebben een gemiddelde
diepte van 23 cm. De middenbeuk is aan de noordkant ca. 3,5 m breed en in het midden van het
huis bijna 4 m. De plattegrond overspant ruim 16 m in lengte en 6,8 m in breedte. De traveeën zijn
van min of meer gelijke afmeting (ca. 1,7 m) behalve de derde (2,2 m) en de vijfde (2,6 m). De
zevende travee (tussen het zesde gebint en de eerste middenstijl) is slechts 70 cm breed. De
plattegrond heeft een NW-ZO oriëntatie.
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Wanden
De noordelijke kopse kant loopt iets rond, tot aan het tweede gebint, vanwaar de lange wanden
beginnen. In de noordelijke wand zijn vier diepe stijlen aangetroffen die tot de dakdragende
constructiestijlen worden gerekend. De wanden bestaan uit enkele rijen palen met een gemiddelde
diepte van 14 cm. Van de zuidelijke kopse kant zijn geen palen aangetroffen. Wellicht bevond de
korte wand zich ten hoogte van het laatste gebint, maar de wand kan ook iets verder zuidelijk,
buiten de putwand hebben gelegen.
Dak
Op de noordelijke, ronde wand heeft een schilddak gelegen. Indien de zuidelijke kopse wand langs
of net voorbij het zevende gebint lag, is hier sprake van een zadeldak.
Ingangen
Een duidelijke ingang is niet aanwijsbaar, hoewel meerder onderbrekingen in de wanden mogelijke
locaties voor ingangen kunnen zijn geweest. In de noordelijke kopse wand lag mogelijk een smalle
ingang van ca. 80 cm breed, geflankeerd door twee diepe wandstijlen.
Binnenindeling
De vijfde travee is breder dan de overige traveeën. Hier kan echter geen functionele verklaring voor
worden gevonden. Het zuidelijke deel van het huis is anders ingericht door de twee middenstijlen,
maar ook hier is geen verklaring voor.
Bijzondere elementen
Uit één wandstijl, S210.320 met een doorsnede van 30 cm en een diepte van 12 cm komt een grote
hoeveelheid handgevormd aardewerk dateerbaar in de Midden-IJzertijd (vnr 6153 en 6157). Het
betreft minimaal drie individuen waarvan twee 2-ledige besmeten potten en een 3-ledige fles met
een gepolijste hals. Een tweede spoor met bijzondere inhoud is de oostelijke stijl van het zesde
gebint. Hierin is naast een scherf uit de Midden-IJzertijd, ca. 650 gram botmateriaal aangetroffen
(vnr 5571).
Reparaties en verbouwingen
De dichtheid van de opeen geplaatste palen in de kopse wand wijst op het bijplaatsen van enkele
palen ter reparatie/versteviging van de wand. Hetzelfde geldt voor enkele palen in en langs de
lange wanden. Mogelijk kan de tweebeukige constructie aan de zuidzijde worden geïnterpreteerd
als een ca. 4,5 m lange aanbouw.
Parallellen
De hoofdconstructie van de plattegrond is vergelijkbaar met die van H4002, H4003, H4012 en
H4017. Met name de afmetingen van het huis en de afgeronde kopse wand aan één uiteinde maakt
ze uiterlijk sterk overeenkomstig. H4004 is echter het enige huis dat aanvullende middenstijlen
heeft. Voor parallellen zie H4002.
Datering
Het meeste aardewerk uit de sporen is niet nader te dateren dan in de IJzertijd, maar een klein deel
kan in de Midden-IJzertijd worden gedateerd. Met name het hierboven beschreven aardewerk uit
S320 is duidelijk in de Midden-IJzertijd te plaatsen. Het huis overlapt met H4003, maar geen van de
sporen oversnijden waardoor niet duidelijk is welk huis ouder is. Het aardewerk van de beide
huizen is vergelijkbaar, al is uit H4003 een minder grote hoeveelheid afkomstig (16 scherven vs.
65). Aangezien men bij de nieuwbouw van een huis op dezelfde locatie de ondergrond dient op te
schonen waarbij nederzettingsafval in de uitgetrokken palen verdwijnt valt te beargumenteren dat
H4004 de oudste van de twee is.
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Huis 4005
Onderzoek
In het noorden van de werkputten 198 en 211 liggen de huizen 4005 en 4017 deels in deze putten
en deels in proefsleuf 14 uit 2001. De sporen uit de proefsleuven zijn niet (of slechts sporadisch)
gecoupeerd, dus zijn er geen dieptes of vondsten bekend.
Constructie
Het huis is 18,3 m lang bij 6,8 m breed. De binnenindeling bestaat uit een tweebeukige
dakdragende constructie met vijf of zes middenstijlen, afhankelijk van het al dan niet meetellen van
de stijl in de kopse kant. De dubbele stijlen, zowel in de wand als de eerste middenstijl binnen de
wand, worden geïnterpreteerd als extra ondersteuning van de daklast aan de noordelijke kopse
kant. De constructiestijlen zijn gemiddeld 14 cm diep. De oriëntatie van het huis is NNW- ZZO.

Wanden
De wanden zijn opgebouwd uit een enkele rij wandstijlen met een gemiddelde diepte van 12 cm.
De wandstijlen staan tussen 1,5 en 2 m uit elkaar.
Dak
Aan de noordkant is sprake van dubbele, of vervangen middenstijlen tot in de korte wand, wat een
indicatie is voor een zadeldak. Op de zuidkant van het huis heeft een schilddak gelegen met een
eindschild van 3,2 m.
Ingangen
De wanden vertonen overal 1,5 tot 2 m brede onderbrekingen, waardoor één ingang niet duidelijk
aanwijsbaar is. In de zuidelijke kopse kant kan tussen de twee wandstijlen een 1,9 m brede ingang
worden gereconstrueerd.
Reparaties en verbouwingen
De dubbele middenstijlen in de noordkant van het gebouw wijzen op een reparatiefase. Mogelijk is
naast de twee middenstijlen een extra stijl geplaatst. De westelijke van de beide palen ligt niet op
de centrale as van het gebouw. Dat de paal iets naast de centrale as is gezet kan worden
geïnterpreteerd als een toevoeging op de dakconstructie, eerder dan het vervangen van een
constructie-element.
Als we ervan uitgaan dat het dubbele middenstijlpaar dat net binnen het huis ligt later is
toegevoegd dan valt de oorspronkelijke plattegrond uiteen in traveeën van 3,2 tot 4,9 m. Het
dubbele stijlpaar verdeelt de eerste travee echter in twee smalle traveeën van 1,4 en 1,9 m breed.
Deze onregelmatigheid kan worden geïnterpreteerd als een reparatie.
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Parallellen
Tweebeukige plattegronden in zuidelijk Nederland kunnen meestal worden ingedeeld bij de types
Haps/Oss-Ussen 4 (Midden- en Late IJzertijd), Oss-Ussen 5 (Late IJzertijd) en de variant OssUssen 5/Alphen-Ekeren (Late IJzertijd en Romeinse tijd). H4005 ontbeert het echter aan duidelijke
typologische overeenkomsten met deze huizen. In de Vroege IJzertijd worden door het gehele land
met name drie- en vierbeukige plattegronden aangetroffen dus een vergelijking met een typologie
uit die periode is onwaarschijnlijk. De afmetingen van H4005 komen sterk overeen met het
overlappende huis H4017 en het verder noordelijk gelegen H4004 is gedeeltelijk tweebeukig.
Binnen Sterckwijck heeft slechts één plattegrond een overeenkomstige constructie: H4020.
Vooralsnog lijken beide huizen een lokale variant (mengvorm) van de heersende bouwtradities in
het gebied.
Datering
De ligging van H4005 parallel aan, en overlappend met het driebeukige H4017 suggereert een
opvolging in bewoningsfasen. Er zijn geen oversnijdingen met de sporen van H4017. In de
paalkuilen van het huis is uitsluitend handgevormd ijzertijdaardewerk aangetroffen. H4017 is (op
basis van typologische kenmerken) in de Midden-IJzertijd gedateerd en H4020, in kernconstructie
overeenkomende met H4005, in de Late IJzertijd. Uit de afwijkende oriëntatie van H4004, H4005
en H4017 kan worden afgeleid dat deze huizen gedurende dezelfde periode of tenminste
aansluitend op elkaar gebouwd zijn. Aan de hand van de nabij gelegen structuren wordt een
datering in de Midden-IJzertijd gesuggereerd.

Huis 4006
Onderzoek
De plattegrond valt gedeeltelijk buiten het opgegraven areaal. Dit deel van de opgraving wordt
gedomineerd door spiekers. Tussen de spiekers door valt H4006 te ontdekken.
Constructie
Er is sprake van een driebeukig huis van 6,4 m breed en meer dan 9,5 m lang. De binnenstijlen van
de westelijke twee gebinten staan ruim 3 m uit elkaar, het derde stijlpaar staat nog geen 2 m uit
elkaar. Het eerste gebint staat in de westelijke kopse wand. De dakdragende stijlen zijn gemiddeld
17 cm diep. Het huis is ongeveer oost-west georiënteerd.

Wanden
De lange wanden bestaan uit enkele rijen palen, al zijn slechts enkele wandstijlen aangetroffen. De
wandstijlen zijn gemiddeld 13 cm diep.
Dak
De westkant van het huis was voorzien van een zadeldak.
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Bijzondere elementen
Een kuil (K4031), halverwege de zuidelijke lange wand van het huis, bevatte meer dan 150 stuks
aardewerk en een aantal keramische voorwerpen. Het minimum aantal aardewerken voorwerpen in
de kuil is dertien stuks, en deze stukken kunnen in de late Vroege IJzertijd en de vroege MiddenIJzertijd worden gedateerd. De kuil ligt gedeeltelijk in de wand en wordt oversneden door één
wandstijl. K4031 is daarom ouder dan het huis.
Parallellen
De variabele breedte van de gebinten en de enkele rij wandstijlen maken dat het huis sterk lijkt op
de huizen H4002, H4003, H4012 en H4017. Zie omschrijving van de parallellen bij H4002.
Datering
Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de sporen van het huis. In de sporen van de spiekers
die rondom het huis liggen zijn alleen enkele scherven aangetroffen die niet nader kunnen worden
gedateerd dan IJzertijd. Aan de hand van de datering van K4031 mag het huis vermoedelijk in de
Midden-IJzertijd worden gedateerd.

Huis 4007
Onderzoek
De noord-zuid georiënteerde werkput 212 was een toevoeging buiten het oorspronkelijke
puttenplan. Deze put diende ter overbrugging van een groot ‘leeg’ deel van de opgraving om de
opbouw van het landschap inzichtelijk te krijgen. Daarnaast wezen sporen in werkput 57 er op dat
in deze zone nog veel sporen konden liggen, in tegenstelling tot de verwachting uit het
proefsleuvenonderzoek. De plattegrond van H4007 ligt op de grens van de putten 57 en 212.
Tijdens het opschaven en inkrassen van het oostprofiel in werkput 212 is een grijze laag
aangetroffen met stukjes aardewerk en aan de noordkant een paalkuil. Deze paalkuil komt overeen
met de meest noordoostelijke binnenstijl in de kopse wand van het huis. De grijze laag wordt
geïnterpreteerd als het restant van de vloer van de plattegrond. Deze is in het profiel
gedocumenteerd (zie foto).13

Constructie
Er is sprake van een driebeukige dagdragende constructie met brede gebinten en smalle zijbeuken.
Hierdoor ontstaat een brede middenbeuk van ca. 4 m en zijbeuken van een krappe m. Het huis is
ongeveer 6 m breed en minimaal 11 m lang. Er zijn vier gebinten aangetroffen, waarvan de meest

13 Tekening B502 en foto BOXR-07-3-2079.
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noordelijke in de kopse wand. Van het vierde gebint is alleen de oostelijke stijl herkend, de
westelijke stijl ligt buiten de putwand. De diepte van de binnenstijlen is gemiddeld 24 cm. Het huis
wijkt qua oriëntatie af van alle andere huizen, want deze ligt iets noordoost-zuidwest.

Wanden
De oostelijke lange wand en de noordelijke korte wand zijn aangetroffen. De oostwand bestaat
voornamelijk uit een enkele rij wandstijlen, af en toe afgewisseld met een dubbele wandstijl. De
kopse wand is zwaar gefundeerd met een aantal diepe, dicht op elkaar geplaatste palen, maar
zonder regelmatige uitleg. De wandstijlen variëren in diepte tussen 10 en 30 cm. De west- en
zuidwand vallen buiten het opgegraven areaal.
Dak
De zeer zwaar gefundeerde korte wand waar mogelijk nog extra palen zijn bijgeplaatst lijkt te wijzen
op een schilddak: de onderkant van het schild is daarbij extra ondersteund. Hetzelfde kan echter
worden gesuggereerd voor de rand van een zadeldak.
Binnenindeling
De gebinten van het noordelijke deel van het huis staan vrij dicht op elkaar, dit is mogelijk een
indicatie dat hier vee heeft gestaan. In de noordoosthoek is een klein restje van het vloerniveau
aangetroffen. Hieraan kan echter niet worden afgeleid of er vee heeft gestaan.
Reparaties en verbouwingen
Zoals gezegd kan de dikke rij zware palen aan de noordelijke kopse kant van het huis een
weerspiegeling zijn van een reparatie of verbouwing. Mogelijk is de gehele kopse wand extra
versterkt door meerdere zware palen. Een andere mogelijkheid is dat hier een ingang was die is
afgesloten.
Parallellen
De variabele breedte van de gebinten en de versteviging van de kopse wand maakt dat het huis
sterk lijkt op H4004. De rommelige wand, opgebouwd uit enkele en dubbele wandstijlen en de
breedte van het huis zijn overeenkomstig H4013.
Datering
Er zijn slechts vijf scherven aardewerk afkomstig uit de sporen, die niet nader gedateerd kunnen
worden dan IJzertijd. Uit het vloerniveau in het profiel zijn nog negen scherven verzameld, die
konden echter eveneens niet nader gedateerd worden dan IJzertijd.
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Huis 4008
Onderzoek
De plattegronden van H4008 en H4023 liggen in de 12 m brede, noord-zuid georiënteerde werkput
213. Deze werkput is aangelegd om de relatie tussen de sporenclusters ten noorden en ten zuiden
ervan aan te tonen en om een compleet landschapsprofiel over het terrein te hebben. De structuur
loopt aan de westzijde tot voorbij de putwand.
Constructie
Het huis heeft een tweebeukige dakdragende constructie met minimaal vier middenstijlen van
gemiddeld 27 cm diep. Het ligt ongeveer west-oost en meet tussen 4,5 en 5,1 m breed bij minimaal
11 m lang.

Wanden
De wand lag vermoedelijk ter hoogte van de binnenste paal van de ingangspartij, of net tussen de
twee palen. De palen die zijn aangetroffen hadden een diepte van gemiddeld 8 cm. Aan de
oostkant zijn twee palen aan te wijzen als hoekpalen.
Dak
Het huis had aan de oostkant een schilddak.
Ingangen
Er zijn geen overtuigende aanwijzingen voor de positie van de ingangen.
Bijzondere elementen
In de noordoosthoek van de oostelijke kopse kant zijn 23 scherven gevonden, vermoedelijk uit het
begin van de Midden-IJzertijd, waaronder een verbrande kom en een met vingertoppen versierde
pot. Uit ditzelfde spoor is verbrande klei met afdruk van takken afkomstig. Dit materiaal lijkt in het
spoor terecht te zijn gekomen bij het verlaten van het huis, wellicht is hier sprake van een rituele
verlatingsdepositie.
Reparaties en verbouwingen
De tweede middenstijl is een keer vervangen door de iets verder naar het oosten geplaatste S34.
Parallellen
Het huis is in te delen naar het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Uit drie sporen zijn in totaal slechts zes scherven verzameld, enkele gepolijst. Het spoor in de
oostelijke kopse kant is in de vroege Midden-IJzertijd gedateerd. De huizen H4023 en H4008
overlappen grotendeels. Ze liggen direct parallel aan elkaar en verspringen slechts 50 cm.
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Waarschijnlijk is er een nieuw huis op dezelfde plaats herbouwd en volgen de twee plattegronden
elkaar in tijd op. Het aardewerk van H4008 is geïnterpreteerd als afkomstig uit de vroege MiddenIJzertijd. Vermoedelijk heeft H4023 dit huis opgevolgd.

Huis 4009
Onderzoek
In het westelijke uiteinde van werkput 103 bevindt zich een concentratie aan (diepe) paalsporen. In
deze palenzwerm is een groot aantal spiekers duidelijk te onderscheiden. H4009 lijkt het centrale
gebouw waar de spiekers rond clusteren. Dit gebouw was in het veld niet als zodanig herkend. De
sporen lopen aan de westzijde door buiten de werkput.

Constructie
De constructie van de plattegrond is opgebouwd uit zowel midden- als binnenstijlen. Deze vormen
een geheel dat zowel twee-, drie- als vierbeukig is. De stijlen van de westelijke drie gebinten staan
ruim 4 m uit elkaar, het vierde gebint is iets smaller. De stijlen variëren in diepte tussen 10 en 33
cm, met een gemiddelde diepte van 25 cm. Het huis is in een kleine 13 m lang en 6,8 m breed. De
oriëntatie wijkt net iets af van west-oost.
Wanden
De wanden, voor zover herkend, bestaan uit enkele rijen wandstijlen. De dubbele stijlen in de
noordoosthoek worden als ondersteuning/reparatie geïnterpreteerd. Van de beide korte wanden is
slechts één paal overgebleven. De diepte van de wandstijlen is gemiddeld 20 cm, al waren enkele
van de sporen in het veld als natuurlijk afgeschreven.
Dak
De palen van het oostelijke gebint staan iets dichter op elkaar dan de overige gebinten. Deze
variatie kan worden verklaard doordat deze stijlen de hoekkeper ondersteunden, want wijst op een
schilddak aan de oostkant van het huis. De afstand van het westelijke gebint tot de wand kan
eveneens worden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een schilddak.
Binnenindeling
De aanwezigheid van twee middenstijlen in het huis brengt een tweedeling aan in de plattegrond.
De grens lijkt zich te bevinden op de plaats waar het tweede gebint, gecombineerd met de tweede
middenstijl, een vierbeukige dakconstructie vormt. Het westdeel is 7 m lang, het oostdeel is bijna 6
m.
Bijzondere elementen
In S9 (wandstijl aan de westkant van de zuidelijke lange wand) is een brok metaal aangetroffen en
in de meest zuidwestelijke binnenstijl S158 een stukje metaalslak.
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Reparaties en verbouwingen
Aan de noordoostzijde van het gebouw zijn twee dubbele wandpalen te zien. Hier zijn waarschijnlijk
twee extra stijlen aan de buitenzijde tegen de wand aangezet om de wand te verstevigen.
Parallellen
In afmetingen en constructiewijze is de plattegrond sterk overeenkomstig met H4001. Voor verdere
parallellen zie H4001.
Datering
Het aardewerk uit de sporen is voornamelijk in de (Midden-)IJzertijd gedateerd. Twee randscherven
uit S99 zijn specifieker in de late Vroege IJzertijd en vroege Midden-IJzertijd te dateren (oa
Eierbecher). H4001 dateert eveneens in de vroege Midden-IJzertijd. De combinatie van het
aardewerk en het huistype maakt een datering in de vroege Midden-IJzertijd plausibel.

Huis 4010
Onderzoek
Midden in werkput 81 liggen twee plattegronden over elkaar (H4010 en H4011). Ze lopen
vermoedelijk verder in werkput 203, maar van beide structuren is de noordelijke lange wand
grotendeels verdwenen. Dit hangt samen met een west-oost georiënteerd wegtracé uit de Late
Middeleeuwen, herkenbaar aan twee parallelle sloten die de plattegronden oversnijden.
Constructie
De huis heeft een breedte van 5,9 m en is ruim 13 m lang. De totale lengte is niet met zekerheid te
geven wegens het ontbreken van wandstijlen uit de kopse kanten. De tweebeukige dakdragende
constructie bestaat uit drie middenstijlen. Waarschijnlijk ligt onder de noordelijk gelegen sloot nog
een vierde stijl. De stijlen hebben een gemiddelde diepte van 30 cm. De oriëntatie van het huis is
ongeveer west-oost.

Wanden
Van de noordelijke wand zijn vermoedelijk maar twee tot drie wand- of buitenstijlen bewaard
gebleven. De zuidelijke wand is beter vertegenwoordigd. Van beide korte wanden zijn geen sporen
aangetroffen. De wand-/buitenstijlen zijn gemiddeld 20 cm diep.
Ingangen
Twee korte rijtjes palen haaks op de zuidelijke lange wand (S72 en S78) geven vermoedelijk de
locatie van een ingang aan. Bij plattegronden van dit huistype liggen de ingangen meestal recht
tegenover elkaar.
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Parallellen
Het huis is in te delen naar het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het type Haps wordt in de Midden-en Late IJzertijd gedateerd. De scherfjes aardewerk die in drie
sporen zijn aangetroffen waren weinig meer dan stukjes gruis, en kunnen niet nader worden
gedateerd dan in de IJzertijd. Eén scherf had echter organische magering (vnr 2316), wat een late
ontwikkeling is. Uit een kuil ten westen van het huis komen vier scherven uit de Midden-IJzertijd
(K4098), al hoeven de kuil en het huis niet met elkaar in verband te staan. Geen van de sporen van
beide plattegronden H4010 en H4011 overlappen met elkaar. De ligging van beide huizen
suggereert dat de huizen elkaar in tijd opvolgen. H4010 wordt met enige voorzichtigheid in de Late
IJzertijd geplaatst.

Huis 4011
Onderzoek
Midden in werkput 81 liggen twee plattegronden over elkaar (H4010 en H4011). Ze lopen allebei
vermoedelijk verder in werkput 203, maar van beide structuren is de noordelijke lange wand
grotendeels verdwenen. Dit hangt samen met een west-oost georiënteerd wegtracé uit de Late
Middeleeuwen, herkenbaar aan twee parallelle sloten die de plattegronden oversnijden.

Constructie
De plattegrond is ruim 14,5 m lang bij 5,7 m breed. De lengte is niet met zekerheid te geven omdat
er geen duidelijke sporen van de kopse kanten zijn aangetroffen. De dakconstructie wordt gevormd
door vier middenstijlen waarvan de buitenste twee 12 en 14 cm diep zijn, en de middelste twee 40
en 45 cm diep. Het huis is daardoor tweebeukig en heeft een min of meer west-oost oriëntatie.
Wanden
De zuidelijke lange wand ligt tussen de twee stijlen van de westkant van de ingang en bestaat uit
een onregelmatige rij wandstijlen. Op ca. 50 cm van de wand ligt een even onregelmatige rij
buitenstijlen. Van de noordelijke lange wand en de buitenstijlen zijn slechts enkele stijlen
teruggevonden, en van de beide korte wanden geen. De gemiddelde diepte van de stijlen is 16 cm.
Ingangen
In de zuidwand ligt een 1,9 m brede ingang, geflankeerd door een rijtje palen haaks op de wand.
Binnen het huis correspondeert de derde middenstijl met de oostkant van de ingang. Bij huizen van
dit type liggen de ingangen tegenover elkaar dus ook in de noordwand kan een ingang worden
geprojecteerd.
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Reparaties en verbouwingen
Aan de binnenzijde van de ingang is een extra paal bijgeplaatst. Dit kan de aanzet van een
binnenwandje zijn, of een versteviging van de ingang.
Parallellen
Het huis is in te delen naar het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Alleen in de twee diepe middenstijlen zijn vondsten aangetroffen. Het betreft onder andere
scherven met versiering in de vorm van verticaal geknepen nagelrichels en fijne besmijting. De
vergelijking van deze scherven met vondstcomplexen uit andere huisplattegronden doet
vermoeden dat hier sprake is van een latere datering. Deze interpretatie wordt met name
ingegeven door de aanwezigheid van een scherf met organische magering.
H4011 wordt met enige voorzichtigheid in de Late IJzertijd geplaatst.

Huis 4012
Onderzoek
De huisplattegrond ligt op de westrand van werkput 101 en loopt nog verder buiten de werkput door.
Binnen en rondom de plattegrond ligt een palenzwerm waar ook spiekers in zijn te onderscheiden.

Constructie
Het huis heeft een driebeukige dakdragende constructie bestaande uit minimaal drie gebinten. Het
meest westelijke (vierde) gebint wordt gezien als vervanging van het naastgelegen stijlpaar, dus
wordt niet meegeteld bij het aantal gebinten. De drie binnenstijlparen staan niet even ver uit elkaar,
maar het oostelijke gebint is opvallend smaller (1,75 m) dan de andere twee. De minimale lengte
van het huis bedraagt 7,3 m en de breedte is 6,1 m. De dakdragende stijlen zijn gemiddeld 28 cm
diep en het huis ligt ongeveer west-oost georiënteerd.
Wanden
Vermoedelijk moeten de stijlen langs de noordelijke en zuidelijke lange wand worden
geïnterpreteerd als gepaarde wand- en buitenstijlen, evenals de vier palen langs de kopse wand.
De buitenstijlen staan op 40 cm (lange wanden) tot 90 cm (korte wand) afstand parallel langs de
wandstijlen. De stijlen hebben een gemiddelde diepte van 25 cm.
Dak
Het versmallen van het meest oostelijke binnenstijlpaar geeft aan dat deze twee stijlen de
hoekkeper van een schilddak hebben gedragen. Wanneer deze lijn verlengd wordt, rust de
onderzijde van de keper op de twee uiterste buitenstijlen van de kopse wand, en ligt de nok
ongeveer ter hoogte van het tweede gebint.
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Bijzondere elementen
Bij een spoor midden in de oostelijke kopse kant (S73) is een grote hoeveelheid vondstmateriaal
aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak (vnr 1869). Bij het couperen en afwerken is slechts nog
één scherf gevonden, dus het vondstmateriaal bevond zich vooral bovenin het spoor. De vondsten
bestaan uit een keramisch voorwerp,twee stuks natuursteen, twee metaalslakken en een grote
hoeveelheid aardewerk. Het aardewerk bestaat uit zeker twee kommen en twee 3-ledige, grof
besmeten potten uit de Midden-IJzertijd. De stukjes natuursteen zijn een grindschuif en een brokje
kwartsbreccie en lijken verder van weinig bijzondere betekenis. Mogelijk kunnen de vondsten in
verband worden gebracht met (een rituele handeling rondom) het verlaten van het huis.
Reparaties en verbouwingen
De twee westelijke binnenstijlparen liggen op slechts 30 cm afstand van elkaar. S45 en S38
verspringen bovendien iets naar het noorden, ten opzichte van de overige gebinten. Deze zijn
waarschijnlijk aangebracht ter ondersteuning van de daklast en dienden ter vervanging van het
naastgelegen gebint.
Parallellen
Deze plattegrond vertoont overeenkomsten met huizen H4002, H4003, H4004 en H4017 en hoort
bij een driebeukige bouwtraditie. Voor parallellen zie H4002.
Datering
Zoals hierboven genoemd dateert het grootste deel van de vondsten in de (Midden-)IJzertijd.
Daarnaast zijn echter enkele handgevormde scherven aangetroffen die zeer ruim worden
gedateerd (IJzertijd/Romeins). Eén vroeg-Romeinse scherf wordt als intrusie geïnterpreteerd. De
grote hoeveelheid vondsten bij S73 (Midden-IJzertijd) worden hier als indicatief voor de datering
van het huis gezien. Het gehele aardewerkensemble met één- en drieledige vormen wijst op een
datering aan het einde van de Vroege IJzertijd, maar de scherven van S73 (o.a. vormtype 42A)
trekt de datering op naar de (vroege) Midden-IJzertijd.
De waterput (W4019) ten oosten van het huis dateert in de Late IJzertijd (meer dan 600 fragmenten
aardewerk). Waarschijnlijk hoorde deze waterput echter bij H4013 (zie onder).

Huis 4013
Onderzoek
Werkput 212 is opgegraven als toevoeging aan het bestaande onderzoeksplan om het landschap in
kaart te brengen. De drie proefsleuven ten westen van deze werkput bevatten weinig grondsporen,
dus was de verwachting dat deze zone leeg zou zijn. De sporen uit werkput 212 en de
aangrenzende putten toont echter aan dat een strook van ca. 40 m breed intensief gebruikt is.
Deze strook met sporen begint ongeveer 10 m ten westen van put 212. De plattegrond loopt
daarom verder buiten de putgrenzen, maar vermoedelijk niet verder dan 10 m. Omdat hier sprake
was van een aanvulling op het onderzoeksplan zijn niet alle sporen gecoupeerd.
Constructie
Gezien de breedte van de sporenstrook, gaan we ervan
uit dat H4013 maximaal 13 m lang is geweest. De
plattegrond is 6,6 m breed en -vermoedelijk- gebouwd met
een driebeukige constructie. Het enige zichtbare gebint
bevindt zich in de oostelijke kopse wand en alleen van de
zuidelijke stijl is een diepte bekend (24 cm). Ten westen
van dit gebint ligt echter nog een grote paalkuil waardoor
het huis een tweebeukige constructie kan hebben. Er is te
weinig van de plattegrond vrij gelegd om een uitspraak te
kunnen doen over de kernconstructie. Het huis ligt min of
meer oost-west georiënteerd.
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Wanden
De wanden bestaan uit dubbele wandstijlen in de lange wanden. De korte wand is opgebouwd uit
een enkele rij stijlen. De zuidelijke wandstijlen zijn gemiddeld 27 cm diep.
Datering
De ligging van deze plattegrond nabij een late-ijzertijdwaterput (18 m noordelijker) maakt een
interpretatie in de Late IJzertijd waarschijnlijk. Drie (verbrande) scherven van een drieledige pot
steunen dit vermoeden al is de bewijslast mager.

Huis 4014
Onderzoek
De plattegrond werd pas herkend bij het beschrijven van de overige plattegronden in het zuidelijke
deel van de vindplaats. Er is sprake van een klein huis waarvan waarschijnlijk de meest oostelijke
middenstijl ontbreekt. Twee sporen liggen in werkput 72, de rest in werkput 74.
Constructie
De tweebeukige dakconstructie wordt gevormd door een rij middenstijlen van gemiddeld 29 cm
diep. Er zijn drie middenstijlen aangetroffen. Het huis is 4 m breed (5,1 m gemeten tussen de
buitenstijlen) bij minimaal 7,9 m lang en ligt ongeveer west-oost georiënteerd.

Wanden
De westelijke korte wand lag binnen langs de wandpalen. De dubbele rij palen zijn geïnterpreteerd
als ca. 30 cm uit elkaar liggende wand- en buitenstijlen. De lange wanden zijn aan de buitenzijde
van de binnenste palen van de ingangen geprojecteerd. De stijlen hebben een gemiddelde diepte
van 15 cm.
Dak
De westkant van het huis had een schilddak met een eindschild van ca. 1,6 m lang.
Ingangen
In de beide lange wanden is tegen over elkaar gelegen een ingang zichtbaar. De noordelijke ingang
is 1,8 m breed en de zuidelijke 1,6 m.
Binnenindeling
Tussen de eerste en tweede middenstijl ligt een kuil van ca. 0,9 bij 1 m in doorsnede (K4075;
S74.36). Deze lijkt te weinig houtskool en verbrand materiaal te bevatten om als haardkuil te
worden geïnterpreteerd, maar lijkt gezien de ligging wel met het huis verband te houden. Wellicht
heeft hier een haardkuil gelegen die geheel is leeggehaald en/of schoongemaakt. Dit is een
indicatie voor een woongedeelte aan de westkant van het huis.
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Bijzondere elementen
In K4075 bevonden zich enkele grote stukken steen van in totaal bijna 7 kg (vnr. 2730). Eén blok
betrof een stuk zandsteen met een bewerkt vlak. De vesticulaire lava betrof een groot afgerond
blok. Het spoor bevatte verder geen aardewerk of andere vondsten.

Parallellen
Het huis is van het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het meeste aardewerk is in de ijzertijd gedateerd, slechts één scherf in de Midden-IJzertijd. Aan de
hand van de omringende sporen en huizen lijkt een datering in de Midden-IJzertijd plausibel.

Huis 4015
Onderzoek
De drie proefsleuven ten westen van werkput 212 bevatten weinig grondsporen, dus was de
verwachting dat deze zone leeg zou zijn. De sporen uit werkput 212 en de aangrenzende putten
toont echter aan dat een strook van ca. 40 m breed intensief gebruikt is. Deze strook met sporen
begint ongeveer 10 m ten westen van put 212. Hoewel de plattegrond doorloopt buiten de
putgrenzen, zal deze zeker niet verder dan 10 m naar het
westen liggen. In dit deel van de smalle sleuf is een
palencluster gevonden met een aantal bijgebouwen. Daarnaast
is een mogelijke huisplattegrond aanwijsbaar.
Constructie
Het huis is in ieder geval meer dan 5 m lang en 5,4 m breed. Er
is één gebint aangetroffen, en van een tweede alleen de
noordelijke binnenstijl. Dit wijst op een driebeukige
dakconstructie met een middenbeuk van 3, 7 m breed en
zijbeuken van ca. 90 cm breed. De binnenstijlen hebben een
gemiddelde diepte van 21 cm. Het huis ligt zuidwest-noordoost
georiënteerd.
Wanden
De wandstijlen alterneren met de binnenstijlen waaruit kan worden afgeleid dat de daklast mede
gedragen wordt door gepaarde wandstijlen, die met elkaar verbondens zijn middels een
dwarsligger. Er zijn alleen stijlen van de lange wanden herkend, met een diepte van 13 cm (gem.).
Parallellen
Er is sprake van een driebeukige plattegrond, wat aansluit bij de noordelijk gelegen H4002, H4003,
H4012 en H4017. H4015 is echter ‘gestructureerder’.
Datering
Er is slechts in één spoor behorend bij het huis een scherf gevonden. Deze is dateerbaar in de
IJzertijd. Enkele scherven uit de spiekers overlappend met het huis dateren eveneens in de
IJzertijd.
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Huis 4016
Onderzoek
De plattegrond werd pas herkend bij het beschrijven van de overige plattegronden in het zuidelijke
deel van de vindplaats. Alle sporen liggen in werkput 74.
Constructie
Er is sprake van een tweebeukige dakconstructie met vier middenstijlen die gemiddeld 16 cm diep
zijn. Bij de meeste Hapshuizen zijn de buitenstijlen dieper gefundeerd dan de wandstijlen, en ligt de
wand aan de buitenzijde van de binnenste ingangspaal. Met die informatie kan bij dit huis een
breedte van 3,8 m worden gereconstrueerd (5,4 m tussen de buitenstijlen). De minimale lengte van
het huis is 10,7 m. Het huis ligt iets WNW-ONO.

Wanden
Zoals gezegd kan de ligging van de wand worden gegeven ter hoogte van de buitenkant van de
binnenste ingangsstijl. Vermoedelijk heeft het huis een symmetrische uitleg gehad en kan een
vergelijkbare kopse wand (ruim een m voorbij de westelijke middenstijl) aan de westkant van het
huis worden gereconstrueerd. De stijlen die zijn aangetroffen waren gemiddeld 7 cm diep.
Dak
Aan de oostkant had het huis een schilddak met een kort eindschild van ca. 1,1 m.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden bevond zich een ingang. De noordelijke ingang was 1,9
m breed en de westkant van de ingang lag op dezelfde hoogte als de tweede middenstijl. Aan de
zuidkant kan een vergelijkbare ingang worden geprojecteerd.
Reparaties en verbouwingen
De binnen het huis gelegen paal van de noordelijke ingang is opvallend dieper dan de overige
ingangspalen (38 cm vs. 7 cm). Mogelijk is dit een latere toevoeging ter ondersteuning van de
ingang.
Parallellen
Het huis valt onder huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Er zijn in totaal slechts 17 stukjes aardewerk verzameld, uit drie sporen. Het meeste daarvan (13
stuks) komt uit de tweede middenstijl S52. Het aardewerk is niet nader te dateren dan in de
IJzertijd.
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Huis 4017
Onderzoek
Deze plattegrond ligt verspreid over vier werkputten, waaronder twee proefsleuven uit 2001:
werkputten 198 en 211 en proefsleuven 14 en 48. De sporen uit de proefsleuven zijn niet (of
slechts sporadisch) gecoupeerd, dus zijn er geen dieptes of vondsten bekend. H4017 overlapt met
H4005.
Constructie
De lengte van de plattegrond meet 17 en de breedte 7,1 m. Er is sprake van een driebeukige
constructie met acht gebinten. De beide uiterste gebinten bevinden zich in de kopse wand van het
huis, waaruit wordt afgeleid dat de kopse kanten mede de daklast ondersteunden. De meest
noordoostelijke stijl is niet herkend. Deze is mogelijk verstoord door een latere kuil. De binnenstijlen
zijn gemiddeld 15 cm diep. Het huis ligt min of meer noord-zuid georiënteerd.

Wanden
Er is in vrijwel alle wanden sprake van enkele rijen wandstijlen, behalve in de zuidelijke kopse kant.
De wandpalen zijn gemiddeld 12 cm diep.
Dak
De aanwezigheid van een gebint in de korte wand maakt een reconstructie met een zadeldak aan
beide zijden voor de hand liggend.
Binnenindeling
De afstand van het derde gebint tot aan de korte wand is aan beide zijden 5,2 m. Het tweede gebint
ligt aan beide zijden niet op de lijn van langsliggers die de gebinten met elkaar verbinden.
Reparaties en verbouwingen
Het tweede gebint is smaller, en het zevende gebint juist breder en asymmetrisch. Hieruit kan
worden afgeleid dat deze twee gebinten latere toevoegingen zijn om het de langsliggers en het dak
te versterken. Aanvankelijk waren aan beide zijden van het huis dus open ruimtes gecreëerd van
ruim 5 m.
Parallellen
Het huis lijkt deel uit te maken van dezelfde (driebeukige) bouwtraditie als de drie plattegronden ten
noorden van H4017 (H4002, H4003 en H4004). Aangezien deze huizen niet duidelijk binnen een
vaststaand huistype vallen maar overlap vertonen met verscheidene types, kan aan de morfologie
van de plattegrond moeilijk een datering worden gekoppeld.
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Datering
Er zijn geen oversnijdingen met de sporen van huis H4005. Eén scherf dateert in de MiddenIJzertijd. Enkele scherven met versiering zijn vermoedelijk in de Vroege of Late IJzertijd te dateren
(afgeknepen nagelrichels komen in de Vroege IJzertijd voor en opnieuw vanaf fase I in de Late
IJzertijd). Een datering op basis van het aardewerk is onzeker. Hoewel de oriëntatie afwijkt, lijkt de
ligging van de plattegrond in het noordelijke deel van het ijzertijdbewoningslint in de buurt van
meerdere driebeukige huizen op een continuering van bouwstijl te wijzen. Vermoedelijk mag H4017
daarom ook in de Midden-IJzertijd worden geplaatst.

Huis 4018
Onderzoek
De plattegrond ligt geheel in werkput 56 en loopt aan de westzijde voorbij de putwand door. De
structuur ligt tussen veel ijzertijdsporen en –structuren.
Constructie
Het huis is opgebouwd uit minimaal drie middenstijlen en drie gebinten die gezamenlijk een
gecombineerde twee- en driebeukige dakconstructie vormen. Het westelijke gebint en middenstijlen
vormen smallere traveeën dan aan de oostzijde. De kern is 5,6 m breed en minimaal 11 m lang. De
constructiestijlen en de wandstijlen verschillen gemiddeld weinig in diepte, respectievelijk 14 en 12
cm. Het huis ligt WZW-ONO.

Wanden
De lange wanden liggen op ca. 75 cm van de binnenstijlen en zijn opgebouwd uit enkele rijen
wandstijlen. Van de beide korte wanden zijn geen palen aangetroffen. Op ruim een m afstand van,
en parallel aan de lange wanden zijn een aantal palen gevonden die de buitenstijlen van het huis
lijken te vormen. Deze hebben de kapvoet ondersteund.
Dak
Aangezien er geen stijlen uit de oostelijke korte wand zijn aangetroffen is het lastig om iets over de
dakconstructie te zeggen. De buitenstijlen lopen aan de noordzijde ca. 1,20 m voorbij de meest
oostelijke middenstijl door, wat wijst op een schilddak.
Reparaties en verbouwingen
Aan de westkant van het huis liggen twee gebinten dicht op elkaar: een afstand van slechts 1 m.
Waarschijnlijk is het tweede gebint een reparatie van het eerste, omdat de binnenstijlen erg dicht bij
de wand zijn geplaatst en niet op rij met de twee oostelijke gebinten staan. Bovendien is de
noordelijke paalkuil van het eerste gebint een grote, vlakke kuil, zonder kern, wat geïnterpreteerd
kan worden als een uitgraafkuil.
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Parallellen
De plattegrond is gecombineerd twee- en driebeukig. Dit doet denken aan de gecombineerde
constructies van de huizen in het noordelijke deel van Sterckwijck (met name H4009). H4018 heeft
echter een regelmatigere uitleg en wanneer het westelijke gebint wordt genegeerd is de opbouw
sterk overeenkomstig met het nabij gelegen H4021. H4021 vertoont gedeeltelijk de kenmerken van
een Hapshuis en is vermoedelijk een lokale variant daarop. Mogelijk mag ook H4018 worden
gezien als een lokale (late?) variant op de Hapsbouwtraditie.
Datering
Slechts uit drie sporen zijn enkele scherven afkomstig, dateerbaar in de IJzertijd en de VroegRomeinse tijd. Een datering in de Vroeg-Romeinse periode is mogelijk. Een vergelijking tussen al
het aardewerk van de huizen uit deze centrale huizencluster doet vermoeden dat hier sprake is van
een cluster huizen uit de Late IJzertijd.

Huis 4019
Onderzoek
De structuur ligt grotendeels in werkput 56 en voor een klein deel in werkput 57. De ingangspartijen
en de dakdragende stijlen vormen de belangrijkste aanwijzing voor de ligging van de structuur. De
wanden zijn minder goed overgeleverd.

Constructie
De dakdragende constructie wordt gevormd door een rij van vier middenstijlen met een gemiddelde
diepte van 29 cm. Alleen de meest westelijke stijl in de kopse wand is slechts 17 cm diep en
behoord niet bij de diepe rij middenstijlen. De middelste stijl is met 38 cm het diepste. De oriëntatie
van de plattegrond is ongeveer west-oost maar iets noordwest-zuidoost. Deze ligging komt overeen
met vergelijkbare huizen van het type Haps, die 200 tot 350 m verder naar het zuiden liggen.
Wanden
Van de zuidwestwand zijn enkele alternerende wand- en buitenstijlen aangetroffen. Ook de
zuidelijke helft van S56.43 mag bij de wand van H4019 worden gerekend. Het noordelijke deel
hoort bij B4132, maar in het veld was de grens tussen de sporen niet duidelijk. Van de beide kopse
kanten zijn enkele palen aangetroffen. Parallellen van dit huistype hebben de alternerende stijlen
meestal rondom. Vermoedelijk is bij alle wanden sprake geweest van een dergelijke constructie.
Dak
De stijl in het midden van de westwand wijst op een zadeldak. In de oostwand corresponderen
twee wandstijlen met de middenas van het huis, waaruit kan worden afgeleid dat ook hier de nok
nog werd ondersteund en dus mogelijk eveneens een zadeldak werd gedragen.
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Ingangen
In de beide lange wanden is een 1,8 m brede ingang aanwijsbaar geflankeerd door korte rijtjes,
haaks op de wand geplaatste wandstijlen. De westkant van de ingang correspondeert met de
middelste (en diepste) middenstijl.
Binnenindeling
De ingangen delen het huis op in een westelijk deel van ca. 7,4 m en een oostelijk deel van 8,7 m,
gemeten vanaf de zijkant van de ingangen.
Bijzondere elementen
In een aantal sporen zijn versinterde scherven aangetroffen, waaronder twaalf scherven in de
meest noordoostelijke paal van de noordelijke ingangspartij (S57.74). In het veld werd dit spoor aan
de hand van de vulling geïnterpreteerd als mogelijke haardkuil.14 Hoewel de sporen duidelijk bij het
huis horen, lijkt het er op dat hier mogelijk een oudere structuur uit de Midden-IJzertijd is vergraven,
waarbij meerdere versinterde scherven in de sporen terecht zijn gekomen.
Reparaties en verbouwingen
S56.21 is naast S56.20 geplaatst ter vervanging of ondersteuning van de middenstijl.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het aardewerk van H4019 t/m H4020 komt overeen en wijkt af van het aardewerk uit de rest van de
huizen, met name door een zandigere verschraling. Het materiaal is weinig gepolijst en grote
besmeten potten ontbreken nagenoeg. Het aardewerk wijst op een datering in de Late IJzertijd.

Huis 4020
Onderzoek
Op de grens van de werkputten 55 en 56 ligt H4020, iets ten oosten van de grootste
sporenclusters.
Constructie
Er is sprake van een tweebeukige constructie die gedragen wordt door zes middenstijlen van
gemiddeld 32 cm diep. Alleen van de tweede middenstijl is geen diepte bekend (niet
gedocumenteerd). Naar het oosten toe liggen de middenstijlen niet precies op de centrale as van
het huis maar iets ten zuiden ervan. Het huis is 16,3 bij 6,2 m in omvang en heeft ongeveer een
west-oost oriëntatie.
Wanden
De wanden van de plattegrond zijn grotendeels opgebouwd uit enkele rijen wandstijlen, af en toe
afgewisseld met dubbele stijlen. De wandstijlen zijn gemiddeld 13 cm diep. Twee clusters
paalkuilen liggen op ongeveer 2,5 m afstand aan weerszijden van de meest oostelijke middenstijl.
Indien deze clusters als de hoeken van het huis worden geïnterpreteerd is de oostelijke kopse
wand ca. 5 m lang en loopt de noordelijke lange wand aan de oostkant parallel aan de
middenstijlen. Dat wil zeggen: het huis is niet rechthoekig maar loopt aan de noordoostkant iets
naar binnen.
Dak
De beide zijden van het huis waren voorzien van een zadeldak.

14 Tekening B-197, foto BOXR-07-3-990/991.
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Ingangen
Enkele grote paalkuilen in het centrale deel van de plattegrond geven vermoedelijk de locatie van
de min of meer tegen elkaar gelegen ingangspartijen van 1,9 m breed.

Binnenindeling
De middenstijlen delen het huis op in ongelijke traveeën van tussen 2,2 en 3,6 m breed. De
middelste travee is met 5,7 m het breedst.
Bijzondere elementen
In en langs het huis liggen enkele grote kuilen. De kuilen in het huis lijken qua datering echter niet
overeen te komen met het huis. De kuilen in het huis dateren in de Midden-IJzertijd. Alleen de kuil
voor de zuidelijke ingang dateert in de Late IJzertijd of de Vroeg-Romeinse periode, maar de locatie
(direct voor de ingang) maakt een verband met het huis onwaarschijnlijk.
Parallellen
Hoewel de vorm van het huis, en de ligging van de middenstijlen iets afwijkt, lijkt hier sprake van
een huis van het type Haps/Oss-Ussen 4. Mogelijk kan van een lokale variant worden gesproken.
Datering
Het aardewerk van H4019 t/m H4020 komt overeen en wijkt af van het aardewerk uit de rest van de
huizen, met name door een zandigere verschraling. Het materiaal is weinig gepolijst en grote
besmeten potten ontbreken nagenoeg. Een vergelijking tussen het aardewerk van de huizen uit
deze centrale sporencluster met andere clusters doet vermoeden dat hier sprake is van een
datering in de Late IJzertijd.

Huis 4021
Onderzoek
Eén spoor ligt in werkput 54, de rest van de plattegrond ligt in werkput 55. De sporen bevinden zich
in een grote ijzertijdpalencluster met plattegronden van hoofdgebouwen en spiekers.
Constructie
Het huis is 17 m lang en 5,4 m breed. Het dak wordt gedragen door een gecombineerde
dakdragende constructie met zowel middenstijlen als gebinten. Het huis is verdeeld in traveeën van
2 tot 3,3 m breed. Alleen de middelste travee, tussen de tweede middenstijl en het eerste gebint,
overspant een ruimte van 6 m. De dakdragende stijlen zijn gemiddeld 23 cm diep. De kapvoet van
het dak werd gedragen door een twee rijen buitenstijlen langs de lange wanden. De buitenstijlen
stonden op een afstand van ca. 70 cm van de wand. Het huis is west-oost georiënteerd.
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Wanden
Alleen aan de westzijde van de plattegrond zijn nog aanwijzingen voor de wandconstructie.
Vermoedelijk was er sprake van een enkele rij wandstijlen. De meeste stijlen die rond het huis zijn
aangetroffen worden geïnterpreteerd als buitenstijlen. Van de oostelijke kopse wand zijn geen
stijlen aangetroffen dus het huis kan langer zijn geweest. De wand/ en buitenstijlen hebben een
gemiddelde diepte van 13 cm.

Dak
De westelijke kopse kant was voorzien van een schilddak, wat kan worden afgeleid uit de afstand
van de eerste middenstijl tot de wand: ca. 2 m.
Ingangen
Iets ten westen van het midden is in beide lange wanden een ingang aanwijsbaar. De noordingang
van 1,6 m breed was aan beide zijden voorzien van een flankerende stijl in zowel de wand als in de
rij buitenstijlen. Mogelijk was hiervan bij de zuidingang ook sprake, maar hier lijken enkele palen
vervangen, waardoor de ingang later is versmald tot 1,3 m.
Binnenindeling
Bij de zuidelijke ingang is een wandje geplaatst, waardoor het huis wordt verdeeld in twee ruimtes
van 7,5 m (west) en 9,5 m (oost).
Reparaties en verbouwingen
De zuidelijke ingang is eenmaal gerepareerd waarbij de oorspronkelijke ingang iets is versmald,
door extra palen bij de plaatsen. Enkele dicht op elkaar geplaatste buitenstijlen aan de zuidkant van
de plattegrond suggereren dat ook hier wellicht palen zijn gerepareerd of vervangen.
Parallellen
De uitleg van de plattegrond is aan de westkant volledig te interpreteren als het type Haps/OssUssen 4. De toevoeging van twee gebinten in het oostelijk deel van het huis is vermoedelijk een
(late?) lokale variant op de bouwtraditie en lijkt ook bij H4018 te zijn toegepast.
Datering
Het aardewerk is overwegend in de IJzertijd gedateerd. Enkele scherven uit een buitenstijl van de
zuidelijke wand en S37 dateren in de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd. Het aardewerk van
H4019 t/m 4020 komt overeen en wijkt af van het aardewerk uit de rest van de huizen, met name
door een zandigere verschraling. Het materiaal is weinig gepolijst en grote besmeten potten
ontbreken nagenoeg. Een vergelijking tussen het aardewerk van de huizen uit deze centrale
sporencluster met andere clusters doet vermoeden dat hier sprake is van een datering in de Late
IJzertijd.
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Huis 4022
Onderzoek
Van de incomplete plattegrond zijn alleen de gebinten duidelijk aanwijsbaar. Het huis is verspreid
over twee werkputten aangetroffen (53 en 54) en ligt langs de zuidoostrand van een grote
concentratie spiekers en hoofdstructuren.
Constructie
Het huis had een dakdragende constructie van vier gebinten die het huis in drie beuken
verdeelden. De stijlen van de gebinten hebben een diepte van gemiddeld 18 cm. Omdat de
binnenstijlen van de stijlparen niet op een rechte rij liggen (in de lengterichting van het huis) zijn ze
onderling niet door middel van een langsligger verbonden geweest. De gebinten waren
vermoedelijk middels een dwarsligger verbonden met de wanden. Het huis was 5,9 m breed en
minimaal 10,3 m lang. De oriëntatie van de plattegrond is ongeveer west-oost.

Wanden
Er zijn enkele palen aanwijsbaar die tot de lange wanden hebben behoord. Deze lijken te
alterneren met de gebinten en kunnen eveneens dwarsliggers hebben gedragen om mede de
daklast te ondersteunen. De oostwand ontbreekt.
Dak
De westkant van het huis lijkt voorzien van een schilddak.
Reparaties en verbouwingen
De twee smalle gebinten zijn latere toevoegingen om de constructie extra stevigheid te geven of
het naastgelegen gebint te vervangen.
Parallellen
De onregelmatige breedte van de gebinten is ook bij H4009 en in mindere mate bij H4003
aangetroffen. De plattegrond kan worden ingedeeld bij de driebeukige ‘palenzwerm’-plattegronden
uit het noordelijke deel van Sterckwijck.
Datering
In drie sporen zijn enkele handgevormde ijzertijdscherven gevonden. In één spoor bevonden zich
ook twee scherfjes kogelpotaardewerk, maar dit wordt als intrusie beschouwd. Het huis is niet
nauwkeuriger te dateren dan in de IJzertijd. De vergelijking met H4003 en H4009 doet een datering
in de Midden-IJzertijd veronderstellen, maar de ligging nabij een cluster huizen uit de Late IJzertijd
betekent dat een latere datering eveneens niet kan worden uitgesloten.
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Huis 4023
Onderzoek
De plattegronden van H4008 en H4023 liggen in de 12 m brede, noord-zuid georiënteerde werkput
213. Deze werkput is aangelegd om de relatie tussen de sporenclusters ten noorden en ten zuiden
ervan aan te tonen en om een compleet landschapsprofiel over het terrein te hebben. De structuur
loopt aan de westzijde tot voorbij de putwand en ligt min of meer west-oost.

Constructie
De plattegrond heeft een tweebeukige dakconstructie met minimaal vier middenstijlen van
gemiddeld 29 cm diep. De afmetingen van het huis bedragen, gemeten tussen de binnenste van de
dubbelstijlen, 4,4 m breed bij minimaal 11 m lang en het ligt ongeveer west-oost georiënteerd. De
meest westelijke middenstijl ligt in de putwand en de kern (het diepste deel) van het spoor lag
waarschijnlijk voorbij de putwand. Van dit spoor is namelijk slechts een diepte van 4 cm genoteerd.
Wanden
Bij Hapshuizen liggen de wanden aan de binnenkant van de wandstijlen en mogen de buitenste
stijlen als buitenstijlen worden geïnterpreteerd. Bij H4023 zijn gepaarde wand- en buitenstijlen te
zien. De palen zijn gemiddeld 13 cm diep.
Ingangen
Haaks op, en ten westen van, de derde middenstijl is in de beide lange wanden een ingang aan te
wijzen. Van beide ingangen is alleen de rechterzijde overgebleven. De breedte kan worden
gereconstrueerd door de ingangen ten opzichte van elkaar en de middenstijl te spiegelen en
bedraagt 2,1 m.
Reparaties en verbouwingen
Direct naast S36 is op de middenas van het huis een extra middenstijl geplaatst (S35). Dit is
waarschijnlijk ter ondersteuning van de daklast.
Parallellen
De plattegrond vertoont de kenmerken van het type Haps/Oss-Ussen 4B. Dit type is een variant op
het op Sterckwijck meest voorkomende type Oss-Ussen 4 (A) en houdt in dat de wand- en
buitenstijlen (deels) zijn gepaard. Het is een overgangsvorm naar het type Oss-Ussen 5, dat
gepaarde wandstijlen heeft.
Datering
Het vondstmateriaal dateert in de Midden-IJzertijd. De huizen H4023 en H4008 overlappen
grotendeels. Ze liggen direct parallel aan elkaar en verspringen slechts 50 cm. Waarschijnlijk is er
een nieuw huis op dezelfde plaats herbouwd en volgen de twee plattegronden elkaar in tijd op.
H4008 is als oudste van de twee geïnterpreteerd.
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Huis 4024
Onderzoek
Deze structuur ligt grotendeels in werkput 213, met enkele sporen in werkput 100 en één spoor in
AAC-proefsleuf 49 (niet gecoupeerd). Eén van de sporen uit werkput 100 is pas op een tweede vlak
gezien. Het huis lijkt aan de oostkant nog net voorbij de putwand door te lopen.
Constructie
De plattegrond wordt gekenmerkt door een rij van vier diepe middenstijlen (gemiddeld 40 cm diep)
die het huis een tweebeukige indeling geven. In de AAC-proefsleuf is een mogelijke vijfde
binnenstijl aangetroffen, al kan hier ook sprake zijn van een wandstijl in de kopse kant. De totale
lengte van de plattegrond is onbekend maar is minimaal 12,7 m lang. Indien de wand van het huis
ter hoogte van de middelste ingangspalen wordt geprojecteerd meet het huis 5,2 m tussen de
wanden en 6,7 tussen de buitenstijlen. Het huis ligt ongeveer west-oost georiënteerd.

Wanden
Rondom het huis zijn slechts enkele palen herkend die deel uitmaken van de buiten- of wandstijlen:
de gemiddelde diepte is 20 cm. Beide kopse wanden ontbreken.
Ingangen
In de beide lange wanden bevindt zich een ingang van 2 (noord) en 2,1 m (zuid) breed. De
ingangen zijn herkenbaar aan de rijtjes palen die haaks op de lange wand liggen en de ingang aan
beide zijden flankeren. De westkant van de ingangen ligt op dezelfde hoogte als de derde
middenstijl van het huis.
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Bijzondere elementen
In de middenstijl S213.116 is, naast zes scherven met vingerindrukken uit de Late IJzertijd, een
slingerkogel uit de IJzertijd gevonden. Een scherf uit dit spoor maakt deel uit van dezelfde pot als
een scherf uit ingangstijl S100.169. Dit lijkt te wijzen op een rituele depositie. Vergelijkbare
deposities zijn gevonden in H4039 en H4040.
Uit de wandpaal S100.132 is, naast een elftal scherven uit de Midden IJzertijd, een stukje slak en
een paar stukjes verbrande klei verzameld. Op 1,5 m van de zuidelijke lange wand ligt een
paalspoor (S100.125) met daarin acht stuks slijpgereedschap en zes klopstenen. Een relatie met
het huis is onzeker, maar wordt vermoed. Mogelijk is er sprake van een rituele depositie.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het huistype Haps/Osse-Ussen 4.
Datering
Het aardewerk dat bij het couperen en afwerken is verzameld is in de Midden- en met name de
Late IJzertijd gedateerd. Een enkele scherf kan ingedeeld worden bij een vormtype zoals
uiteengezet door Van den Broeke: zoals een drieledige gepolijste pot van vormtype 43. Het meest
daterende kenmerk is de versiering door vingertopindrukken op de buik van de potten. De
versiering bestaat uit enkele banen van vingertopindrukken die kruislings aangebracht zijn. Deze
zogenaamde Kalenderberg-versiering valt binnen versieringstype A2.15 Verder zijn drieledige
profielen aangetroffen met grove besmijting op de buik en een aantal gepolijste scherven.
In de huizencluster wordt H4028 aan de hand van het aardewerk en oversnijdingen in de late
Midden-IJzertijd geplaatst. Enkele buikfragmenten met vingerindrukken van H4024 en H4028
komen met elkaar overeen. De huizen kunnen daarom wellicht (enige tijd) gelijktijdig in gebruik zijn
geweest. In ieder geval lijkt H4024 het 15 m zuidelijker gelegen huis op te volgen.
Alle vondsten uit de nazak van W4018 ten zuiden van het huis dateren in de Late IJzertijd.
Waarschijnlijk is de waterput gelijk met H4024 in gebruik geweest.
Alles bij elkaar genomen wordt een datering in de vroege Late IJzertijd plausibel geacht.

Huis 4025
Onderzoek
De sporen van dit huis zijn verspreid over twee vlakken in werkput 100 aangetroffen. Het tweede
vlak 10 tot 15 cm dieper dan het eerste vlak. De plattegrond is slechts ten dele blootgelegd.

AWC400

15 Van den Broeke 2012, 114-116; zie voor een eerste overzicht van de term Kalenderberg-versiering Verwers 1974.
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Constructie
Het huis is vermoedelijk tweebeukig en west-oost georiënteerd. De plattegrond meet 6,5 m breed.
De meest westelijke middenstijl staat in en maakt deel uit van de kopse wand.
Wanden
De zuidwesthoek van de plattegrond is het best bewaard gebleven. Hier liggen twee rijen
alternerende wandstijlen van gemiddeld 17 cm diep. De stijlen liggen per rij ongeveer 1,5 tot 1,6 m
uit elkaar. Aan de noordzijde waren de stijlen niet zo duidelijk zichtbaar.
Dak
De westkant van het huis had een zadeldak.
Bijzondere elementen
Over een deel van de zuidelijke wand heen is een aardewerkconcentratie (AWC4004)
aangetroffen. Dit materiaal was echter niet nader te dateren dan in de IJzertijd. Waarschijnlijk is het
materiaal hier over het vlak verspreid geraakt nadat zowel H4025 als H4026 niet meer in gebruik
was.
Parallellen
H4025 is een voorbeeldexemplaar van een Haps/Oss-Ussen 4-plattegrond. Helaas ligt het grootste
deel van het huis buiten de putwand wand deze plattegrond heeft als enige de alternerende wanden buitenstijlen die veel voorkomen bij goed geconserveerde exemplaren. Zoals bijvoorbeeld OssUssen 27.
Datering
Het meeste aardewerk (36 scherven) kon niet
nauwkeuriger worden gedateerd dat in de
IJzertijd. Alleen de scherven die in de
noordelijke wandstijl S133 zijn verzameld
konden iets nauwkeuriger worden benoemd,
maar geven geen eenduidig beeld (15
scherven): Een schouder kan mogelijk bij
vormtype 66 worden ingedeeld (van der
Broeke 2005) en wordt in de Midden-IJzertijd
gedateerd. Een enkele platte rand met vingerindrukken in de buitenrand kan in de Late IJzertijd
worden gedateerd. Op basis van deze twee scherven is het lastig een uitspraak te doen over de
datering. Wanneer echter het materiaal uit deze plattegrond wordt vergeleken met de naastgelegen
huizen H4026 en H4027 blijkt dat H4025 daarvan afwijkt, met name door de aanwezigheid van
dunwandiger materiaal. Dit wordt geïnterpreteerd als een latere ontwikkeling. Gezien de
stijlovereenkomsten van H4027 en H4025 wordt echter wel een opvolging in bewoning vermoed.
H4025 zal daarom H4027 hebben opgevolgd.
Wanneer naar de stratigrafie van de sporen wordt gekeken blijkt dat de plattegrond zowel met
H4024 als H4026 overlapt maar geen van de sporen elkaar oversnijden. Een deel van de sporen
van H4025 (en H4026) is in het tweede vlak aangetroffen, 10 tot 15 cm dieper dan het eerste vlak.
Op basis van het aardewerk en de samenhang met de overige structuren wordt H4025 in (de
tweede helft van) de Midden-IJzertijd gedateerd.

Huis 4026
Onderzoek
Een klein deel van de sporen ligt in het noordoostelijke hoekje van werkput 99, de rest is verspreid
over twee vlakken van werkput 100 aangetroffen. Het tweede vlak ligt ca. 10 - 15 cm dieper dan het
eerste vlak. Zeker de helft van het huis valt aan de oostkant van de werkputten buiten de putrand.
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AWC400

Constructie
Er is sprake van een tweebeukige dakconstructie, gedragen door middenstijlen. Op drie plaatsen
op de centrale as zijn middenstijlen aangetroffen. Bij de meest westelijke stijl lijkt de constructie
verzwaard te zijn en wellicht een keer vervangen. De breedte van de plattegrond wordt berekend
vanaf de meest zuidelijke stijl van de ingang en gespiegeld op de middenas: 5,5 m. Van het huis is
ruim 6 m tot aan de putwand aangetroffen. De oriëntatie van de structuur is west-oost.
Wanden
Er zijn in de zuidelijke lange wand enkele palen aanwijsbaar die mogelijk bij de wand hebben
gehoord. Er zijn geen aanwijzingen voor een wandconstructie in de noord- of westwand.
Ingangen
Recht tegenover elkaar, ter hoogte van de derde middenstijl zijn twee rijen palen aangetroffen die
haaks op de middenas van het huis liggen. Beide rijtjes zijn de westwand van een ingangspartij.
Van de zuidelijke ingang ontbreekt de oostzijde.
Bijzondere elementen
De sporen van de noordelijke ingang zijn aangetroffen in het tweede vlak, onder een
aardewerkconcentratie (AWC4004: S100.78). Dit materiaal was echter niet nader te dateren dan in
de IJzertijd. Waarschijnlijk is het materiaal hier over het vlak verspreid geraakt nadat zowel H4025
als H4026 niet meer in gebruik was.
Reparaties en verbouwingen
Op de middenas van de plattegrond is aan westkant een clustering van palen zichtbaar.
Vermoedelijk werd de middenstijl S66 verstevigd door een tweede paal, S65 en later een keer
vervangen door S64. Een andere volgorde van versteviging of vervanging is uiteraard ook mogelijk.
Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de drie palen tegelijk dienst deden.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
De helft van het aardewerk heeft een datering in de IJzertijd. De andere helft kan specifieker, aan
de Midden-IJzertijd worden toegekend, aan de hand van onder meer een pot met besmijting tot aan
de rand en een vlakke top. Wanneer het materiaal uit deze plattegrond wordt vergeleken met de
naastgelegen huizen H4025 en H4027 blijkt dat H4025 daarvan afwijkt, met name door de
aanwezigheid van dunwandiger materiaal. Dit wordt geïnterpreteerd als een latere ontwikkeling.
Gezien de stijlovereenkomsten van H4027 en H4025 wordt een opvolging in bewoning vermoed.
Huis 4026 komt qua aardewerk meer overeen met H4027 en zal daarom vroeger dan of gelijktijdig
met dit huis in gebruik zijn geweest, in (de eerste helft van) de Midden-IJzertijd.
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Huis 4027
Onderzoek
De plattegrond lag deels in werkput 100 (noordwesthoek) en deels in werkput 99. De sporen in
werkput 100 zijn aangetroffen onder de nazak over W4018, na het verdiepen van het vlak. De
sporen van dit huis waren in werkput 99 echter duidelijk door de nazak van W4017 gegraven. De
beide waterputten W4017 (zuid) en W4018 (noord) zijn op de tekening in stippellijn afgebeeld.
Constructie
De west-oost georiënteerde plattegrond heeft afmetingen van 17 bij 6,7 m. De tweebeukige opzet
bestaat uit vier middenstijlen met een gemiddelde diepte van 25 cm. Er is één middenstijl ter
hoogte van de westkant van de ingangen vergraven door de ingangspartij van H4028. In de
westelijke kopse wand ligt een stijl die te ondiep is om bij de dakdragende middenstijlen te horen.

Wanden
De plattegrond heeft rondom een dubbele rij, alternerende wandstijlen gehad, die met name in de
westelijke kopse wand goed bewaard zijn gebleven. De wandstijlen zijn gemiddeld 16 cm diep.
Dak
De dakdragende middenstijlen aan de beide uiteinden van het huis liggen ca. 2,3 m voor de kopse
wanden. Dat impliceert dat het huis aan beide kanten een schilddak heeft gehad.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden liggen recht tegenover elkaar twee 1,9 m brede
ingangspartijen. De ingangen worden geflankeerd door korte rijtjes van drie palen, haaks op de
lange wanden. Bij de beide rijtjes palen van de noordingang ontbreekt de middelste stijl. Deze zijn
waarschijnlijk gemist doordat hier de putgrens tussen de wekputten 99 en 100 lag. De gemiddeld
diepte van de ingangen is met 23 cm bijna net zo diep als middenstijlen. In de oostelijke kopse
wand liggen twee stijlen van 26 en 30 cm diep ongeveer een m uit elkaar. Omdat vergelijkbare
stijlen in de rest van de wand ontbreken lijkt hier sprake van een extra ingang.
Binnenindeling
De centrale ingangen verdelen het huis in een westelijk deel van 7,4 m en een oostelijk deel van
9,4 m. De extra ingang in de oostelijke kopse wand kan geïnterpreteerd worden als een ingang
waardoor het vee het stalgedeelte van het huis in kon worden geleid.
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Bijzondere elementen
In veel sporen van het huis is vondstmateriaal aangetroffen. Dit wijst op langdurig gebruik van het
terrein, waarbij nederzettingsafval van meerdere generaties over het terrein verspreid is geraakt.
In S99.71, 188 en 193 zijn gruis en brokjes vesticulaire lavasteen gevonden (maalsteen). In de
middenstijl S300 is een stukje van een spinsteentje aangetroffen. Daarnaast zijn in S46, 176 en
S300 kleine stukjes metaalslak aangetroffen.
Reparaties en verbouwingen
De westelijke middenstijl S63 is vervangen door S64 en middenstijl S300 is vervangen door S41.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Uit de sporen zijn in totaal ca. 220 scherven aardewerk verzameld (1,7 kg). De meeste scherven
konden niet nader gedateerd worden dan in de IJzertijd. Een kleine 70 scherven uit elf sporen
konden in de (in sommige gevallen Vroege of) Midden-IJzertijd worden gedateerd.
Op twee plaatsen worden stijlen van H4027 oversneden door de jongere stijlen van H4028 (bij de
centrale middenstijl en de zuidelijke ingang). De sporen van H4027 waren al zichtbaar bovenin
W4017, dus het huis moet jonger zijn dan de waterput. De sporen in werkput 100 werden echter
pas zichtbaar nadat de nazak van W4018 was verwijderd, dus moet het huis vóór W4018 dateren.
Wanneer het aardewerk uit deze plattegrond wordt vergeleken met dat uit H4025 en H4026 blijkt
dat H4026 en H4027 op elkaar lijken en H4025 daarvan afwijkt, met name door de aanwezigheid
van dunwandiger materiaal. Dit wordt geïnterpreteerd als een latere ontwikkeling. Gezien de
stijlovereenkomsten van H4027 en H4025 wordt echter wel een opvolging in bewoning vermoed.
H4025 zal daarom H4027 hebben opgevolgd. Op basis van het aardewerk en de samenhang met
de overige structuren wordt H4027 in (de eerste helft van) de Midden-IJzertijd gedateerd.

Huis 4028
Onderzoek
De plattegrond ligt geheel in de oostkant van werkput 99 en is met name te herkennen aan de
ingangspartijen. Een deel van de sporen was reeds in het proefsleufonderzoek van het AAC
aangetroffen (sleuf 49) en genoemd als sporencluster B en ijzertijdgebouw GI10.16
Constructie
Het huis meet 16,7 m lang en is vermoedelijk 5,8 m breed (7 m tussen de buitenstijlen). Er is
sprake van een tweebeukige dakconstructie die wordt gedragen door vier middenstijlen van
gemiddeld 32 cm diep. De meest oostelijke middenstijlen is minder diep (12 cm) dan de drie
westelijke stijlen (gemiddeld 37 cm). Het huis ligt min of meer oost-west georiënteerd. In de beide
kopse kanten zijn twee palen aangetroffen die mogelijk nog bij de kernconstructie kunnen horen.
De paalkuilen zijn echter opvallend kleiner in doorsnede.
Wanden
Van de beide korte wanden zijn enkele rijen wandstijlen aangetroffen. Aangezien uit de
bouwtraditie van dit type huizen is gebleken dat er meestal sprake is van buitenstijlen,17 is het
mogelijk de palen die rondom de plattegrond zijn aangetroffen te interpreteren als buitenstijlen. De
diepte van de palen is gemiddeld 15 cm.

16 Langeveld et al. 2003, 26-29.
17 Hiddink 2014.
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Dak
Huizen van dit type hebben meestal een schilddak. Middenstijlen in de kopse wanden wijzen echter
eerder op een zadeldak.
Ingangen
Precies op het midden van de beide lange wanden is een 1,9 m brede ingangspartij aangetroffen.
De beide ingangen worden geflankeerd door korte rijtjes stijlen die haaks op de lange wanden
staan

Bijzondere elementen
In S44 en S74 is naast handgevormd aardewerk ook natuursteen aangetroffen. S44 is de
noordwestelijke ingangsstijl en S74 de vernieuwde tweede middenstijl. De stenen in S44 bestaan
uit een mogelijke wrijfsteen van zandsteen, een Maaseitje en een brokje vesticulaire lavasteen. In
S74 zijn enkele stukjes onbewerkte vuursteen en vesticulaire lavasteen gevonden en een mogelijke
wrijfsteen van kwartsiet. Het aardewerk uit S74 was sterk verbrand en versinterd.
Reparaties en verbouwingen
De tweede binnenstijl is eenmaal vervangen en aan de oostkant van de zuidelijke ingang is aan de
buitenzijde van het huis een extra stijl bij geplaatst.
Parallellen
Het huis behoort tot de huizen van het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Wanneer naar het aardewerkensemble wordt gekeken wordt een datering aan het einde van de
Midden-IJzertijd vermoed, mogelijk in de overgang naar de Late IJzertijd. Enkele buikfragmenten
met vingerindrukken van H4024 en H4028 komen met elkaar overeen. De huizen kunnen daarom
wellicht (enige tijd) gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Het 15 m noordelijker gelegen H4024 is
vermoedelijk de opvolger van H4028.
De stijlen van H4028 oversnijden sporen van H4027 en W4017 dus H4028 is de jongste structuur.
Alle vondsten uit de nazak van W4018 ten zuiden van het huis dateren in de Late IJzertijd. Het is
mogelijk dat de waterput gelijk met H4028 in gebruik is geweest, maar de ligging ca. 3 m recht voor
de noordelijke ingang van het huis, lijkt onpraktisch.
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Huis 4029
Onderzoek
De plattegrond ligt deels in werkput 97 en deels in werkput 98. In deze hoek van de werkputten
liggen relatief weinig sporen. In het vooronderzoek van het AAC (2001) is een deel van de sporen
benoemd als ‘Gl3’ (IJzertijdgebouw 3), in sporencluster B.18
Constructie
De plattegrond is ruim 11 m lang en 5,1 m breed. In de binnenruimte zijn drie middenstijlen
herkend. De stijlen zijn gemiddeld 27 cm diep. De plattegrond ligt oost-west.

Wanden
De lange wanden mogen waarschijnlijk ter hoogte van de binnenste twee palen van de (noordelijke)
ingangspartij worden geprojecteerd. Wanneer we die ligging spiegelen in de centrale as van het
gebouw blijken de palen aan de zuidkant buitenstijlen te zijn. Enkele palen geven de locatie van de
beide korte wanden aan. De wand- en buitenstijlen hebben een gemiddelde diepte van 10 cm.
Dak
Het huis had aan beide zijden een schilddak.
Ingangen
Zoals kenmerkend voor dit type huizen bevindt zich in het midden van de beide lange wanden een
ingang, opgebouwd uit rijtjes van twee of drie stijlen haaks op de wand. De stijlen van de
noordelijke ingang zijn beter bewaard gebleven en staan 1,8 m uit elkaar. Door ook enkele sporen
die in de proefsleuf zijn herkend weer te geven blijkt ook de zuidelijke ingang zeer duidelijk.
Reparaties en verbouwingen
De noordelijke ingang en alle middenstijlen zijn ongeveer een halve m naar het westen verplaatst.
Deze sporen zijn geïnterpreteerd als een aparte bouwfase van H4034 (immers de complete kern is
vervangen). Er kan eventueel ook worden gesproken van een ingrijpende verbouwing waarbij de
belangrijkste dakdragende elementen een keer zijn vervangen.
Parallellen
H4029 is een huis van het type Haps/Oss-Ussen 4. Hoewel de meeste huizen van dit type vier
middenstijlen hebben, komen huizen met drie stijlen ook voor. Zoals de huizen J en Q uit Haps.19

18 Langeveld et al. 2003, 26-28.
19 Verwers 1972, 70, 73.
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Datering
De bijna 80 scherven die in de sporen van het huis zijn aangetroffen kunnen niet scherper
gedateerd worden dan IJzertijd omdat het voornamelijk uit kleine stukjes en gruis bestaat. Slechts
één gepolijst scherfje is mogelijk uit de Vroege of Midden-IJzertijd. Uit een randscherf met
vingertopversiering op de rand wordt afgeleid dat er geen sprake is van een datering in de Late
IJzertijd. H4029 en H4034 volgen elkaar waarschijnlijk direct in tijd op. Aan de hand van het
aardewerk uit H4030 kan worden afgeleid dat dit huis iets later dateert dan H4029 en H4034.
Wanneer het materiaal wordt vergeleken met het aardewerk uit o.a. H4032 dan dateert het jonger
(op basis van de fijnere besmijting). Het huis wordt daarom in de Midden-IJzertijd geplaatst.
De middenijzertijdkuil K4071 op de zuidoosthoek van de plattegrond kan niet tegelijk met het huis in
gebruik zijn geweest, want deze ligt deels in, deels buiten de plattegrond. De grote kuil K4074
bevatte naast 15 middenijzertijdscherven ook een aantal scherven die in de Vroege of MiddenIJzertijd kunnen worden gedateerd. Deze kuil kan daarom gelijk met H4029 in gebruik zijn geweest.

Huis 4030
Onderzoek
De hele plattegrond ligt in werkput 97, net ten zuiden van huis H4029.
Constructie
Er zijn vier middenstijlen aangetroffen met een gemiddelde diepte van 31 cm. De beide korte
wanden zijn niet met zekerheid aan te wijzen, dus de lengte kan niet worden gereconstrueerd. De
vier middenstijlen geven het huis een minimale lengte van 10,5 m en het huis heeft een breedte
van 5,3 m. Het huis ligt exact oost-west georiënteerd.

Wanden
Alleen van de noordelijke lange wand zijn stijlen aangetroffen, die wijzen op een enkele rij
wandstijlen. De wandstijlen en ingangsstijlen zijn gemiddeld 18 cm diep.
Ingangen
In de beide lange wanden is een ingang te zien, recht tegenover elkaar in het midden van de
plattegrond. De westkant van de ingangen correspondeert met de tweede middenstijl. De
noordelijke ingang is iets smaller (1,9 m) dan de zuidelijke (2 m).
Binnenindeling
Tussen de eerste en tweede middenstijl is een haardkuil (HAK4002; S30) aangetroffen. Daaruit
blijkt dat het westelijke deel van het huis werd gebruikt als woondeel, en het oostelijke als staldeel.
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Bijzondere elementen
In HAK4002 is een grote hoeveelheid natuursteen aangetroffen.20 Een flink deel van het gewicht,
namelijk ruim 6 kg, is afkomstig van minimaal twee maalstenen van vesiculaire lava; daarvan is er
één roterend, mogelijk een Keltische handmolen, en deze is vervaardigd van vrij massieve lava.
Van de andere, die van een grof poreuze lavasoort is, resteren alleen grote, afgeronde brokken die
mogelijk tot een niet-roterende maalsteen met kleine kiel hebben behoord. De overige brokken vrij
massieve lava zouden van de roterende maalsteen kunnen zijn. Het grootste deel van het gewicht,
namelijk 20 kg, is echter afkomstig van een zeer grote en platte, gebroken zwerfsteen van kwartsiet
waarvan alleen de dikte nog min of meer compleet is. Deze dikte bedraagt 15 cm, terwijl de
incomplete lengte en breedte respectievelijk 47 en 28 cm zijn. Op beide brede vlakken zijn alleen
nog minieme zones met de oorspronkelijke steenhuid aanwezig en mochten er al gebruikssporen
zijn geweest, dan is daar nu niets meer van te zien. Naast deze zeer grote steen zijn nog twee
grote fragmenten aanwezig van zwerfstenen van kwartsiet. Mogelijk hebben al deze stenen dienst
gedaan als haardstenen. Het feit dat de maalstenen zijn achtergelaten bij de haard, lijkt op een
verlatingsritueel te wijzen.
Parallellen
De plattegrond bevat de kenmerken van een huis van het type Haps/Oss-Ussen 4 en lijkt op
Sterckwijck H4046.
Datering
In zes van de tien sporen met aardewerk, bevonden zich scherven uit de Midden-IJzertijd. In twee
van deze sporen kon het aardewerk in de Midden- of de Late IJzertijd worden gedateerd. Het
ontbreken van vroeger materiaal geeft het huis een jongere datering dan H4029 en H4034.
Kuil K4071 bevatte een grote hoeveelheid middenijzertijdaardewerk, iets verbrand bot, natuursteen
en houtskool en kan als afvalkuil naast het huis hebben gediend, maar kan eveneens bij H4034
hebben gehoord. De maalsteen uit HAK4002 vormt een obstakel voor een datering in de MiddenIJzertijd: Keltische handmolens komen pas vanaf het begin van de Late IJzertijd voor. Of de
maalsteen toch anders moet worden geïnterpreteerd is niet duidelijk, maar het aardewerk uit de
plattegrond in combinatie met (het materiaal uit) de naastgelegen structuren geeft een datering in
de Midden-IJzertijd (later dan H4029/H4034).

Huis 4031
Onderzoek
Dit huis maakt deel uit van een grote cluster diepe sporen. Niet alle sporen kunnen met zekerheid
aan structuren worden toegekend. De plattegrond ligt in werkput 90 en de sporen zijn in twee
vlakken opgegraven. Het verschil tussen vlak 1 en vlak 2 was ca. 10 cm. Enkele sporen waren ook
reeds in proefsleuf 23 uit het vooronderzoek van Becker & van de Graaf gezien.
Constructie
De dakconstructie is opgebouwd uit vier middenstijlen van gemiddeld 42 cm diep, die het huis
tweebeukig maken. De afstand tussen de middenstijlen meet tussen 3 en 3,4 m. De meest westelijk
middenstijlen is gecoupeerd in de proefsleuf van Becker & van de Graaf en was tijdens onderhavig
onderzoek slechts zichtbaar als recente verstoring (de oude coupe). Het huis was oost-west
georiënteerd, en meet 14 bij 5,9 m.
Wanden
De ligging van de lange wanden is gereconstrueerd aan de hand van de ligging van de
ingangsstijlen. Er zijn verder geen sporen van wanden of buitenstijlen aangetroffen. Van de
oostelijke korte wand is een rijtje stijlen gevonden, evenals één paal in de westwand. De
aangetroffen wand- en ingangsstijlen zijn gemiddeld 15 cm diep.

20 Tekening B183, foto BOXR-07-2-702 t/m 704.
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Dak
Het huis had aan beide zijden een schilddak met een eindschild van ca. 2,2 m.
Ingangen
De ingangen liggen in het midden van de lange wanden, en met de westkant ten hoogte van de
tweede middenstijl. Beide ingangen zijn relatief smal: ca. 1,4 m.
Binnenindeling
De ingangen verdelen het huis in een iets korter westdeel (6,4 m) en een iets langer oostdeel (7,6
m). In het westelijke deel liggen een aantal kuilen waarvan er één (S88) als haardkuil is
geïnterpreteerd. Dit wijst op het gebruik van het westelijke deel als woonruimte.

Bijzondere elementen
S39 lijkt onderin smal genoeg om als paalkuil te worden geïnterpreteerd. In S88 is tijdens het
vooronderzoek een stuk weefgewicht gevonden, en in S39 is een spinsteentje gevonden. Het is
ook mogelijk dat de kuilen behoorden tot één van de twee zuidelijker gelegen huizen H4032 of
H4033. Het materiaal uit S39 lijkt beter aan te sluiten bij het aardewerk uit H4033.
Parallellen
De plattegrond is te kenmerken als van het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Uit de eerste middenstijl van H4031 zijn tijdens het vooronderzoek 22 fragmenten aardewerk
geborgen (Late Bronstijd en Midden-IJzertijd).21 Het materiaal van het vervolgonderzoek kon
nauwkeuriger gedateerd worden: Midden-IJzertijd of de overgang van de Vroege naar de MiddenIJzertijd. Wanneer het materiaal vergeleken wordt met het aardewerk van de twee naastgelegen
plattegronden blijkt dat het meer lijkt op het materiaal uit H4033 (fijner besmeten aardewerk) dan uit
H4032 (veel grote scherven en grof besmeten). Omdat het huis geen versierd aardewerk bevat, in
tegenstelling tot H4033, wordt H4031 als de oudste van deze twee huizen gezien. Uit de tweede
middenstijl S45 is een scherf terra sigillata uit de Romeinse tijd afkomstig. Deze mag, gezien het
overige materiaal, als intrusie worden geïnterpreteerd.
Aan de hand van het aardewerk en de associatie met de twee naastgelegen plattegronden kan het
huis in de Midden-IJzertijd worden gedateerd (mogelijk fase F/G).

21 Vnrs 48 en 176. Loonen, de Kramer & Köther 2007, bijlage 10: determinatielijst aardewerk.
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Huis 4032
Onderzoek
De plattegrond ligt te midden van een grote cluster diepe sporen. De plattegrond ligt met een klein
hoekje in werkput 90 (noord) en grotendeels in werkput 83 (zuid). De sporen zijn in beide putten in
twee vlakken opgegraven. In werkput 90 was het verschil tussen vlak 1 en vlak 2 ca. 10 cm. In
werkput 83 was het verschil ca. 15 cm.
Constructie
De plattegrond heeft een tweebeukige opbouw met vier middenstijlen van gemiddeld 46 cm diep.
De stijl in het midden van de westelijke kopse kant (15 cm diep) is vanwege het verschil in diepte
met de overige stijlen niet tot de dakdragende constructie gerekend. De totale lengte van het
gebouw is 11,8 m bij 4,4 m breed (5 m tussen de buitenstijlen) en de oriëntatie is ongeveer westoost.

Wanden
De lange wanden lagen vermoedelijk ter hoogte van de binnenste twee palen van de
ingangspartijen. De stijlen die rondom de plattegrond zijn aangetroffen zijn buitenstijlen, gelegen op
30 cm van de wand en hebben een gemiddelde diepte van 18 cm.
Dak
Aan beide kanten van het huis heeft een schilddak gelegen met een kort eindschild van 1,2 m.
Ingangen
Recht tegenover elkaar in het midden van de lange wanden zijn twee 1,9 m brede ingangen
aanwezig. De ingangen worden aan beide zijden geflankeerd door een rijtje van twee of drie stijlen
die haaks op de lange wanden staan.
Binnenindeling
De ingangen verdelen het huis in een kort westdeel (5,3 m) en een langer oostdeel (6,5 m). Kuil
K4084 mag mogelijk geïnterpreteerd worden als haardkuil, waaruit kan worden afgeleid dat het
westelijke deel van het huis gebruikt werd als woondeel, en het oostelijke als staldeel.
Bijzondere elementen
In de grote paalkuil van de noordelijke ingang (S42) is onder het vondstmateriaal een stukje
briquettage-aardewerk van vermoedelijk een zoutgootje gevonden. In het westelijke deel van het
huis ligt K4084 met veel aardewerk en een grote hoeveelheid bewerkte natuursteen: klopstenen,
wrijfstenen en maalstenen. Dit lijkt op een intentionele, rituele depositie en kan samenhangen met
het verlaten van het huis. Het aardewerk in de kuil bevat onder andere tweeledige randen en grove
besmijting gelijkend op het materiaal uit de overige sporen van H4032. Daarom is de kuil bij dit huis
betrokken, in plaats van bij het latere H4033. De kuil was roodgekleurd van de verbrande klei die in
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het spoor aanwezig was, dus naast een rituele depositie mag de kuil wellicht ook als haardkuil
worden geïnterpreteerd. Een tweede kuil, gelegen tegen de binnenzijde van de noordwand bevatte
eveneens een grote hoeveelheid aardewerkscherven (>100 stuks). De ligging van deze kuil direct
voor de ingang van zowel H4031 als H4033 maakt een relatie met deze huizen onwaarschijnlijk.
Ook in de twee westelijke middenstijlen (S83.72 en S83.34) is veel aardewerk aangetroffen, ieder
bijna 90 stuks met een totaal gewicht van resp. ca. 1,5 kg en 2,5 kg. S72 is vermoedelijk vervangen
door de naastgelegen middenstijl S34 of deze is bijgeplaatst ter ondersteuning. In de westelijke
wandpaal en de middenstijlen ter hoogte van de ingangen (west naar oost: S31, S40 en S46) is
ruim 300 gr aardewerk verzameld, waarbij sprake is van gefragmenteerd materiaal. In S40 is
daarnaast een half spinsteentje gevonden. De vraag is of men de paalgaten van de stijlen heeft
opgevuld met al het mogelijke huisafval om de grond stevig aan te stampen, of vanuit een rituele
intentie.
H4031 is vermoedelijk gebouwd als opvolger van H4032. De ingang van het jongere huis ligt
enkele ms ten noorden van de twee middenstijlen S72 en S34. Men kan daarom deze twee gaten,
na het verwijderen, extra verstevigd hebben met aardewerk. Het aardewerk in de sporen S72 en
S34 bestaat uit grote scherven. Aan de hand van de randfragmenten zijn in S72 zijn minimaal zes
verschillende stukken vaatwerk aanwijsbaar en in S34 minimaal vier. Er is dus een verschil in
materiaaldepositie tussen de sporen S72 en S34 en de overige (midden)stijlen. Of dit het gevolg is
van een rituele depositie is echter onduidelijk. Wellicht dat de twee stijlen samen met K4084
onderdeel uitmaakten van een verlatingsritueel.

Reparaties en verbouwingen
De meest westelijke middenstijl S72 is vervangen door S34. Aan de coupes van de middenstijlen is
te zien dat S34 in diepte en vorm iets afwijkt van de overige middenstijlen (de oorspronkelijke stijlen
hebben rechte kernen met een vlakke onderkant en S34 is rond en iets ondieper). De beide
ingangen zijn ook gerepareerd: in de oostkant van de noordingang zijn enkele kleine palen
vervangen door een grotere en in de westkant van de zuidingang is een extra stijl bijgeplaatst aan
de buitenzijde ter ondersteuning van de ingang of de daklast.
Parallellen
Het huis behoort tot het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Uit de sporen van de plattegrond zijn in totaal ongeveer 325 scherven verzameld met een totaal
gewicht van meer dan 9 kg. Uit verschillende sporen komt aardewerk dat specifiek in de late
Vroege IJzertijd of de vroege Midden-IJzertijd wordt gedateerd (vnr 2996: vormtype 23a,
kenmerkend voor het begin van de Midden-IJzertijd). Daarnaast is sprake van grove besmijting en
weinig versierde scherven (slechts één). H4031 en H4033 vertonen een jonger vondstbeeld.
Samenvattend blijkt uit het vondstspectrum en de vergelijking met het materiaal uit de overige
huizen en de liggen ten opzichte van elkaar dat H4032 als oudste van de drie, in het begin van de
Midden-IJzertijd (fase E/F) geplaatst mag worden.

Huis 4033
Onderzoek
De plattegrond ligt op een kruispunt van vier werkputten, te midden van een grote cluster diepe
sporen: werkputten 82, 83, 89 en 90. Alle werkputten zijn in twee vlakken opgegraven. Het verschil
tussen de vlakken heeft invloed op de (gemiddelde) diepte van de sporen. In put 82 was het
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verschil tussen vlak 1 en vlak 2 ca. 25 cm, in put 89 was het verschil ca. 20 cm. In put 83 was het
verschil tussen vlak 1 en 2 ca. 15 cm en in put 90 was het verschil ca. 10 cm.
Constructie
Er is sprake van een tweebeukige dakconstructie die wordt gedragen door vier middenstijlen met
een gemiddelde diepte van 45 cm. De drie westelijke stijlen zijn 50 cm diep en de oostelijke stijl (en
de beide reparatiestijlen) zijn 25 cm diep.22 De westelijke korte wand is niet aangetroffen dus de
totale lengte kan niet worden gereconstrueerd. De minimale lengte is ca. 14 m en de breedte is 5,9
m (6,7 m gemeten tussen de buitenstijlen). Het huis is ONO-WZW georiënteerd.
Wanden
Vermoedelijk zijn alle palen rondom de plattegrond te interpreteren als buitenstijlen. De lange
wanden liggen aan de buitenkant van de binnenste ingangspaal, en de buitenstijlen liggen 40 cm
buiten de wand. De gemiddelde diepte van de buitenstijlen is 17 cm. Noch de westelijke kopse
wand, noch de buitenstijlen erlangs zijn aangetroffen.

Dak
De oostkant van het huis had een schilddak. De westkant zeer waarschijnlijk ook.
Ingangen
In het midden van de lange wanden liggen twee ingangen van 2,1 m breed. De beide kanten van
de ingangen corresponderen met een middenstijl op de centrale as van het huis. Uit een (paal)kuil
S90.39 ten noorden van de plattegrond is een grotere hoeveelheid materiaal afkomstig (78
scherven), dat aansluit bij de overige vondsten van H4033: met kamstreek en vingertopindruk
versierd materiaal. De kuil ligt ca. 2 m uit de noordwand van het huis.
Bijzondere elementen
In de derde middenstijl S83.33 is het meeste aardewerk van de hele structuur gevonden, namelijk
ruim 50 stuks (ca. 750 gram). In de meest oostelijke middenstijl S83.43 is naast wat handgevormd
aardewerk ook een metaalslakje en vrij veel houtskool aangetroffen.
Reparaties en verbouwingen
De beide uiterste middenstijlen zijn vervangen, of extra ondersteund door een nieuwe stijl die er
naast is geplaatst. Net buiten de noordelijke ingang is een extra paal bijgeplaatst om de ingang of
de kapconstructie te ondersteunen. Het is mogelijk dat in samenhang met S90.39 een hek of
uitbouw aan het huis is geplaatst.

22 Dit wordt niet veroorzaakt door verschil in vlakhoogte, die ligt bij alle middenstijlen ongeveer gelijk.
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Parallellen
De plattegrond is van het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het merendeel van het aardewerk is in de Midden-IJzertijd gedateerd. In S83.30 en S83.51 zijn ook
enkele vroege-ijzertijdscherven gevonden, maar in dezelfde sporen is ook middenijzertijdmateriaal
gevonden waardoor de datering van de sporen wordt opgetrokken. In één spoor zijn enkele
scherven gevonden die in de Late IJzertijd kunnen dateren, namelijk de westelijke middenstijl
S89.65. Deze scherven zijn echter geen gidsartefacten, waardoor een datering in de Late IJzertijd
aan de hand van enkele scherven onwaarschijnlijk is. Bij vergelijken van vondstmateriaal tussen
H4033, H4032 en H4031 blijkt dat die eerste het jongste is: de scherven hebben overwegend
fijnere besmijting, er zijn meer scherven met versiering (vingertop/nagelrichel/kamstreek) en er zijn
meer drieledige vormen. Concluderend kan gesteld worden dat H4033 in de (tweede helft van de)
Midden-IJzertijd dateert en jonger is dan de twee naastgelegen huizen.

Huis 4034
Onderzoek
De plattegrond ligt deels in werkput 97 en deels in werkput 98. In deze hoek van de werkputten
liggen relatief weinig sporen. In het vooronderzoek van het AAC (2001) is een deel van de sporen
benoemd als ‘Gl3’ (IJzertijd gebouw 3), in sporencluster B.23
Constructie
De plattegrond is ca. 11,5 m lang en 4,4 m breed. In de binnenruimte zijn drie middenstijlen
herkend. De stijlen zijn gemiddeld 23 cm diep. De plattegrond ligt west-oost georiënteerd.

Wanden
Er zijn rondom de plattegrond enkele palen aanwijsbaar die mogelijk als wand- of binnenstijl dienst
hebben gedaan. Vermoedelijk lag de wand ter hoogte van de twee palen van de zuidelijke ingang,
en lag op ca. 60 cm van de wand een rij buitenstijlen. De locatie van de kopse wanden kan niet met

23 Langeveld et al. 2003, 26-28.
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zekerheid worden aangewezen, hoewel enkele palen mogelijk tot de wand- of buitenstijlen van de
kopse kant hebben behoord.
Dak
Het dak had waarschijnlijk aan beide zijden een schilddak.
Ingangen
In de noordelijke lange wand zijn enkele sporen te zien die haaks op de oriëntatie van de wand
liggen. Daar tegenover zijn in de zuidwand twee sporen aangetroffen die de zuidelijke ingang
flankeren. De noordingang is 1,8 m breed, en de zuidingang 1,9 m.
Bijzondere elementen
Uit de meest westelijke middenstijl S62 zijn meer dan 70 scherven afkomstig, enkele brokken leem
en een kleine hoeveelheid verbrand bot. Ook het aardewerk is verbrand en deels te klein
verkruimeld om te analyseren. Mogelijk is er sprake van een verlatingsritueel.
Reparaties en verbouwingen
De noordelijke ingang en alle middenstijlen zijn ongeveer een halve m naar het oosten verplaatst.
Deze sporen zijn geïnterpreteerd als een aparte bouwfase van H4029 (immers de complete kern is
vervangen). Er kan eventueel ook worden gesproken van een ingrijpende verbouwing waarbij de
belangrijkste dakdragende elementen een keer zijn vervangen.
Parallellen
Dit huis hoort bij het type Haps/Oss-Ussen 4. Zie ook H4029.
Datering
Alleen in de middenstijlen S98.62 en S98.78 zijn scherven gevonden die in de Vroege of MiddenIJzertijd dateren. Alle overige sporen zowel binnen als rondom de plattegrond kunnen niet scherper
worden gedateerd. De huizen H4029 en H4034 volgen elkaar, gezien de identieke uitleg van de
plattegrond, direct in de tijd op. In welke volgorde is onbekend. Aan de hand van het aardewerk uit
H4030 kan worden afgeleid dat dit huis iets later dateert dan H4029 en H4034. Wanneer het
materiaal wordt vergeleken met het aardewerk van huizencluster H4031-H4033 lijkt het materiaal
jonger dan H4032 (fijnere besmijting). Het huis wordt daarom in de Midden-IJzertijd geplaatst.
De afvalkuil K4071 op de zuidoosthoek van de plattegrond kan eventueel gelijk met het huis in
gebruik zijn geweest, want deze ligt net op de rand van de plattegrond. K4074 bevatte een aantal
scherven die in de Vroege of Midden-IJzertijd kunnen worden gedateerd. Het materiaal uit deze kuil
komt overeen met het materiaal uit de huisplattegronden en zal vermoedelijk met H4029 of H4034
in gebruik zijn geweest.

Huis 4035
Onderzoek
De huizen H4035 en H4036 liggen net ten zuiden van een grote grafstructuur uit de Bronstijd, in
een relatief weinig grondsporen tellend deel van de opgraving. H4035 ligt over twee werkputten
verspreid, namelijk put 79 en 77. Een aantal sporen was ook waargenomen in proefsleuf 11 uit het
vooronderzoek van Becker & van de Graaf.
Constructie
De plattegrond heeft een tweebeukige dakconstructie met vier middenstijlen van gemiddeld 40 cm
diep. De beide uiterste stijlen zijn met 50 cm (west) en 44 cm (oost) het diepst. De beide kopse
wanden liggen 80 cm voorbij de middenstijl. Daardoor heeft het huis een totale lengte van 14,2 m.
De breedte kan worden gereconstrueerd door de afstand van de centrale as naar de zuidelijke rij
wandstijlen te verdubbelen en wordt daarmee 6,1 m (7,5 tussen de buitenstijlen). De oriëntatie van
het gebouw is ongeveer west-oost.

128

Boxmeer-Sterckwijck

Wanden
Alleen van het oostelijke deel van de zuidelijke lange wand zijn een aantal wandstijlen herkend, en
enkele in de kopse wanden. De dubbele rij palen worden geïnterpreteerd als wand- en buitenstijlen
en zijn gemiddeld 7 cm diep, al trekken de stijlen van de ingangen (ca. 15 cm) het gemiddelde een
beetje op tot 12 cm. De buitenstijlen liggen 70 cm van de wand.
Ingangen
In de beide lange wanden is een ingang aanwezig, opgebouwd uit een rijtje stijlen, haaks op de
lange wand. Aan de noordkant van de plattegrond zijn de paalkuilen opvallend groter dan aan de
zuidkant. De breedte van de ingangen, gemeten aan de buitenzijde, is 2,2 m aan de noordkant en
2,1 m aan de zuidkant. De westkant van de ingangen ligt gelijk met de tweede middenstijl.

Bijzondere elementen
In de westelijke reparatiestijl (S79.35) zijn twee stukjes briquettageaardewerk gevonden van een
gootje dat gebruikt werd bij zoutwinning/-verhandeling.
Reparaties en verbouwingen
De meest westelijke middenstijl en de derde middenstijl zijn een keer vervangen. De derde
middenstijl ligt 1,8 m verder naar het oosten dan de oorspronkelijke stijl, en ligt 20 cm ten zuiden
van de centrale as. Het is mogelijk dat deze stijl niet is vervangen maar dat er een extra stijl is
bijgeplaatst om de daklast te ondersteunen.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Vergeleken met de groep huizen ten noorden van de grafstructuur is in de sporen van deze
plattegrond weinig aardewerk aangetroffen en het materiaal bestaat veelal uit gruis en kleine
stukjes. De grootste hoeveelheid is afkomstig uit de westelijke reparatiestijl S79.35 en betreft
veertien scherven van in totaal ruim 300 gram. Het meeste aardewerk kan in de Midden-IJzertijd
worden gedateerd.

Huis 4036
Onderzoek
De plattegrond ligt precies midden over de grens tussen de werkputten 77 en 207. In deze hoek
van de opgraving zijn relatief weinig paalsporen en vondsten aangetroffen.
Constructie
De dakdragende constructie bestaat uit vier middenstijlen van gemiddeld 22 cm diep die het huis
verdelen in twee beuken. Op 1,5 m van de westelijke middenstijl is nog een stijl van 16 cm diep
aangetroffen die iets ten noorden van de centrale as van het huis ligt (S77.76). Dit lijkt een wandstijl
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te zijn. De wand van het huis kan tussen de binnenste twee palen van de ingang worden
geprojecteerd, waardoor het huis een breedte heeft van 4,4 m (6 m gemeten tussen de
buitenstijlen). De lengte van het huis bedraagt minimaal 10,6 m. De locatie van de oostelijke kopse
wand, en daarmee de totale lengte van het huis, is niet zeker. Het huis is oost-west georiënteerd.
Wanden
Zoals gezegd kunnen de lange wanden tussen de binnenste twee palen van de ingang worden
geprojecteerd. Dit betekent dat de overige palen die zijn aangetroffen allen buitenstijlen betreffen
met een gemiddelde diepte van 14 cm.

Dak
De westzijde van het huis had een schilddak.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden is een ingang aanwezig van 1,9 m breed, geflankeerd
door twee rijen palen die haaks op de lange wand zijn geplaatst.
Bijzondere elementen
In de paalkuil van de derde middenstijl (S207.43) is een weefgewichtje aangetroffen.
Parallellen
De plattegrond behoort tot het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Er zijn slechts enkele scherven aangetroffen, deze wijzen op een datering in de IJzertijd. In de
tweede middenstijl S77.92 zijn zowel scherven uit de Midden- als de Late IJzertijd aangetroffen.
Een datering in de Late IJzertijd is dus mogelijk.

Huis 4037
Onderzoek
De kleine structuur is gevonden in werkput 204.
Constructie
Er zijn drie middenstijlen aangetroffen met een gemiddelde diepte van 22 cm. De structuur is
tweebeukig en ligt west-oost georiënteerd. De lengte tussen de drie middenstijlen bedraagt 6,5 m
en de breedte, gemeten tussen de dubbele palen van de ingangspartijen is 3,9 m.
Wanden
Er zijn geen stijlen van de wanden aangetroffen. Bij de meeste huizen van het type Haps bevinden
de lange wanden zich ongeveer in het midden van de rijtjes stijlen van de ingangspartijen.
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Ingangen
Er zijn twee ingangen aanwijsbaar tegenover elkaar in de beide lange wanden. De stijlen van de
ingang zijn gemiddeld 18 cm diep.

Bijzondere elementen
Het ontbreken van een vierde middenstijl, de smalle breedte en de onzorgvuldig geplaatste
ingangen ten opzichte van de centrale as van het gebouw, en de ligging van de structuur langs een
groep bijgebouwen doen vermoeden dat het hier een bijgebouw betreft, in plaats van een
hoofdgebouw.
Parallellen
Er is sprake van een huis of bijgebouw van het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Er zijn geen vondsten aangetroffen in de paalkuilen van de structuur.

Huis 4038
Onderzoek
De plattegrond ligt geheel in werkput 204 en was in het veld reeds herkend.
Constructie
Het dak wordt gedragen door een tweebeukige constructie met drie middenstijlen van gemiddeld 30
cm diep. De stijl in het midden van de westelijke kopse wand is te ondiep (8 cm) om deel van de
kern uit te hebben gemaakt. Aan de oostzijde is geen kopse wand aangetroffen dus er kan alleen
een minimale lengte van het huis worden gegeven, van ca. 10 m. De breedte van het huis is 4,3 m
(5,3 m gemeten tussen de buitenstijlen) en de oriëntatie is ongeveer west-oost.
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Wanden
De wanden lagen vermoedelijk aan de buitenzijde van de binnenste stijlen van de ingangen. Alle
sporen rond de plattegrond mogen vermoedelijk als buitenstijlen worden geïnterpreteerd met een
gemiddelde diepte van 14 cm. Er is geen oostelijke korte wand aangetroffen.
Dak
De westkant van het huis was voorzien van een schilddak.
Ingangen
Er is in beide lange wanden een ingang gevonden van 1,8 m breed. De ingangen worden
geflankeerd door korte rijtjes palen die haaks op de lange wanden zijn geplaatst. De oostkant van
beide ingangen correspondeert met de derde middenstijl.
Reparaties en verbouwingen
De tweede middenstijl kan geïnterpreteerd worden als een toevoeging aan de originele kern of een
vervanging van de westelijke middenstijl.
Parallellen
Het huis vertoont de kenmerken van het huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Er zijn geen vondsten aangetroffen en het ontbreekt aan oversnijdingen met andere structuren.
Hapshuizen worden meestal in de Midden- en Late IJzertijd gedateerd.

Huis 4039
Onderzoek
De plattegrond van H4039 is de meest noordelijke van een rij huizen en structuren in het zuidelijke
deel van het plangebied Sterckwijck. De sporen van de plattegrond liggen grotendeels in vlak 1 van
werkput 70. Twee sporen liggen in werkput 74. In vlak 2 van werkput 70 zijn er geen extra sporen
meer bij het huis gevonden. In het westelijke deel van werkput 70, op 20 m afstand van H4039,
liggen de sporen ca. 15 tot 20 cm dieper dan ter hoogte van de huisplattegrond.
Constructie
De dakdragende kern van het huis is zeer duidelijk, met vier grote centrale paalsporen op de
middenas die het huis een tweebeukige constructie geven. De vier middenstijlen zijn gemiddeld 35
cm diep, waarbij opvalt dat de meest westelijke middenstijl het diepst is (54 cm) en de stijlen naar
het oosten toe steeds ondieper worden (meest oostelijke stijl: 24 cm). Dit oplopen van de diepte
kan er op wijzen dat het huis op een flank is gebouwd, die naar het oosten toe opliep. De diepte
van de verder westelijk gelegen sporen (zie ‘onderzoek’) bevestigt dit. Enkele stijlen op een halve
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m buiten de noordelijke lange wand tonen aan dat de kapvoet werd ondersteund door middel van
buitenstijlen. Het huis is ruim 11 m lang, 6,1 m breed en ligt ongeveer oost-west georiënteerd.
Wanden
De gemiddelde diepte van de buitenstijlen is 14 cm. Er zijn geen duidelijke sporen van de wanden
aangetroffen, behalve bij de westelijke kopse kant. Hier geven twee palen op de hoeken, en één
paar buiten de middenstijl de locatie van de kopse wand aan. De zuidelijke lange wand kan aan de
hand van haaks uitstekende sporen langs de ingang worden gereconstrueerd, op 3,05 m van de
centrale as van het huis. Dit komt overeen met de twee hoekpalen aan de westkant.
Dak
Beide kanten van het huis hadden een zadeldak.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden is een 1,8 m brede ingang zichtbaar. De westkant van de
ingangen ligt ter hoogte van de tweede middenstijl. Van de rijtjes palen die de ingangen flankeren,
zijn de palen binnen het huis dieper dan buiten het huis.
Bijzondere elementen
Alle vier middenstijlen zijn uitgegraven nadat het huis buiten gebruik is geraakt. Vermoedelijk was
dit om de houten palen te kunnen hergebruiken of wellicht om het terrein te egaliseren. De oostkant
van de noordelijke ingang wordt gedomineerd door een kuil van 1,3 m doorsnede, met een centrale
vulling van aardewerk: S70.5.24 In de kuil zijn ruim 1200 scherven aardewerk gevonden, met een
totaal gewicht van meer dan 31,6 kg. In de kuil zijn ook een driehoekig weefgewicht en enkele
minuscule stukjes bot en houtskool aangetroffen. Eveneens een relatief grote hoeveelheid
aardewerk is afkomstig uit de meest westelijke middenstijl. De ruim 125 scherven (1,4 kg) zijn
grotendeels afkomstig uit de bovenste twee vullingen van het spoor, dat wil zeggen de uitgraafkuil.
Aan de noordkant van het huis ligt K4110; vermoedelijk een afvalkuil die bij het huis heeft gehoord.
Op 20 m ten zuiden van H4039 ligt K4113 met een grof besmeten schaal uit de Midden-IJzertijd.
De kuil wordt oversneden door het latere huis H4041. De grove besmijting en de oversnijding met
het latere huis kunnen een aanwijzing zijn dat de kuil gelijk met H4039 in gebruik is geweest.

De paalsporen van H4039 met vermelding van het aantal fragmenten aardewerk per spoor.

24 Tekening: B177, foto’s: BOXR-07-3-860, 866-868, 874, 875.
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Vlakfoto met een deel van de sporen van H4039.

Parallellen
Het huis kan ingedeeld worden bij het huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
De enorme hoeveelheid aardewerk, met name afkomstig uit de sporen 5 en 15 (werkput 70) geven
een goede datering in de vroege Midden-IJzertijd.

Huis 4040
Onderzoek
H4040 ligt grotendeels in werkput 74 (met een hoek in werkput 70 en één spoor in werkput 72). De
westzijde is het best bewaard, met een wandgreppel en wandstijlen. Van de oostzijde zijn vrijwel
geen wandsporen gevonden.
Constructie
De plattegrond heeft een tweebeukige dakconstructie. Vijf middenstijlen met een gemiddelde diepte
van 40 cm dragen de nok. Het huis is 5,8 m breed (6,9 m gemeten tussen de buitenstijlen) en 14,4
m lang en ligt min of meer oost-west georiënteerd.

Wanden
De westelijke korte wand bestaat uit een wandgreppel. Dit is het enige ijzertijdhuis waarbij een
wandgreppel is aangetroffen. Aan de zuidwestkant van het huis zijn gepaarde wand- en
buitenstijlen zichtbaar. De lange wanden lagen vermoedelijk aan de binnenkant tegen de
wandstijlen. De oostelijke kopse wand is niet met zekerheid aan te wijzen maar ligt vermoedelijk ter
hoogte van de oostelijke middenstijl.
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Dak
Aan de westzijde had het huis een schilddak, en aan de oostzijde een zadeldak.
Ingangen
Ongeveer in het midden van de beide lange wanden is een ingang van 1,8 m breed aanwezig. De
ingangen liggen recht tegenover elkaar en liggen met de westkant gelijk met de tweede middenstijl.
De zuidelijke ingang wordt geflankeerd door rijtjes van drie stijlen, haaks op de lange wand.
Binnenindeling
Het deel van de plattegrond ten westen van de ingangen meet 5,6 m lang, en ten oosten van de
ingangen 7 m. Dit verschil in omvang kan mogelijk worden verklaard door een functioneel verschil
tussen het woondeel (kleiner) en het staldeel van het huis (groter).
Bijzondere elementen
Van de vijf middenstijlen zijn er vier uitgegraven na het buiten gebruik raken van het huis. Alleen in
de coupe van de middelste stijl is geen uitgraafkuil zichtbaar. Vermoedelijk werden palen
uitgegraven om te kunnen hergebruiken. In de meest oostelijke middenstijl (S74.56) is een stuk van
een weefgewicht en een stukje metaal aangetroffen. Tenminste één randscherf uit de wandgreppel
S24 paste aan een scherf uit de ingangspaal S20. Dat wil zeggen dat (tenminste een deel van) het
materiaal gelijk in de sporen terecht is gekomen wat wijst op een rituele depositie. Ook in het
naastgelegen H4039 was sprake van een rituele (verlatings-)depositie in de ingangspaal dus een
vergelijkbaar gebruik is niet onwaarschijnlijk (al is de depositie hier veel minder omvangrijk dan die
bij H4039; ruim 120 vs ca 1200 scherven).
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
In totaal zijn ca. 160 scherven verzameld, waarvan het merendeel, namelijk een kleine 120 stuks,
uit de wandgreppel S70.24 en de meest westelijke middenstijl S74.4. Deze scherven zijn in de
Midden-IJzertijd gedateerd, en enkele in de late Midden- of vroege Late IJzertijd. De meeste
overige scherven zijn niet nader te dateren dan in de IJzertijd, soms zelfs zo breed als daterend
vanaf de Late Bronstijd of tot in de Romeinse tijd. De bulk van het materiaal maakt een datering in
de late Midden-IJzertijd het meest plausibel.

Huis 4041
Onderzoek
De plattegrond van H4041 ligt verspreid over drie werkputten: 72, 74 en 208.
Constructie
Het huis heeft een tweebeukige dakconstructie met vier middenstijlen en meet in totaal 15,3 bij 6,4
m. De middenstijlen hebben een gemiddelde diepte van 25 cm. Het dak, of de dakvoet, werd mede
ondersteund door een rij buitenstijlen een m van de lange wanden en 90 cm van de westelijke korte
wand. De ligging van het huis is WNW–OZO.
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Wanden
De wanden bestaan uit enkele rijen wandstijlen. Van de oostelijke korte wand is slechts één stijl
bewaard gebleven. De wand-, buiten- en ingangsstijlen zijn gemiddeld 11 cm diep.
Dak
Het huis had aan beide zijden een schilddak.
Ingangen
Er zijn twee ingangen aangetroffen in het midden van de beide lange wanden. De noordelijke
ingang is 1,8 m breed, en de zuidelijke ingang is 1,9 m breed. Bij beide ingangen is aan de
oostkant sprake van een langgerekt en iets verrommeld spoor. Bij de noordelijke van de twee
ingangen is een spoor zichtbaar wat veel langer is dan bij andere ingangen van het huistype Haps.
Wellicht dat hier aan de dwarspalen meteen een binnenwand was bevestigd. Het spoor buigt af ter
hoogte van de buitenstijlen. In het spoor zijn enkele palen aangetroffen die zowel bij H4014 als
H4041 kunnen horen. De sporen bevatten geen aardewerk met daterende waarde.
Binnenindeling
Het 10 cm diepe greppeltje dat de locatie van de noordelijke ingang aangeeft, loopt binnen het huis
verder door en geeft waarschijnlijk de locatie van een binnenwandje weer. Hierdoor ontstaat een
aparte ruimte in het oostdeel van het huis van 6,8 m breed.
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het merendeel van het aardewerk is vrij ruim te dateren, namelijk in de IJzertijd. Enkele scherven
uit een zuidelijke buitenstijl dateren in de Vroege IJzertijd en scherven uit de tweede middenstijl
(S72.1) zijn in de late Midden-IJzertijd geplaatst. Eén van de buitenstijlen oversnijdt K4113, die
deels binnen, deels buiten de plattegrond ligt. In de kuil is een zeer grof besmeten schaal uit de
Midden-IJzertijd aangetroffen, die ouder moet zijn dan het huis. Dit is een tweede indicatie voor een
datering in het latere deel van de Midden-IJzertijd.

Huis 4042
Onderzoek
Alle sporen van de plattegrond liggen in werkput 208.
Constructie
Vier middenstijlen liggen op de centrale as. De diepte is gemiddeld 24 cm maar varieert tussen 38
cm (meest westelijke middenstijl) tot 10 cm (meest oostelijke stijl). Het huis is 13,8 m lang. De
breedte is niet met zekerheid te geven. De wanden van de Hapshuizen liggen meestal aan de
buitenzijde van de binnenste ingangspaal. Wanneer de noordwestelijke ingangspartij wordt gebruikt
is de breedte (gespiegeld op de centrale as) 4,7 m. Maar wanneer de oostkant van de noordingang
wordt gebruikt is de breedte 5,5 m. De plattegrond ligt ongeveer oost-west georiënteerd.
Wanden
Zoals gezegd is de ligging van de beide lange wanden niet met zekerheid te bepalen. De beide
korte wanden zijn kunnen door enkele palen worden aangewezen. De palen die zijn aangetroffen
zijn gemiddeld 11 cm diep.
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Dak
Het huis lijkt aan beide korte zijden voorzien van een schilddak. In het midden van de westelijke
kopse wand is een stijl aangetroffen die de nok van een zadeldak kan hebben gedragen. Deze is
echter veel minder diep dan de naastgelegen (dakdragende) middenstijl (resp. 14 en 38 cm).
Vermoedelijk heeft deze stijl daarom niet direct de nok gedragen, maar eerder de dakvoet.
Ingangen
Recht tegenover elkaar, in het midden van de beide lange wanden, ligt een ingangspartij. Deze
bestaan uit enkele wandstijlen die haaks op de lange wand zijn geplaatst. De noordingang is 1,8 m
breed. Van de zuidingang is alleen de westelijke kant aangetroffen maar een zelfde breedte ligt
voor de hand. De westkant van de beide ingangen ligt op dezelfde hoogte in de plattegrond als de
tweede middenstijl.
Bijzondere elementen
In het huis liggen twee kuilen: K4113 en K4114. Vanwege de ligging recht voor de ingang zal
K4114 niet gelijk met het huis in gebruik zijn geweest. K4113 ligt net binnen de noordelijke lange
wand, maar het vondstmateriaal uit deze kuil (een zeer grof besmeten middenijzertijdschaal) geeft
de kuil een vroegere datering dan het huis, dus ook deze was niet gelijk met het huis in gebruik.
Reparaties en verbouwingen
In het oostelijke deel van het huis ligt op de middenas een extra middenstijl die waarschijnlijk ter
ondersteuning van de bestaande constructie is bijgeplaatst (S154).
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Het aardewerk uit de sporen dateert in de IJzertijd, met enkele scherven uit de tweede middenstijl
(S205) uit de Midden-IJzertijd en een versierd, tweeledig bekertje in de eerste middenstijl (S199).
Dergelijke bekertjes kwamen in de Vroege en in de Late IJzertijd voor, maar niet in de MiddenIJzertijd, wat de datering van het huis enigszins bemoeilijkt. In de omgeving van het huis zijn enkele
‘vroege’ structuren aangetroffen: een kuil uit de Vroege IJzertijd en een silo uit het begin van de
Midden-IJzertijd (K4121 en S4002). Onder de bijgebouwen kan er één in de Vroege en één in de
Late IJzertijd worden gedateerd, maar dit is op basis van slechts enkele scherven. Het huistype
Haps wordt over het algemeen gedateerd tussen de loop van de Midden-IJzertijd en de Late
IJzertijd. Uit de Vroege IJzertijd zijn vooralsnog geen huizen van dit type bekend. Een datering aan
de hand van structuren in de omgeving van het huis, gecombineerd met de typeontwikkeling wijst
daarom eerder naar de overgang van de Midden-IJzertijd naar de Late IJzertijd. Dit is echter zeer
speculatief.
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Huis 4043
Onderzoek
De plattegrond is verspreid over twee werkputten aangetroffen, te weten 208 en 75.

Constructie
De sporen van de ingangen, die overdwars op de centrale as van het huis georiënteerd staan zijn
de beste indicatie dat er hier sprake is van een plattegrond. Want, in tegenstelling tot de Haps
bouwtraditie van vier (zware) middenstijlen op rij, blijkt bij H4043 van de vier middenstijlen alleen de
derde stijl diep te zijn ingegraven (46 cm). De overige stijlen hebben een gemiddelde diepte van 12
cm. Vermoedelijk heeft de oostelijke kopse wand voorbij de vierde middenstijl gelegen en is dus
niet de gehele lengte van het huis bekend. De minimale lengte is 12,4 m bij een breedte van
waarschijnlijk 5,2 m. Het huis ligt min of meer west-oost georiënteerd.
Wanden
Langs de lange wanden is een aantal sporen aangetroffen waarvan niet met zekerheid kan worden
gezegd of het wand- of buitenstijlen betreft. Afgezien van de ingangsstijlen gaat het waarschijnlijk
om wandstijlen waarbinnenlangs de wand heeft gestaan. Van alle wanden is alleen de westelijke
kopse wand goed overgeleverd. Er zijn geen sporen van de oostelijke kopse wand aangetroffen.
Dak
De westkant van het huis had een schilddak met een eindschild van 1,2 m.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden zijn sporen aangetroffen die de ingangen tot het huis
flankeren (noord; 2 m en zuid; 1,9 m). De ingangen liggen met hun westzijde gelijk aan de tweede
middenstijl. De oostelijke sporen zijn prominenter aanwezig dan de westelijke.
Reparaties en verbouwingen
Op de centrale as van het gebouw is in het oostelijke deel op een halve meter van de vierde
middenstijl een extra stijl zichtbaar die vermoedelijk is bijgeplaatst als aanvulling op, en ter
ondersteuning van de constructie.
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Er zijn slechts zestien scherven uit vijf sporen geborgen. De meeste scherven dateren in de
IJzertijd. In één geval kan van de Midden-IJzertijd worden gesproken en een aantal scherven is zo
ruim als de Midden- en de Late IJzertijd te dateren. De combinatie van huistype en vondstmateriaal
dateert dit huis in de Midden-IJzertijd.
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Huis 4044
Onderzoek
De plattegrond ligt met de noordwesthoek in werkput 208, met het middendeel in werkput 75 en
met de zuidoosthoek in werkput 209. Van de negen hoofdgebouwen die in dit deel van de
opgraving op een rij liggen, is dit gebouw de meest zuidelijke. Het huis ligt direct ten (noord)oosten
van een grote cluster spiekers en ten zuiden en oosten van het huis liggen enkele grote kuilen.

Constructie
Het gebouw heeft drie middenstijlen op de centrale as. Twee stijlen liggen in het oostelijke deel van
het huis, en één in het westelijke deel. De binnenste stijlen van de westkant van de ingangen zijn
dieper ingegraven dan de oostkant. Vermoedelijk is de (bij Hapstype huizen kenmerkende)
middenstijl ter hoogte van de ingang vervangen door dakdragende ingangsstijlen. De drie
middenstijlen zijn gemiddeld 41 cm diep. Een vierde (meest oostelijke) middenstijl is slechts 12 cm
diep, dit is mogelijk een latere toevoeging. In het midden van de kopse wand is een stijl van 11 cm
diep zichtbaar. Het is mogelijk dat deze als vijfde middenstijl moet worden meegeteld. Vanwege de
geringe diepte is de stijl echter niet als zodanig geïnterpreteerd. De plattegrond is 15,9 bij 6,3 m in
omvang en heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie.
Wanden
Van alle wanden zijn sporen aangetroffen. Van alle Hapsplattegronden is dit het enige huis waarbij
er meer wand- dan buitenstijlen lijken te zijn aangetroffen, waaruit kan worden afgeleid dat de wand
belangrijker is in de kapondersteuning van de buitenstijlen. De twee rijen staan ruim een halve
meter uit elkaar. De stijlen zijn gemiddeld 12 cm diep.
Dak
De plattegrond heeft aan de westkant een schilddak en aan de oostzijde mogelijk een zadeldak.
Ingangen
In het midden van de beide lange wanden ligt een ingangspartij van 2 m breed. De ingangen
worden geflankeerd door korte rijtjes wandstijlen die haaks op de lange wand zijn geplaatst. Net
buiten de ingangen is een extra paal geplaatst waardoor de ingangen naar buiten toe iets breed
uitlopen (tot 2,4 m breed). In de oostelijke kopse wand is mogelijk een derde ingang aanwezig van
1,6 m breed.
Binnenindeling
In het westelijke deel van het huis is op een meter van de eerste middenstijl, een haardkuil
aangetroffen (HAK4003: S75.195). Deze was door de rode kleur van verbrande klei reeds in het
eerste vlak zichtbaar, 12 cm boven de overige sporen van vlak 2. De aanwezigheid van een
haardkuil maakt dat het westelijke deel van het huis als woondeel kan worden geïnterpreteerd, en
het oostelijke deel als staldeel. De twee delen zijn bijna gelijk in omvang (als scheiding wordt het
midden van de ingangen aangehouden): respectievelijk 7,7 en 8,2 m.
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Bijzondere elementen
In HAK4003 zijn enkele bewerkte stukken natuursteen aangetroffen, waaronder een grote
slijpsteen van kwartsiet en stukken zandstenen met een bewerkt oppervlak. Het aardewerk dat uit
het spoor is verzameld (ca. 110 scherven) bevatte geen randscherven maar voor het merendeel
bodemfragmenten.
Reparaties en verbouwingen
Buiten de noordingang is een extra stijl bijgeplaatst. De vierde middenstijl (S75.317) wijkt af van de
eerste drie doordat deze veel ondieper is. Mogelijk is hier sprake van een latere toevoeging aan de
constructie ter ondersteuning van de langsconstructie.
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
Scherven uit acht verschillende sporen zijn in de Midden-IJzertijd te dateren, ca. 75% van de ruim 180
aangetroffen scherven. Wanneer het aardewerk uit de haardkuil niet wordt meegeteld dateert nog
steeds ca. 40% van alle scherven in de Midden-IJzertijd. Er zijn geen duidelijke oversnijdingen met
andere structuren. Alleen K4124 ligt op de oostelijke rand van het huis. Deze kuil dateert echter
eveneens in de Midden-IJzertijd, dus of de kuil vóór of na het huis in gebruik is geweest is niet te
achterhalen. Het aardewerkensemble is vergeleken met het materiaal van H4035: hier kwam een
vergelijkbaar roesbruin, zandig, hard baksel voor met een datering in de tweede helft van de MiddenIJzertijd. Voor H4044 kan echter geen nauwkeuriger datering gegeven worden dan Midden-IJzertijd.

Huis 4045
Onderzoek
Het huis ligt voor de helft in werkput 208 en voor de helft in werkput 75.

Constructie
Er zijn vier middenstijlen aangetroffen waardoor het huis een tweebeukige indeling heeft. De drie
westelijke middenstijlen zijn gemiddeld 33 cm diep. Alleen de meest oostelijke middenstijl is slechts
7 cm diep. Daardoor komt het gemiddelde van de vier stijlen op 27 cm. De vierde stijl ligt bovendien
net iets zuidelijk van de centrale as van het gebouw. Een interpretatie als latere toevoeging aan de
kern is daarom niet onwaarschijnlijk. De plattegrond meet 14,4 m bij 4,9 m (6,2 m tussen de
buitenstijlen) en ligt iets WNW-ONO.
Wanden
De lange wanden hebben vermoedelijk ter hoogte van de binnenste stijlen van de ingangspartijen
gelegen, dat wil zeggen 2,45 m van de centrale as. De stijlen parallel aan de lange wanden worden
als buitenstijlen geïnterpreteerd. De wand- en buitenstijlen hebben een diepte van 12 cm (gem.).
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Dak
Het huis heeft aan beide zijden een schilddak gehad.
Ingangen
Er zijn twee ingangen aanwijsbaar van 2 m breed. De ingangen liggen recht tegenover elkaar in de
beide lange wanden, tussen de tweede en derde middenstijl van de plattegrond.
Parallellen
Het huis wordt ingedeeld bij het type Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
In negen sporen zijn in totaal 27 scherven aardewerk gevonden. Daarvan dateert ongeveer de helft
in de Midden-IJzertijd. Enkele scherven komen uit de Vroege en een enkele scherf uit de Late
IJzertijd. Voor de datering van H4045 wordt de Midden-IJzertijd aangehouden.

Huis 4046
Onderzoek
De plattegrond is gelegen in een relatief lege zone, ten westen van het ijzertijdbewoningslint. Het
meest westelijke spoor ligt in werkput 110 en de rest van de sporen in werkput 109.
Constructie
Het dak wordt gedragen door een tweebeukige constructie met vijf middenstijlen van gemiddeld 22
cm diep. De totale lengte van het huis kan niet worden gereconstrueerd maar is minimaal 11,8 m
geweest en de breedte is 5,5 m. De oriëntatie van het huis is ZW-NO.

Wanden
Alleen van de beide lange wanden zijn enkele palen aangetroffen. Drie daarvan waren bovendien
als natuurlijke verstoringen geïnterpreteerd. Maar de symmetrie van de sporen ten opzichte van
elkaar en ten opzichte van de kern maakt de interpretatie als een enkele rij wandstijlen plausibel.
De stijlen zijn gemiddeld 9 cm diep. Van de beide kopse wanden zijn geen sporen aangetroffen.
Ingangen
In de beide lange wanden is recht tegenover elkaar, tussen de derde en vierde middenstijl, een
ingang aangetroffen van 2 m breed. Het feit dat deze palen vrijwel de enige zijn die van de wand
resteren betekend dat de ingangspalen beduidend dieper waren ingegraven dan de wand.
Parallellen
Het huis vertoont sterke gelijkenissen met het type Haps, wat betreft de afmetingen, het aantal
middenstijlen en de ligging van de ingangen. Het huis lijkt verder enigszins op H4030.
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Datering
In de sporen die tot het huis behoren, evenals in de sporen in de directe omgeving van het gebouw
zijn geen dateerbare vondsten aangetroffen. Voor de datering kan daarom alleen gekeken worden
naar het huistype, dat wil zeggen Haps/Oss-Ussen 4, en de periode waarin dit type voorkomt,
namelijk de Midden- en Late IJzertijd.

Huis 4047
Onderzoek
De plattegrond ligt ten westen van het ijzertijdbewoningslint. De structuur is tijdens de uitwerking
herkend aan de rij middenstijlen.
Constructie
Er zijn vier middenstijlen aangetroffen met een gemiddelde diepte van 29 cm, waardoor het huis
een tweebeukige dakconstructie heeft. De afstand tussen de middenstijlen meet 2,4 tot 2,9 m en de
totale plattegrond is minimaal 8,5 m lang en 4,3 m breed.
Wanden
Er zijn slechts enkele palen aangetroffen die mogelijk tot de wand behoren: de paal bij de zuidelijke
ingang, één in de zuidelijke lange wand en één mogelijk in de oostelijke kopse wand. Aan de hand
van deze palen kan de huisbreedte en mogelijk ook de lengte worden gereconstrueerd en ligt de
kopse wand op ca. 0,5 m van de laatste middenstijl. Alle palen die rond de kern zijn aangetroffen
hebben samen een gemiddelde diepte van 20 cm.
Ingangen
Aan de zuidkant van de kern liggen ter hoogte van de derde middenstijl twee palen haaks op de
kern. Deze twee zijn geïnterpreteerd als de oostkant van de ingangspartij. De westkant is niet
aangetroffen, maar die heeft mogelijk ter hoogte van de tweede middenstijl gelegen. In dat geval
was de ingang ca. 2,3 m breed.

Parallellen
De rij middenstijlen gecombineerd met een duidelijk zichtbare ingangspartij is kenmerkend voor het
huistype Haps/Oss-Ussen 4.
Datering
In de sporen van de plattegrond zijn slechts zeven stukjes handgevormd aardewerk aangetroffen.
Deze scherven zijn niet scherper te dateren dan in de IJzertijd. Een (sterk verweerd) scherfje is
organisch gemagerd (vnr 2352) wat eveneens het geval was bij H4010 en H4011. Dit wijst op een
iets latere datering, in de Late IJzertijd. Er is echter onvoldoende materiaal aangetroffen om een
late datering overtuigend aan te tonen.
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2.4

Romeinse tijd

Huis 3001
Onderzoek
Bij de noordelijke werkput 367 was aan de vorm van de sporen duidelijk dat er sprake was van een
huisplattegrond. Maar in werkput 368 zijn een aantal sporen tijdens het aanleggen van het vlak en
bij het couperen geïnterpreteerd als natuurlijke verstoringen.
Constructie
Het dak wordt gedragen door een tweebeukige constructie met twee middenstijlen van 24 en 42 cm
diep. Twee stijlen is weinig voor een complete dakconstructie. Daarom wordt aangenomen dat de
wanden en de op 40 cm afstand van de wand geplaatste buitenstijlen eveneens een deel van de
daklast hebben opgevangen. Het huis is ruim 15 m lang en 5,3 m breed en ligt iets ZW-NO
georiënteerd.

Wanden
De wanden zijn opgebouwd uit enkele rijen wandstijlen die vermoedelijk in een wandgreppel waren
geplaatst en daarna nog dieper de grond in werden gedreven. In de westelijke kopse wand is het
restant van een wandgreppel gezien, maar die was in de coupe niet zichtbaar. Naar het oosten toe
worden de wanden minder duidelijk. Van de oostelijke kopse wand zijn slechts twee stijlen
gevonden. Met name aan de westkant van het huis is duidelijk te zien dat op een afstand van 2,4
tot 3 m van elkaar buitenstijlen zijn geplaatst. Ze staan ca. 40 cm van de lange wanden. De
gemiddelde diepte van de wand- en buitenstijlen is 16 cm.
Ingangen
In de noordelijke lange wand bevindt zich ten oosten van de eerste middenstijl een ingang van 1,3
m breed. Aan de zuidkant kan eveneens een ingang worden aangewezen, al ligt deze niet direct
tegenover de noordelijke ingang en is deze slechts 1 m breed.
Bijzondere elementen
In de westelijke middenstijl (S367.28) zijn 40 scherven van een gladwandig kruikje uit de MiddenRomeinse tijd aangetroffen. Het kruikje was rechtop in het minst diepe (westelijke) deel van het
spoor geplaatst.25 Het kruikje lijkt een verlatingsoffer te zijn. In de coupe was zichtbaar dat een
paalkern ontbrak in het spoor en dat de kuil deels is uitgegraven, waarna het kruikje is geplaatst.
Waarschijnlijk is sprake van een verlatingsritueel.

25 Tekening B789, Foto BOXR-07-9-082.
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Parallellen
De plattegrond oogt als een Alphen-Ekerenhuis, alleen de middenstijlen zijn slechts 24 en 42 cm
diep en daarmee afwijkend. Alphen-Ekerenhuizen hebben meestal dieper gefundeerde palen. De
ingangen (hoewel niet geheel tegenover elkaar gelegen) delen het in twee gelijke delen. Ook dit is
kenmerkend voor Alphen-Ekeren huizen.
Datering
Het gladwandige kruikje kan in de Midden-Romeinse tijd worden geplaatst, de vorm van de buik
van de kruik wijst op een datering vanaf het midden van de 2e eeuw.

Huis 3002-1
Onderzoek
De plattegrond was in het veld zeer duidelijk herkenbaar en ligt geheel in één werkput (wp 63).26
De noordwand was in proefsleuf 16 van Becker & van de Graaf al herkend.
Constructie
Het huis heeft een tweebeukige constructie met vijf middenstijlen met een gemiddelde diepte van
88 cm. De twee uiterste middenstijlen zijn met 102 cm het diepst. De daklast werd mede
ondersteund door gepaarde wandstijlen, die direct buiten en binnen de wanden lagen en die
dwarsliggers ondersteunden. In het westelijke deel van het huis zijn deze gepaarde wandstijlen het
diepst (gem. 46 cm) en liggen ter hoogte van de eerste twee middenstijlen en de ingangen. De
overige gepaarde wandstijlen zijn gemiddeld 24 cm diep en liggen niet op gelijke hoogte met de
oostelijke drie middenstijlen, maar verspringen iets. De traveeën lijken regelmatige afmetingen te
hebben (gemeten tussen de diepste delen van de middenstijlen): 1,3 m - 4,8 m – 4,3 m – 2,6 m –
4,8 m – 4,3 m. De diepte van de middenstijlen varieert tussen 74 cm en 102 cm, waarbij de
buitenste twee middenstijlen de maximale diepte hebben.

De totale lengte van de plattegrond meet ruim 22 m en de breedte is aan de westkant 5,7 en aan
de oostkant 5,4 m. Het huis ligt ZW-NO georiënteerd.
Wanden
Er is een tweedeling te zien in de wandconstructie, hoewel dit bovengronds vermoedelijk minder
duidelijk zichtbaar was. Aan de westkant van het huis is de wand rondom in een wandgreppel
geplaatst (ruim 10 cm diep en 30 cm breed). De gepaarde wandstijlen staan in de beide lange
wanden direct tegen de wand aan. In het oostelijke deel van het huis is geen wandgreppel

26 Tekeningen B174-176 en B207-208.
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aangetroffen en staan de gepaarde stijlen verder uit elkaar, namelijk 60 cm. De binnenste
wandstijlen staan iets verder naar binnen het huis in, en de buitenste wandstijlen staat verder van
de wand. Vermoedelijk hebben de wandstijlen aan de oostkant van het huis los van de wand
gestaan en kan wellicht beter van buitenstijlen worden gesproken. De wand kan hier midden tussen
de stijlen worden geprojecteerd. Van de oostelijke korte wand zijn geen sporen aangetroffen. De
kopse kant lag vermoedelijk ter hoogte van de laatste gepaarde wandstijlen, net iets ten westen
van de dakhoekondersteunende stijlen. Aan de westkant van het huis is een rijtje van drie (de
vierde valt net buiten de werkput) buitenstijlen te zien, op 80 cm van de wand. De gemiddelde
diepte van alle wandelementen, inclusief buitenstijlen en eventuele reparatiestijlen bedraagt 25 cm.
Dak
De aanwezigheid van een rijtje buitenstijlen aan de westkant van het huis impliceert dat hier de
dakvoet van een eindschild werd ondersteund. De afwezigheid van een middenstijl in of bij de
oostelijke kopse kant impliceert eveneens een schilddak, waarbij de nok van de hoekkeper ter
hoogte van de oostelijke middenstijl zal hebben gelegen (eindschild is daarmee 4,6 m). Aan de
westkant is het hoogste punt van de hoekkeper minder duidelijk te reconstrueren: wanneer van de
eerste middenstijl wordt uitgegaan levert dit een eindschild van 2 m op, bij de tweede middenstijl
een eindschild van bijna 7 m. Midden tussen de eerste en tweede stijl, ondersteund door twee extra
stijlen buiten de wand, geeft een eindschild van 4,8 m. In dat geval lijkt de overgang van de nokbalk
naar het eindschild niet erg goed ondersteund.
Ingangen
Op 7 meter van de westelijke kopse wand is in de beide lange wanden een onderbreking in de
wandgreppel zichtbaar. Tegenover elkaar liggen hier twee ingangen, ieder 1,7 m breed. De
ingangen worden geflankeerd door diepe, gepaarde wandstijlen. Aan de zuidkant is de ingang op
een later moment met twee palen extra versterkt, wellicht om een afdak boven de ingang extra te
ondersteunen. Dit veroorzaakt wel een versmalling van de opening op tot ca. 1,3 m. Een kleine 5
meter oostelijk van deze ingangen eindigen de wandgreppels en kunnen eveneens twee ingangen
tegenover elkaar worden aangewezen (ter hoogte van het smalste travee van het huis), min of
meer centraal in de plattegrond. Deze zijn beiden ca. 1,4 m breed. De oostelijke ingangen worden
aan de oostkant geflankeerd door een dubbele wandstijl en aan de westkant door een enkele,
geplaatst aan de buitenkant van de wand. Daarnaast is ook bij de zuidingang een extra stijl
bijgeplaatst waardoor een versmalling van de opening optrad tot ca. 1,2 m breed.
Binnenindeling
De begrenzing van de wandgreppel en de beide ingangen in de lange wanden verdelen het huis in
drie delen, waarbij er een groter oostelijk deel (ca 10 m), een klein, smal centraal deel (ca. 4,7 m)
en een iets groter westelijk deel (ca. 7,3 m) ontstaan. De twee westelijke ruimtes lijken echter tot
één onderdeel van de binnenindeling te behoren: de westelijke helft had de ingegraven wand met
een wandgreppel en zware wandstijlen en was vermoedelijk het woondeel. De oostelijke helft was
het staldeel. Wellicht dat het centrale deel een artisanale functie had.
Bijzondere elementen
Aan de verschillende vullingen in de coupes is te zien dat de westelijke twee middenstijlen bij het
buiten gebruik raken van het huis zijn uitgegraven en dat de derde middenstijl is uitgetrokken. De
oostelijke twee middenstijlen zijn daarentegen in situ achtergelaten en weggerot. De delen van
beide palen die onder het grondwater hebben gelegen leverden nog restjes vermolmd hout op.
Uit de uitgraafkuil over de eerste middenstijl is meer dan 3 kg aan kleine brokken vesticulaire
lavasteen afkomstig. Het platte maalvlak dat op sommige stukken zichtbaar is maakt de stukken
onderdeel van een maalsteen. In dezelfde vulling is een aantal stukken Romeins baksteen
gevonden (meer dan 5 kg). In de uitgraafkuil van de tweede middenstijl is een deel van een
wetsteen van zandsteen gevonden.
Reparaties en verbouwingen
Uit verschillende oversnijdingen en extra bijgeplaatste stijlen blijkt dat met name aan de buitenkant
van het huis een aantal reparaties zijn uitgevoerd. Deze hadden tot doel elementen te vervangen of
de wand en de dakvoet extra te ondersteunen.
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Parallellen
Huis H3002 kan toegeschreven worden aan type Oss-8A. Het type Oss-8 kenmerkt zich door de
aanwezigheid van een geheel tweebeukige plattegrond met wandgreppels en buitenstijlen. Binnen
deze categorie bestaat nog een onderverdeling op basis van de positie van de middenstijlen ten
opzichte van de wandgreppels. Bij type 8A bevinden de middenstijlen zich allemaal binnen de
wandgreppels. Bij type 8B staat er een middenstijl in het midden van de korte wand.
Hoewel de middenstijlen allemaal diep gefundeerd zijn, waarmee ook sprake kan zijn van een type
Alphen-Ekeren, maken de deels aanwezige wandgreppel, de paarsgewijze wandstijlen, het
ontbreken van een middenstijl in de korte wand en de twee ingangspartijen in de lange wand, dat
het huis toegeschreven wordt aan type Oss-8A. Vindplaatsen waar vergelijkbare huisplattegronden
voorkomen zijn Oosterhout27 en Breda-West.28
Datering
Het aardewerk kan grotendeels in de Midden-Romeinse tijd worden gedateerd, dat wil zeggen
vanaf het midden van de 2e eeuw. In greppel S63.13 is een fragment van een terra nigra bord HBW
81 gevonden. In paalkuil S63.18 zijn fragmenten aangetroffen van een terra nigra pot HBW 58 en
een rood verbrande terra nigra kom HBW 52. In paalkuil S63.39 is een rand van een BGW kom
gevonden die vanaf het midden van de 2e eeuw is te dateren.
In de nabij gelegen W3001 is een grote hoeveelheid aardewerkscherven gevonden die eveneens in
de Midden-Romeinse tijd dateert. Enkele scherven, onder andere uit de onderste vullingen, dateren
vanaf 150. Aangezien de waterput gelijktijdig met het huis in gebruik zal zijn geweest kunnen de
datering van zowel het gebouw als waterput scherper worden gezet, namelijk tussen 150 en 250.

Huis 3002-2
Onderzoek
Deze aanbouw ligt ten oosten van H3002-1. Dat er sprake was van een aanbouw was in het veld al
geconstateerd. De exacte locatie van de scheiding tussen de twee delen was niet meteen duidelijk.
Constructie
Dat er sprake is van een aanbouw, en niet van één plattegrond blijkt uit de hoek waaronder de
aanbouw is geplaatst. H3002-1 ligt op 158 graden en H3002-2 ligt op 155 graden zuidwestnoordoost. Voor de aanbouw lijkt de oostelijke kopse wand van H3002-1 te zijn gesloopt. Ter
hoogte van de voormalige wand is een gebint geplaatst als verbindingsstuk tussen het huis en de
aanbouw. Het gebint ligt haaks op de oriëntatielijn van de aanbouw (155 graden) en de dragende
palen van het gebint liggen op één lijn met de binnenste wandstijlen van de aanbouw. De
constructie van de aanbouw bestaat uit een tweebeukige kern met drie middenstijlen. De gebint- en
middenstijlen zijn gemiddeld 69 cm diep. De aanbouw is 9,7 m lang en 4,5 m breed.
Wanden
De wanden zijn op een vergelijkbare manier gebouwd als het oostelijke deel van H3002-1. De
gepaarde wandstijlen staan op een afstand van 30 tot 40 cm van elkaar en ertussen kan de wand
worden geprojecteerd. De lange wanden liggen niet in het verlengde van H3002-1 maar
verspringen iets naar binnen. Vermoedelijk hoefde alleen de kopse wand van het huis te worden
afgebroken en liet men de lange wanden in het geheel staan. De wanden van de aanbouw zijn er
precies tussen geplaatst. De oostelijke kopse wand is niet aangetroffen. Het volledig ontbreken van
wandstijlen ten oosten van de derde middenstijl lijkt erop te wijzen dat de oostelijke wand ter
hoogte van de middenstijl lag.
Dak
Aan de westkant is tegen het bestaande dak aangebouwd. Aan de oostkant lag een zadeldak.

27 Roessingh & Blom 2012.
28 Hoegen et al. 2004.
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Parallellen
Huis H3002 kan toegeschreven worden aan type Oss-8A. Het type Oss-8 kenmerkt zich door de
aanwezigheid van een geheel tweebeukige plattegrond met wandgreppels en buitenstijlen. Binnen
deze categorie bestaat nog een onderverdeling op basis van de positie van de middenstijlen ten
opzichte van de wandgreppels. Bij type 8A bevinden de middenstijlen zich allemaal binnen de
wandgreppels. Bij type 8B staat er een middenstijl in het midden van de korte wand.
Hoewel de middenstijlen allemaal diep gefundeerd zijn, waarmee ook sprake kan zijn van een type
Alphen-Ekeren, maken de deels aanwezige wandgreppel, de paarsgewijze wandstijlen, het
ontbreken van een middenstijl in de korte wand en de twee ingangspartijen in de lange wand, dat
het huis toegeschreven wordt aan type Oss-8A. Vindplaatsen waar vergelijkbare huisplattegronden
voorkomen zijn Oosterhout27 en Breda-West.28
Datering
Het aardewerk kan grotendeels in de Midden-Romeinse tijd worden gedateerd, dat wil zeggen
vanaf het midden van de 2e eeuw. In greppel S63.13 is een fragment van een terra nigra bord HBW
81 gevonden. In paalkuil S63.18 zijn fragmenten aangetroffen van een terra nigra pot HBW 58 en
een rood verbrande terra nigra kom HBW 52. In paalkuil S63.39 is een rand van een BGW kom
gevonden die vanaf het midden van de 2e eeuw is te dateren.
In de nabij gelegen W3001 is een grote hoeveelheid aardewerkscherven gevonden die eveneens in
de Midden-Romeinse tijd dateert. Enkele scherven, onder andere uit de onderste vullingen, dateren
vanaf 150. Aangezien de waterput gelijktijdig met het huis in gebruik zal zijn geweest kunnen de
datering van zowel het gebouw als waterput scherper worden gezet, namelijk tussen 150 en 250.

Huis 3002-2
Onderzoek
Deze aanbouw ligt ten oosten van H3002-1. Dat er sprake was van een aanbouw was in het veld al
geconstateerd. De exacte locatie van de scheiding tussen de twee delen was niet meteen duidelijk.
Constructie
Dat er sprake is van een aanbouw, en niet van één plattegrond blijkt uit de hoek waaronder de
aanbouw is geplaatst. H3002-1 ligt op 158 graden en H3002-2 ligt op 155 graden zuidwestnoordoost. Voor de aanbouw lijkt de oostelijke kopse wand van H3002-1 te zijn gesloopt. Ter
hoogte van de voormalige wand is een gebint geplaatst als verbindingsstuk tussen het huis en de
aanbouw. Het gebint ligt haaks op de oriëntatielijn van de aanbouw (155 graden) en de dragende
palen van het gebint liggen op één lijn met de binnenste wandstijlen van de aanbouw. De
constructie van de aanbouw bestaat uit een tweebeukige kern met drie middenstijlen. De gebint- en
middenstijlen zijn gemiddeld 69 cm diep. De aanbouw is 9,7 m lang en 4,5 m breed.
Wanden
De wanden zijn op een vergelijkbare manier gebouwd als het oostelijke deel van H3002-1. De
gepaarde wandstijlen staan op een afstand van 30 tot 40 cm van elkaar en ertussen kan de wand
worden geprojecteerd. De lange wanden liggen niet in het verlengde van H3002-1 maar
verspringen iets naar binnen. Vermoedelijk hoefde alleen de kopse wand van het huis te worden
afgebroken en liet men de lange wanden in het geheel staan. De wanden van de aanbouw zijn er
precies tussen geplaatst. De oostelijke kopse wand is niet aangetroffen. Het volledig ontbreken van
wandstijlen ten oosten van de derde middenstijl lijkt erop te wijzen dat de oostelijke wand ter
hoogte van de middenstijl lag.
Dak
Aan de westkant is tegen het bestaande dak aangebouwd. Aan de oostkant lag een zadeldak.

27 Roessingh & Blom 2012.
28 Hoegen et al. 2004.

Ingangen
Op twee plaatsen kan in beide lange wanden een ingang worden aangewezen, maar dat beide
locaties in gebruik zijn geweest is onwaarschijnlijk. De twee potentiële westelijke ingangen zijn 1,7
m breed, de twee oostelijke ingangen 1,2 m.

Bijzondere elementen
Een alternatieve verklaring voor de plattegrond van H3002-2 is dat het westelijke deel van huis
H3002-1 tot en met de derde middenstijl werd afgebroken en aan de oostkant een uitbreiding werd
gerealiseerd. Mogelijk was het westelijke deel van het huis sterker veroudert dan het oostelijke deel
en aan vervanging toe. Een aanwijzing hiertoe is dat de westelijke drie middenstijlen duidelijk zijn
verwijderd (blijkens uitgraven/uittrekken van palen), terwijl de oostelijke twee in situ zijn gebleven.
In de uitgraafkuil van de meest westelijke middenstijl is een kleine hoeveelheid (ruim 300 gr)
huttenleem aangetroffen.
Reparaties en verbouwingen
Ten oosten van de eerste middenstijl is een extra stijl geplaatst (26 cm diep), mogelijk ter
ondersteuning van de nok.
Parallellen
Huis 3002-2 is een uitbouw van H3002-1. Het gehele huis kan toegeschreven worden aan type
Oss-8A zoals hierboven al is vermeld.
Datering
Er zijn slechts drie scherven aardewerk gevonden, die in de Romeinse tijd dateren. De ligging
maakt aannemelijk dat eenzelfde datering geldt als voor H3002-1; tussen 150 en 250 na Chr.

Huis 3003
Onderzoek
De sporen van deze structuur liggen verdeeld over twee werkputten: 65 en 66.
Constructie
De dakdragende kern wordt gevormd door drie middenstijlen van gemiddeld 67 cm diep, die de
structuur een tweebeukige indeling geven. Het huis is met 11,5 m lang en bijna 5 m breed een klein
huis naar Romeinse maatstaven. De constructie is vrijwel identiek aan die van H3002-2 maar ligt
net iets meer west-oost georiënteerd.
Wanden
De wanden worden gevormd door gepaarde wandstijlen van gemiddeld 11 cm diep, die tussen 40
en 60 cm uit elkaar staan. De wand kan tussen de gepaarde wandstijlen hebben gestaan.
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Dak
Aan de westkant heeft het gebouw een schilddak gehad, en aan de oostkant een zadeldak.
Ingangen
De wandstijlen die het duidelijkst zijn overgeleverd waren het diepst ingegraven. Waarschijnlijk
omdat deze stijlen naast het ondersteunen van de wand ook de ingang flankeerden en het dak
boven de ingangen ondersteunden. Daaraan is te zien dat in de beide lange wanden, ten oosten
van de tweede middenstijl, een ingang van ca. 1,7 m breed lag.

Bijzondere elementen
De beide westelijke middenstijlen zijn na het buiten gebruik raken van het huis uitgegraven om de
houten palen her te gebruiken.
Reparaties en verbouwingen
Ten oosten van de tweede middenstijl is een extra paal aanwezig op de centrale as van het
gebouw. Deze is minder diep dan de drie middenstijlen (34 cm), dus waarschijnlijk eerder ter
ondersteuning van de nok extra bijgeplaatst dan dat de paal een middenstijl verving.
Parallellen
Omdat het huis slechts deels bewaard is gebleven is het moeilijk om het huis tot een type toe te
schrijven. Vanwege de ligging van H3003 en de gelijksoortige constructie met H3002 lijkt het niet
onmogelijk dat er geen sprake is van een huis, maar een groot bijgebouw bij H3002. Wanneer
H3003 toch een woonstalhuis is geweest zal deze gezien de paarsgewijze wandstijlen en de
middenstijl in de oostelijke korte wand behoord hebben tot het type Oss-Ussen 8B.
Datering
Uit de meest oostelijke middenstijl is een scherf Karolingische kogelpot afkomstig. Gezien de
ligging van het huis en de sterk vergelijkbare bouwstijl en oriëntatie is toch eerder sprake van een
Midden-Romeinse huisplattegrond dan een Karolingische.

Huis 3004
Onderzoek
De noord-zuid georiënteerde werkput 212 was een toevoeging buiten het oorspronkelijke
puttenplan. Deze put diende ter overbrugging van een groot ‘leeg’ deel van de opgraving om de
opbouw van het landschap inzichtelijk te krijgen. Tijdens het veldwerk bleek echter dat hier een
aantal zeer interessante structuren aanwezig waren, waaronder H3004. Omdat het echter om een
uitbreiding op het bestaande puttenplan ging is slechts een gedeelte van de sporen in de werkput
gecoupeerd.
Van de plattegrond is alleen het westelijke deel (staldeel) blootgelegd. Aan de oostzijde strekt de
plattegrond zich buiten de putwand uit.
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Constructie
De aangetroffen structuur vertoont kenmerken van een Romeinse potstal, een verdiept staldeel,
herkenbaar als een ‘vuile laag’ binnen de grenzen van de huisplattegrond. De afmetingen van de
vuile laag zijn 14 bij 6,6 m. Op 2,3 m ten westen van de laag is een vermoedelijke middenstijl
herkenbaar. Langs beide zijden van de laag zijn een aantal sporen ingekrast die als wand- of
buitenstijlen kunnen worden geïnterpreteerd, maar behalve de middenstijl hebben geen van de
sporen een duidelijke symmetrie ten opzichte van de plattegrond. Plattegronden met potstallen
hebben meestal zware buitenstijlen of middenstijlen. Gezien het ontbreken van dergelijke zware
dakdragende buitenstijlen, mag er vanuit worden gegaan dat het dak werd gedragen door
middenstijlen.

Wanden
De begrenzing van de vuile laag geeft de locatie van de lange noord- en zuidwand aan. De
westelijke kopse wand lag ter hoogte van de middenstijl.
Dak
Aan de westkant had het huis een zadeldak.
Binnenindeling
De vuile laag vertoont aan de westkant een patroon met lijnen, haaks op de richting van het huis.
Vermoedelijk is hier alleen een restant van de potstalvulling bewaard gebleven en zijn de
spitsporen zichtbaar die bij het leegscheppen van de stal werden gegraven. Het oostelijke deel lijkt
egaler en dieper uitgegraven. Het totale oppervlak van het (zichtbare deel van de) potstal is 14 m.
De stal kan tot aan de westelijke kopse kant hebben doorgelopen, maar het is ook mogelijk dat een
kleine 2,5 m voorbij de stal open lag voor andere doeleinden. Een woondeel van het huis moet in
ieder geval in het oostelijke deel van de plattegrond worden gezocht, buiten het opgegraven areaal.
Bijzondere elementen
Onder de vondsten die zijn verzameld bij de aanleg van het vlak bevonden zich enkele kleine
fragmenten Romeins bouwmateriaal (baksteen, imbrex, tegulae) en twee brokjes vesticulaire
lavasteen en zandsteen.
Parallellen
Potstallen zijn met name in het zuiden van het land geen onbekend fenomeen. In een deel van het
huis werd een verdiept deel gegraven waar het vee gedurende enige tijd gestald werd. Zo ontstond
een hoeveelheid mest, vermengd met plaggen, stro of ander strooisel dat over de akkers op de
arme zandgronden kon worden uitgestrooid om ze te bemesten. Dit gebruik ontstaat in de loop van
de 2e eeuw in inheems-Romeinse context en heeft kenmerkende huisplattegronden tot gevolg. De
meeste plattegronden uit de 2e eeuw en het begin van de 3e eeuw hebben dakdragende
middenstijlen. In de loop van de 2e eeuw en met name in de 3e eeuw ontstaan plattegronden
waarbij het dak geheel wordt gedragen door zware buitenstijlen, al dan niet aangevuld met
gepaarde wandstijlen of enkele middenstijlen. In Veghel zijn recentelijk enkele potstallen
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opgegraven.29 Het 3e-eeuwse huis 1 had een potstal van 13 bij 6 m en een dakconstructie met
buitenstijlen. Huis 3 had een zelfde constructie en een potstal van 11 bij 6,5 m. Een huis uit de
eerste helft van de 3e eeuw is gevonden in Hilvarenbeek.30 Deze had een verdiept staldeel van
minimaal 9 bij 7 m en een dakconstructie met buitenstijlen. Zie voor huisplattegronden met
potstallen ook: Lieshout-Beekseweg,31 Nederweert-Rosvelt,32 Deurne-Groot Bottelsche Akker,33
Weert-Kampershoek Noord,34 Veghel-De Scheffelaar35 en Hilvarenbeek-Biest Houtakker.36
Datering
Het aardewerk kan tussen 150 en 250 gedateerd worden, wat overeenkomt met de datering van de
Romeinse potstallen. Aangezien de omvang van de stallen in de loop van de Romeinse tijd
toeneemt lijkt hier sprake van een huis uit de 3e eeuw. Echter, het ontbreken van duidelijke, zware
buitenstijlen pleit mogelijk weer voor een iets jongere datering in de late 2e eeuw.

29 Veghel - De Scheiffelaar. Van der Veken & Blom 2012.
30 Huis 2 uit Alma & Blom 2012, 28-29.
31 Hiddink 2005.
32 Hiddink 2005.
33 Hiddink 2008.
34 Hiddink 2010.
35 Van der Veken & Blom 2012.
36 Alma & Blom 2012.
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2.5

Vroege Middeleeuwen

Huis 2501
Onderzoek
De plattegrond is aangetroffen in put 301 en 306 en is meteen herkend in het veld. De plattegrond
is west-oost georiënteerd en ligt geheel vrij in het terrein; oversnijdende sporen zijn niet aanwezig.
Het gebouw wordt geïnterpreteerd als woonstalhuis.

Constructie
Het gebouw is 17,30 m lang en 9 m breed en heeft als hoofdopzet drie beuken. In de middenbeuk
zijn extra paalkuilen aanwezig. De diepte hiervan varieert van 16 tot 36 cm. De palen die hierin
stonden vormden waarschijnlijk een extra ondersteuning van het dak. Indien de haardkuil
inderdaad bij de plattegrond hoort, is de ondersteunende paal die gedeeltelijk in deze kuil staat van
later datum.
De middenbeuk is 4,90 m breed en heeft zeven stijlenparen. De afstand tussen de stijlenparen
varieert van 2,2 tot 3,5 m, waarbij meer ruimte is gelaten tussen het eerste en tweede stijlenpaar en
het vierde en vijfde stijlenpaar (geteld vanuit het westen). Mogelijk heeft dit met de (functionele)
indeling van het gebouw te maken. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede die varieert
van 60 tot 100 cm en ze zijn gemiddeld 23 cm diep. De zijbeuken zijn 1,8 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn paalkuilen van wandstijlen aangetroffen. De wandstijlen staan steeds in
het verlengde van de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 23
cm en de doorsnede varieert van 40 tot 90 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
De ingang kan min of meer centraal in beide lange wanden verwacht worden, op de plaats waar de
afstand tussen de paalkuilen opmerkelijk groter is. Paalkuilen van deurstijlen zijn echter niet
bewaard gebleven. Ingangen kunnen ook aan de kopse kanten van het gebouw aanwezig zijn
geweest.
Binnenindeling
De variatie aan afstanden tussen de stijlenparen zegt mogelijk iets over de indeling van het
gebouw. Ook de kuil met houtskool en verbrande leem middenin het gebouw (in oranje
aangegeven in de plattegrond) geeft een aanwijzing voor de functie van dit deel. Deze kuil die
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wordt geïnterpreteerd als haardkuil ligt juist in het deel van de plattegrond waar stijlenparen verder
uit elkaar stonden. Dit deel heeft vermoedelijk een woonfunctie gehad. Middenin dit deel, ten
westen van de haardkuil bevindt zich een paalgat van niet meer dan een staak (diepte 20 cm)
waarvan de functie onbekend is.
Dak
De extra paalkuil tussen het tweede stijlenpaar (gezien vanuit het westen) geeft mogelijk een
aanwijzing voor de dakconstructie. Het gebouw kan aan deze zijde een schilddak hebben gehad.
Aan de oostzijde had het een zadeldak.
Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker37, Bakel–Achter de Molen38, Geldrop-Zesgehuchten39, SterkselWeiakkers40 , Nistelrode-Zwarte Molen41 en Weert-Kampershoek.42 Omdat een typologie voor deze
gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
Er zijn in totaal zes scherven aangetroffen in de paalkuilen van huis H2501. De vertegenwoordigde
bakselgroepen zijn ruwwandig oxiderend aardewerk, badorf-, mayen- en kogelpotaardewerk. Op
basis van dit aardewerk kan het gebouw in de Vroege Middeleeuwen C of iets later geplaatst
worden. Vergelijkbare huisplattegronden wijzen ook op een dergelijke datering.

Huis 2502
Onderzoek
De sporen van de plattegrond bevinden zich aan de noordzijde van werkput 220. De plattegrond is
niet herkend tijdens het veldwerk. Van deze ONO-WZW georiënteerde plattegrond is alleen het
zuidelijk deel teruggevonden. Het gebouw overlapt met B2516 en H2508, maar in beide gevallen
zijn geen oversnijdingen geconstateerd. In het midden van de wand wordt het gebouw oversneden
door een grote kuil (K2512). De kuil heeft echter geen dateerbaar materiaal opgeleverd.
Waarschijnlijk is het gebouw van hetzelfde type als H2501 en kan het ook als woonstalhuis worden
geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is minimaal 22 m lang en heeft een onbekende breedte. Waarschijnlijk heeft het drie
beuken gehad. De middenbeuk heeft minimaal zeven stijlenparen. De afstand tussen de
stijlenparen varieert van 1,8 tot 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede tussen
de 55 en 90 cm en ze zijn gemiddeld 13 cm diep (slechts twee zijn gecoupeerd). De zichtbare
zijbeuk is 1,8 m breed.
Wanden
De wandstijlen van de zuidelijke lange wand staan in het verlengde van de stijlenparen. De diepte
van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 11 cm (slechts twee zijn gecoupeerd) en de
doorsnede van de paalkuilen varieert tussen de 35 en 70 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Een mogelijke ingang bevindt zich in het uiteinde van de oostelijke en de westelijke kant van de
lange wand waar de binnen- en wandstijlen verder uit elkaar staan in verhouding met de ander
binnen- en wandstijlen.

37 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
38 Dijkstra 1996.
39 Bazelmans 1990.
40 Vanneste 2010.
41 Jansen 2008.
42 Dijkstra 1998, 54-55.
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Binnenindeling
Sporen die wijzen op een binnenindeling zijn niet aangetroffen.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.

Parallellen
De plattegrond is incompleet, maar waarschijnlijk is deze van het type van die van H2501. Dezelfde
parallellen als die voor H2501 kunnen dan in aanmerking komen. Omdat een typologie voor deze
gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
De plattegrond kan, als er vanuit wordt gegaan dat deze vergelijkbaar is met H2501 gedateerd
worden in de Karolingische of Ottoonse tijd. Er is geen aardewerk of ander vondstmateriaal
aangetroffen in de sporen van de plattegrond die een datering zouden kunnen verfijnen.

Huis 2503
Onderzoek
De west-oost georiënteerde plattegrond met twee bouwfasen ligt in de werkputten 303, 311 en 312
en is grotendeels als zodanig herkend tijdens het veldwerk. De paalkuilen van de tweede bouwfase
zijn aangegeven in lichtgrijs. Het huis overlapt voor een klein deel met B2501 zonder dat deze
elkaar snijden, verder ligt de plattegrond nagenoeg vrij van andere plattegronden of sporen. Het
gebouw wordt geïnterpreteerd als woonstalhuis.
Het is lastig te bepalen welke palen bij welke fase horen. Een regelmatige verdeling van
stijlenparen heeft als uitgangspunt gediend voor de reconstructie van de twee bouwfasen.
Constructie
Het gebouw had tijdens de oudste bouwfase een lengte van 17 m en een breedte van 9,70-10 m
(H2503B). Het is een gebouw met een driebeukige plattegrond waarvan de middenbeuk een
breedte heeft van 5,75 tot 6 m. De zijbeuken zijn 1,80 tot 2,10 m breed. De zes stijlenparen staan
net niet netjes achter elkaar. De afstand tussen de stijlenparen varieert van 1,60 tot 3,70 m.
Paalkuilen van de eerste twee stijlenparen liggen dicht bij elkaar en het is dan ook de vraag of hier
tegelijkertijd twee stijlenparen hebben gestaan. Mogelijk wijst het op een verbouwing. De variatie in
breedte tussen de andere stijlenparen kan te maken hebben met de indeling van het gebouw of de
aanwezigheid van ingangspartijen. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 25 cm diep (de diepte varieert van 14 tot 28 cm).
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Op de middenas bevinden zich twee paalkuilen met een diepte van ca. 34 cm. Gezien de ligging
tussen paalkuilen van stijlen van de oudste fase worden ze tot deze fase gerekend. Bovendien ligt
de oostelijke paalkuil onder K2515 die mogelijk als haardkuil heeft gediend tijdens de volgende
fase. Ter hoogte van deze paalkuilen stonden palen die de dakconstructie mede ondersteunden.

Het gebouw heeft in de tweede fase een lengte van 20,20 m en een breedte van 10 m (H2503). In
de plattegrond zijn drie beuken te zien met zeven stijlenparen en aan de oostzijde twee sluitpalen.
De middenbeuk heeft een breedte van 6 tot 6,30 m en de zijbeuken hebben een breedte van
gemiddeld 2,25 m. De afstand tussen de stijlenparen varieert van 2,20 tot 3,75 m. De paalkuilen
van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 75 cm en ze zijn gemiddeld 25 cm diep (de
diepte varieert van 15 tot 28 cm). Aan de oostelijke kopse kant liggen twee paalkuilen precies in het
midden van de plattegrond, op een afstand van ca. 2,50 m vanaf het meest oostelijke stijlenpaar.
Op basis van deze symmetrische ligging worden ze tot de plattegrond gerekend (S312.39 en S57).
Wanden
In beide bouwfasen hebben de wanden tussen de wandstijlen van de zijbeuken gestaan.
Wandstijlen staan in het verlengde van de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de
wandstijlen varieert van 6 tot 32 cm en de doorsnede is gemiddeld 70 cm. Deze stijlen
ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Aan de noordwand bevindt zich een kleine rij paalkuilen in een halve boog. Ze liggen in het
verlengde van één van de stijlenparen van de tweede bouwfase. Hier was mogelijk een afscheiding
of scherm aanwezig waarbinnen bijvoorbeeld hout werd opgeslagen. Ook kan op deze plaats een
beschutte ingang aanwezig zijn geweest .
Ingangen
Duidelijke sporen van ingangen zijn niet aangetroffen. Hierboven is al een mogelijke ingang
genoemd bij de boogvormige ‘afscherming’ aan de noordzijde. Ingangen kunnen zich tevens aan
de kopse kanten van het gebouw hebben bevonden. Het is aannemelijk dat zich in de tweede
bouwfase een ingang tussen de sluitpalen heeft bevonden.
Binnenindeling
Net als bij H2501 bevindt zich middenin de plattegrond (zelfs op min of meer dezelfde plaats) een
kuil (K2515). Gezien de oversnijding met een paalkuil wordt deze gerekend tot de tweede
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bouwfase. De kuil heeft een doorsnede van 2,20 en een diepte van 5 cm; de vulling is omschreven
als ‘bruingrijs zand’.43 Er wordt niet gesproken over de aanwezigheid van houtskool of verbrande
leem. Toch is het niet uitgesloten dat het een restant van een haardkuil betreft. Mogelijk was het
oostelijk deel, of alleen het middendeel het woongedeelte in de tweede fase. De kuil heeft geen
dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd.
Dak
Het oudste gebouw had een zadeldak met mogelijk aan de westzijde een schilddak. Een aanwijzing
voor dit laatste vormt de aanwezigheid van de extra paalkuil op de middenas van de plattegrond
aan de westzijde. De stijl die in deze kuil stond ondersteunde mogelijk de nok van het schilddak.
Het jongste gebouw had (vermoedelijk) een zadeldak gecombineerd met een schilddak aan de
oostzijde (waar de sluitpalen stonden).
Parallellen
De oudste bouwfase behoort tot het type Boxmeer 2 (BOX2) en de tweede bouwfase tot het type
Boxmeer 3 (BOX3). Voor de oudste bouwfase: Bakel–Achter de Molen 44, Nistelrode-Zwarte
Molen45 , Geldrop-Zesgehuchten46, Sterksel-Weiakkers47 en Weert-Kampershoek.48 Voor de
tweede bouwfase: plattegrond 6 van Horst-Mik die ook aan één zijde sluitpalen heeft. Deze laatste
plattegrond wordt gedateerd in de 10e eeuw.49
Datering
Op grond van de genoemde parallellen kunnen we het oudste gebouw (H2503B) dateren in de
Karolingische tijd en het jongste (H2503) in de laat-Karolingische of Ottoonse tijd. Uit verschillende
paalkuilen van beide fasen zijn in totaal achttien scherven geborgen. Het aardewerk wijst allemaal
op een datering in de Karolingische tijd (VMEC). De datering van het aardewerk afkomstig uit
paalkuilen van de oudste fase bevestigt dus de datering van het type. Voor de datering van de
jongste fase is het aardewerk niet bruikbaar. Op basis van de typologie en de oversnijding met de
oudste fase is duidelijk dat we met een later gebouw te maken hebben dat in de laat-Karolingische
of Ottoonse tijd gedateerd moet worden.

Huis 2504
Onderzoek
Deze west-oost georiënteerde plattegrond bevindt zich in de werkputten 303 en 311. De
plattegrond wordt niet oversneden door andere plattegronden en ligt relatief vrij. Een deel van het
huis is als zodanig herkend tijdens het veldwerk. Delen van het huis worden oversneden door de
kuilen K2508 en K2517. W2519 wordt vermoedelijk oversneden door de plattegrond, al zijn de
oversnijdingen van de paalkuilen niet eenduidig. Twee paalsporen oversnijden de waterput. Ter
hoogte van de zuidelijke insteek van de waterput mist een paalspoor van de zijbeuk van het
gebouw. Mogelijk was de vulling van de paalkuil niet te onderscheiden van die van de waterput. De
sporen bevinden zich hier aan de rand van een werkput, een plaats waar het sporenzicht over het
algemeen onduidelijker is.
Constructie
Het gebouw is 16,6 m lang en 8,8 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 5 m breed en
heeft zeven stijlenparen waarvan twee stijlen geen tegenhanger hebben. De afstand tussen de
stijlenparen is regelmatig en is gemiddeld 2,4 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een

43 Bij de aanleg van het volgende vlak was het spoor verdwenen. De kuil kan dus niet meer dan enkele centimeters diep zijn
geweest.
44 Dijkstra, 1996.
45 Jansen 2008.
46 Bazelmans 1990.
47 Vanneste 2010.
48 Dijkstra 1998 54-55.
49 De Koning et al 2008, huis 6.
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doorsnede van 45 tot 70 cm en ze zijn gemiddeld 30 cm diep. Aan de oostkant van de kopse kant
staan (net als bij H2503) twee (sluit)palen op ca 2,80 m van het meest oostelijke stijlenpaar.
Mogelijk was aan deze zijde een schilddak gemaakt. De zijbeuken zijn 1,9 m breed.

Wanden
Van beide lange zijden zijn vrijwel alle wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde van
de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 23 cm en de
doorsnede varieert van 40 tot 60 cm . Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Van de ingangen zijn geen sporen aangetroffen, maar een mogelijke locatie voor een ingang is
tussen de twee sluitpalen aan de oostelijke wand. Ook kan zich een ingang aan de westzijde
hebben bevonden.
Binnenindeling
Binnen de westelijke wand bevinden zich enkele extra paalsporen en K2518 (ca 1,60 m in
doorsnede en 28 cm diep). Deze kunnen tot deze plattegrond hebben behoord.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak, aan de oostkant had het waarschijnlijk een schilddak.
Parallellen
Horst-Mik50, Deurne-Groot Bottelsche Akker51, Bakel–Achter de Molen 52, Nistelrode-Zwarte
Molen53 ,Geldrop-Zesgehuchten54, Sterksel-Weiakkers55 en Weert-Kampershoek.56 Vooral
plattegrond 6 van Horst-Mik is een goede parallel op het gebied van de sluitpalen die de overige
plattegronden niet bezitten. Deze laatste plattegrond wordt gedateerd in de 10e eeuw.
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
3 meegekregen (BOX3).

50 De Koning et al 2008, huis 6.
51 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
52 Dijkstra 1996.
53 Jansen 2008.
54 Bazelmans 1990.
55 Vanneste 2010.
56 Dijkstra 1998, 54-55.
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Datering
Op grond van overeenkomstige plattegronden kunnen we H2504 plaatsen in de laat-Karolingische
of eventueel Ottoonse tijd. Er zijn in totaal veertien scherven uit de paalkuilen van H2504
verzameld, waaronder mayenaardewerk en Karolingisch grijs. De jongste vondsten dateren uit de
Vroege Middeleeuwen C. Het gebouw is daarom op z’n vroegst in de Karolingische tijd buiten
gebruik geraakt.

Huis 2505
Onderzoek
De west-oost georiënteerde plattegrond van H2505 bevindt zich in de werkputten 311 en 230. De
plattegrond ligt in een sporencluster van diverse, elkaar overlappende plattegronden en is tijdens
het veldwerk niet herkend als een individuele plattegrond. Een volledige plattegrond kon niet
worden gereconstrueerd. Op basis van vergelijking met plattegronden die elders zijn opgegraven
en de grootte kan het gebouw kan dit zowel een woonstalhuis als een schuur zijn geweest.
Het gebouw overlapt met H2515 en B2511 maar sporen oversnijden niet. B2514 oversnijdt H2505.
Ook overlapt het huis met een waterput (W2526). Enkele paalkuilen die nu bij H2515 worden
gerekend zouden ook bij H2505 kunnen horen (bijvoorbeeld S311.86 had ook de paalkuil van de
zuidelijke stijl van het derde stijlenpaar gezien vanuit het oosten van H2505 kunnen zijn).

Constructie
Het gebouw is 13,8 m lang en 7,5 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 4,5 m breed en
heeft zes stijlenparen waarvan twee stijlen geen tegenhanger hebben. Zoals gezegd kan één van
de sporen van H2515 bij H2505 horen. De afstand tussen de stijlenparen is regelmatig en
gemiddeld 1,4 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 65 cm en ze
zijn gemiddeld 16 cm diep. De zijbeuken zijn 1,4 m breed.
Wanden
Aan de buitenzijde is slechts een deel van de paalkuilen van de wandstijlen aangetroffen. Gezien
de geringe diepte van deze paalkuilen is het aannemelijk dat deze eenvoudigweg niet bewaard zijn
gebleven. De wandstijlen staan gedeeltelijk in het verlengde van de stijlenparen. De diepte van de
paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 14 cm en de doorsnede is gemiddeld 40 cm. De stijlen
ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Van de ingangen zijn geen duidelijk sporen aangetroffen
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Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker57, Bakel–Achter de Molen 58, Nistelrode-Zwarte Molen59, GeldropZesgehuchten60, Sterksel-Weiakkers (tweede helft 8e of 9e eeuw)61 en Weert-Kampershoek.62
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
2 meegekregen (BOX2).
Datering
Het gebouw kan op basis van parallellen gedateerd worden in de Karolingische of Ottoonse tijd. In
slechts één paalkuil is een aardewerkscherf gevonden die echter niet te determineren is. Deze
dateert mogelijk uit de Vroege Middeleeuwen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. B2514 dat
H2505 oversnijdt bevat geen aardewerk.

Huis 2506
Onderzoek
De west-oost georiënteerde plattegrond is opgegraven in werkput 221. De sporen van de
plattegrond zijn zeer onregelmatig van vorm en binnen de plattegrond bevinden zich diverse grote
recente verstoringen. Hierdoor is de plattegrond, ondanks een relatief geïsoleerde ligging, niet
herkend tijdens het veldwerk. De plattegrond oversnijdt B2531 en W4022 die wordt gedateerd in de
IJzertijd. Het gebouw wordt geïnterpreteerd als een woonstalhuis.

Constructie
Het gebouw is 16,5 m lang en minimaal 7 m breed (de noordwand mist) en heeft waarschijnlijk drie
beuken gehad. De middenbeuk is 4,5 m breed en bestaat uit vijf stijlenparen waarvan één stijl geen
tegenhanger heeft. Vermoedelijk was de vulling van de paalkuil van deze stijl niet te onderscheiden
van die van de waterput (W4022). De afstand tussen de stijlenparen is regelmatig en ca. 3 m. De

57 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
58 Dijkstra 1996.
59 Jansen 2008.
60 Bazelmans 1990.
61 Vanneste 2010, 36.
62 Dijkstra 1998, 54-55.
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paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 80 cm en ze zijn gemiddeld 26 cm
diep. Het gebouw heeft een enigszins bootvormig uiterlijk door de lichte kromming van de zuidelijke
wand. Eén van de palen aan de westzijde heeft mogelijk deel uitgemaakt van een stel sluitpalen.
Aan de oostzijde ontbreken dergelijke palen. De zijbeuken zijn 1,5 m breed.
Wanden
Van de noordelijke lange wand zijn vrijwel geen wandstijlen teruggevonden en van de zuidelijke
waarschijnlijk niet allemaal. Een groot deel van de paalkuilen ervan was al gezien tijdens het
proefsleuvenonderzoek. De wandpalen staan niet in het verlengde van de binnenstijlparen, maar
lijken meer op een stakenrij waartussen zich mogelijk vlechtwerk bevond. De diepte van de
paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 12 cm en de doorsnede is maximaal 30 cm.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor ingangen op een kleine verspringing in de zuidelijke lange
wand na, waar twee wandpalen iets verder naar buiten zijn geplaatst.
Dak
Het gebouw had mogelijk aan de westzijde een schilddak en aan de oostzijde een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw vertoont veel overeenkomsten met het vroege gebouwtype H0 van Huijbers (8501000). Omdat een typologie voor de vroegmiddeleeuwse gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit
onderzoek het type Boxmeer 3 meegekregen (BOX3).
Datering
Op basis van de genoemde parallel kan de plattegrond nog in de Vroege Middeleeuwen worden
gedateerd (waarschijnlijk in VMED). Hoewel slecht geconserveerd suggereren twee aangetroffen
aardewerkscherven eveneens een datering in de Vroege Middeleeuwen. De oudere plattegrond
B2531 dateert uit de Karolingische tijd. Het gebouw moet daarom in de periode VMED in gebruik
zijn geweest. Ook de ligging van de plattegrond in zone 4 (de ‘vroegmiddeleeuwse hoek’) doet
vermoeden dat het gebouw uiterlijk in de loop van de 10e eeuw buiten gebruik is geraakt.

Huis 2507
Onderzoek
De sporen van de noord-zuid georiënteerde plattegrond bevinden zich in een zeer ‘druk’ deel van
de opgraving en de plattegrond ligt verdeeld over de werkputten 223 en 224. De plattegrond is niet
als zodanig herkend in het veld en is incompleet. Het huis wordt oversneden door K2504 en
W2504; daarnaast overlapt H2504 met de bijgebouwen B2505 en B2555, zonder dat paalsporen
elkaar snijden.
Constructie
Het gebouw is 16,3 m lang en 9,5 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 4,8 m breed en
bestaat uit acht stijlenparen waarvan twee stijlen door de genoemde oversnijdingen geen
tegenhanger hebben. De afstand tussen de stijlenparen varieert van 1,8 tot 2,5 m. De paalkuilen
van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 30 cm diep (de
helft is niet gecoupeerd). Het gebouw heeft rechte wanden, maar aan de zuidzijde heeft het, zoals
de plattegrond nu is gereconstrueerd, een ronde afsluiting. Het is echter niet uitgesloten dat aan de
zuidzijde paalkuilen van buitenstijlen missen. De zijbeuken zijn 2 m breed.
Wanden
Van beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen hoewel incompleet. Deze staan in het
verlengde van de stijlenparen. Op de zuidelijke kopse kant vormen zij min of meer een ronde boog
(tenzij paalkuilen aan deze zijde niet bewaard zijn gebleven). De diepte van de paalkuilen van de
wandstijlen is gemiddeld 10 cm (maar een groot deel is niet gecoupeerd) en de doorsnede varieert
van 70 tot 100 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de
dakvoet rustte.
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Ingangen
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde bevinden zich extra paalkuilen binnen het laatste
stijlenpaar. Aan de noordzijde gaat het om één en aan de zuidzijde om twee paalkuilen. De laatste
liggen ca. 1,30 m uit elkaar. Waarschijnlijk hebben we aan beide zijden met sporen van
ingangspartijen te maken.

Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak en mogelijk deels van een schilddak (zuidkant).
Parallellen
Bakel–Achter de Molen 63, Geldrop-Zesgehuchten64, Sterksel-Weiakkers (tweede helft 8e-9e
eeuw)65 en Weert-Kampershoek.66 Ook H2506 in zone 4 is vergelijkbaar in uiterlijk, maar niet in
oriëntatie. Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type
Boxmeer 3 meegekregen (BOX3).
Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kunnen we het huis plaatsen in de Karolingische of
Ottoonse tijd. In totaal zijn veertien scherven in de paalkuilen aangetroffen waaruit duidelijk een
Karolingische datering naar voren komt. De jongste dateerbare scherven betreffen namelijk mayenen badorfaardewerk. De oversnijdende W2504 dateert in de Vroege Middeleeuwen C-D zodat de
plattegrond in ieder geval in de Vroege Middeleeuwen moet worden gedateerd. Ook de
oversnijdende K2504 dateert in de Vroege Middeleeuwen (750-900). Een datering in de tweede
helft van de 8e of (vroege) 9e eeuw is dan het meest waarschijnlijk.

63 Dijkstra 1996.
64 Bazelmans 1990.
65 Vanneste 2010.
66 Dijkstra 1998, 54-55.
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Huis 2508
Onderzoek
Deze oost-west georiënteerde plattegrond bevindt zich in de werkputten 237 en 317 en is niet
compleet. De plattegrond van dit gebouw is niet als zodanig herkend tijdens het veldwerk. Het
gebouw wordt oversneden (met één paalkuil) door B2540 dat in de Karolingische tijd wordt
gedateerd. Vermoedelijk betreft het een woonstalhuis.
Constructie
Het gebouw is 10 m lang en 7,5 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 4,5 m breed en
heeft vijf stijlenparen waarvan één stijlenpaar geen tegenhanger heeft. De afstand tussen de
stijlenparen varieert van 2,15 tot 2,40 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 20 tot 36 cm diep. Van de zijbeuken resteren slechts enkele
palen op basis waarvan een breedte van ca. 1,70 m is gemeten.
Wanden
Van beide lange zijden zijn één tot enkele wandstijlen aangetroffen. De wandpalen staan in het
verlengde van de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen bedraagt 10 tot 30
cm en de gemiddelde doorsnede is 38 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.

Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Vergelijkbaar met gebouwen waarvan twee parallelle rijen paalkuilen resten: Grave-Escharen (type
4), in Uden en bij Breda.67 Verwers veronderstelt dat het éénbeukige gebouwen betreft, elders
wordt daar aan getwijfeld (bijvoorbeeld door Meijlink & Lanzing, die een driebeukige reconstructie
geven). Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type
Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).

67 Respectievelijk Verwers 1998, 80, Verwers toont ook voorbeelden van Someren, Bladel en Berkel-Enschot; Van Hoof &
Jansen 2002, 48 e.v. en Meijlink & Lanzing 2006, 288 en 290.
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Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kunnen we het huis dateren in de laat-Merovingische
of eventueel vroeg-Karolingische tijd. In sporen van de plattegrond is slechts één scherf gevonden
(kogelpot). De oversnijdende plattegrond (B2540) wordt gedateerd in de Karolingische tijd.
Wanneer deze dateringen naast elkaar worden gezet, is een datering in de (vroeg-) Karolingische
tijd het meest waarschijnlijk.

Huis 2509
Onderzoek
Deze oost-west georiënteerde plattegrond bevindt zich in de werkputten 230, 233 en 234 en is niet
compleet. Het gebouw wordt oversneden door H2518. Vermoedelijk betreft het een woonstalhuis.

Constructie
Het gebouw is 12,5 m lang en 9,7 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 5,2 m breed en
heeft minimaal zeven stijlenparen waarvan drie stijlen geen tegenhanger hebben. De afstand
tussen de stijlenparen varieert van 1,2 tot 2,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een
doorsnede van gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 15 cm diep (een deel is niet gecoupeerd).
De zijbeuken zijn 1,8 tot 2,2 m breed.
Wanden
Van beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen evenals van een korte zijde (de oostzijde). De
wandpalen staan in het verlengde van de stijlenparen. Op enkele plaatsen is een extra paalkuil
aangetroffen. Deze kunnen wijzen op reparatie. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is
gemiddeld 18 cm en de gemiddelde doorsnede is 40 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Aan de buitenkant van de zuidwand zijn twee extra paalkuilen zichtbaar die mogelijk op een
ingangspartij wijzen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
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Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker68, Bakel–Achter de Molen69, Geldrop-Zesgehuchten70, SterkselWeiakkers71 en Weert-Kampershoek.72 Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft
het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kunnen we het huis dateren in de Karolingische en
eventueel de Ottoonse tijd. De drie scherven aardewerk, waaronder twee van badorfaardewerk,
duiden op een datering in de Vroege Middeleeuwen C (na 725). De oversnijdende plattegrond
H2518 wordt gedateerd in de Vroege Middeleeuwen D. Wanneer deze dateringen naast elkaar
worden gezet, is een datering in de Karolingische tijd het meest waarschijnlijk.

Huis 2510
Onderzoek
De sporen van deze oost-west georiënteerde plattegrond bevinden zich in werkput 234 en 238 en
zijn deels al aangetroffen tijdens het vooronderzoek. Twee sporen uit het vooronderzoek zijn tijdens
de opgraving niet of gedeeltelijk aangetroffen. Dit zijn de haardkuil waarvan slechts een restant is
gevonden en de paalkuil van de middenstaander aan de westzijde. Wat betreft afmetingen kan het
zowel een hoofdgebouw (woonstalhuis) als een bijgebouw zijn geweest. Mogelijk heeft het als
bijgebouw bij H2509 gefunctioneerd; indien de haardkuil inderdaad bij de plattegrond hoort, kan het
gebouw ook als woonstalhuis worden geïnterpreteerd.

Constructie
Het gebouw is 13,5 m lang en 6,5 m breed. Op de middenas bevinden zich diverse paalkuilen die
er op zouden kunnen wijzen dat het een tweebeukige plattegrond is geweest. Alle paalkuilen van
deze plattegrond hebben slechts een geringe diepte, zodat de overige paalkuilen op de middenas
kunnen zijn verdwenen. De paalkuilen die nog aanwezig zijn hebben een diepte van 10 cm (gem.).
Het gebouw had acht stijlenparen. De afstand tussen de stijlenparen varieert van 1,6 tot 2 m.

68 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
69 Dijkstra 1996.
70 Bazelmans 1990.
71 Vanneste 2010.
72 Dijkstra 1998, 54-55.
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Wanden
De wand heeft vermoedelijk tussen de buitenste palenrijen gestaan.
Binnenindeling
Tijdens het vooronderzoek is ter hoogte van de plattegrond een haardkuil aangetroffen. Deze ligt in
het westelijk deel van de plattegrond. Hoewel de haardkuil in de nabijheid van één van de
middenstijlen ligt, is het niet uitgesloten dat deze bij de plattegrond hoort.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Tijdens het onderzoek Horst aan de Maas-Mik is een tweebeukige plattegrond opgegraven die in
de Merovingische tijd wordt gedateerd (begin 8e eeuw).73 Deze wordt als bijgebouw
geïnterpreteerd. Nabij Breda (in het tracé van de HSL) is een tweebeukige plattegrond opgegraven
die wordt gedateerd in de Karolingische tijd.74 Ook in Nistelrode-Zwarte Molen is een
(Merovingische) tweebeukige plattegrond opgegraven.75 In Merselo-Grootdorp zijn tweebeukige
plattegronden opgegraven: de zeer regelmatige plattegrond gebouw 1 wordt gedateerd in de
periode laatste kwart van de 9e eeuw-10e eeuw; de gebouwen 3 en 7 hebben een einddatering
rond 875.76 Over de functie van dergelijke tweebeukige gebouwen blijft twijfel bestaan. Ze worden
zowel als bijgebouw als hoofdgebouw geïnterpreteerd.
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
4 meegekregen (BOX4).
Datering
Op grond van overeenkomstige plattegronden kunnen we het gebouw dateren in de Merovingische
of Karolingische tijd. In de verschillende paalkuilen zijn in totaal 27 scherven aangetroffen. Onder
de vondsten zien we wölbwandtopfe van ruwwandig oxiderend gebakken aardewerk en van
mayenaardewerk. Ook is er een scherf Karolingsich grijs aangetroffen. Deze combinatie wijst op
een einddatering (kort) na 725. Het gebouw moet dus uit de Merovingische tijd dateren.

Huis 2511
Onderzoek
De sporen van de oost-west georiënteerde plattegrond bevinden zich in de werkputten 309 en 301.
De plattegrond ligt vrijwel geheel ‘vrij’ van andere of overlappende sporen of structuren en is niet
compleet. Gezien de diepte van de aanwezige paalkuilen is het aannemelijk dat niet alle paalkuilen
bewaard zijn gebleven.
Omdat de plattegrond geïsoleerd ligt, kunnen we aannemen dat de palenrij direct ten noorden van
de plattegrond er bij hoort. Waarschijnlijk gaat het om een aanbouw.
Constructie
De basisconstructie van het gebouw meet 15 x 9,5 m. Met de aanbouw meegenomen is het
gebouw 12,5 m breed. Het gebouw heeft drie beuken. De middenbeuk is 5,5 m breed en heeft zes
stijlenparen, waarvan één stijl geen tegenhanger heeft (op de locatie waar deze zich zou moeten
bevinden ligt de grens van twee werkputten). De afstand tussen de stijlenparen varieert van 2,5 tot
3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 50 cm en ze zijn
gemiddeld 26 cm diep. De zijbeuken zijn 1,8 m breed.

73 De Koning et al. 2008, 76.
74 Meijlink & Lanzing 2006, 290-291, STR28WES.
75 Jansen 2008, 174; structuur 58, Merovingisch.
76 Dijkstra 2007, 15, 18 en 23.
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Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. De wandpalen staan in het verlengde van de
stijlenparen. De diepte van de paalkuilen bedraagt gemiddeld 16 cm en de doorsnede gemiddeld
50 cm. De stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Ingangen bevonden zich vermoedelijk in de aanbouw en de kopse kanten van het gebouw.
Binnenindeling
Aan de westzijde van het gebouw bevinden zich twee middenstijlen. Deze stijlen staan in het
verlengde van de binnenstijlen en wandstijlen. De specifieke locatie en de regelmaat zouden op
een vlieringconstructie kunnen duiden.
Dak
Net als H2501 en H2503 heeft H2511 aan één zijde een extra paalkuil middenin de middenbeuk.
Mogelijk geeft de aanwezigheid ervan een aanwijzing voor de dakconstructie en had het gebouw
aan deze zijde een schilddak. De rechte afsluiting aan de oostzijde wijst op een zadeldak.

Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker77, Bakel–Achter de Molen78, Nistelrode-Zwarte Molen79, GeldropZesgehuchten80, Sterksel-Weiakkers81 en Weert-Kampershoek.82 Parallellen voor een aanbouw zijn
gevonden in Telgte-Wöste & Vreden, Kr Warendorf.83
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
2 meegekregen (BOX2).
Datering
Op grond van overeenkomstige plattegronden kunnen we het huis dateren in de Karolingische of
Ottoonse tijd. De drie scherven aardewerk van badorf- en mayenbaksels wijzen eerder op een
einddatering in de Karolingische tijd.

77 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
78 Dijkstra 1996.
79 Jansen 2008.
80 Bazelmans 1990.
81 Vanneste 2010.
82 Dijkstra 1998, 54-55.
83 C. Reichmann 1982, 171.
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Huis 2512
Onderzoek
Paalsporen van een mogelijke plattegrond bevinden zich tegen de noordelijke putwand van werkput
220. De rest van de plattegrond bevindt zich buiten het onderzoeksgebied. Aangenomen wordt dat
het om de paalkuilen van een rij stijlen in lengterichting gaat en niet om de kopse kant van een
gebouw. Dit laatste is niet waarschijnlijk omdat het dan zou gaan om drie beuken met een gelijke
breedte, hetgeen bij dit type gebouw niet voorkomt. Gezien de grootte is het het meest
waarschijnlijk dat het om een bijgebouw gaat.

Constructie
Van deze plattegrond zijn alleen de zuidelijke stijl- of wandpalen aangetroffen. Het gaat om een rij
van vier dubbele paalkuilen (de paalkuilen oversnijden elkaar). De diepte is gemiddeld 25 cm is en
de doorsnede gemiddeld 35 cm. Het gebouw is minimaal 9 m lang geweest. Indien het een
hoofdgebouw is geweest kunnen we hier te maken hebben met de zuidelijke kopse kant. Het kan
echter ook een deel van een klein, driebeukig, bijgebouw zijn, waarvan alleen de paalkuilen van de
zuidelijke rij stijlen in het zicht zijn.
Datering
Deze plattegrond kan alleen op basis van locatie gedateerd worden (vroegmiddeleeuws).
Er is geen aardewerk of ander vondstmateriaal aangetroffen in de sporen van de plattegrond die
een datering zouden kunnen verfijnen.

Huis 2513
Onderzoek
De sporen van de plattegrond bevinden zich in de noordelijke putwand van werkput 220. Van deze
oost-west georiënteerde plattegrond is alleen de zuidelijke helft teruggevonden. Net als de halve
plattegrond van H2502 wordt die van H2513 ook geïnterpreteerd als driebeukig gebouw. De
omvang en dubbele paalstelling duiden eerder op een hoofdgebouw/huis dan een bijgebouw.
Constructie
Het gebouw is 14,3 m lang en de breedte is onbekend. Het gebouw heeft waarschijnlijk drie beuken
gehad. De middenbeuk moet zes stijlenparen hebben gehad. In de plattegrond zijn enkele dubbele
paalkuilen te zien. Deze wijzen op een reparatiefase. De afstand tussen de stijlenparen varieert van
2,5 tot 3 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 50 cm en ze zijn
gemiddeld 20 cm diep. De zuidelijke zijbeuk is 1,2 m breed.
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Wanden
Diverse wandstijlen zijn aangetroffen van de zuidelijke lange wand. Deze staan (hoewel rommelig)
in het verlengde van de stijlenparen. De gemiddelde diepte van de wandstijlen is 16 cm en de
gemiddelde doorsnede 50 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger
waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangen zichtbaar, maar de onderbreking in de zuidelijke wand kan heel
goed wijzen op een ingang.
Dak
Aan de oostzijde is een extra paalkuil te zien (binnen het tweede stijlenpaar, gezien vanuit het
oosten). Mogelijk geeft de aanwezigheid ervan net als bij de gebouwen H2501, H2503 en H2511,
een aanwijzing voor de dakconstructie en had het gebouw aan deze zijde een schilddak.

Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker84, Bakel–Achter de Molen 85, Nistelrode-Zwarte Molen86, GeldropZesgehuchten87, Sterksel-Weiakkers88 en Weert-Kampershoek.89 Omdat een typologie voor deze
gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
De plattegrond kan op basis van vergelijkbare plattegronden gedateerd worden in de Karolingische
of Ottoonse tijd, tussen ca. 750 en 900/950. Er is geen aardewerk of ander vondstmateriaal
aangetroffen in de sporen van de plattegrond die een datering zouden kunnen verfijnen.

84 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
85 Dijkstra 1996.
86 Jansen 2008.
87 Bazelmans 1990.
88 Vanneste 2010.
89 Dijkstra 1998, 54-55.
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Huis 2514
Onderzoek
De sporen van de oost-west georiënteerde plattegrond bevinden zich verdeeld over de werkputten
232, 233, 236 en 237. Niet alle sporen zijn teruggevonden. Gezien de diepte van de paalkuilen van
enkele buitenstijlen zijn deze waarschijnlijk eenvoudigweg niet bewaard gebleven. Doordat de
plattegrond zich in een ‘druk’ gedeelte bevindt en overlapt wordt door B2542 en B2543 (zonder
elkaar te snijden) was deze niet als zodanig herkend in het veld. Om dezelfde reden is het mogelijk
dat een deel van de nu aangegeven paalsporen niet bij de plattegrond hoort.
Constructie
Het gebouw is 13 m lang en 9,8 m breed en heeft als basis drie beuken. Aan de oostzijde bevinden
zich op de middenas van het gebouw enkele paalkuilen die mogelijk ook bij het gebouw hebben
gehoord en waarin middenstijlen kunnen hebben gestaan (extra ondersteuning van het dak of
wellicht van een verhoogde opslagruimte), en/of palen die in relatie kunnen worden gebracht met
de dakconstructie. De middenbeuk is 5,7 m breed en heeft zes stijlenparen. De afstand tussen de
stijlenparen varieert van 1,8 tot 2,7 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 65 cm en ze zijn gemiddeld 26 cm diep. De zijbeuken zijn 2 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn enkele wandstijlen aangetroffen. Deze staan niet in het verlengde van de
stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 20 cm en de doorsnede
gemiddeld 40 cm. De stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet
rustte.

Ingangen
Duidelijke ingangen of ingangspartijen zijn niet aanwezig. Ingangen bevonden zich vermoedelijk
aan de kopse kanten.
Binnenindeling
Mogelijk wijst de aanwezigheid van een extra middenstijl (de paalkuil binnen het derde stijlenpaar,
geteld vanuit het westen) op de aanwezigheid van een opslagzolder. In het westelijk deel van het
gebouw bevindt zich een kuil met zeer veel verbrand materiaal die in het veld al is aangemerkt als
een haardkuil (HAK2502). De aanwezigheid van een haardkuil in het westelijk deel van de
plattegrond doet vermoeden dat dit het woongedeelte was.
Dak
Zowel aan de oost- als de westzijde had het gebouw waarschijnlijk een zadeldak.
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Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker90, Bakel–Achter de Molen 91, Uden-Schouwstraat92, GeldropZesgehuchten93, Sterksel-Weiakkers94 en Weert-Kampershoek.95 Omdat een typologie voor deze
gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kan het gebouw in de periode VMEB-D worden
gedateerd. Er is één scherf Merovingisch ruwwandig oxiderend aardewerk, één scherf Karolingisch
grijs en een niet te determineren scherf aangetroffen. Op basis hiervan kan een einddatering in de
eerste helft van de 8e eeuw worden verondersteld.

Huis 2515
Onderzoek
De plattegrond ligt in een sporencluster van diverse elkaar overlappende structuren en is tijdens het
veldwerk niet herkend als een individuele plattegrond. Een volledige plattegrond kon niet worden
gereconstrueerd. Wat betreft afmetingen: het gebouw zou een bijgebouw (schuur of stal) kunnen
zijn, maar is uiteindelijk geïnterpreteerd als hoofdgebouw.

Het gebouw wordt oversneden door B2514 die in de late 9e/10e eeuw wordt gedateerd (op basis
van ligging en oversnijding). H2515 oversnijdt HU2508. Gezien de datering van de hutkommen en
het feit dat H2515 HU2508 oversnijdt, is het aannemelijk dat H2515 ook HU2504 oversnijdt.
Vermoedelijk is in de vulling van de hutkom een paalkuil niet gezien. H2515 overlapt met H2505 en
bijgebouw B2511 zonder oversnijdingen. Enkele binnen/wandstijlen die nu bij H2505 worden
gerekend, zouden ook bij H2515 kunnen horen.
Constructie
Het gebouw is 11,5 m lang en 8,2 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 4,5 m breed en
heeft vijf stijlenparen. De afstand tussen de binnenstijlparen varieert tussen de 2,6 en 3,2 m. De

90 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
91 Dijkstra 1996.
92 Knippenberg en Jansen 2007.
93 Bazelmans 1990.
94 Vanneste 2010.
95 Dijkstra1998, 54-55.
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paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 90 cm en ze zijn gemiddeld 24 cm
diep. De zijbeuken zijn 1,7 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde van de stijlenparen.
Enkele wandstijlen lijken echter te ontbreken. Voor vergelijkbare plattegronden in SomerenWaterdael III is gesuggereerd dat deze bewust zijn weggelaten.96 De diepte van de paalkuilen van
de wandstijlen is gemiddeld 20 cm en de doorsnede gemiddeld 70 cm. Deze stijlen ondersteunden
zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangen of ingangspartijen zichtbaar.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker97 en Someren-Waterdael III.98 In Someren-Waterdael III is een
aantal plattegronden opgegraven waarbij wandstijlen met ‘intervallen’ zijn geplaatst (dit is ook het
geval bij de genoemde plattegrond uit Deurne, gebouw 200). Gebouw 1207 van SomerenWaterdael III wordt gedateerd in de Karolingische tijd.99 Omdat een typologie voor deze gebouwen
ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen (BOX2).
Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kan H2515 worden gedateerd in de Karolingische of
Ottoonse tijd. Er is geen aardewerk of ander dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen in de sporen
van de plattegrond die een datering zouden kunnen verfijnen.

Huis 2516
Onderzoek
Deze mogelijke plattegrond bevindt zich tegen de noordelijke putwand van werkput 222. De
paalsporen kunnen behoren tot de (ronde) zuidelijke kopsekant van een mogelijk licht bootvormige
plattegrond (vergelijkbaar met die van H2507). De twee grote paalkuilen zijn mogelijk kuilen waarin
sluitpalen hebben gestaan. De rest van de plattegrond bevindt zich buiten het onderzoeksgebied.
H2516 is waarschijnlijk jonger dan B2504.
Constructie
Het gebouw heeft een noord-zuid oriëntatie, de lengte en breedte zijn onbekend. Mogelijk heeft de
plattegrond drie beuken gehad, met aan de zuidzijde twee sluitpalen. De paalkuilen van deze
mogelijke sluitpalen liggen op een afstand van 3 m uit elkaar. Ze hebben een doorsnede van
gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 45 cm diep. De zijbeuken zijn ca. 2 m breed geweest.
Wanden
Enkele paalkuilen van wandstijlen zijn aangetroffen. De diepte ervan bedraagt gemiddeld 14 cm en
de doorsnede is gemiddeld 40 cm.
Ingangen
Een ingang heeft zich mogelijk aan de kopse kant bevonden, tussen de sluitpalen.

96 De Boer 2012, 77-79.
97 Hiddink 2008, gebouw 200.
98 De Boer 2012, 77.
99 De Boer 2012, 76-79.
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Dak
Het gebouw was waarschijnlijk (gedeeltelijk) voorzien van een schilddak.
Parallellen
Er is te weinig van de plattegrond aanwezig om goede parallellen te kunnen vinden. Gezien de
vermoedelijke aanwezigheid van sluitpalen, moet het om een later type plattegrond gaan, wellicht
vergelijkbaar met die van H2507. Mogelijk gaat het om type Boxmeer 3.

Datering
Op basis van de locatie zou het voor de hand liggen ook deze plattegrond in de Vroege
Middeleeuwen te dateren. Op basis van de vermoede lichte bootvorm en de overeenkomsten met
H2507 kan de plattegrond mogelijk in de Vroege Middeleeuwen D worden gedateerd. Het
aardewerk spreekt deze datering niet tegen. Er zijn slechts drie scherven in de paalkuilen
aangetroffen, twee Merovingische (gladwandig en ruwwandig) en een scherf Karolingisch grijs.

Huis 2517
Onderzoek
De sporen van deze oost-west georiënteerde plattegrond bevinden zich in de werkputten 302 en
310. In dit deel komen veel paalsporen voor waardoor de plattegrond in het veld niet is herkend.
Niet alle sporen zijn gecoupeerd. De plattegrond wordt oversneden door W2516 en K2521. Het
oostelijke deel van de plattegrond bevindt zich in een ‘vuile laag’, mogelijk een oudere fase van de
weg die ten oosten van H2517 ligt (WG2501). Door de aanwezigheid van deze laag waren de
sporen die er in zijn gegraven moeilijk te zien.
Constructie
Het gebouw is 13 m lang en 8,5 m breed en heeft als basis drie beuken. De middenbeuk is 5,2 m
breed en heeft vermoedelijk zes stijlenparen gehad. Eén stijl heeft geen tegenhanger. Het is niet
zeker of de paalkuil direct ten westen van het meest oostelijk stijlenpaar (in de zuidelijke rij stijlen)
bij de plattegrond hoort en of hier een stijlenpaar heeft gestaan. De afstand tot het naast liggende
stijlenpaar is zeer gering. Mogelijk is hier in later tijd een extra paal neergezet ter reparatie van de
constructie. De afstand tussen de stijlenparen varieert van west naar oost: 2,00 – 1,80 – 2,75 –
3,30 – 2,80 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 70 cm en ze zijn
gemiddeld 42 cm diep.
In het westelijk deel van de plattegrond bevinden zich op de middenas drie paalkuilen die
vermoedelijk een functie hebben gehad in de draagconstructie en/of dakconstructie.
De zijbeuk aan de noordzijde heeft een breedte van 1,90 m en die aan de zuidzijde is 1,6 m breed.
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Wanden
In beide lange zijden zijn paalkuilen van wandstijlen aangetroffen. De wandstijlen stonden niet
allemaal in het verlengde van de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is
gemiddeld 14 cm en de doorsnede is gemiddeld 40 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Aan de zuidzijde bevinden zich tussen het tweede en derde stijlenpaar (gezien vanuit het oosten)
extra paalkuilen. Mogelijk waren hier aan de noord- en zuidzijde ingangspartijen aanwezig.
Binnenindeling
Op de lengteas van het gebouw liggen drie paalsporen waarin stijlen aanwezig waren die mogelijk
een functie hebben gehad in de draagconstructie van het dak (aan deze zijde bevond zich mogelijk
een schilddak) en mogelijk tegelijkertijd een functie hebben gehad in het dragen van een
zoldervloer. De diepte van de kuilen van de gecoupeerde middenstijlen varieert van 12 tot 52 cm.

Dak
Ook in deze plattegrond zijn paalkuilen op de centrale as van het gebouw aanwezig (aan de
westzijde). Mogelijk geeft de aanwezigheid ervan net als bij de gebouwen H2501, H2503, H2511,
H2513 en H2514 een aanwijzing voor de dakconstructie en had het gebouw aan deze zijde een
schilddak. Aan de oostzijde had het gebouw zeer waarschijnlijk een zadeldak.
Parallellen
Deurne-Groot Bottelsche Akker100, Bakel–Achter de Molen 101, Nistelrode-Zwarte Molen102,
Geldrop-Zesgehuchten103, Sterksel-Weiakkers104 en Weert-Kampershoek.105 Omdat een typologie
voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2 meegekregen
(BOX2).

100 Hiddink 2008, gebouw 200 en 422.
101 Dijkstra 1996.
102 Jansen 2008.
103 Bazelmans 1990.
104 Vanneste 2010, 36.
105 Dijkstra 1998, 54-55.
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Datering
Op basis van overeenkomstige plattegronden kan het huis geplaatst worden in de Karolingische of
Ottoonse tijd. De vermoedelijk jongere waterput W2516 is gedempt na 850/875, mogelijk pas in de
loop van de 10e eeuw. In enkele paalkuilen zijn in totaal zestien scherven aangetroffen. We zien
zowel Karolingisch badorfaardewerk als Ottoons pingsdorfaardewerk en verschillende
handgevormde en kogelpotbaksels. Het pingsdorfaardewerk is gevonden tijdens het aanleggen van
het vlak en is dus afkomstig bovenuit het spoor. Het is de vraag welke waarde we moeten hechten
aan dit materiaal wanneer we naar de datering van het gebouw kijken. Op basis van het aardewerk
in combinatie met het type gebouw en de oversnijding door W2516 kan worden geconcludeerd dat
het gebouw uiterlijk in de laat-Karolingische tijd buiten gebruik is geraakt (laatste kwart 9e eeuw).

Huis 2518
Onderzoek
De oost-west georiënteerde plattegrond is aangetroffen in werkput 230. De plattegrond is slechts
gedeeltelijk als zodanig herkend in het veld. H2518 oversnijdt één van de paalkuilen van H2509 en
is dus jonger. Vreemd was dat veel van de sporen al gedeeltelijk gecoupeerd leken te zijn, maar
het sleuvenoverzicht van het vooronderzoek laat op deze locatie geen proefsleuf zien.

Constructie
Het gebouw heeft een lengte gehad van 20,3 m. We gaan er vanuit dat het gebouw drie beuken
heeft gehad zodat de totale breedte ca. 8,3 m moet zijn geweest. Naar het oosten toe verbreedt de
noordelijke zijbeuk, zodat de breedte aan deze zijde ca. 8,80 m is geweest. De middenbeuk is ca.
5,20 m breed en heeft zes stijlenparen. Ten oosten van het derde stijlenpaar (gezien vanuit het
oosten) bevindt zich in de zuidelijke rij paalkuilen van de stijlen een extra paalkuil. Gezien de korte
afstand van deze kuil tot het derde stijlenpaar wordt aangenomen dat in de kuil een paal ter
reparatie van de constructie heeft gestaan. De afstand tussen de stijlenparen varieert van west
naar oost: 2,70 – 2,55 – 2,60 – 2,60 – 2,75 – 2,10 m . De paalkuilen van de stijlen hebben een
doorsnede van gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 45 cm diep. Op de westelijke kopse kant
bevinden zich twee paalkuilen waarin vermoedelijk sluitpalen hebben gestaan. De zijbeuken zijn
1,3 tot 2 m breed.
Wanden
Van de noordelijke lange wand zijn diverse paalkuilen van wandstijlen teruggevonden, van de
zuidelijke wand slechts één. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is 10 tot 28 cm. De
afsluiting aan de westzijde is licht rond en doet denken aan de afsluiting van de latere bootvormige
gebouwen. Mogelijk hebben we hier met een overgangstype te maken.
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Ingangen
Ingangen hebben zich vermoedelijk aan de kopse kanten van het gebouw bevonden.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak en aan de westkant mogelijk van een schilddak.
Parallellen
H2518 komt overeen met het vroege gebouwtype H0 van Huijbers (850-1000) en één van de
gebouwen van het huidige onderzoek: H2506. Ook komt het overeen met gebouw 6 van Horts-Mik
(10e eeuw). Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het
type Boxmeer 3 meegekregen (BOX3).
Datering
Op basis van de overeenkomst met het type H0 kan de plattegrond worden gedateerd tussen 850
en 1000. Er zijn in totaal zeventien scherven in de paalkuilen aangetroffen. Het betreft voornamelijk
Karolingisch aardewerk, zoals walberberg- en badorfaardewerk, naast meerdere handgevormde
baksels. Het oudere gebouw H2509 dateert uit de Karolingische tijd. Een datering van H2518 in de
periode Vroege Middeleeuwen D is dan het meest waarschijnlijk.

Huis 2519
Onderzoek
Op ruim 100 m van de zuidelijke rand van de hierboven besproken cluster gebouwen bevindt zich
een deel van een plattegrond die op basis van het aardewerk in de Vroege Middeleeuwen wordt
gedateerd. De oost-west georiënteerde plattegrond ligt geheel geïsoleerd in de werkputten 253 en
254. Alleen de westkant van de plattegrond kon worden opgegraven, de oostkant viel buiten het
onderzoeksgebied. Vlak bij de plattegrond ligt een bijgebouw (B2530) en op grotere afstand een
waterput (W2532) die samen met het huis een klein erf vormen.

Constructie
Het gebouw heeft een lengte van minimaal 9 m en is 7,2 m breed. Het gebouw heeft drie beuken
gehad waarvan de middenbeuk 4,4 m breed is. Deze heeft minimaal drie stijlenparen gehad. De
afstand tussen de stijlenparen is gemiddeld 2,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een
doorsnede tussen ca. 50 en 90 cm en ze zijn gemiddeld 65 cm diep. De zijbeuken zijn 1,5 m breed.
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Wanden
Wat betreft de wand wijkt H2519 af van de eerder besproken plattegronden. Vele kleine paalkuilen
bevinden zich in een rechthoek rondom de kern van het gebouw. Wandstijlen corresponderen met
de stijlenparen en tussen de paalkuilen van deze corresponderende wandstijlen bevinden zich
steeds extra paalkuilen. De afstand tussen de wandstijlen varieert van 0,6 tot 1,2 m.
De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen varieert van 14 tot 40 cm en ze hebben een diam
tussen de 30 en 45 cm. De wandpalen aan de zuidkant hebben een iets grotere diam en zijn dieper
dan die aan de noordkant. Dit komt echter doordat het vlak in werkput 254 hoger is aangelegd.
Dak
Het gebouw was aan de westzijde waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Aangezien het hier om slechts een deel van een plattegrond gaat is het moeilijk een eenduidige
parallel aan te wijzen. Omdat de wandpalen tot op geringe diepte zijn ingegraven, blijven paalkuilen
hiervan vaak niet bewaard. Wat dan overblijft zijn twee rijen tegenover elkaar liggende paalkuilen.
Dergelijke plattegronden zijn op meerdere locaties opgegraven. Voorbeelden zijn Dommelen
25,Berkel-Enschot 1 en Uden.106 Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij
dit onderzoek het type Boxmeer 1 meegekregen (BOX1).
Datering
Op basis van mogelijke parallellen kan de plattegrond in de Merovingische en/of (vroeg-)
Karolingische tijd worden geplaatst. Er zijn 28 scherven badorfaardewerk gevonden met
radstempelversiering. Het aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren dan tussen 725 en 900, maar
een datering in de vroeg-Karolingische tijd is mogelijk. De waterput wordt gedateerd in de Vroege
Middeleeuwen A/B en het bijgebouw heeft geen dateerbaar aardewerk opgeleverd. Op basis van
de datering van het aardewerk en vergelijkbare gebouwtypen kan de plattegrond het best in de
vroeg-Karolingische tijd worden geplaatst. Het gebouw is (kort) na 725 buiten gebruik geraakt.

Huis 2520
Onderzoek
De oost-west georiënteerde plattegrond ligt in drie werkputten: put 124, 125 en 400, en is niet als
zodanig herkend in het veld. Het gebouw wordt geïnterpreteerd als woonstalhuis.
Constructie
Het gebouw is 23,60 m lang en 7,5 m breed en heeft in ieder geval één beuk. Het is niet zeker of
het gebouw drie beuken heeft gehad. De stijlenparen staan in een licht gebogen lijn. De afstand
tussen de stijlenparen varieert tussen de 2,8 en 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een
doorsnede van gemiddeld 90 cm en ze zijn gemiddeld 32 cm diep.
Wanden
Er zijn geen sporen aangetroffen die aan een aparte wand kunnen worden toegeschreven.
Ingangen
Een ingang zal aanwezig zijn geweest aan de westzijde, tussen de sluitpalen die zich hier binnen
het meeste westelijke stijlenpaar bevindt.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.

106 Respectievelijk:Theuws 1988, 232; Verwers 1998-9, 272 en Van Hoof & Jansen 2002.
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Parallellen
De plattegrond past niet goed in de typologie van Dommelen of Huijbers. Het betreft wel een licht
bootvormig gebouw. De sluitpalen aan de westzijde liggen binnen het buitenste stijlenpaar. Dit komt
overeen met het type Gasselte A – overgang naar Gasselte B.107 Bij dit type gebouw zijn echter
meer stijlenparen aanwezig.
Een voorbeeld van een recent opgraven Gasselte A plattegrond is die uit Angerlo (gemeente
Zevenaar). Hierbij zijn alleen de stijlenparen bewaard gebleven. Over de afsluiting van de kopse
kanten is niets bekend. Deze plattegrond wordt gedateerd in de late 9e/vroege 10e eeuw.108
Datering
In totaal zijn 47 scherven uit verschillende paalkuilen verzameld. Het meeste aardewerk geeft
slechts een zeer ruime datering tussen 750 en 1100. omdat dit wandscherven van
kogelpotaardewerk betreft. Daarnaast bevinden zich in één van de paalkuilen 29 scherven die
zeker in de Vroege Middeleeuwen te dateren zijn (waaronder kogelpot met steengruismagering).
De oversnijdende greppel GR2030 is tussen 1300 en 1450 dicht geraakt. Geconcludeerd kan
worden dat het gebouw op zijn vroegst dateert uit de 9e eeuw en dat het waarschijnlijk in de loop
van de 10e eeuw buiten gebruik is geraakt.

Huis 2522
Onderzoek
Deze zuidwest-noordoost georiënteerde rechthoekige plattegrond ligt in de werkputten 115 en 194
(in het hoofdzakelijk volmiddeleeuwse nederzettingsareaal). Niet alle paalkuilen zijn bewaard
gebleven. Dit gebouw overlapt zonder oversnijdingen van paalsporen met H2010 en B2055. Het
gebouw wordt op basis van vorm, lengte en vergelijkbare plattegronden die elders zijn opgegraven
als een woonstalhuis geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw met rechte wanden is zeker 16,75 m lang geweest, maar mogelijk 21,10 m, wanneer
de meest oostelijke paalkuil inderdaad bij het gebouw heeft gehoord. Het gebouw is 8,35 m breed
en heeft drie beuken.

107 Huijts 1992, 161-177.
108 Bouma 2013, 22.
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De middenbeuk is 4,5 m breed en heeft zeven stijlenparen waarvan twee stijlen geen tegenhanger
hebben. De afstand tussen de stijlenparen varieert tussen de 2 en 2,95 m. De stijlenparen staan
niet exact in één lijn achter elkaar. De paalkuilen van de binnenstijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 25 cm diep. De zijbeuken zijn 1,7 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan in het verlengde van de stijlenparen.
De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 15 cm en de doorsnede is gemiddeld
35 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
H2522 is te vergelijken met H2523. Dit type gebouw is op meerdere locaties op de zuidelijke
zandgronden gevonden. H2522 is bijvoorbeeld goed te vergelijken met de plattegrond van WeertKampershoek A.109 Deze wordt in de Karolingische tijd gedateerd. In Merselo kon een vergelijkbare
plattegrond (gebouw 2) in de laat-Karolingische tijd worden gedateerd (buiten gebruik geraakt na
875).110 Tot slot wordt een vergelijking gemaakt met STR2BIE dat tevoorschijn is gekomen in het
111
tracé van de Hogesnelheidslijn ten westen van Breda. Deze wordt in de Ottoonse tijd gedateerd.
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
2 meegekregen (BOX2).

Datering
Aardewerk ontbreekt in de sporen die tot H2522 worden gerekend. Voor de datering moeten we
daarom uitgaan van de algemene datering tot in de 10e eeuw.

109 Roymans & Tol 1996.
110 Dijkstra 2007, 17.
111 Meijlink & Lanzing 2006, 297-299.

De middenbeuk is 4,5 m breed en heeft zeven stijlenparen waarvan twee stijlen geen tegenhanger
hebben. De afstand tussen de stijlenparen varieert tussen de 2 en 2,95 m. De stijlenparen staan
niet exact in één lijn achter elkaar. De paalkuilen van de binnenstijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 25 cm diep. De zijbeuken zijn 1,7 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan in het verlengde van de stijlenparen.
De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 15 cm en de doorsnede is gemiddeld
35 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
H2522 is te vergelijken met H2523. Dit type gebouw is op meerdere locaties op de zuidelijke
zandgronden gevonden. H2522 is bijvoorbeeld goed te vergelijken met de plattegrond van WeertKampershoek A.109 Deze wordt in de Karolingische tijd gedateerd. In Merselo kon een vergelijkbare
plattegrond (gebouw 2) in de laat-Karolingische tijd worden gedateerd (buiten gebruik geraakt na
875).110 Tot slot wordt een vergelijking gemaakt met STR2BIE dat tevoorschijn is gekomen in het
tracé van de Hogesnelheidslijn ten westen van Breda. Deze wordt in de Ottoonse tijd gedateerd.111
Omdat een typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer
2 meegekregen (BOX2).

Datering
Aardewerk ontbreekt in de sporen die tot H2522 worden gerekend. Voor de datering moeten we
daarom uitgaan van de algemene datering tot in de 10e eeuw.

109 Roymans & Tol 1996.
110 Dijkstra 2007, 17.
111 Meijlink & Lanzing 2006, 297-299.
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Huis 2523
Onderzoek
Dit rechthoekige en driebeukige gebouw is aangetroffen in de werkputten 112 en 113. Het is min of
meer west-oost georiënteerd. Diverse paalkuilen ontbreken, toch is het een herkenbare structuur.
Het gebouw overlapt met H2019.
Constructie
Het gebouw is minimaal 14,80 m maar mogelijk 21 m lang en is inclusief de zijbeuken 7,8 m breed.
De middenbeuk is 4,7 m breed en heeft negen stijlenparen, waarvan twee incompleet. De
stijlenparen staan niet exact in één lijn achter elkaar. De afstand tussen de stijlenparen varieert
tussen de 2 en 3 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 70 cm en
ze zijn gemiddeld 37 cm diep. De zijbeuken zijn 1,5 m breed.
Wanden
In beide lange zijden en de westelijke korte zijde zijn wandstijlen aangetroffen. De wandstijlen in de
lange zijden staan deels in het verlengde van de stijlenparen. De diepte van de paalkuilen van de
wandstijlen is gemiddeld 19 cm en de gemiddelde doorsnede is 40 cm. Deze stijlen ondersteunden
zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
In de zuidelijke wand liggen op een aantal plaatsen extra paalsporen, mogelijk hebben hier
ingangspartijen gelegen.

Binnenindeling
Aan de westzijde stond vermoedelijk een tussenwand.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
H2523 komt overeen met H2522 dat net ten noorden van H2523 is gevonden en met de
vroegmiddeleeuwse gebouwen in het noordoostelijk deel van het onderzoeksgebied. Dit type
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gebouw is op meerdere locaties op de zuidelijke zandgronden gevonden. H2523 is bijvoorbeeld
goed te vergelijken met de plattegrond van Weert-Kampershoek A.112 Deze wordt in de
Karolingische tijd gedateerd. In Merselo kon een vergelijkbare plattegrond (gebouw 2) in de laatKarolingische tijd worden gedateerd (buiten gebruik geraakt na 875).113 Tot slot wordt een
vergelijking gemaakt met STR2BIE dat tevoorschijn is gekomen in het tracé van de
Hogesnelheidslijn ten westen van Breda. Deze wordt in de Ottoonse tijd gedateerd.114 Omdat een
typologie voor deze gebouwen ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 2
meegekregen (BOX2).
Datering
Het gebouwtype is relatief vroeg te dateren en past in de Karolingische/Ottoonse traditie. Uit de
paalkuilen zijn vijftig scherven verzameld. Onder de scherven zijn duidelijke Karolingische baksels
vertegenwoordigd, zoals badorfaardewerk met radstempel. Er zijn slechts twee scherven als
volmiddeleeuws gedetermineerd, een Maaslands witte en een elmptachtige, beide ongeglazuurde
wandscherven. De determinatie van deze scherven is niet heel zeker of kunnen later, bijvoorbeeld
door dierwerking, in de sporen van H2523 zijn terechtgekomen. Een datering in de Karolingische of
Ottoonse tijd lijkt op basis van de huistypologie en de bulk van de scherven meer plausibel.

Huis 2524
Onderzoek
Het gebouw ligt in de werkputten 223 en 224. Aan het begin van de uitwerking is het gebouw
geïnterpreteerd als een bijgebouw. Gaandeweg het onderzoek en tijdens het reconstrueren van de
erven is toch gemeend dat het gezien de grootte van het gebouw om een hoofdgebouw gaat.
Constructie
Het gebouw is 12,60 m lang en 5,5 m breed. Op de middenas bevinden zich diverse paalkuilen die
er op wijzen dat het een tweebeukige plattegrond is geweest. Het gebouw had zes stijlenparen. De
afstand tussen de stijlenparen varieert van 2,05 tot 3,20 m.
Wanden
De wand heeft vermoedelijk tussen de buitenste palenrijen gestaan.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.

112 Roymans & Tol 1996.
113 Dijkstra 2007, 17.
114 Meijlink & Lanzing 2006, 297-299.
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Parallellen
Tijdens het onderzoek Horst aan de Maas-Mik is een tweebeukige plattegrond opgegraven die in
de Merovingische tijd wordt gedateerd (begin 8e eeuw).115 Deze wordt als bijgebouw
geïnterpreteerd. Nabij Breda (in het tracé van de HSL) is een tweebeukige plattegrond opgegraven
die wordt gedateerd in de Karolingische tijd.116 Ook in Nistelrode-Zwarte Molen is een
(Merovingische) tweebeukige plattegrond opgegraven.117 In Merselo-Grootdorp zijn tweebeukige
plattegronden opgegraven: de zeer regelmatige plattegrond gebouw 1 wordt gedateerd in de
periode laatste kwart van de 9e eeuw-10e eeuw; de gebouwen 3 en 7 hebben een einddatering
rond 875.118 Over de functie van dergelijke tweebeukige gebouwen blijft twijfel bestaan. Ze worden
zowel als bijgebouw als hoofdgebouw geïnterpreteerd. Omdat een typologie voor deze gebouwen
ontbreekt, heeft het bij dit onderzoek het type Boxmeer 4 meegekregen (BOX4).
Datering
Aardewerkvondsten ontbreken hetgeen juist kan betekenen dat het gebouw behoort tot de vroegste
fase van de nederzetting. Tezamen met de datering van vergelijkbare plattegronden, wordt deze
plattegrond in de laat-Merovingische tijd geplaatst.

115 De Koning et al. 2008, 76.
116 Meijlink & Lanzing 2006, 290-291, STR28WES.
117 Jansen 2008, 174; structuur 58, Merovingisch.
118 Dijkstra 2007, 15, 18 en 23.
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2.6

Volle en Late Middeleeuwen

Huis 2001
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde gebouw is in het noordwesten van het onderzoeksgebied aangetroffen
in werkput 390 en 396. Deze plattegrond is in het veld herkend. Het gebouw overlapt met H2022 en
B2051 (zonder oversnijdingen van de paalsporen). De functie van het gebouw is onduidelijk en er
zijn geen sporen die hier aanwijzingen voor geven. De locatie suggereert een functie als bijgebouw,
zoals stal of schuur. Elders worden ze als hoofdgebouw gezien.

Constructie
Het gebouw is 16 m lang en 5 m breed en heeft waarschijnlijk drie beuken gehad (wandpalen van
eventuele zijbeuken ontbreken). De middenbeuk is 5 m breed en heeft drie gebinten. De afstand
tussen de gebinten is gemiddeld 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 42 cm diep. Het gebouw heeft aan iedere kopse zijde twee
sluitpalen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A1 en Huijbers H1. Huijbers dateert dit type
tussen 950 en 1125. Voorbeelden zijn: Aarle-Rixtel119, Eindhoven-Blixembosch120, Beek en
Donk121, Sterskel-Weiakkers122 en Deurne – Groot Bottelsche Akkers.123
Datering
e
e
Op basis van het type kan het gebouw in de periode 10 tot 12 eeuw geplaatst worden. De enige
aangetroffen scherf in een paalkuil betreft een wandscherf van waarschijnlijk kogelpotaardewerk,
dat gedateerd kan worden in de periode 8e tot 14e eeuw. De locatie in zone 3 maakt het
onwaarschijnlijk dat het gebouw tot de Vroege Middeleeuwen behoort. Waarschijnlijk moet deze
later in de LMEA geplaatst worden, aan het eind van de 11e of het begin 12e eeuw.

119 Niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.
120 Theuws 1999.
121 Huijbers 1990.
122 Vanneste 2009.
123 Hiddink 2008.
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Huis 2003
Onderzoek
De plattegrond ligt in een sporencluster in zone 3 en is daardoor niet als zodanig herkend tijdens
het veldwerk. De plattegrond ligt grotendeels in werkput 131 en de paalsporen van de noordelijke
wand liggen deels in werkput 127 en deels op de putgrens. Op basis van de vorm en de locatie in
relatie tot omringende structuren wordt dit bootvormige gebouw als woonstalhuis geïnterpreteerd.

Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 20,80 m lang en 10,7 m breed (inclusief wanden) en
heeft drie beuken. De centrale beuk is 7,3 m breed en heeft zes gebinten; op de korte zijden
stonden aan iedere zijde twee sluitpalen (door het uitgraven van de palen is echter één kuil
ontstaan). De afstand tussen de sluitpalen bedraagt 17 m. De zijbeuken zijn ca. 1,5 m breed. De
afstand tussen de gebinten varieert tussen de 2,5 en 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben
een doorsnede van gemiddeld 120 cm en ze zijn gemiddeld 50 cm diep.
Binnen de plattegrond ligt op zeer korte afstand van de zuidelijke rij stijlen een opvallende rij
paalkuilen die een diepte hebben van 40 tot 63 cm. Een tegenover liggende rij paalkuilen ontbreekt.
Hoewel ze slechts gedeeltelijk tegenover de noordelijke rij stijlen van H2003 liggen, wordt
aangenomen dat deze palen wel een relatie hebben met het gebouw. Mogelijk betreft het
voorgangers van de zuidelijke stijlen.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan deels in het verlengde van de
binnenstijlparen en deels er tussen in. De gemiddelde diepte van de wandstijlen is 23 cm en de
gemiddelde doorsnede 13 cm.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A4 (1175-1250) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Dommelen huis 10 en Geldrop 't Zand124 die eveneens zes binnenstijlparen
hebben. De plattegrond is tevens te vergelijken met het hoofdgebouw van Bladel Kriekeschoor.125
Deze heeft echter vijf binnenstijlparen.

124 Overzicht Jansen (red.) 2007.
125 Overzicht Verspay 2007.
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Datering
Er zijn in totaal 160 scherven verzameld uit verschillende paalkuilen. De sterkst vertegenwoordigde
bakselgroepen zijn pingsdorfaardewerk (64 scherven), blauwgrijs aardewerk uit Paffrath (twaalf
scherven) en kogelpotaardewerk (61 scherven). Het aardewerk dateert het einde van het gebouw
in de vroege 12e eeuw. Bepalend voor deze datering is een rand van een pingsdorf pot (pi-pot-4) uit
Periode 4 van Sanke (1050-1125).126 Deze pi-pot-4 is de jongste nauwkeurig dateerbare vondst uit
één van de paalkuilen van de plattegrond, alhoewel deze ook als opspit in een de plattegrond kan
zijn beland. Daarnaast zijn er meerdere 12e-eeuwse kogelpotranden (bg-kog-2) van paffrath-achtig
blauwgrijs aardewerk gevonden. Ook is er een deel van een bakpan van kogelpotaardewerk
aangetroffen, maar deze vondst scherpt de datering niet verder aan. De typologie van Huijbers H2
(1050-1200) sluit goed op de aardewerkdatering aan, terwijl Dommelen type A4 in de late 12e /
vroege 13e eeuw wordt gedateerd. Het gebouw dateert in ieder geval in de 12e eeuw en de
combinatie van typologie en aardewerkdatering maakt een einddatering in de eerste helft van de
12e eeuw het meest waarschijnlijk.

Huis 2004
Onderzoek
Dit gebouw is in twee veldwerkcampagnes opgegraven en ligt verdeeld over vier werkputten:
werkput 122, 123, 377 en 378. Het is duidelijk dat hier twee plattegronden over elkaar liggen, of
meer waarschijnlijk dat reparatie en / of gedeeltelijke herbouw heeft plaatsgevonden (er zijn vooral
extra paalkuilen in de zuidelijke rij paalkuilen aanwezig).
Op basis van de ligging en vorm wordt het gebouw geïnterpreteerd als woonstalhuis. De
plattegrond doorsnijdt waterput WA2045 (een boomstamput zonder daterende vondsten).

Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 18 m lang en 8 m breed en heeft drie beuken. De
middenbeuk is 4,5 m breed en heeft tien gebinten. Ter hoogte van het meest westelijke stijlenpaar
mist een paalkuil van een stijl. De paalkuilen van de noordelijke rij stijlen vormen een gebogen lijn,
die van de zuidelijke rij staan vrijwel recht achter elkaar. De afstand tussen de gebinten varieert
tussen de 1,8 en 2,1 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 90 cm
en ze zijn gemiddeld 28 cm diep. De plattegrond heeft geen duidelijke sluitpalen. De zijbeuken zijn
1,5 m breed.

126 Sanke 2002, 183 en 187.
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Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan over het algemeen in het verlengde
van de gebinten. De gemiddelde diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is 20 cm en de
gemiddelde doorsnede 50 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger
waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Ingangen hebben vermoedelijk aan de kopse kanten gelegen, dicht bij elkaar gelegen paalkuilen
waarin deurstijlen hebben gestaan zijn echter niet meer aanwezig. Aan de zuidzijde liggen tussen
de wandstijlen en de binnenstijlen extra paalsporen die waarschijnlijk aan een reparatie zijn toe te
schrijven. Echter op één plek staan de wandpalen uit het lood met de binnenstijlen en zijn er extra
stijlen tussen geplaatst. Hier zou het mogelijk om een ingang kunnen gaan.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw past deels in de huistypologie van Huijbers H3 (met een rechte en een gebogen
stijlenrij, gedateerd vanaf 1075), maar heeft meer dan zes gebinten. Een voorbeeld is de iets
kortere plattegrond van Bakel-Achter de Molen, structuur 4.127
Datering
Er zijn 35 scherven uit verschillende paalkuilen verzameld. De sterkst vertegenwoordigde
bakselgroep is het blauwgrijze aardewerk uit het Duitse Rijnland (negentien scherven). Daarnaast
zien we ook enkele pingsdorfscherven (twee stuks) en paffrathachtig blauwgrijs (zeven scherven).
Het meeste aardewerk kan daarmee in de 12e of de 13e eeuw worden gedateerd. Uit één paalspoor
komt een mogelijk jongere scherf van een blauwgrijze pot (bg-pot-2) met een datering tussen 1250
en 1350. Het gebouw zou dan op z’n vroegst rond 1250 buiten gebruik zijn geraakt. Dit is niet in
tegenspraak met het type plattegrond.

Huis 2005
Onderzoek
Dit licht bootvormige gebouw bevindt zich op een deel van zone 3 waar diverse plattegronden
elkaar overlappen, waardoor reconstructie lastig is. Het gebouw ligt in vier werkputten: werkput
123, 197, 376 en 377. De meeste plattegronden op deze locatie liggen over elkaar heen,
oversnijdingen van paalkuilen komen minder voor. Dit woonstalhuis is in ieder geval ouder dan
WG2001 en H2038 en jonger dan H2036. Het gebouw wordt op basis van de locatie en grootte als
woonstalhuis geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is zuidwest-noordoost georiënteerd en is 22,3 m lang. Het gebouw heeft drie beuken.
De maximale breedte van de middenbeuk is 8,5 m; de totale breedte inclusief de beide zijbeuken
bedraagt en 12,60. De middenbeuk heeft acht gebinten, waarvan het tweede stijlenpaar gezien
vanuit het westen geen tegenhanger heeft. Deze zal zijn vergraven bij de bouw van gebouw
H2038. De afstand tussen de gebinten varieert tussen de 2 en 2,30 m. Aan beide kopse zijden
stonden twee sluitpalen die binnen de wand vielen. De paalkuilen van de binnenstijlen hebben een
gemiddelde doorsnede van 100 cm en zijn gemiddeld 32 cm diep.
De zuidelijke zijbeuk is 2,20 m breed. De noordelijk zijbeuk is minder duidelijk aanwezig dan de
zuidelijk, maar zal er wel zijn geweest. De huidige reconstructie van deze zijbeuk geeft een breedte
van ca. 1,80 m.

127 Overzicht Arnoldussen (red.) 2003.
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Wanden
In beide lange zijden en kopse zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan deels wel en deels
niet in het verlengde van de gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld
22 cm en de gemiddelde doorsnede 70 cm. Deze stijlen ondersteunden de wanden en mogelijk ook
de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Ingangen moeten aan beide kopse kanten aanwezig zijn geweest in de vorm van een
ingangsportaal.

Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het licht bootvormige H2005 past in de huistypologie van Dommelen (A4, 1175-1250) en die van
Huijbers H4 (vanaf 1175). Het brede ingangsportaal doet denken aan die van de gebouwen die in
Bakel-Neerakker zijn opgegraven, deze hebben echter rechte wanden, bijvoorbeeld gebouw 52.128
Datering
Er zijn in totaal 67 fragmenten uit verschillende paalkuilen verzameld. De sterkst
vertegenwoordigde bakselgroep is het pingsdorfaardewerk (n=21). Daarnaast zien we blauwgrijs
Rijnlands aardewerk (n=9) en vijf fragmenten witbakkend Maaslands. Het aardewerk wijst
hoofdzakelijk op een datering in de latere 12e eeuw (één jongere roodbakkende scherf zou als
intrusief beschouwd kunnen worden). Het oudere H2036 dateert uit de eerste helft van de 12e eeuw
en WG2001 in de 14e eeuw. Op basis van het aanwezige aardewerk is bepaald dat het jongere
H2038 na het einde van de 12e eeuw is afgebroken (dat kan dus ook in de 13e eeuw zijn gebeurd).
De vondstdatering, de relatieve datering van de jongere structuren plus de gebouwvorm maken dat
dit huis waarschijnlijk aan het eind 12e eeuw geplaatst moet worden.

128 Ufkes (red.) 2010, 61.
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Huis 2006
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond ligt in de werkputten 121, 122, 378 en 379. Het gebouw wordt
oversneden door H2007 en WA2049.129 Op basis van vorm, omvang en locatie wordt dit gebouw
als een woonstalhuis geïnterpreteerd. Het zou een voorganger kunnen zijn van gebouw H2007 dat
later op dezelfde plek is gebouwd.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 19 m lang en 11,6 m breed en heeft drie beuken.
De middenbeuk is ca. 7 m breed en heeft zeven gebinten. Aan de westzijde wordt het gebouw
afgesloten met twee zwaardere palen waartussen zich vermoedelijk een ingang heeft bevonden.
Het gaat hier echter niet om de dicht bij elkaar staande sluitpalen die bij andere gebouwen verder
naar buiten zijn geplaatst. Beide palen bevinden zich hier tussen het laatste stijlenpaar. Aan de
oostzijde was mogelijk een vergelijkbare afsluiting. Aan deze zijde bevindt zich slechts één paalkuil
die aan dit gebouw kon worden toegeschreven. De afstand tussen de gebinten is gemiddeld 2,5 m.
De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en zijn gemiddeld 30
cm diep. De zijbeuken zijn 1,7 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan zeer regelmatig in het verlengde
van de gebinten. De diepte van de wandstijlen is gemiddeld 20 cm en de doorsnede is gemiddeld
60 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
De ingangen bevonden zich vermoedelijk aan de korte zijden, tussen de twee palen die tussen de
buitenste gebinten zijn geplaatst.

Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.

129 In werkput 379 oversnijden de sporen 90/91 van H2007, S92 van H2006 en S93 van H2007 de sporen 94 en 136 van
H2006.
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Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden laten zien dat de datering wellicht nog ruimer is: Bakel-Achter de Molen, gebouw 4
(met acht gebinten, datering tweede helft 10e – eerste helft 11e eeuw)130, Geldrop-’t Zand gebouw 1
en 7, 12e eeuw131, Deurne – Groot Bottesche Akkers, gebouw 418: 12e eeuw.132
Datering
Er zijn in totaal negen scherven verzameld uit verschillende paalkuilen. De combinatie van
pingsdorfaardewerk (n=3), paffrathachtig blauwgrijs aardewerk (n=2) met protosteengoed (n=1)
geeft in principe een einddatering rond het jaar 1200. Echter, ook de twee oversnijdende gebouwen
worden in deze tijdsspanne geplaatst. Dit komt tevens overeen met de tijd waarin het gebouwtype
voorkomt. Waarschijnlijk moet dit huis vroeg in de 12e eeuw geplaatst worden, aangezien zowel de
jongere waterput en het (nog) jongere huis H2007 dit huis gedurende de 12e eeuw nog opvolgen.
Mogelijk is de ene scherf protosteengoed dat op een datering na 1200 wijst, door dierwerking in het
spoor terecht gekomen.

Huis 2007
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond ligt net als gebouw H2006 verdeeld over vier werkputten; werkput
121, 122, 377 en 378. Het gebouw wordt op basis van vorm, omvang en locatie geïnterpreteerd als
woonstalhuis. H2007 is jonger dan H2006 en waterput W2049. Tevens is H2007 jonger dan H2031
(dat rond het midden van de 12e eeuw wordt gedateerd).

Constructie
Het gebouw heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie, is 22,8 m lang en 11,5 m breed en heeft drie
beuken. De middenbeuk is 7,4 m breed en heeft zeven gebinten. De zijbeuken zijn 1,5 m breed. De
afstand tussen de gebinten is regelmatig en gemiddeld 2,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben
een doorsnede van gemiddeld 130 cm en ze zijn gemiddeld 48 cm diep. Aan beide korte zijden zijn
sluitpalen aanwezig. In de zuidelijke korte kant staan tevens enkele extra wandstijlen waarschijnlijk
ter versteviging of extra ondersteuning.

130 Arnoldussen 2003, 52.
131 Bazelmans & Theuws 1990.
132 Hiddink 2008.
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Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde van de gebinten.
De diepte van de wandstijlen is gemiddeld 32 cm en de gemiddelde doorsnede 70 cm. Deze stijlen
ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de locatie van de ingangen aanwezig. Aannemelijk is dat zich
ingangen bevonden aan de kopse kanten van het gebouw.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak, aangezien de sluitpalen binnen de
wand-/binnenstijlen geplaatst zijn.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e eeuw133, Deurne – Groot Bottesche Akkers,
gebouw 418: 12e eeuw134, Nederweert-Rosveld (gebouw 602), 12e eeuw.135
Datering
Er zijn zestien scherven in paalkuilen van dit gebouw aangetroffen. Het aardewerk, en dan met
name de kogelpot (bg-pot-2) van paffrath-achtig blauwgrijs, dateert uit de 12e eeuw. Dit is de
vroegste einddatering van het gebouw. Ook de twee oversneden gebouwen en de waterput worden
in deze tijdsspanne geplaatst. Dit komt tevens overeen met de tijd waarin het gebouwtype voor
komt. Wanneer deze gegevens worden gecombineerd, kan worden geconcludeerd dat gebouw
H2007 niet eerder gebouwd is dan in de late 12e eeuw.

Huis 2008
Onderzoek
Deze plattegrond bevindt zich in vier werkputten: werkput 368, 369, 377 en 378. Het gebouw wordt
oversneden door H2035 (in lichtgrijs). Dit maakt het toewijzen van sporen aan één van beide
gebouwen soms lastig: sommige paalsporen zouden bij beide gebouwen kunnen horen. Hierbij is
het natuurlijk niet uitgesloten dat een nieuwe paal op exact dezelfde plaats van een oudere is
ingegraven. Drie sporen van H2035 oversnijden H2008 heel duidelijk. Beide gebouwen kunnen niet
los van elkaar worden gezien: H2035 moet een herbouw zijn van H2008. Het gebouw kan zowel
een woonstalhuis als een bijgebouw zijn geweest. Gezien de ligging binnen het onderzoeksgebied,
is het gebouw mogelijk het best te interpreteren als een bijgebouw of schuur.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 14,10 m lang en 7,15 m breed en heeft vermoedelijk
drie beuken gehad. Inclusief de wandstijlen heeft het gebouw een breedte van maximaal 10 m.
De dakdragende constructie bestaat uit vijf gebinten. De afstand tussen de gebinten is regelmatig
en gemiddeld 2,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en
ze zijn gemiddeld 33 cm diep. De breedte van de middenbeuk varieert van west naar oost en
bedraagt respectievelijk 6,58 m, 7,15 m, 7,10 m, 7,05 m en 6,10 m. De constructie heeft dus een
lichte bootvorm. Aan de westzijde wordt het gebouw enigszins rond afgesloten met drie palen. Hier
heeft zich vermoedelijk ook een ingang bevonden. De afsluiting aan de oostzijde is minder duidelijk.
De sporen S377.10 en S378.112, gelegen onder GR2032, zouden een paar sluitpalen kunnen
vormen, maar door de geringe diepte van vooral S112 (15 cm onder het vlak) wordt hieraan
getwijfeld. Ze zijn wel in de plattegrond aangegeven, maar dan in een lichtere kleur. De zijbeuken
hebben een breedte van gemiddeld 1,5 m.

133 Bazelmans & Theuws 1990.
134 Hiddink 2008.
135 Overzicht Verspay 2007.
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Wanden
In beide lange zijden zijn enkele wandstijlen aangetroffen. De diepte van de paalkuilen varieert van
12 tot 24 cm. De paalkuilen van de meeste wandstijlen zijn vergraven bij de bouw van H2035.
Ingangen
Ingangen zullen zich aan de kopse kanten van het gebouw hebben bevonden.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de gebouwtypologie van Huijbers, type H2 (na 1050-1200). Voorbeeld van een
vergelijkbaar bijgebouw: Uden bijgebouw 4.136
Datering
Er zijn in totaal 17 scherven in verschillende paalkuilen gevonden, waaronder pingsdorfaardewerk
(n=3) en paffrathachtig blauwgrijs aardewerk (n=1). De jongste, goed te dateren scherf betreft een
pinsdorfrand (pi-pot-2) welke tussen ca. 1125 en 1175 in omloop was. De einddatering van het
gebouw ligt daarom na 1125 (waarschijnlijk in het tweede of derde kwart van de 12e eeuw).

Huis 2009
Onderzoek
De sporen van deze licht bootvormige plattegrond liggen in de werkputten 378 en 379. Er zijn geen
overlappende of oversnijdende sporen en structuren. Op basis van de ligging en de grootte van de
plattegrond wordt deze geïnterpreteerd als stal of schuur.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 12 m lang en 6,5 m breed en heeft één beuk.
De beuk is onregelmatig en rommelig en heeft zeker drie gebinten. Op beide korte zijden zijn twee
sluitpalen aanwezig. De afstand tussen de genoemde gebinten bedraagt van west naar oost
respectievelijk 3,75 en 3,30 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede die varieert van
50 tot 90 cm en ze zijn gemiddeld 27 cm diep.

136 Van Hoof & Jansen 2002.
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Wanden
Er zijn geen wandstijlen bewaard gebleven.

Ingangen
Vermoedelijk bevonden de ingangen zich aan de kopse kanten.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 en Huijbers H2. De plattegrond is echter
onregelmatig.
Datering
Uit paalkuilen van de plattegrond zijn in totaal acht scherven geborgen. De combinatie van
pingsdorfaardewerk, blauwgrijs aardewerk en Maaslands wit als jongste vondsten dateert het
gebouw in de 12e eeuw. De greppel (GR2023) die de plattegrond oversnijdt is jonger en dateert in
de LME-B. Het type waartoe het gebouw wordt gerekend, dateert eveneens in de LME-A.

Huis 2010
Onderzoek
Deze bijna vierkante plattegrond ligt voor het grootste deel in werkput 194, alleen de noordelijke
wand ligt in werkput 116. Het gebouw overlapt met H2017 en H2044 en met B2036, maar
individuele paalsporen van deze plattegronden oversnijden niet. Het gebouw wordt geïnterpreteerd
als een woonstalhuis.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 12,70 m lang en 10 m breed en heeft drie beuken. De
middenbeuk is 5,6 m breed en heeft vier gebinten. De afstand tussen de gebinten is zeer
regelmatig en is ca 2 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 80 cm
en ze zijn gemiddeld 32 cm diep. De zijbeuken zijn 2 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan zeer regelmatig in het verlengde
van de gebinten met aan de noordzijde een extra wandstijl er tussen in. In de zuidwand ontbreken
enkel paalsporen door een recente verstoring. De diepte van de wandstijlen is gemiddeld 25 cm en
de gemiddelde doorsnede 40 cm. Deze stijlen ondersteunden waarschijnlijk zowel de wanden als
de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Aan zowel de oostelijke als de westelijke korte zijde heeft het gebouw een uitbouw. Deze zouden
als twee ingangspartijen geïnterpreteerd kunnen worden. Mogelijk heeft zich aan de noordzijde
waar extra palen in de wand zijn aangetroffen ook een ingang bevonden.
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Parallellen
Het gebouw past niet in de in de
typologieën van Dommelen of
Huijbers. Enigszins vergelijkbare
gebouwplattegronden zijn Oosterhout
STR1028 en 1029 (vroeg 13e-eeuws)
137
en mogelijk Nederweert 102 (12501350).138 Het betreft dus een relatief
laat type gebouw.
Datering
Er zijn in totaal 75 scherven uit de
paalkuilen van H2010 verzameld. De
belangrijkste bakselgroepen zijn het
pingsdorfaardewerk (n=10), paffrathachtig blauwgrijs aardewerk (n=13) en
blauwgrijs aardewerk uit het Duitse
Rijnland (n=33). De jongste scherven
betreffen proto-steengoed (n=2) en
witbakkend Maaslands (n=1). De aanwezigheid van het proto-steengoed dateert het gebouw na
1200. De blauwgrijze kogelpot van het type bg-kog-3 plaatst het gebouw overtuigend in de eerste
helft van de 13e eeuw. Ook de vele pingsdorfscherven wijzen in de richting van een einddatering
niet lang na 1200. Deze datering komt goed overeen met de dateringen van de vergelijkbare
plattegronden die hierboven zijn genoemd.

Huis 2011A t/m C
Onderzoek
Deze zuidwest-noordoost georiënteerde plattegrond bestaat zeer waarschijnlijk uit drie bouwfasen,
met een ontwikkeling van klein naar groot (van een lengte van ca. 12 naar 20,70 m), en van een
gebouw met rechte wanden naar één met lichtgebogen wanden. De plattegrond ligt in vier
werkputten: werkput 119, 195, 352 en 381. Mogelijk overlapt één van de wandstijlen van de jongste
van de drie plattegronden (H2011C) met een spoor van gebouw H2014 (S119.101 van H2014)
Bij de herbouw van (delen van) H2011 zijn vermoedelijke oude paalkuilen nadat de oude palen
eruit waren gehaald opnieuw gebruikt. De ‘hergebruikte’ paalkuilen hebben een grotere omvang
dan de ‘eenmalig’ gebruikte paalkuilen. We hebben bij deze grotere paalkuilen niet te maken met
een grote ‘insteek’ en een paalkern. Op basis van vorm en grootte kan de plattegrond als schuur,
maar ook als woonstalhuis worden geïnterpreteerd.
Constructie
De oudste plattegrond heeft een lengte van ca. 12 m; de breedte bedraagt ongeveer 6,5 m. De
constructie bestaat uit drie gebinten, met aan de kopse kanten twee sluitpalen. In een later stadium
zijn de gebinten van H2011A blijven staan en heeft men het gebouw alleen vergroot door aan elke
zijde één stijlenpaar toe te voegen. Vanzelfsprekend werden nieuwe sluitpalen buiten de buitenste
gebinten geplaatst. Het gebouw kreeg toen een lengte van ca. 16,70 m. De breedte bleef
vermoedelijk dezelfde, hoewel niet helemaal uitgesloten wordt dat het gebouw werd voorzien van
zijbeuken. Ter hoogte van de wandstijlen van fase H2011C bevinden zich zoveel paalkuilen, dat het
niet onmogelijk is dat enkele wandstijlen bij fase H2011B hoort. We laten dit in het midden.
De jongste plattegrond (H2011C) meet 20,5 bij 11 m en heeft met zekerheid drie beuken. Mogelijk
was een aantal stijlen (bijvoorbeeld aan de noordzijde) nog zo goed dat deze konden worden
hergebruikt (bij drie stijlen zou dat het geval kunnen zijn). Het grootste deel van het gebouw werd
echter opnieuw opgetrokken.

137 Roessingh & Blom 2012.
138 Overzicht Verspay 2007.
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De centrale beuk is 6 tot 7,80 m breed en bestaat uit acht gebinten. Op de kopse kanten staan
twee sluitpalen tussen de binnenstijlen in. Vermoedelijk bevonden zich hier de ingangspartijen. De
afstand tussen de gebinten varieert tussen de 1,5 en 2,8 m. De paalkuilen van de stijlen van
H2011C hebben een doorsnede tussen de 100 en 220 cm en zijn gemiddeld 42 cm diep. De
zijbeuken zijn 2 m breed.

Wanden
Voor de oudste fase zijn geen wandstijlen aan te wijzen. Ze zullen gedeeltelijk ter hoogte van de
wand van de tweede en derde bouwfase hebben gestaan. Dit geldt ook voor gebouw H2011B. Voor
H2011C zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde van de gebinten, maar op
verschillende plekken ook er tussen in. Mogelijk heeft een deel van de wandstijlen aan fase
H2011B toebehoord (zie boven). De gemiddelde diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is 38
cm en de gemiddelde doorsnede 100 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
De ingangen hebben zich zeer waarschijnlijk aan de kopse kanten van het gebouw bevonden.
Dak
De gebouwen H2011 A en B waren voorzien van een schilddak, H2011C van een zadeldak.
Parallellen
Gebouw H2011A past in de gebouwtypologie van Huijbers (H1, maar ook B4, die wat betreft lengte
niet veel verschilt van die van H1) en Dommelen A1. Huijbers dateert H1 tussen 950 en 1125 en B4
tussen 900 en 1200. Het type Dommelen A1 wordt gedateerd in de periode eind 12e /begin 13e
eeuw.
Gebouw H2011B is licht bootvormig en is vergelijkbaar met het type Dommelen A3 (datering
periode eind 10e tot eind 12e eeuw) en het type H2 van Huijbers (1050-1200).
Ook gebouw H2011C is het best te vergelijken met de typen A3 van Dommelen en H2 van
Huijbers. Een voorbeeld van H2011C is: Deurne huis 148.139

139 Hiddink 2008.
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Datering
Uit de paalkuilen van bouwfase H2011A zijn vier scherven gekomen. De jongste scherven zijn
afkomstig van een blauwgrijze pot (bg-pot-4) met nagelindrukken langs de rand, welke uit de 12e
eeuw dateert. Het gebouw is na 1100 buiten gebruik geraakt en functioneerde mogelijk al aan het
eind van de 11e eeuw.
Uit bouwfase H2011B zijn 22 scherven uit verschillende paalkuilen verzameld. We zien een
combinatie van paffrath-achtig blauwgrijs aardewerk (bg-kog-2), pingsdorfaardewerk en witbakkend
Maaslands als jongste vondsten. Deze combinatie wijst op een datering in de 12e eeuw. Sommige
van de scherven vertonen verbrandingssporen.
De bulk van de vondsten komt uit de paalkuilen van de laatste bouwfase H2011C (n=93). De
blauwgrijze bakselgroepen uit Elmpt (n=12) en het Duitse Rijnland (n=20) zijn het sterkst
vertegenwoordigd. Meerdere blauwgrijze kogelpotten van het type bg-kog-3, dateren de afbraak
van het huis in de eerste helft van de 13e eeuw. Ook een miniatuurpotje van Maaslands wit
aardewerk dateert uit de late 12e of eerste helft van de13e eeuw. Eén roodbakkende scherf van een
18e-eeuws Nederrijns bord wijst zelfs op een datering in de Nieuwe tijd, maar deze is als intrusie
geïnterpreteerd en is waarschijnlijk door dierwerking in één van de sporen terecht gekomen.
Het type plattegrond is te dateren aan het eind van de 12e of het begin van de 13e eeuw. Het
oudere H2014 dateert iets vroeger in de 12e eeuw. Een einddatering voor H2011 in de eerste helft
van de 13e eeuw is dan het meest waarschijnlijk. De voorgangers H2011A en B dateren dan uit de
periode late 11e eeuw tot ca. 1175.

Huis 2012
Onderzoek
Deze plattegrond bevindt zich binnen een cluster over elkaar gebouwde huizen (al eerder genoemd
bij H2011). De plattegrond ligt in vier werkputten: werkput 118, 119, 382 en 383. Op basis van
locatie, vorm en omvang wordt dit gebouw geïnterpreteerd als woonstalhuis. De wanden en de
staanderrijen zijn recht.
Dit gebouw kan op basis van typologie later worden gedateerd dan H2014. Elkaar oversnijdende
paalsporen zijn er echter niet. Verder is het gebouw jonger dan GR2060, maar ouder dan GR2036.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 25,80 m lang en 12,80 m breed en heeft drie beuken.
De middenbeuk is ca. 8,5 m breed en heeft negen gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger
heeft (de meest oostelijke). De afstand tussen de gebinten varieert tussen de 2,5 en 3 m. De
paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 50 cm
diep. Aan beide zijden bevinden zich twee sluitpalen binnen de buitenste gebinten. Met palen in de
wand vormden ze ingangsportalen die vergelijkbaar zijn met die van H2005. De zijbeuken zijn 2 m
breed.
Wanden
In beide lange zijden en beide korte zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan regelmatig in
het verlengde van de gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 20 cm
en de gemiddelde doorsnede 70 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Ingangen bevonden zich aan de kopse kanten van het gebouw in de vorm van een ingangsportaal.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past met de rechte wanden en de ingangsportalen in de huistypologie van Huijbers
(H4). Voorbeelden: Bakel-Neerakkers, huis 52 (ca. 1150-1225).140 Nederweert 502 (1200-1225).141

Datering
Er zijn twintig scherven uit de paalkuilen van H2012 verzameld. De combinatie van
pingsdorfaardewerk, kogelpotaardewerk en paffrath- en elmptachtig blauwgrijs wijst op een
datering van het huis in de 12e of het begin van de 13e eeuw. Eén van de blauwgrijze kogelpotten
van het type bg-kog-2 bevestigt deze datering.
De jongere GR2036 is aan het eind van de 12e of het begin van de 13e eeuw dichtgegooid (maar
kan natuurlijk ook later zijn dichtgeschoven, aangezien het aardewerk een datering post quem
geeft). De oudere GR2060 dateert in de 12e eeuw. Samenvattend kan worden gesteld dat H2012
dateert aan het eind van de 12e of het begin van de 13e eeuw.

Huis 2013
Onderzoek
Dit bootvormige gebouw met een NNO-ZZW oriëntatie ligt verspreid over vijf verschillende
werkputten: werkput 352, 372, 381, 382 en 383. De plattegrond wordt oversneden door H2015 die
dus jonger is dan H2013. Het gebouw wordt op basis van locatie en oriëntatie geïnterpreteerd als
een stal of schuur.
Constructie
Mogelijk is het gebouw in twee bouwfasen tot stand gekomen. De twee paalkuilen (S352.39 en 40)
die binnen het noordelijk deel van de plattegrond liggen kunnen hier op wijzen. Het gebouw kan
dan oorspronkelijk 13,50 m lang zijn geweest, met aan de zuidzijde één sluitpaal en aan de
noordzijde twee. Tijdens de tweede bouwfase is het gebouw verlengd tot een lengte van 17 m. Op
beide kort zijden staat dan één sluitpaal tussen de binnenstijlen in. In beide fasen had het gebouw
een totale breedte van 11 m. De centrale beuk is 8 m breed en heeft in eerste instantie
waarschijnlijk vijf gebinten en na de verlenging zeven. De afstand tussen de gebinten varieert van 2
tot 3,5 m. De paalkuilen van de binnenstijlen hebben een gemiddelde doorsnede van 120 cm en
zijn gemiddeld 64 cm diep.

140 Ufkes (red.) 2010, 61.
141 Overzicht Verspay 2007.
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Het gebouw heeft drie smalle beuken. De zijbeuken zijn 1 tot 1,25 m breed. Door het uitgraven van
de palen zijn de paalkuilen van de stijlen op de meeste plaatsen één geheel geworden met die van
de wandpalen.

Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde van de gebinten en
zeer dicht op de stijlen. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 42 cm en de
gemiddelde doorsnede 80 cm.
Ingangen
Deze hebben zich vermoedelijk aan de kopse kanten bevonden.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak al zou aan de noordkant ook een
schilddakconstructie gebruikt kunnen zijn.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A4 (1175-1250) en Huijbers H4 (vanaf 1175).
Het gebouw past echter ook in de bijgebouwtypologie van Huijbers, B3 (na 1100).
Datering
Er zijn in totaal zeventien scherven in de paalkuilen van huis H2013 aangetroffen. De combinatie
van pingsdorfaardewerk, kogelpotaardewerk, en verschillende blauwgrijze baksels dateert het
gebouw in de 12e eeuw. Dit past bij de datering van het type gebouw waartoe H2013 behoort.

Huis 2014
Onderzoek
Deze plattegrond bevindt zich binnen een cluster van over elkaar liggende plattegronden (al eerder
genoemd bij H2011 en H2012). De plattegrond ligt verdeeld over vier werkputten: werkput 118,
119, 382 en 383. Op basis van locatie, vorm en omvang wordt dit gebouw geïnterpreteerd als
woonstalhuis.
Dit gebouw is ouder dan GR2036 en jonger dan W2005 en op basis van het gebouwtype
waarschijnlijk ouder dan H2012. H2014 wordt oversneden door H2011.
Constructie
Het gebouw heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie, is 22,80 m lang en 7,5 m breed en heeft één
beuk (maar heeft er mogelijk drie gehad). De beuk bestaat uit zeven gebinten waarvan één
binnenstijl geen tegenhanger heeft (het meest westelijk gelegen stijlenpaar). De afstand tussen de
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gebinten is gemiddeld 2,80 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld
100 cm en hebben verschillende dieptes (variërend van 25 tot 66 cm). Op beide korte kanten staan
sluitpalen buiten de buitenste gebinten. De noordelijke rij stijlen vormt een gebogen lijn, terwijl de
zuidelijke rij stijlen een rechte rij vormt.
Wanden
Er lijken geen wandstijlen bewaard gebleven, echter in een dergelijke cluster van
gebouwplattegronden is het moeilijk met grote zekerheid te bepalen welke sporen bij welk gebouw
horen.
Ingangen
De ingangen lagen waarschijnlijk aan de kopse kanten van het gebouw. Daarnaast bevond zich
mogelijk een extra ingang aan de zuidzijde, daar waar twee paalkuilen tussen het eerste en tweede
stijlenpaar, geteld vanuit het oosten.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.

Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Huijbers (type H3, met een rechte en een gebogen stijlen
rij, daterend vanaf 1075).
Datering
Er zijn 32 scherven uit de paalkuilen van H2014 verzameld. De combinatie van
pingsdorfaardewerk, kogelpotaardewerk, blauwgrijze baksels en maaslands wit aardewerk wijst op
een datering in de 12e eeuw.

Huis 2015
Onderzoek
Deze licht bootvormige plattegrond bevindt zich verdeeld over drie werkputten: werkput 375, 383 en
384. De plattegrond oversnijdt gebouw H2013 en is dus jonger dan dit gebouw. H2015 wordt
oversneden door H2016 dat weer oversneden wordt door B2019. Het gebouw wordt op basis van
de locatie als een stal of schuur geïnterpreteerd. De grootte wijst eerder op een woonstalhuis.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 20,30 m lang en 10,40 m breed en heeft drie beuken.
De middenbeuk is 7,5 m breed en heeft zeven gebinten. Naast de paalkuilen van enkele stijlen zijn
extra paalkuilen te zien. Vermoedelijk zijn delen van het gebouw in de loop der tijd vervangen. De
afstand tussen de gebinten varieert tussen de 3 en 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een
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doorsnede van gemiddeld 85 cm en ze zijn gemiddeld 50 cm diep. Sluitpalen bevinden zich tussen
de buitenste gebinten. De zijbeuken zijn ca 1,5 m breed.

Wanden
In beide lange zijden en één korte zijde zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan in het verlengde
van de gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 34 cm en de
gemiddelde doorsnede 70 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger
waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
In de noordelijke lange wand bevinden zich extra paalkuilen tussen het tweede en derde
stijlenpaar, geteld vanuit het oosten. In deze paalkuilen kunnen deurstijlen hebben gestaan.
Vermoedelijk bevonden zich ook ingangen aan de kopse kanten van het gebouw.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
De plattegrond komt overeen met die van H2011C en is het best te vergelijken met Dommelen type
A3 en type H2 van Huijbers (1050-1200). Voorbeelden zijn: Deurne huis 148142 en Bakel-Achter de
Molen, structuur 4 (tweede helft 10e/eerste helft 11e eeuw).143
Datering
Er zijn slechts drie scherven in de paalkuilen aangetroffen, één Maaslands witte, één wandscherf
van kogelpotaardewerk en een fragment van een vroeg 14e-eeuwse steengoed kan uit
Langerwehe. Gezien de datering van het type plattegrond past deze laatste scherf niet bij de
context en moet worden aangenomen dat deze door dierwerking in één van de paalkuilen is terecht
gekomen. Het oudere H2013 dateert in de 12e eeuw en B2019 heeft geen dateerbare vondsten
opgeleverd. H2015 wordt oversneden door H2016, hetgeen aangeeft dat er nog een
bewoningsfase op H2015 volgt. In de paalkuilen van H2016 bevonden zich geen dateerbare
vondsten. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat H2015 moet dateren uit de late 12e eeuw.

142 Hiddink 2008.
143 Arnoldussen 2003, 52.
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Huis 2016
Onderzoek
Gebouw H2016 is aangetroffen in de werkputten 382 en 383. Het oversnijdt H2015 en is ouder dan
B2019. Het gebouw wordt op basis van grootte en locatie als stal of schuur geïnterpreteerd.

Constructie
Het gebouw heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie, is 19,5 m lang en 5,5 m breed en heeft
minimaal één beuk. De gebinten staan achter elkaar in een rechte lijn. Het gebouw heeft zes
gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger heeft. Deze wordt namelijk oversneden door een
paalkuil van B2019. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en
ze zijn gemiddeld 30 cm diep. Op beide korte zijden staat één sluitpaal.
Wand
Er zijn geen wandstijlen bewaard gebleven
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw past niet in de typologie van Dommelen of Huijbers, maar is wel vergelijkbaar met
schuren die zijn opgegraven in Bakel-Neerakkers (de schuren 56 en 57).144 De schuren zijn hier
korter en hebben respectievelijk twee en vier gebinten. Schuur 56 wordt gedateerd rond het midden
van de 13e eeuw en schuur 57 in het eerste kwart van de 13e eeuw.
Datering
Het gebouw kan niet gedateerd worden aan de hand van aardewerk. Wel kan gekeken worden
naar de datering van de gebouwen die ouder zijn dan H2016. Dit zijn H2013, dat in de 12e eeuw
wordt gedateerd en H2015 dat in de latere 12e eeuw wordt gedateerd. Op basis van vergelijkingen
met plattegronden die elders zijn gevonden kan een datering in de eerste helft van de 13e eeuw
worden gegeven. Geconcludeerd kan worden dat H2016 op z’n vroegst in de late 12e eeuw maar
eerder begin 13e eeuw kan worden gedateerd (1175-1225).

144 Ufkes (red.) 2010, 84 en 89.
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Huis 2017
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond is aangetroffen in werkput 116 en 194. Op basis van de vorm en de
locatie wordt het gebouw als woonstalhuis geïnterpreteerd. Het gebouw wordt oversneden door
GR2024 en is jonger dan B2036. De plattegrond overlapt met stal/schuur H2010 en B2087.
Waarschijnlijk is H2017 ook ouder dan W2004 (grijs op afb.) aangezien op de plek van de waterput
in theorie een wandpaal had moeten staan en deze niet is gevonden. De relatieve chronologie ten
opzichte van H2010 is onduidelijk. Het cruciale S194.60 kan zowel tot H2010 als H2017 worden
gerekend, wat betreft regelmaat in de plattegrond. Wat betreft gebouwtypologie zou H2010 jonger
moeten zijn, en dat blijkt ook uit het aardewerk afkomstig uit paalkuilen van H2017. Mogelijk is
precies hier een ouder paalgat van H2017 vergraven bij de bouw van H2010.

Constructie
Het gebouw heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie en is 21,5 tot 22,5 m lang (22,5 m als een
fictieve wand aan de oostkant wordt meegerekend, uitgaande van symmetrie). Het huis is 9,5 tot
10,5 m breed (10,5 m als de missende noordelijke wand wordt meegerekend) en heeft drie beuken.
De middenbeuk is 7,3 m breed en heeft zes zeer regelmatig geplaatste gebinten. Op iedere korte
zijde staan twee sluitpalen buiten de buitenste gebinten, maar (zichtbaar aan de westelijke korte
zijde) binnen de wandstijlen. De zuidelijke zijbeuk is 1,7 m breed, de noordelijke zijbeuk ontbreekt
(ligt onder GR2024). De afstand tussen de gebinten bedraagt 2 tot 3 m. De paalkuilen van de stijlen
hebben een doorsnede van gemiddeld 95 cm en zijn gemiddeld 52 cm diep.
Wanden
In één lange zijde en één korte zijde zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan zeer regelmatig en
in het verlengde van de gebinten en de sluitpalen. Aan de westelijke korte zijde is duidelijk dat de
wand buiten de sluitpalen staat. De gemiddelde diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is 16
cm en de gemiddelde doorsnede 35 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de
langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de locatie van de ingangen aanwezig, waarschijnlijk bevinden deze
zich tussen de sluitpalen op de korte zijden.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A4 (1175-1250) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e eeuw145, Bladel Kriekeschoor (1125-1200)146
en Herpen.147
Datering
Op basis van de elf fragmenten aardewerk in de verschillende paalkuilen is de einddatering van het
gebouw na 1100 gesteld. Dit is op basis van de jongst dateerbare scherf, namelijk elmptachtig
blauwgrijs aardewerk. Huijbers plaatst het type gebouw in de 11e of 12e eeuw. In paalkuilen van het
oudere bijgebouw B2036 bevindt zich eveneens aardewerk dat tussen 1100 en 1250 is gedateerd
en de jongere greppel GR2024 moet tussen 1150 en 1250 zijn dichtgeraakt, of eventueel kort na
1250. De waarschijnlijk jongere waterput W2004 (die wel ouder is dan de greppel) dateert tussen
1100 en 1250. Op basis van de chronologie met de andere gebouwen, het aardewerk en de
gebouwtypologie kan dit huis waarschijnlijk het best in het eind van de 12e eeuw geplaatst worden.

Huis 2018
Onderzoek
Deze rechthoekige plattegrond ligt vlakbij en ten westen van H2017 en ligt in de werkputten 115,
194 en 386. Op deze plek bevinden zich vele kleinere bijgebouwen waarvan enkelen H2018
overlappen. De plattegrond heeft een afwijkende oriëntatie ten opzichte van de gebouwen ten
oosten hiervan die worden gezien als woonstalhuizen. Op basis van locatie en oriëntatie wordt
H2018 daarom als stal of schuur geïnterpreteerd. H2018 is ouder dan B2087 en B2056 en
waarschijnlijk ook B2031 (ter hoogte van dit laatste bijgebouw ontbreken wandpalen van H2018).
H2018 overlapt met B2034 en B2069; er zijn hier geen oversnijdende sporen).

Constructie
Het gebouw heeft een NNW-ZZO oriëntatie, is 14,5 m lang en 10 m breed en heeft drie
beuken. De middenbeuk is 5,5 m breed en heeft vier gebinten. De gebinten lijken regelmatig per
vier te zijn ‘gegroepeerd’ met een grotere tussenruimte tussen het tweede en derde stijlenpaar. Aan
de oostzijde bevindt zich wel een paalkuil tussen de twee genoemde gebinten in, maar het is niet
zeker of dit een kuil is geweest waar een stijl in heeft gestaan of deze wel bij de plattegrond hoort.

145 Bazelmans & Theuws1990.
146 Overzicht Verspay 2007.
147 Overzicht Arnoldussen (red.) 2003.
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Het kan eventueel op een ingangspartij wijzen. De afstand tussen de gebinten varieert tussen de
3,5 en 4 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en zijn
gemiddeld 68 cm diep. De zijbeuken zijn 1,8 m breed.
Wanden
In de lange en korte zijden zijn wandstijlen aangetroffen, maar diverse missen. Deze staan
gedeeltelijk in het verlengde van de gebinten en gedeeltelijk er tussen in. De diepte van de
paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 32 cm en de gemiddelde doorsnede 30 cm. Deze stijlen
ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte. Enkele wandstijlen
zijn duidelijk in de loop der tijd vervangen: op een aantal plaatsen bevinden zich twee paalkuilen
van wandstijlen dicht bij elkaar.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw komt overeen met H2034 van het huidige onderzoek en past in de bijgebouwtypologie
van Huijbers, type B3 (na 1100) en van Dommelen (B2, na 1125).
Datering
Op basis van het aardewerk kan het gebouw niet gedateerd worden, aangezien dit bestaat uit
opspit van oudere perioden (IJzertijd en Romeinse tijd). Het jongere B2563 kan niet nader
gedateerd worden dan vroegmiddeleeuws op basis van één scherf (dit zal dus eveneens opspit
zijn) en B2056 dateert tussen 900 en 1200. Dergelijke dateringen maken een datering voor H2018
lastig. Aangezien het gebouw zich in zone 3 bevindt en het overeenkomt met type B3, is het het
meest waarschijnlijk dat deze uit de 12e eeuw of later dateert.

Huis 2019
Onderzoek
Deze incomplete plattegrond is aangetroffen in werkput 113 binnen H2032, maar oversnijdingen
zijn niet aanwezig. De oversnijding met GR4001 was in het veld erg vaag, dus er kan niet met
zekerheid worden gesteld dat het gebouw jonger is dan de greppel. H2019 overlapt verder met
B2079 (ook hier geen oversnijdingen). Op basis van de vorm en de grootte kan het gebouw als
woonstalhuis worden geïnterpreteerd.

Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is vermoedelijk 10,40 m lang geweest en 5,20 m breed
en heeft één beuk (maar heeft er mogelijk drie gehad). De beuk heeft drie gebinten die op
regelmatige afstand van elkaar zijn geplaatst. De afstand tussen de gebinten is gemiddeld 2,5 m.
Op de westelijke korte zijde staan twee sluitpalen, aan de oostzijde is slechts één teruggevonden
(ter hoogte van het kruisje heeft er vermoedelijk wel een gelegen). De paalkuilen van de stijlen
hebben een doorsnede van gemiddeld 75 cm en ze zijn gemiddeld 38 cm diep.
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Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de typologie die is opgesteld voor Dommelen en kan worden vergeleken met
type A1 (1050-1125). De plattegrond past ook in de typologie zoals is opgesteld door Huijbers (type
H1, 950-1125). Een voorbeeld is Dommelen structuur 31 (tweede helft 11e- eerste kwart 12e eeuw).
Datering
Op basis van de in totaal veertien scherven aardewerk kan H2019 gedateerd worden in de Volle
Middeleeuwen. De datering is niet erg duidelijk te specificeren, er is zowel ruwwandig laatMerovingisch, badorfaardewerk als Rijnlands en elmptachtig blauwgrijs aardewerk aangetroffen.
Deze laatstgenoemde betreft het jongste materiaal en is vanaf ca. 1100 in omloop. Dit komt
overeen met de typologische datering van Huijbers en het genoemde gebouw Dommelen 31.

Huis 2020
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond ligt in de werkputten 124 en 400. Het gebouw bevindt zich binnen de
plattegrond van H2002, maar sporen oversnijden niet. Het is de vraag of we hier met een
hoofdgebouw of een bijgebouw te maken hebben. Wat betreft lengte kan aan een bijgebouw
worden gedacht, maar het is niet uitgesloten dat het een klein hoofdgebouw is geweest.
Constructie
Het gebouw is 13 m lang en minimaal 4,80 m breed en heeft waarschijnlijk drie beuken gehad
(wandpalen van eventuele zijbeuken ontbreken). De oorspronkelijke totale breedte is onbekend. De
middenbeuk is 4,80 m breed en heeft drie gebinten. De afstand tussen de gebinten is 3,10 m. De
paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 65 cm en ze zijn 20 tot 35 cm diep.
Het gebouw heeft aan iedere kopse zijde twee sluitpalen. Aan de westzijde staan deze op een
afstand van 1,10 m van elkaar, aan de oostzijde op een afstand van 90 cm.

Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Gebouw H2020 is vergelijkbaar met H2001 en H2022. Het past in de huistypologie van Dommelen
A1 en Huijbers H1 (950 en 1125). Voorbeelden zijn: Aarle-Rixtel148, Eindhoven-Blixembosch149,

148 Niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.
149 Theuws 1999.
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Beek en Donk150, Sterskel-Weiakkers151 en Deurne – Groot Bottelsche Akkers.152 Daarnaast kan
het gebouw eventueel worden gerekend tot het type B4 van Huijbers (900 tot 1200).
Datering
Op grond van typologie dateert dit gebouw tussen 900 en 1200.

Huis 2021
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond bevindt zich in twee werkputten: werkput 125 en 126. Van het
gebouw is eigenlijk alleen de noordzijde nog vrijwel volledig aangetroffen, van de zuidzijde is weinig
meer over. Op basis van de ligging kan het gebouw als woonstalhuis worden geïnterpreteerd. Het
gebouw is waarschijnlijk ouder dan W2009, aangezien op deze plek een stijl ontbreekt. De
waterkuil bevat drie scherven kogelpotaardewerk met zandmagering op basis waarvan de kuil
slechts ruim kan worden gedateerd tussen ca. 1000 en 1200. H2021 is waarschijnlijk jonger dan
B2013 (waar een hoekpaal van dit bijgebouw zou moeten zijn, is een stijl van de stal aanwezig).

Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 19 m lang en 10,8 m breed. De middenbeuk is 7,9 m
breed. Deze bestaat uit acht gebinten waarvan vijf stijlen aan de noordzijde geen tegenhanger
meer hebben. De afstand tussen de gebinten varieert tussen de 1,5 en 3,5 m. De paalkuilen van de
noordelijke rij stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 150 cm en een diepte die varieert van 6
tot 38 cm. De diepte van de zuidelijke rij stijlen hebben een diepte die varieert van 11 tot 23 cm.
Aan de kopse kanten waren vermoedelijk twee sluitpalen aanwezig. De in de tekening aangegeven
westelijke paalkuilen van sluitpalen zijn een stuk dieper (40 en 48 cm onder het aangelegde vlak)
dan de oostelijke (6 en 8 cm onder het aangelegde vlak).
Wanden
Slechts enkele wandstijlen zijn bewaard gebleven. De afstand tot de middenbeuk bedraagt ca. 1,50
m. De paalkuilen van de wandstijlen die nog aanwezig zijn, zijn gemiddeld 18 cm diep en 60 cm in
doorsnede.

150 Huijbers 1990.
151 Vanneste 2009.
152 Hiddink 2008.
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Ingangen
Deze bevonden zich vermoedelijk aan de kopse kanten van het gebouw, tussen de sluitpalen.
Binnenindeling
Aan de oostzijde ligt op de middenas een grote kuil (KL2013; datering: 1100-1200) die vanwege
zijn ligging en datering tot de plattegrond zou kunnen behoren.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Er ontbreken veel paalkuilen in de plattegrond. Maar op basis van enkele gegevens zoals de
gebogen rij paalkuilen die wijst op een bootvormig gebouw en de twee sluitpalen, kan dit gebouw
tot het type Dommelen A3 worden gerekend (1125-1175) en tegelijkertijd tot het type H2 van
Huijbers (1050-1200).
Datering
Op basis van de 71 scherven aardewerk kan de plattegrond in de late 12e of vroege 13e eeuw
worden gedateerd. De sterkst vertegenwoordigde bakselgroepen zijn pingsdorfaardewrk (n=13),
kogelpotaardewerk (n=19), paffrathachtig (n=9), elmptachtig (n=4) en Rijnlands blauwgrijs
aardewerk (n=12). Het jongste aardewerk betreft blauwgrijze kogelpotranden (bg-kog-3), welke in
omloop waren tussen 1175 en 1250, en is afkomstig uit de sporen 125-94 en 125-103. Dit betekent
dat het gebouw op z’n vroegst kort na 1175 buiten gebruik raakte. Er is geen onmiskenbaar 13eeeuws aardewerk gevonden dus een datering in het laatste kwart van de 12e eeuw is het meest
aannemelijk. Dit past nog goed bij de datering van de genoemde huistypen A3 en H2.

Huis 2022
Onderzoek
Het gebouw is in het noordwesten van het onderzoeksgebied aangetroffen in de werkputten 390 en
396 en betreft een voorganger of een opvolger van H2001. Omdat paalkuilen niet oversnijden kan
geen relatieve chronologie worden aangegeven. Ook B2051 overlapt zonder dat ze elkaar snijden.
De functie van het gebouw is onduidelijk en er zijn geen sporen gevonden die hier aanwijzingen
voor geven. De locatie suggereert een functie als bijgebouw, stal of schuur.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie en is 13,5 m lang. Vermoedelijk is het gebouw
driebeukig geweest, zodat wordt verondersteld dat de breedte oorspronkelijk 9,5 m is geweest.
De middenbeuk is 5,5 m breed en heeft drie gebinten. De afstand tussen de gebinten is regelmatig
en ca. 3 m. Op beide korte zijden staan twee sluitpalen. De paalkuilen van de stijlen hebben een
doorsnede van gemiddeld 90 cm en ze zijn gemiddeld 32 cm diep. De zuidelijke zijbeuk is 2 m
breed.
Wanden
In de zuidelijk lange wand zijn enkele wandstijlen bewaard. Deze staan in het verlengde van de
gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 10 cm en de doorsnede
gemiddeld 30 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de
dakvoet rustte
Ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de locatie van de ingangen aanwezig. Deze lagen vermoedelijk aan
de kopse kanten.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A1 (eind 10e - 12e eeuw) en Huijbers H1 (9501125), ook het bijgebouwtype van Huijbers B4 (900-1200) komt in aanmerking. Voorbeelden zijn:
Aarle-Rixtel153, Eindhoven-Blixembosch154, Beek en Donk155, Sterskel-Weiakkers156 en Deurne –
Groot Bottelsche Akkers.157
Datering
Er zijn drie scherven van een reliëfbandamfoor van badorfaardewerk gevonden in één van de
paalkuilen (S396.14). Op basis van dit aardewerk kan H2022 gedateerd worden tussen 900 en
1000. De dateringen van de genoemde typen vallen binnen deze periode, ook al is het niet een
gebouwtype dat typerend is voor de Ottoonse tijd.

Huis 2023
Onderzoek
Deze rechthoekige plattegrond ligt in de werkputten 367, 368, 376 en 377. Op basis van vorm,
grootte en locatie wordt het gebouw als een stal of schuur geïnterpreteerd. H2023 overlapt met
H2035, individuele sporen oversnijden echter niet.
Constructie
Het gebouw heeft een zuidwest-noordoost oriëntatie, is 12,5 m lang en 7,5 m breed en heeft één
beuk. De beuk bestaat uit zeker vijf gebinten, maar heeft mogelijk zeven gebinten gehad (dan
midden twee tegenhangers in de noordwestelijke rij paalkuilen). De afstand tussen de gebinten
varieert tussen de 1,5 en 3 m. De paalkuilen van de stijlen hebben doorsnede van gemiddeld 100
cm en ze zijn gemiddeld 38 cm diep. Op de westelijke korte kant zijn tussen de paalkuilen van het
stijlenpaar twee extra paalkuilen aanwezig. Hierin stonden waarschijnlijk twee stijlen die de
dakconstructie extra ondersteunden en mogelijk was binnen deze stijlen een ingangspartij
gecreëerd. De oostelijke korte kant heeft geen extra paalsporen, maar het is niet met zekerheid te
zeggen of deze niet wel aanwezig zijn geweest. Door de sterke verbruining van de grond kunnen
deze in het veld zijn gemist.
Wanden
Wandpalen zijn niet aangetroffen. De wand bevond zich vermoedelijke tussen de zwaardere stijlen.
Het is echter niet uitgesloten dat de wand zich buiten de nu aanwezige paalkuilen heeft bevonden.

153 Niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.
154 Theuws 1999.
155 Huijbers 1990.
156 Vanneste 2009.
157 Hiddink 2008.
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Ingangen
Een ingang bevond zich vermoedelijk aan de westzijde.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Deze zijn niet gevonden.

Datering
Op basis van drie scherven aardewerk (kogelpotaardewerk, elmptachtig en Rijnlands blauwgrijs
aardewerk) kan het gebouw in de 12e of het begin van de 13e eeuw worden geplaatst. Het
greppelsysteem dat jonger is dan het gebouw dateert tussen 1175 en 1225. Op basis van de
voorgaande gegevens kan het gebouw het best in de eerste helft of midden van de 12e eeuw
geplaatst worden.

Huis 2024
Onderzoek
De plattegrond is aangetroffen in de werkputten 125, 127 en 128. Het west-oost georiënteerde
gebouw is rechthoekig van vorm met een iets ronde korte zijde aan de westkant. Aan de oostkant
liggen twee sluitpalen binnen de wand. Het aantal paalkuilen en de diverse oversnijdingen van
paalkuilen die in de plattegrond zijn opgenomen doet vermoeden dat hier sprake moet zijn van
meer fasen of een verbouwing. Hoe je ook paalkuilen combineert, een echt regelmatige plattegrond
is er niet uit te halen. Het gebouw is jonger dan B2073 en wordt gezien als een woonstalhuis.
Constructie
Gebouw H2024 heeft een lengte van 21 m en in totaal zes gebinten. Het gebouw heeft een
driebeukige plattegrond waarvan de middenbeuk een maximale breedte heeft van 5,60 m. De
wandstijlen meegerekend heeft H2024 een breedte van 8,5 m. De zes gebinten van de
middenbeuk staan min of meer in een rechte lijn. Net buiten het meest oostelijke stijlenpaar liggen
paalkuilen waarin waarschijnlijk de sluitpalen hebben gestaan. Aan de westzijde zijn geen
sluitpalen aanwezig, maar bevindt zich een paalkuil binnen het meest westelijke gebint. De afstand
tussen de gebinten is gemiddeld 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 80 cm en zijn gemiddeld 40 cm diep. De zijbeuken zijn maximaal 1 m breed.
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Wanden
De paalkuilen van de wandstijlen liggen op een rommelige manier in het verlengde van de
gebinten. In de oostelijke korte wand staan extra wandpalen en de wand staat buiten de gebinten.
Mogelijk was hier een ingangsportaal aanwezig. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is
gemiddeld 37 cm en een doorsnede van gemiddeld 75 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Ingangen hebben zich mogelijk aan beide kopse kanten van het gebouw bevonden. De
aanwijzingen voor een ingang aan de oostzijde zijn het duidelijkst, in de vorm van een
ingangsportaal. Mogelijk bevond zich een ingang aan de zuidzijde, tussen het eerste en tweede
stijlenpaar gezien vanaf het westen. In de op de plattegrond aangegeven kleine paalkuilen stonden
mogelijk de deurstijlen. De afstand tussen deze twee paalkuilen bedraagt ca. 90 cm.
Dak
Het gebouw was waarschijnlijk voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw komt het meest overeen met huistype H4 van Huijbers (na 1175), maar voldoet niet
geheel aan de typologische omschrijving. De wandpalen van H2024 staan dichter bij de
middenbeuk en de kern is smaller. Voorbeelden vergelijkbare structuren: Nederweert-502 (maar
H2024 is minder regelmatig van structuur)158, Bakel-Achter de Molen, structuur 4.159
Datering
In de paalkuilen bevindt zich aardewerk met een einddatering na 1100. Er zijn kogelpotaardewerk,
pingsdorfaardewerk en verschillende blauwgrijze baksels verzameld. De jongste goed te dateren
scherf betreft een rand van pingsdorfaardewerk (pi-pot-2) uit de periode 1100-1175. Het oudere
B2073 kon niet gedateerd worden.

158 Overzicht Verspay 2007.
159 Overzicht Arnoldussen (red.) 2003.
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Huis 2026
Onderzoek
H2026 is aangetroffen in werkput 351. Van dit gebouw is alleen het zuidelijk deel vrijgelegd. Of hier
de wand, dan wel de zuidelijke rij binnenstijlen heeft gestaan is onbekend. Doordat de plattegrond
incompleet is, kan er geen functie aan worden toegeschreven.

Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie en is minimaal 23 m lang. De breedte is onbekend.
Er zijn negen paalkuilen van stijlen zichtbaar die zowel een wand als binnenstijlen kunnen
vertegenwoordigen. Tegen de putwand is één stijl zichtbaar op een afwijkende locatie van de
andere stijlen, dit zou een binnenstijl kunnen zijn. De afstand tussen de stijlen is 2,5 m en de
paalkuilen van de stijlen zijn 25 cm diep met een doorsnede van 100 cm (allemaal gemiddelden).
Parallellen
Het gebouw kan niet worden toegewezen aan een gebouwtype.
Datering
Op basis van de vier scherven elmptachtig en Rijnlands blauwgrijs aardewerk wordt het gebouw in
de 12e of het begin van de 13e eeuw gedateerd.

Huis 2027
Onderzoek
De sporen van dit west-oost georiënteerde gebouw bevinden zich in de werkputten 128 en 132. Op
basis van vorm wordt het gebouw geïnterpreteerd als een stal of schuur. Het gebouw overlapt met
B2024 en B2053 en is jonger dan H2028.
Constructie
Het gebouw is 13,70 m lang en 6,8 m breed en heeft één beuk. De beuk heeft vier gebinten van
gelijke breedte. Aan beide kopse kanten staan twee sluitpalen. Aan de westzijde staan ze op een
afstand van 2,20 m van het stijlenpaar, aan de oostzijde op 3,25 m. De afstand tussen de gebinten
varieert tussen de 2,20 en 2,70 m. De paalkuilen van de stijlen hebben doorsneden van gemiddeld
90 cm en zijn gemiddeld 24 cm diep.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past in de bijgebouwtypologie van Huijbers, type B3 (na 1100 ), maar ook in de
Dommelen-typologie (Dommelen A2, 1075-1100). Voorbeeld: Uden bijgebouw 4.160

Datering
Op basis van één wandscherf pingsdorfaardewerk en één wandscherf blauwgrijs Rijnlands
aardewerk kan het (einde van het) gebouw worden gedateerd in de 12e eeuw wat goed past bij de
bijgebouwtypologie. Het oudere gebouw H2028 kan niet worden gedateerd aan de hand van
aardewerk Hierdoor is het waarschijnlijk dat gebouw H2027 eerder in de vroege 12e eeuw dan in de
late 12e eeuw geplaatst moet worden.

Huis 2028
Onderzoek
De sporen van dit west-oost georiënteerde gebouw bevinden zich in werkput 132. Op basis van
vorm wordt het gebouw geïnterpreteerd als woonstalhuis. Het gebouw is ouder dan B2014 en
WA2020 en overlapt met B2021 (zonder oversnijdingen). H2521 is ouder dan H2027.
Constructie
Het gebouw is 14,20 m lang en 5,90 m breed en heeft één beuk. De stijlenrijen vormen een lichte
boog. De afstanden tussen de vijf gebinten verschillen van west naar oost: 2,30 – 3,50 – 3,25 –
2,70 m. Aan de westelijke kopse kant staan twee sluitpalen. Ze staan op een afstand van 2,20 m
van het meest westelijke gebint. Aan de oostzijde ontbreken sluitpalen. Dit kan betekenen dat ze
niet bewaard zijn gebleven of dat ze nooit aanwezig zijn geweest en dat het gebouw aan deze zijde
een rechte afsluiting had.De paalkuilen van de gebinten hebben een doorsnede van gemiddeld 90
cm en de diepte varieert van 14 tot 55 cm.
Wanden
Tussen de gebinten bevinden zich hier en daar kleinere paalkuilen. Dit kan er op wijzen dat de
wand tussen de stijlen heeft gestaan. Logischer is dat de wand buiten de stijlen heeft gelegen.
Ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de locatie van de ingangen aanwezig. Deze lagen vermoedelijk
tussen de sluitpalen.

160 Van Hoof & Jansen 2002.
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Dak
Het gebouw had vermoedelijk aan de westzijde een schild- en aan de oostzijde een zadeldak.

Parallellen
H2028 komt overeen met type H2 van Huijbers.161 Voorbeeld bijgebouw: Uden bijgebouw 4.162
Datering
Er zijn slechts drie scherven verzameld, twee paffrathachtige blauwgrijze wandscherven en een
pingsdorf wandscherf. Deze scherven kunnen zonder verdere bijvondsten niet nauwkeuriger
gedateerd worden dan tussen 900 en 1200. W2020 oversnijdt H2028. Deze waterput is in de 12e
eeuw gedempt. Ook B2014 is jonger dan H2028. Paalkuilen van deze hooimijt zijn in (de loop van)
de 12e eeuw dichtgeraakt. H2028 moet daarom dateren tussen ca. 1000 en 1100.

Huis 2029
Onderzoek
Deze bootvormige plattegrond ligt in de werkputten 132 en 133. Op basis van vorm en locatie wordt
dit gebouw als woonstalhuis geïnterpreteerd. Het huis is jonger dan B2006 en W2015, W2016 en
W2021. Door de laatste oversnijding is H2029 ook jonger dan KL2030. Verder overlapt het gebouw
met KL2032.
Constructie
Het gebouw heeft een west-oost oriëntatie, is 20,11 m lang en 9,6 m breed en heeft zeer
waarschijnlijk drie beuken gehad. Aan de zuidoostzijde zijn diverse palen van de middenbeuk niet
aangetroffen. De middenbeuk was waarschijnlijk maximaal 8 m breed (breedste gebint) en bestaat
uit zeven gebinten met van west naar oost een onderlinge afstand van: 4,85 – 3,10 – 3 – 3 – 3 –
3,10 m. De ruimte tussen twee stijlen van een gebint varieert van west naar oost: 5 - 7,06 – 7,8 –
8,05 – 8,14 – 6,60 – 5,55 m. De noordelijke zijbeuk had een breedte van ca. 1,80 m. De paalkuilen
van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 80 cm en zijn gemiddeld 28 cm diep.
De afsluitingen zijn aan beide zijden recht. ‘Sluitpalen’ bevinden zich tussen de buitenste gebinten.
Wanden
Rondom zijn paalkuilen van wandstijlen aanwezig. De diepte varieert van 12 tot 46 cm en de
doorsnede van 55 tot 100 cm.

161 Huijbers 2007, 123.
162 Van Hoof & Jansen 2002.
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Ingangen
Vermoedelijk lagen deze tussen de buitenste gebinten.
Dak
Het gebouw had waarschijnlijk een zadeldak met aan de westzijde een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past gedeeltelijke in de huistypologieën van Dommelen en Huijbers. Het gebouw kan
als een type Dommelen A4 worden beschouwd, maar met gebogen wanden (1175-1250). Het kan
ook worden gezien als type H2 (1050-1200), maar H2029 is breder dan Huijbers aangeeft voor type
H2. Voorbeelden zijn: Nederweert 602 (tweede helft 12e eeuw).163
Datering
In totaal zijn veertien scherven aardewerk uit verschillende paalkuilen verzameld. De combinatie
van pingsdorf- en kogelpotaardewerk en verschillende blauwgrijze baksels kan het einde van het
gebouw worden gedateerd na 1100. Het oudere B2006 heeft geen datering. Dat H2029 relatief laat
moet worden gedateerd kan worden geconcludeerd uit de oversnijding met W2015, W2016 en
W2021 en KL2030. Deze zijn gedicht na respectievelijk 1100, 900, 1100 en nogmaals 1100. Op
basis van de combinatie van aardewerk en chronologie kan dit woonstalhuis het beste aan het eind
van de 12e of het begin van de 13e eeuw geplaatst worden.

Huis 2030
Onderzoek
Gebouw H2030 is aangetroffen in de werkputten 196, 121, 379 en 380 op een plek waar drie
gebouwen elkaar snijden, dus elkaar opvolgen. Het zijn de gebouwen (van oud naar jong): H2039,
H2031 en H2030. Ten noorden van dit cluster liggen nog eens twee gebouwen, waarvan de wand
van H2007de noordzijde van H2031 oversnijdt. H2007 is dus een jonger gebouw dan de drie
genoemde gebouwen uit het cluster. H2030 is jonger dan H2031 en vermoedelijk ouder dan weg
WG2002. De westelijke afsluiting moet waarschijnlijk worden gezocht ter hoogte van W2047.
Gezien de opeenvolging van de gebouwen moet W2047 ouder zijn dan H2030 en H2031. Sporen
van deze gebouwen zijn vermoedelijk in de donkere vulling van W2047 in het veld niet gezien.

163 Overzicht Verspay 2007.
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Het gebouw is bootvormig en heeft een west-oost oriëntatie. Het gebouw wordt op basis van de
grootte en ligging als woonstalhuis geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is minimaal 20 m lang geweest. De westelijke afsluiting moet zijn vergraven tijdens de
aanleg van W2047. Het gebouw zal naar schatting 22,50 m lang zijn geweest. H2030 is 8,70 m
breed en heeft één beuk met acht gebinten. De afstand tussen de gebinten varieert tussen de 2,50
en 2,90 m. Aan de oostzijde staan net buiten het laatste stijlenpaar twee sluitpalen. De paalkuilen
van de stijlen hebben een doorsnede die varieert van 60 tot 140 cm en ze zijn gemiddeld 42 cm
diep. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van zijbeuken zijn niet gevonden. Dat wil echter niet
zeggen dat deze er niet zijn geweest.
Ingangen
Aan de oostzijde bevond zich waarschijnlijk een ingang tussen de sluitpalen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e eeuw (de sluitpalen van H2030 staan echter
dichter bij het laatste stijlenpaar),164 Deurne – Groot Bottesche Akkers, gebouw 418: 12e eeuw.165

Datering
Er zijn in totaal 39 scherven uit de paalkuilen van H2030 verzameld. Eén van de paalkuilen bevatte
een concentratie van 32 kogelpotscherven (S196.74), waaronder de randfragmenten van een kpkog-5. In dezelfde paalkuil is ook een rand van een paffrathachtige blauwgrijze kogelpot van het
type bg-kog-2 gevonden. Deze wijst op een datering in de 12e eeuw. De bulk van het aardewerk is
niet nauwkeuriger te dateren dan tussen 900 en 1200. Kijken we naar de relatieve chronologie dan
kunnen we de volgende dateringen geven: eerst H2039, dan H2031 en dan H2030. Het oudere
H2039 is in de eerste helft van de 12e eeuw buiten gebruik geraakt (op basis van aanwezig
aardewerk in combinatie met de oversnijdingen door H2030 en H2031). Gebouw H2031 zou dan
rond het midden van de 12e eeuw gedateerd moeten worden. De oudere W2047 is na 1000

164 Bazelmans & Theuws 1990.
165 Hiddink 2008.
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gedempt. In vullingen van de bermsloten van WG2002 bevindt zich aardewerk dat gedateerd
wordt tussen 1200 en 1250. Op basis van het aardewerk en de chronologie kan dit huis het best
aan het eind van de 12e eeuw geplaatst worden.

Huis 2031
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde gebouw H2031 is aangetroffen in de werkputten 196, 121, 379 en 380
op een plek waar drie hoofdgebouwen elkaar oversnijden (zie ook de beschrijving van H2030).
H2031 is de jongste van de drie, maar is ouder dan H2007. Het gebouw wordt op basis van vorm,
grootte en locatie als een woonstalhuis geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is 24,30 m lang en 11,20 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 7,60 m
breed en heeft acht gebinten. De afstand tussen de gebinten varieert tussen de 3 en 5 m. Het beeld
van de westelijke afsluiting wordt vertroebeld door de aanwezigheid van W2047 (deze lijkt echter
wel onder H2031 te liggen). Aan de oostzijde bevinden zich twee sluitpalen net buiten het meest
oostelijke stijlenpaar, maar binnen de wand. De paalkuilen van de gebinten hebben een doorsnede
van gemiddeld 120 cm en ze zijn gemiddeld 42 cm diep. De zijbeuken zijn 1,20 tot 1,90 m breed.
Wanden
Van beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan in het verlengde van de gebinten. De
diepte van de paalkuilen van de wandstijlen varieert van 4 tot 46 cm en de gemiddelde doorsnede
ervan bedraagt 80 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de
dakvoet rustte.
Ingangen
De ingang aan de oostzijde zal tussen de sluitpalen hebben gelegen. Samen met de wandafsluiting
aan deze zijde vormden ze een ingangsportaal die vergelijkbaar is met die van H2005. Tevens zal
een ingang aan de westzijde aanwezig zijn geweest.

Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175). Ook is H2013 te vergelijken
met type H2 van Huijbers (1050-1200). Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e
eeuw166, Deurne – Groot Bottesche Akkers, gebouw 418: 12e eeuw.167
Datering
Het huis is ouder dan H2007 en jonger dan H2039 en W2047. Gezien de datering van de elkaar
oversnijdende gebouwen, zal de datering van H2031 uitkomen rond het midden van de 12e eeuw.
Er zijn in totaal 34 scherven uit verschillende paalkuilen verzameld. Het gros van de scherven
bestaat uit paffrathachtig blauwgrijs aardewerk (n=18) en pingsdorfaardewerk (n=5). Er zijn geen
randscherven aangetroffen. De jongste scherven betreffen twee Rijnlandse blauwgrijze scherven
van na 1100. Een datering in de 12e eeuw lijkt daarom op basis van het aardewerk het meest
aannemelijk. Dit is in overeenstemming met de dateringen van de parallellen in huistypologie.

Huis 2033
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde H2033 is aangetroffen in de werkputten 124, 125 en 127. Alleen het
zuidelijk deel van de plattegrond is bewaard gebleven, met twee sluitpalen aan de oostzijde. De
noordelijke wand moet ergens ter hoogte van de zuidelijke wanden van H2002 en 2020 hebben
gelegen. Waarschijnlijk waren de palen minder diep ingegraven en zijn ze daardoor niet bewaard
gebleven. Het gebouw wordt op basis van vorm, grootte en locatie als een woonstalhuis
geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is minimaal 21,25 m lang geweest en heeft een geschatte breedte (aan de hand van
de ligging van de sluitpalen) van 9,5 m. Het gebouw heeft waarschijnlijk drie beuken gehad. De
middenbeuk is naar schatting 6,5 m breed. Het gebouw heeft zeker zes, mogelijk zeven gebinten
gehad. De afstanden tussen de stijlen bedraagt van west naar oost: 2,80 – 3,60 – 3,33 – 3,17 en
3,28 m. Aan de oostzijde bevinden zich twee sluitpalen met een tussenruimte van 1,60 m. De
paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 42 cm
diep. De zijbeuken zijn ca. 1,50 m breed.

166 Bazelmans & Theuws 1990.
167 Hiddink 2008.
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Wanden
Alleen aan de zuidzijde zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan deels in het verlengde van de stijlen,
deels zijn extra paalkuilen aanwezig. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld
20 cm en de gemiddelde doorsnede ervan bedraagt 50 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Aan de oostzijde zal een ingang tussen de sluitpalen hebben gelegen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175). Ook is H2013 te vergelijken
met type H2 van Huijbers (1050-1200). Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e
eeuw168, Deurne – Groot Bottesche Akkers, gebouw 418: 12e eeuw.169
Datering
Er zijn in totaal 24 scherven uit verschillende paalkuilen verzameld: kogelpotaardewerk, maaslands
wit, blauwgrijs aardewerk en enkele vroegmiddeleeuwse scherven. De jongste scherven betreffen
een Rijnlandse blauwgrijze scherf en een scherf maaslands wit van na 1050. Het gebouw is dus na
1050 buiten gebruik geraakt. Gezien de datering van dit huistype zal H2033 in de tweede helft van
de 11e eeuw of de 12e eeuw in gebruik zijn geweest.

Huis 2034
Onderzoek
Deze rechthoekige plattegrond bevindt zich in de werkputten 370 en 371. Het gebouw heeft een
afwijkende oriëntatie (namelijk noord-zuid) en heeft overeenkomsten met H2018. Op basis van
locatie en vorm wordt dit gebouw geïnterpreteerd als stal of schuur. Het gebouw is ouder dan
B2015 en GR2064 en jonger dan GR2063, GR2062 en GR2027.
Constructie
Het gebouw is 15,5 m lang en 10 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 6,6 m breed en
bestaat uit zes gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger heeft. De afstand tussen de gebinten
varieert tussen 2,5 en 3,5 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 80
cm en ze zijn gemiddeld 32 cm diep. De zijbeuken zijn 1,5 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan in het verlengde van de gebinten. De
diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 31 cm en de doorsnede bedraagt
gemiddeld 30 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger waarop de
dakvoet rustte.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw komt overeen met H2018 van het huidige onderzoek en past in de bijgebouwtypologie
van Huijbers: type B3 (na 1100).

168 Bazelmans & Theuws 1990.
169 Hiddink 2008.
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Datering
Er zijn in totaal vier scherven uit de paalkuilen verzameld. Drie ervan zijn niet nauwkeurig te
dateren kogelpotscherven. De vierde scherf betreft een wandscherf van een Maaslands witte tuitpot
uit de 12e eeuw. Op basis van het aardewerk is de einddatering van het gebouw na 1100. Het
jongere B2015 is eveneens in de 12e eeuw buiten gebruik geraakt. De jongere GR2027 dateert
van na 1250 en de eveneens jongere GR2064 dateert ergens tussen 1100 en 1250. De oudere
GR2063 heeft geen dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd. H2034 kan zowel aan het eind van de
11e eeuw als in de eerste helft van de 12e eeuw in gebruik zijn geweest.

Huis 2035
Onderzoek
Dit gebouw bevindt zich in de werkputten 368, 369, 377 en 378. Het gebouw is west-oost
georiënteerd en is licht bootvormig. Zoals al bij de beschrijving van H2008 is gezegd, kan H2035
niet losgezien worden van H2008. Gebouw H2035 is een vervanger van H2008. Enkele sporen van
H2035 oversnijden sporen van H2008, behalve de paalkuil van de noordelijke stijl van het tweede
stijlenpaar gezien vanaf het oosten. Vermoedelijk was de oversnijding in het veld niet duidelijk. De
greppel (GR2032) heeft mogelijk bij het gebouw gehoord en kan als mestgoot hebben gediend.
Het gebouw kan wat betreft type en formaat zowel een woonstalhuis als een bijgebouw zijn
geweest. Gezien de ligging ten opzichte van andere gebouwplattegronden en de mogelijke
mestgoot, is het gebouw het best te interpreteren als een bijgebouw of schuur.
Constructie
Het gebouw is 17,10 m lang, 10,20 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is maximaal
8,25 m breed en heeft zeven gebinten. De tegenhanger van S378.109 (van het één na laatste
stijlenpaar aan de oostzijde) heeft vermoedelijk onder GR2044 gelegen. Precies op deze plaats
loopt de greppel breder uit. De afstanden tussen de gebinten bedraagt van west naar oost: 1,90 –
1,90 – 2,60 – 2,75 – 2,40 – 3,00 m. De paalkuilen van de gebinten hebben een doorsnede van
gemiddeld 105 cm en ze zijn gemiddeld 38 cm diep. Deze plattegrond heeft geen sluitpalen die
dicht op elkaar stonden. Hierbij moet worden opgemerkt dat aan de westzijde één van de stijlen is
vergraven bij het bouwen van B2081. De zijbeuken zijn maximaal 1 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan onregelmatig verspreidt en in de
zuidwand in het verlengde van de gebinten. De diepte van de wandstijlen is gemiddeld 22 cm en de
gemiddelde doorsnede 45 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de wanden als de langsligger
waarop de dakvoet rustte.
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Binnenindeling
Centraal over de as van het gebouw loopt een greppel die als mestgoot geïnterpreteerd zou
kunnen worden. De positie van de greppel suggereert i.i.g. een relatie tot het gebouw.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A3 (1125-1175) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Geldrop-’t Zand gebouw 1 en 7, 12e eeuw170, Deurne – Groot Bottesche Akkers,
gebouw 418: 12e eeuw.171 Voor de mestgoot komt Uden-Schouwstraat in aanmerking.172
Datering
Er zijn in totaal veertien scherven verzameld uit de paalkuilen. Het merendeel stamt uit de
Romeinse tijd en IJzertijd. Eén van de scherven is echter als kogelpotaardewerk gedetermineerd
(750 en 1200). Typologisch gezien zou het gebouw in de 11e of 12e eeuw geplaatst moeten
worden. Op basis van de oversnijding met H2008 die rond het midden van de 12e eeuw wordt
gedateerd, kan H2035 in de tweede helft van die eeuw worden gedateerd.

Huis 2036
Onderzoek
Dit zuidwest-noordoost georiënteerde en licht bootvormige gebouw bevindt zich in de werkputten
376 en 377. Binnen de contouren van H2036 ligt een gebogen rij paalkuilen die correspondeert met
de noordelijke rechte stijlenrij van H2036 (H2036A genoemd en in lichtgrijs aangegeven). Mogelijk
behoort deze rij met de paalkuilen van sluitpalen aan de oostzijde tot een voorganger. Bij de bouw
van H2036 is waarschijnlijk een deel van het skelet van H2036A blijven staan.
Dit is een intensief bewoonde locatie waar veel plattegronden over elkaar heen liggen. Dit maakt
het zeer lastig deze uit elkaar te halen. Gebouw H2036 is ouder dan H2005 en H2038. Het gebouw
is ook ouder dan W2043. Door het ontbreken van aardewerk in de paalkuilen van H2036 is
verondersteld dat deze tot de vroegste fase behoort. Op basis van de vorm, grootte en ligging
wordt H2036 geïnterpreteerd als woonstalhuis.

170 Bazelmans & Theuws 1990.
171 Hiddink 2008.
172 Overzicht Knippenberg & Jansen, 2007.
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Constructie
De oudste fase H2036A is zeer incompleet zodat weinig over de plattegrond gezegd kan worden.
Indien de noordelijke stijlenrij van H2036 oorspronkelijk die van H2036A is, dan heeft het gebouw
een breedte gehad van 5,25 m. De lengte is onbekend.
Na de verbouwing is het gebouw bijna 15 m lang. De kern heeft een breedte van 7 m. Mogelijk
heeft het gebouw drie beuken gehad, maar hiervoor zijn alleen aan de zuidzijde schaarse
aanwijzingen. Indien het gebouw inderdaad driebeukig is geweest, dan heeft het een breedte
gehad van 11 m. De middenbeuk heeft vier gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger heeft.
Deze wordt namelijk oversneden door de waterput (W2043). De noordelijk rij stijlen is min of meer
recht, de zuidelijke rij paalkuilen is licht gebogen. De afstand tussen de gebinten is regelmatig en
gemiddeld 3,5 m. De paalkuilen van de binnenstijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 130 cm
en zijn gemiddeld 28 cm diep. De zijbeuken hebben een breedte van 1,80 m.

Wanden
Aan de zuidzijde zijn twee wandstijlen bewaard gebleven, althans deze zijn aan H2036
toegewezen. Vermoedelijk oversnijdt H2005 het grootste deel van de wandstijlen van H2036. De
diepte van de westelijke paalkuil bedraagt 20 cm, die van de oostelijke 10 cm.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de typologie van Huijbers, H3 (1075-1200).
Datering
Op basis van het ontbreken van aardewerk in paalkuilen van H2036A is verondersteld dat deze
plattegrond tot de vroegste fase behoort en dus ouder is dan H2036. Mogelijk dateert de
voorganger van H2036 aan het eind van de 11e eeuw.
Er zijn vijf scherven handgevormd aardewerk afkomstig uit paalkuilen van H2036 waarvan de
datering niet duidelijk is vast te stellen en één scherf Maaslands wit. Op basis van deze ene jongste
scherf kan de plattegrond ergens in de periode 1050-1250 worden geplaatst. Het jongere H2005
dateert in de late 12e eeuw en de jongere WA2043 is tussen 1200 en 1250 gedempt. De
einddatering van H2036 ligt rond het midden van de 12e eeuw; het gebouw zal daarom in de eerste
helft van de 12e eeuw in gebruik zijn geweest.
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Huis 2037
Onderzoek
Dit west-oost georiënteerde gebouw is aangetroffen in de werkputten 127 en 131. De stijlen
stonden in een rechte lijn achter elkaar, de wand is vermoedelijk (licht) bootvormig geweest. Op
basis van de ligging wordt het gebouw geïnterpreteerd als een stal of schuur. Het gebouw is ouder
dan H2040 en H2046.

Constructie
Het gebouw is 11,80 m lang en 5,40 m breed. Het gebouw heeft drie beuken, waarvan de
middenbeuk een breedte heeft van 3,70 m. De middenbeuk heeft vier gebinten die op een afstand
van 1,40 tot 1,80 m van elkaar staan. De stijlen hebben een doorsnede van 55 cm en zijn 20 cm
diep (gem.). Op beide korte zijden staan twee sluitpalen. De zijbeuken zijn ca 90 cm breed.
Wanden
Van de wanden resten slechts enkele paalkuilen. De paalkuilen van de wandstijlen zijn gemiddeld
20 cm diep en 55 cm in doorsnede.
Ingangen
In de noordelijke lange zijde staan bij de twee oostelijke binnenstijlen ieder twee extra paalsporen
die niet aansluiten op de wand. Dit is waarschijnlijk een ingangsconstructie.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
De plattegrond past in de gebouwtypologie van Dommelen (type A2, 1075-1125). Voorbeelden zijn:
Dommelen huis 13 (1075-1150).173 Deurne-Groot-Bottelsche Akkers gebouw 401, Aarle 3.174
Datering
Op basis van twee scherven aardewerk kan het gebouw niet nader gedateerd worden dan tussen
900 en 1200. Op basis van de typologie kan het gebouw tussen 1075 en 1150 worden geplaatst.
Aangezien H2037 ouder is dan H2040 (tweede helft 12e eeuw) en H2046 (midden 12e eeuw)
dateert H2037 relatief vroeg. Mogelijk dateert het uit de late 11e eeuw.

173 Theuws 1988, 365-368.
174 Schriftelijke informatie H.Hiddink, niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.
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Huis 2038
Onderzoek
Dit west-oost georiënteerde gebouw bevindt zich in werkputten 376 en 377. Dit is een intensief
bewoonde locatie waar veel plattegronden over elkaar heen liggen. Het gebouw is de jongste van
het cluster (het is dus jonger dan H2036 en H2005). Het gebouw is ouder dan W2043. Gebouw
H2038 wordt op basis van de vorm, grootte en ligging geïnterpreteerd als woonstalhuis.
Constructie
Het gebouw heeft een lengte van 18,40 m en een breedte van 13,55 m, inclusief de wand. De
middenbeuk met zeven gebinten heeft een breedte van 8,90 m. De afstand tussen de gebinten is
regelmatig en is gemiddeld 2,50 m. De noordelijke rij paalkuilen vormt een gebogen lijn, maar de
zuidelijke rij vormt grotendeels een rechte lijn. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede
van gemiddeld 100 cm en ze hebben een diepte die varieert van 10 tot 40 cm. De zijbeuken
hebben een breedte van 1,80 tot 2,20 m. Aan de kopse kanten staan twee sluitpalen.
Wanden
Aan beide zijden zijn enkele wandstijlen bewaard gebleven die in een gebogen lijn hebben gestaan.
Deze hebben een diepte die varieert van 10 tot 40 cm.

Ingangen
De ingangen bevonden zich waarschijnlijk aan de kopse kanten van het gebouw, tussen de
sluitpalen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw past in de bijgebouwtypologie van Huijbers, H2 (na 1050-1200) en komt overeen met
Dommelen type A3 (1125-1175). Voorbeeld: Dommelen gebouw 16.175

175 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 369.
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Datering
Er zijn vijf scherven aangetroffen in de paalkuilen van H2038. Het betreft een scherf van een
handgevormde pot die mogelijk in de Vroege Middeleeuwen gedateerd kan worden en verder
volmiddeleeuws kogelpotaardewerk en blauwgrijs aardewerk, waaronder een rand van een 12eeeuwse paffrathachtige kogelpot (bg-kog-2). Op basis daarvan kan het gebouw in de 12e eeuw
geplaatst worden. Wanneer we echter naar de datering van het oudere H2005 kijken (datering eind
12e eeuw) dan moeten we concluderen dat H2038 in gebruik is geweest tussen ca. 1190 en 1250.

Huis 2039
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde H2039 is aangetroffen in werkput 121 en 196 op een plek waar drie
hoofdgebouwen elkaar oversnijden. Dit gebouw wordt op basis van vorm, grootte en locatie als een
woonstalhuis geïnterpreteerd. Gebouw H2039 heeft aan de westzijde een rechte en aan de
oostzijde een ronde afsluiting. De noordelijke rij stijlen is recht, terwijl de zuidelijke licht gebogen is.

Constructie
Het gebouw, is 19,5 m lang en 8,5 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is maximaal 5,70
m breed en heeft zes gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger heeft. De afstand tussen de
gebinten is van west naar oost: 3,13 – 2,38 – 3,60 – 3,40 – 2,80 m. De paalkuilen van de gebinten
hebben een doorsnede van gemiddeld 120 cm en ze zijn gemiddeld 50 cm diep. Aan de westzijde
bevinden zich twee ‘sluitpalen’ binnen het meest westelijke stijlenpaar, aan de oostzijde bevinden
de sluitpalen zich buiten het meest oostelijke stijlenpaar. De zijbeuken zijn 1,4 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen alsmede in de westelijke korte zijde. Ze staan in
het verlengde van de gebinten. De paalkuilen van de wandstijlen zijn gemiddeld 40 cm diep en
hebben een doorsnede die varieert tussen de 100 en 140 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Dak
Het gebouw was voorzien van een gecombineerd zadel- en schilddak (oostzijde).
Parallellen
Het gebouw vertoont overeenkomsten met type H3 van Huijbers (vanaf 1075).
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Datering
De combinatie van pingsdorf en paffrathachtige wandscherven met meerdere elmptachtige
wandscherven wijst op een datering in de 12e of vroege 13e eeuw. Onder het kogelpotaardewerk
zien we randen (kp-kog-6), maar deze kunnen de datering niet verder aanscherpen. De jongere
gebouwen H2031 en H2030 dateren in de periode 1125-1200. Daarom kan H2039 waarschijnlijk
het beste in de eerste helft van de 12e eeuw geplaatst worden.

Huis 2040
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde gebouw ligt in drie werkputten: werkput 127, 130 en 131. Het gebouw
wordt op basis van de vorm en ligging als stal of schuur geïnterpreteerd. Gebouw H2040 is ouder
dan B2005 en jonger dan GR2028. Het gebouw is jonger dan H2037 en H2046.
Constructie
Het gebouw is 17 m lang en 9,5 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 5,5 m breed en
heeft zes gebinten waarvan één stijl geen tegenhanger heeft. De afstand tussen de gebinten
varieert van 1,5 tot 3 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van 50 cm en zijn 32
cm diep (gem.). Op beide korte zijden staan twee sluitpalen. De zijbeuken zijn 2 m breed.

Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen en aan de zuidkant een deel van een
wandgreppel. De stijlen staan in het verlengde van de gebinten. De diepte van de paalkuilen van de
wandstijlen is gemiddeld 18 cm en de doorsnede is gemiddeld 45 cm. Deze stijlen ondersteunden
zowel de wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Ingangen
Aan de binnenkant van westelijke sluitpalen bevinden zich twee extra paalkuilen. Deze kunnen
worden geïnterpreteerd als paalkuilen van deurstijlen. Waarschijnlijk bevindt zich aan de andere
kopse kant een tweede ingang tussen de sluitpalen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
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Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A4 (1175-1225) en Huijbers H2 (1050-1200).
Voorbeelden zijn: Bladel-Kriekeschoor (1125-1200)176, Bakel-Achter de Molen str9.177
Datering
Er zijn in totaal 34 scherven uit de paalkuilen van H2040 gekomen. Het merendeel bestaat uit
kogelpotaardewerk (n=15), waaronder enkele niet dateerbare randen (kp-kog-6). De combinatie
van de baksels pingsdorf en Rijnlands blauwgrijs geeft een datering in de 12e eeuw.
B2005 kan op basis van aardewerk alleen ruim worden gedateerd (VMED-LME). Het type
bijgebouw (vijfpalige roedenberg met forse paalkuilen) doet vermoeden dat de datering in de 12e of
vroege 13e eeuw ligt. GR2028 kan niet gedateerd worden op basis van aardewerk. H2037 wordt
gedateerd tussen 1075 en 1125 en H2046 wordt op basis van het aardewerk gedateerd in de 12e
eeuw. De typologische dateringen en de parallellen plaatsen H2040 in de 12e eeuw. Kijken we naar
de oversnijdingen met H2037 en H2046 dan moeten we het gebouw in de tweede helft van de 12e
eeuw dateren.

Huis 2042
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde en licht bootvormige gebouw is aangetroffen in werkput 93 en 95 en
ligt op enige afstand van de grote cluster gebouwen uit de Volle en Late Middeleeuwen. Spieker
B2059 hoort waarschijnlijk bij dit gebouw, evenals W2023. Op basis van vorm en locatie wordt dit
gebouw als woonstalhuis geïnterpreteerd. Niet alle paalsporen zijn bewaard gebleven.

Constructie
Het gebouw is 14 m lang en 7 m breed en heeft drie beuken. De middenbeuk is 4,8 m breed en
heeft waarschijnlijk vijf gebinten gehad. De zuidelijke rij stijlen stonden in min of meer een rechte
lijn en de noordelijke rij vormt een licht gebogen lijn. De afstand tussen de gebinten varieert tussen
de 2,1 en 2,8 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 90 cm en zijn
gemiddeld 40 cm diep. Op de beide korte zijden staan twee sluitpalen. De zijbeuken zijn 1 m breed.

176 Overzicht Verspay 2007.
177 Overzicht Arnoldussen (red.) 2003.
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Wanden
In beide lange zijden zijn wandstijlen aangetroffen. Deze staan niet in het verlengde van de
gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is gemiddeld 26 cm en de doorsnede
varieert tussen de 25 en 80 cm.
Ingangen
Er zijn geen aanwijzingen voor de locatie van de ingangen aanwezig. Deze bevonden zich
vermoedelijk aan de kopse kanten van het gebouw.
Binnenindeling
Op de middenas van het gebouw bevindt zich aan de oostkant een haardkuil.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Huijbers H3 (na 1075). Voorbeelden zijn: Deurne-GrootBottelsche Akkers gebouw 401, Aarle 3.178
Datering
Er zijn in totaal 21 scherven verzameld uit twee paalkuilen en een haardkuil van H2042. Uit de
haardkuil zijn twee scherven van handgevormd aardewerk uit de IJzertijd/ Romeinse tijd verzameld
en één van de paalkuilen leverde handgevormd aardewerk uit de IJzertijd. De tweede paalkuil
bevatte een concentratie van achttien kogelpotscherven afkomstig van één exemplaar, helaas
zonder randen. Op basis van het aardewerk kan het gebouw daarom niet nader gedateerd worden
dan tussen ca. 700 en 1200. Waterput W2023 en B2059 die vermoedelijk bij het erf van H2042
horen, bevatten geen aardewerk. De datering van H2042 wordt daarom voornamelijk bepaald aan
de hand van het type gebouw: laat 11e- of 12e-eeuws.

Huis 2043
Onderzoek
Het west-oost georiënteerde gebouw ligt in de werkputten 84 en 85. Spieker B2060 hoort
waarschijnlijk bij dit gebouw. Op basis van vorm en locatie wordt dit gebouw als woonstalhuis
geïnterpreteerd.
Constructie
Het gebouw is 19,60 m lang en 11 m breed. Het gebouw heeft drie beuken, waarvan de
middenbeuk 7 m breed is. Deze heeft vijf gebinten die op een afstand van 2 tot 3 m van elkaar
staan. Ze staan recht achter elkaar. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van
gemiddeld 100 cm en ze zijn gemiddeld 64 cm diep. Op beide kopse kanten staan sluitpalen. De
zijbeuken zijn 2 m breed.
Wanden
In beide lange zijden zijn enkele wandstijlen aangetroffen. Ze staan in het verlengde van de
gebinten en vormen een gebogen wand. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is
gemiddeld 15 cm en de gemiddelde doorsnede is 20 cm.
Ingangen
Ingangen zullen tussen de sluitpalen hebben gelegen of halverwege de lange wanden. In het
laatste geval zouden er aan beide zijden nog ingangstijlen bewaard zijn gebleven.

178 Schriftelijke informatie H.Hiddink, niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.

224

Boxmeer-Sterckwijck

Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw past in de huistypologie van Dommelen A4 (1175-1250). Voorbeelden zijn: DeurneGroot-Bottelsche Akkers gebouw 401, Aarle 3.179
Datering
Er zijn 32 scherven uit de paalkuilen van H2043 verzameld, waaronder pingsdorfaardewerk,
paffrathachtig blauwgrijs en kogelpotaardewerk. Een rand van een pingsdorf kogelpotje dateert in
de tweede helft van de 11e eeuw, maar er is ook een rand van een 12e-eeuwse paffrathachtige
kogelpot aangetroffen (bg-kog-2). Op basis van het aardewerk kan het huis daarom in de 12e eeuw
geplaatst worden. Dit komt overeen met de datering van het type gebouw waartoe H2043 gerekend
kan worden.

Huis 2045
Onderzoek
De west-oost georiënteerde plattegrond van H2045 is deels aangetroffen in werkput 376. Het moet
een bootvormig gebouw zijn geweest waarvan alleen de zuidelijk wand bewaard is. De rest van de
plattegrond ligt onder WG2001. Doordat de plattegrond incompleet is, is het niet mogelijk een
functie toe te schrijven op basis van vorm en locatie. H2045 is ouder dan GR2031 en WG2001.
Constructie
Het gebouw is minimaal 15,5 m lang geweest. De breedte is onbekend. Er zijn zeven paalkuilen
van stijlen zichtbaar waarin zowel wand- als binnenstijlen gestaan kunnen hebben. De afstand
tussen de stijlen is gemiddeld 2 tot 3 m. De paalkuilen van de stijlen zijn gemiddeld 26 cm diep en
de doorsnede ervan bedraagt gemiddeld 100 cm.
Parallellen
Het gebouw kan niet worden toegewezen aan een gebouwtype. Aangezien het om een bootvormig
gebouw moet gaan, kunnen we denken aan een Dommelen type A3 of een Huijbers type H2.

179 Schriftelijke informatie H.Hiddink, niet gepubliceerde opgravingsgegevens ACVU-HBS.
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Datering
Er is slechts één ongedecoreerde, lichtgele scherf gevonden dat zowel badorf- als
pingsdorfaardewerk zou kunnen zijn. Daarmee dateert het gebouw op basis van deze ene scherf
ergens tussen 725 en 1200. De bootvorm van het gebouw geeft meer houvast voor de datering,
vermoedelijk dateert het gebouw uit de 11e of 12e eeuw. De jongere GR2031 bevat geen
dateerbare vondsten en WG2001 dateert uit de 14e eeuw.

Huis 2046
Onderzoek
De gereconstrueerde plattegrond met een west-oost oriëntatie is niet helemaal regelmatig, toch
wordt aangenomen dat hier een gebouw heeft gelegen. De plattegrond bevindt zich in de
werkputten 127 en 131. Het gebouw wordt op basis van vorm, grootte en locatie als stal of schuur
geïnterpreteerd. Gebouw H2046 is jonger dan H2037, maar ouder dan H2040.

Constructie
Het gebouw is 12,50 m lang en 7,30 m breed en heeft drie beuken, waarvan de middenbeuk 4,2 m
breed is. Deze heeft vermoedelijk vier gebinten gehad die op een onregelmatige afstand van 1,25
tot 2,80 m van elkaar stonden. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede die varieert van
50 tot 150 cm en ze zijn 20 tot 55 cm diep. Op beide kopse kanten hebben sluitpalen gestaan. Aan
de westzijde liggen de paalkuilen ervan 2,20 m van elkaar en aan de oostzijde bedraagt de afstand
1,80 m. Aan de westzijde bevinden zich meerdere paalkuilen, zodat aangenomen mag worden dat
deze zijde een keer is verbouwd of hersteld. De zijbeuken zijn ca. 1,50 m breed.
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Wanden
In beide lange zijden en op de oostelijke korte zijde zijn wandstijlen aangetroffen. Ze staan bijna
allemaal in het verlengde van de gebinten. De diepte van de paalkuilen van de wandstijlen is
gemiddeld 22 cm en de doorsnede ervan is gemiddeld 40 cm. Deze stijlen ondersteunden zowel de
wanden als de langsligger waarop de dakvoet rustte.
Binnenindeling
Op de centrale as van het gebouw aan de westzijde ligt KL2022 deze zou op basis van de ligging
tot het gebouw kunnen behoren.
Dak
Het gebouw was voorzien van een schilddak.
Parallellen
Het gebouw komt overeen met type H2 van Huijbers(1050-1200) en type A3 van Dommelen (11251175). Voorbeeld: Nederweert 602 (1150-1200).180
Datering
Er zijn in totaal zeventien scherven aangetroffen. De combinatie van Rijnlands blauwgrijs,
pingsdorf- en kogelpotaardewerk wijst op een datering in de 12e eeuw. Op basis van de relatieve
chronologie (H2037 en H2040) kan H2046 gedateerd worden rond het midden van de 12e eeuw.

Huis 2047
Onderzoek
Dit west-oost georiënteerde rechthoekige gebouw ligt in de werkputten 351 en 360 en ligt voor een
deel buiten de westelijke putwand waar verder niet meer is opgegraven. Op basis van de vorm en
locatie wordt het gebouw als een stal of schuur geïnterpreteerd. Het gebouw is ouder dan GR2041.

Constructie
Het gebouw is (minimaal) 15,5 m lang en 7,6 m breed en heeft één beuk. Deze beuk heeft zes
gebinten waarvan twee stijlen geen tegenhanger hebben. De afstand tussen de gebinten varieert
van 1,90 tot 3,30 m. De paalkuilen van de stijlen hebben een doorsnede van gemiddeld 60 cm en

180 Overzicht Verspay 2007.
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ze zijn gemiddeld 30 cm diep. Op de oostelijke beide korte zijden liggen twee paalkuilen waarin
vermoedelijk sluitstijlen hebben gestaan.
Wanden
Tussen de binnenstijlen staan enkele extra palen die als wandstijlen geïnterpreteerd kunnen
worden. Deze zijn net als de binnenstijlen ca 60 cm breed en 30 cm diep.
Ingangen
Aan de oostzijde lag de ingang waarschijnlijk tussen de sluitpalen.
Dak
Het gebouw was mogelijk voorzien van een schilddak (oostzijde).
Parallellen
Er zijn weinig goed vergelijkbare plattegronden. De plattegrond komt enigszins overeen met late
plattegronden uit Nederweert met rechte wanden. Deze dateren hoofdzakelijk in de 13e en 14e
eeuw (Nederweert 102/103/114).181
Datering
Op basis van één blauwgrijze Rijnlandse scherf kan het gebouw in de 12e of eerste helft van de 13e
eeuw worden gedateerd. De jongere GR2041 is op z’n vroegst tussen 1100 en 1250 dichtgeraakt.
Plattegronden die als parallel kunnen dienen voor het gebouw dateren echter later.

Huis 2048 en Huis 2048A
Onderzoek
Vermoedelijk liggen hier twee plattegronden over elkaar, maar door de aanleg van een weg
(WG2001) in later tijd is er veel verstoord. De afstand tussen de twee gebogen lijnen van de stijlen
is te groot om te kunnen spreken van een deel van de middenbeuk en een deel van de wand van
één gebouw, daarom wordt uitgegaan van twee elkaar opvolgende gebouwen (het is niet duidelijk
welke van de twee de jongste is). De bootvormige plattegronden liggen in de werkputten 133. Op
basis van vorm, grootte en locatie worden de gebouwen als woonstalhuis geïnterpreteerd. Gebouw
H2048 is jonger dan B2071 en WG2001. Beide plattegronden hebben een west-oost oriëntatie.
Constructie
Gebouw H2048 is ca. 20,40 m lang en heeft mogelijk zeven gebinten gehad. De gebinten stonden
op een onregelmatige afstand van elkaar (variërend van 2,20 tot 3,20 m). De paalkuilen van de
stijlen hebben een doorsnede die varieert van 1 tot 1,50 m en een diepte van 25 tot 55 cm. Het
gebouw had mogelijk een maximale breedte van 6,20 m (hierbij is een eventuele wand niet
meegerekend).
H2048A heeft zes of zeven gebinten gehad en een lengte van minimaal 15 m. De breedte kan ca. 7
m zijn geweest (eventuele wandpalen zijn hierbij niet meegerekend). De paalkuilen die tot deze
plattegrond worden gerekend hebben een diepte die varieert van 12 tot 44 cm.
Wanden
Wandstijlen zijn niet met zekerheid aan te wijzen.
Ingangen
Bij de plattegrond van H2048 zijn vermoedelijk de paalkuilen van de sluitpalen aanwezig.
Hiertussen zullen ingangen hebben gelegen. Ook bij H2048A zullen de ingangen aan de kopse
kanten van het gebouw hebben gelegen, hoewel de net iets naar buiten geplaatste stijlen
halverwege de lange wand (van beide plattegronden!) evengoed als ingangsstijlen geïnterpreteerd
mogen worden.

181 Verspay 2007.
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Dak
Het gebouw was vermoedelijk voorzien van een schilddak.
Parallellen
Hoewel de plattegronden incompleet zijn, kunnen de gebouwen waarschijnlijk worden ingedeeld in
de typologie van Huijbers (H2, 1050-1200) en Dommelen (type A3, 1125-1175).
Datering
In totaal zijn dertig scherven aangetroffen in één paalkuil (S133.102) van H2048, waaronder 26
blauwgrijze scherven van een voorraadpot (bg-pot-4). Dit type pot was in omloop vanaf het laatste
kwart van de 12e eeuw tot ca. 1275. Op basis van het aardewerk kan het gebouw daarom in de
periode 1175-1275 gedateerd worden. In H2048A zijn twee scherven gevonden, namelijk een
pinsgsdorf wandscherf en een rand van een blauwgrijze kogelpot (bg-kog-2). Dit type stamt uit de
12e eeuw, wat op basis van het aardewerk de meest scherpe datering voor H2048A geeft.
Het jongere B2071 dateert tussen 1100 en 1250 wat een datering van het huis in het eind van de
12e begin van de 13e eeuw aannemelijk maakt.

Huis 2049
Onderzoek
Deze rechthoekige plattegrond ligt in de uiterste noordwesthoek van zone 3 in de werkputten 218
en 219. Op basis van vorm en locatie wordt dit gebouw als stal of schuur geïnterpreteerd. Het
gebouw is jonger dan B2029 en W2025. De plattegrond overlapt met B2038 en B2039.
Constructie
Het gebouw heeft een noord-zuid oriëntatie, is 11 m lang en 9 m breed en heeft vermoedelijk twee
beuken gehad. De afstand tussen de gebinten is gemiddeld 3,2 m. De paalkuilen van de stijlen
hebben een doorsnede van gemiddeld 60 cm en ze zijn gemiddeld 20 cm diep. Middenin liggen
twee paalkuilen waarin vermoedelijk middenstijlen hebben gestaan. Deze paalkuilen zijn niet
gecoupeerd, zodat de diepte onbekend is.182

182 Een overspanning van 9 m (de afstand tussen de buitenste stijlen) is erg groot, zodat wordt aangenomen dat deze
paalkuilen bij de plattegrond horen. Ze liggen ongeveer in het midden van de plattegrond. De palen die in de kuilen stonden,
hebben de nok van het dak ondersteund.
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Wanden
In beide korte zijden liggen paalkuilen van wandstijlen. Deze paalkuilen hebben een diepte van
gemiddeld 20 cm en gemiddelde doorsnede in het vlak van 60 cm.
Ingangen
Aan de zuidzijde bevinden zich ter hoogte van de wand twee naar binnen gelegen ingangsstijlen.
Dak
Het gebouw was voorzien van een zadeldak.
Parallellen
Het gebouw past niet in de huis of bijgebouwtypologie van Dommelen en Huijbers. Een goede
parallel is echter structuur 114 van Nederweert (1250-1350).183 Dit gebouw heeft tevens een
vergelijkbare ingangspartij.
Datering
In totaal zijn vijftien scherven aangetroffen in de paalkuilen van H2049. De jongste scherven zijn
afkomstig van een blauwgrijze voorraadpot met een tuit, welke pas rond 1200 zijn intrede deed.
Ook is er een rand van een 12e-eeuwse blauwgrijze kogelpot gevonden (bg-kog-2) en enkele
pingsdorfscherven. Op basis van het aardewerk dateert het gebouw in de vroege 13e eeuw. De
oudere plattegrond van B2029 dateert tussen 1100 en 1250 en WA2025 is tussen 1000 en 1200
gedempt. Op basis van de vorm van het gebouw, de datering van het vergelijkbare gebouw uit
Nederweert en de dateringen van het oudere bijgebouw kan H2049 waarschijnlijk het best aan het
begin van de 13e eeuw gedateerd worden.

183 Overzicht Verspay 2007.
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3

Waterputten
3.1

Inleiding

Op Sterckwijck zijn in totaal 117 waterputten en waterkuilen aangetroffen. De waterputten zijn
getypeerd aan de hand van de constructie binnen de kern of juist het ontbreken ervan
(waterkuilen). Binnen de waterputten zijn vijf verschillende types te onderscheiden: de
boomstamwaterput, tonput, waterput met rechtopstaande planken, waterput met vierkante bekisting
en een waterput met een vlechtwerk. Daarnaast komen er waterkuilen voor zonder enige vorm van
beschoeiing (n=30).

Verspreiding van de waterputten over het onderzoeksgebied.

3.1.1 Typen waterputten
Het verschil tussen een waterput en een waterkuil is lang niet altijd goed te zien en men mag aan
het ontbreken van een beschoeiing zeker niet direct concluderen dat het om een waterkuil gaat.
Soms is de houten constructie uitgegraven of simpelweg vergaan. Daarom moet ook gekeken
worden naar de opbouw van de kuil. Waterputten bestaan vaak uit een insteek en een kern, al dan
niet met nazak. Een waterkuil daarentegen is meestal niet veel meer dan een kuil die in de loop van
de tijd dicht is geraakt. Hierdoor bestaat deze kuil uit een pakket vullingen die elkaar laagsgewijs
van onder naar boven opvolgen. Er zijn waterkuilen aangetroffen uit alle vertegenwoordigde
perioden behalve de Romeinse tijd.
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Het waterputtype dat op Sterckwijck het meest voorkomt is de waterput met een boomstam als kern
(n=54). Ook komt dit type in alle vertegenwoordigde perioden voor, behalve in de Romeinse tijd.
Binnen de boomstamwaterputten zijn verschillen in de constructie te zien. Er zijn waterputten
aangetroffen waarbij de kern uit meerdere boomstammen bestond, bijvoorbeeld twee in elkaar,
boven elkaar of zelfs naast elkaar. De meeste boomstamkernen waren uit eikenhout vervaardigd.
Een bijzondere waterput is die van het type tonput, waar er maar één van aangetroffen is. Deze
waterput lijkt veel op de boomstamwaterput maar heeft als kern een houten ton. De ton is gemaakt
van rechtopstaande duigen die bij elkaar gehouden worden door een hoepel. De ton uit Boxmeer
had een kleinere diameter dan de gemiddelde boomstamkern en was nog voor zo’n 50 cm bewaard
gebleven in de hoogte.
Een tweede weinig voorkomend waterputtype is de waterput met een kern van rechtopstaande
planken. Hiervan zijn er in totaal vier aangetroffen. De rechtopstaande planken vormen een ronde
kern met een vrij grote diam. De planken zijn soms aan de onderkant bekapt of aangepunt, maar dit
is niet altijd het geval. De waterputten van dit type zijn allemaal gedateerd in de Middeleeuwen.
Van het waterputtype met een kern bestaande uit een vierkanten bekisting zijn zeven exemplaren
aangetroffen. Deze bekisting lag vaak op de bodem van een brede insteek en lijkt dus niet verder
ingegraven dan de bodem van de insteek. De bekistingen waren in de hoogte vaak nog maar voor
een klein deel bewaard gebleven. Wel waren de verbindingen van het hout meestal nog goed te
zien. De bekistingen bestonden uit een aantal lagen van liggend hout boven elkaar. Deze grepen
vaak in de hoekpunten in elkaar. Bij een enkele waterput waren aan de hoekpunten van de
bekisting aan de buitenkant palen geslagen om de bekisting van buitenaf te verstevigen.
Het laatste waterputtype is de waterput met vlechtwerk in de kern, waar tien exemplaren van
aangetroffen zijn. Dit vlechtwerk bestaat veelal uit een mandje maar kan ook een korf zijn. Doordat
dit vlechtwerk vaak broos is blijft het slecht geconserveerd. Soms zijn alleen de omtrekken van het
vlechtwerk nog te zien. Bij een aantal waterputten van dit type is de kern verstevigd met een extra
constructie rond het mandje. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een waterput uit de Volle – Late
Middeleeuwen waar rond het mandje kromme palen aangetroffen zijn. Deze palen hebben
waarschijnlijk deel uitgemaakt van een karrenwiel.
Naast deze waterputtypes is er bij zes waterputten een extra constructie aangetroffen. Er was bij
deze waterputten een extra vlechtwerk geplaatst in de insteek. Waarschijnlijk werd deze constructie
gebruikt om het toestromende water tegen te houden ten tijde van de aanleg van de waterput.
Hierdoor kreeg men meer tijd en ruimte om de kern van de waterput te plaatsen. Dit fenomeen is
alleen aangetroffen bij waterputten uit de Volle - Late Middeleeuwen. Het houdt geen verband met
een specifiek waterputtype, het extra vlechtwerk is aangetroffen bij boomstamwaterputten, een
waterput met een mandje en bij een waterput waarbij het type niet nader te specificeren was.

Profieltekening van een waterput met vlechtwerk in de insteek rond de uiteindelijke kern.

Er zijn elf waterputten aangetroffen waarbij het type niet meer te bepalen was. Er zijn bij deze
waterputten wel aanwijzingen van een houten constructie aangetroffen, maar er was niet meer te
zien om wat voor kernconstructie het ging.
Bij een groot aantal waterputten zijn aanwijzingen aangetroffen dat de kern gerepareerd is. Dit is
vaak te zien aan houten delen die aan de binnen- of buitenzijde van de kern geplaatst zijn, maar
ook aan een verkleuring van het zand op specifieke plaatsen buiten de kern. Bij één waterput was
de kern uitgegraven, wellicht voor hergebruik van het hout.
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3.1.2 Kenmerken van waterputten per periode
In de IJzertijd werden er over het algemeen waterkuilen gegraven. Daarnaast zijn er een
boomstamput, een waterput met vierkante bekisting en twee waterputten met vlechtwerk
aangetroffen. De boomstamput uit deze periode was opmerkelijk, hierin bevonden zicht twee
boomstamkernen naast elkaar.
Een kenmerk voor de waterputten uit de IJzertijd is dat er clusters van waterputten voorkomen.
Hierbij zijn er verschillende waterputten na elkaar binnen een klein oppervlak aangelegd. De oude
waterputten zijn bij het aanleggen van de nieuwe niet uitgegraven waardoor deze deels bewaard
gebleven zijn. Er zijn twee grote waterputclusters aangetroffen waarbij het ene cluster uit drie en
het andere uit zes waterputten bestond. In totaal zijn er verspreid over het opgravingsterrein
achttien waterputten uit de IJzertijd aangetroffen.
Kenmerkend voor de waterputten uit de Romeinse tijd zijn de vierkante bekistingen. Vier van de in
totaal zes Romeinse waterputten betroffen dit type. Daarnaast is een vlechtwerk waterput
aangetroffen en van de resterende waterput was niet meer te zeggen welk type deze betrof. De
Romeinse waterputten bevonden zich opvallend genoeg niet alleen rond de nederzettingssporen in
het zuiden van het onderzoeksgebied maar ook in de buurt van schijnbaar veel marginaler
gebruikte delen van het terrein.
Vanaf de Vroege Middeleeuwen is de boomstamwaterput het meest voorkomende waterputtype.
Hiervan zijn 26 exemplaren aangetroffen. Er zijn allerlei variaties van de boomstamput
aangetroffen, een waterput met twee boomstammen in elkaar, een boomstam met onderin aan de
binnenkant een ring van plankjes, een boomstam die aan de binnenkant bekleed was met paaltjes
en een boomstamkern met een tweede boomstam eronder.
Verder zijn twee waterkuilen, een waterput met een kern van rechtopstaande planken en drie
waterputten aangetroffen waar de constructie niet meer te herkennen was, wat het totaal aantal
waterputten voor deze periode op 32 brengt. Ook is er uit deze periode een waterputcluster
aangetroffen van drie waterputten. De waterputten uit deze perioden bevinden zich in het
noordoostelijk deel van het opgravingsterrein, waar een Vroeg Middeleeuwse nederzetting is
aangetroffen.
Ten slotte zijn er 56 waterputten aangetroffen die een datering in de Volle – Late Middeleeuwen
gekregen hebben. Hiervan was het overgrote deel net als in de Vroege Middeleeuwen een
boomstamput (n=26). Verder komt elk waterputtype voor in deze periode, waarbij ook de veertien
waterkuilen eruit springen. De bijzondere tonput komt ook uit deze periode. De meeste waterputten
uit de Volle – Late Middeleeuwen zijn aangetroffen in het noordwestelijke deel van de opgraving
waar ook een nederzetting uit dezelfde periode is aangetroffen. Bijzonder voor deze periode zijn de
extra vlechtwerkconstructies in de insteek.
Romeinse Vroege
Waterputtype

IJzertijd

tijd

Boomstam
Ton
Rechtopstaande planken
Vierkante bekisting
Vlechtwerk
Geen (waterkuil)
Onbekend

1

1
2
13
3

4
1

Totaal

20

Volle - Late

Middeleeuwen Middeleeuwen Onbekend

Totaal

26

54
1
4
7
10
30
11

1

2
3

26
1
3
2
6
14
4

6

32

56

1

1

1
1
3

117

Overzicht waterputten per periode.

3.2

Algemeen

Deze catalogus geeft een overzicht van alle waterputten die aangetroffen zijn binnen het
onderzoeksgebied Boxmeer- Sterckwijck. Voor elke waterput staan ten eerste de algemene
gegevens vermeldt. Hierna volgt informatie over de constructie van de waterput en de vondsten en
monsters die binnen de waterput gedaan zijn. Het geheel wordt zo nodig verduidelijkt met een
afbeelding of tekening. Aan de linker zijde van de profieltekeningen is een schaalbalk te zien
waarbij steeds 1 m aangegeven wordt onder de bekende diepte in NAP. De streepjes staan dus
niet op vaste NAP waarden, maar steeds een meter onder de bovenhoogte van het profiel.
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3.3

IJzertijd

W4001
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S56.2
:6m
: 1,70 m (10,56 m +NAP)
: B-209
: BOXR-07-2-1052, 1053, 1057 t/m 1063
: er is aardewerk, metaal, bot en natuursteen aangetroffen (vnrs 4167 t/m 4169,
4177, t/m 4181, 4184, 4302, 4303). Er zijn ca. 80 stuks handgevormd aardewerk
verzameld. Onder het natuursteen bevonden zich zeker drie wetstenen van
zandsteen. Uit de onderste humeuze kleiige vullingen zijn monsters genomen
voor ecologische resten: één pollenbak (vnr 4182) en één zadenmonster (vnr
4183).

Constructie
In de diepe komvormige waterkuil zijn acht verschillende vullingen herkend. Er zijn vondsten
gedaan uit alle vullingen behalve de onderste. In de onderste vulling zijn resten van twijgjes
aangetroffen.
Datering
De vondsten, met uitzondering van het metalen object, duiden erop dat de waterkuil in gebruik was
in de IJzertijd. Het aardewerk bevat een aantal kommen en potten met een drieledige vorm. Enkele
vormen zijn besmeten tot aan de hals. In één geval is kamstreekversiering waargenomen. De ruim
50 scherven uit vulling 2 (de nazak) bevatten veel scherven die zijn geglad of gepolijst en een pot is
gedetermineerd als vormtype 34. Aan de hand van met name het materiaal uit vulling 2 is de
waterput in de vroege Midden-IJzertijd gedetermineerd.

W4002
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S146.1/99/100 - S144.12
:5m
: 1,40 (10,68 m +NAP)
: vanaf 1,02 m (11,10 m +NAP)
: Bij vooronderzoek AAC (’01) benoemd als WI1
: B-272
: BOXR-07-4-0180 t/m 0182, 0322 t/m 0359
: reeds tijdens het vooronderzoek is een grote hoeveelheid aardewerk verzameld
(n=741). Bij het vervolgonderzoek is een tweede grote hoeveelheid aardewerk
gevonden (n=478) naast natuursteen, bot, vuursteen en keramische voorwerpen
(vnrs 4813, 5032 t/m 5039, 5057 t/m 5061). Het meeste materiaal is afkomstig uit
de nazak van de put en kan bevatten van de oudere, vergraven W4022.
Bijzondere vondsten uit deze putten: In de nazak is een gepolijst vuursteen bijltje
gevonden van ongeveer ca 8 bij 4,5 cm en 1,6 cm dik. De bijl is benoemd als een
‘Flint rechteck Beile’. De functie van een onregelmatig gevormd, keramisch
voorwerp is onbekend, al doet de vorm denken aan een knotskop (vnr 5038). Een
ander voorwerp mag waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als een garenklos (vnr
5034). Er zijn twee zadenmonsters genomen (S99 vnr 5052, S100 vnr 5053). Het
hout was niet goed genoeg bewaard om te conserveren of mee te nemen.

Constructie
W4002 bestond uit een ronde vlechtwerkput van ca. 40 cm doorsnede. De kern werd pas zichtbaar
in vlak 4, naast de houten balkenconstructie van W4022. W4002 was zichtbaar als een verkleuring
in het zand, een dun bandje van vermolmd hout. Bij de aanleg en documentatie werd steeds
gedacht dat W4022 de grootste en meest recente kern vormde, maar wanneer vlak 3 en 4 boven
elkaar worden gelegd blijken deze recht boven het vlechtwerk te liggen. Het spoor dat in vlak 3 is
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gecoupeerd en geïnterpreteerd als ‘welpaal’ kan een laatste uitgraving van de kern van W4002 zijn,
want S99 ligt precies boven de kern van het vlechtwerk.

Werkput 146: vlaktekening W4002/4022 in vlak 4. Foto van vlak 4 bij aanleg coupe: linksvoor een dunne
verkleuring in het vlak waaruit de aanwezigheid van een tweede kern blijkt.

Dwarsdoorsnede van W4002/W4022. Het vlechtwerk dat tegen de boomstamput is afgebeeld was in het
vlak/coupe zichtbaar als een verkleuring van vermolmd hout, en lag voor de profielwand (hier is het restje van
de achterwand van het vlechtwerk getekend). De omvang en conservering van de houten balken van W4022
geven een vertekenend beeld: W4002 is jonger, dus het grootste deel van de hier getekende kern en nazak
behoren tot W4002.

Datering
De datering uit het vooronderzoek was Vroege IJzertijd, op basis van een aantal diagnostische
fragmenten, onder andere afkomstig van Harpstedt-potten en Schräghals-potten. Gedurende
onderhavig onderzoek zijn in de kern van de waterput enkele scherven van verschillende potten
aangetroffen. Eén van de potten is relatief intact in de waterput terecht gekomen (vnr 5039.1). Deze
pot is aan vormtype 5b, een licht conische bak, toe te schrijven en in fase F te dateren. Daarnaast
is tussen uit de nazak eveneens materiaal afkomstig dat in fase E en/of F te dateren is.
Concluderend wordt de waterput aan het begin van de Midden-IJzertijd gedateerd, en kan W4022
wellicht al aan het einde van de Vroege IJzertijd in gebruik zijn geweest.
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Waterputtencluster W4005 t/m W4007: W4clu1

Put.spoor
: S101.88, S101.89 en S102.1, S102.84, S102.85, S102.91 t/m S102.97).
Overzichtsfoto’s : BOXR-07-3-1184 t/m 1195, BOXR-07-1-0852 t/m 0857, 0866 t/m 0889.

Overzichtstekening van W4clu1 (boven). Links: foto van
W4005 (voorgrond), W4006 en W4007.

De Diameter van het gehele waterputcluster is
ongeveer 12 m. In vlak 2 bestaat de ‘depressie’ uit
put 102 S1 welke doorloopt in werkput 101, S88 en
S89. Het noordelijke deel van de cluster is in twee
AAC proefsleuven (’01, sleuven 21 en 40) eerder
aangetroffen en geïnterpreteerd als een ‘ingraving’
II2 uit de vroege Midden-IJzertijd (600-400 v. Chr.).
Aardewerk (n = 171) uit II2 had voor het merendeel
een besmeten oppervlak en enkele stukken waren
voorzien van versiering in de vorm van kamstreek
of nagelindrukken. Bij de uitwerking van het
vervolgonderzoek hebben de bovenste vullingen
van de verschillende sporen het structuurnummer
‘W4clu1’ meegekregen (ijzertijdwaterputcluster 1).
Het doel is om de vondsten uit de afzonderlijke
putten apart te kunnen houden van het materiaal dat uit de nazak afkomstig is. Bij het couperen en
verdiepen van het geheel in werkput 102, valt de depressie in 3 verschillende waterputten uiteen.
De waterputten liggen naast elkaar. De kuilen 4147 en 4148 waren aanvankelijk als twee
waterputten geïnterpreteerd (W4003 en W4004; zie afb.) maar zijn uiteindelijk als kuilen benoemd
en beschreven, met name op basis van vorm en diepte.
Uit het vlak en de coupes is gebleken dat W4007 de jongste put is en W4005 de oudste. W4006
oversnijdt W4005 en wordt oversneden door W4007. Ouderdom (oud -> jong): W4005 -> W4006 ->
W4007.
S1 dat op vlak 2 zichtbaar was blijkt in de coupes een grote nazak te zijn die aanwezig is boven
W4005, W4006 en W4007. In S1 is een groot aantal vondsten gedaan uit verschillende vullingen
waaronder aardewerk, vuursteen, natuursteen, slak, bot en metaal (vnrs 3220, 3226, 3227, 3338
t/m 3347, 3349, 3370, 3376, 3377, 4430, 4431). Daarnaast is een zadenmonster genomen (vu1;
vnr 4435). Uit S89 is aardewerk en natuursteen gekomen (vu1/2; vnrs 3247 en 3249).
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Dwarsdoorsneden van W4005 t/m 4007

W4005
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S102.91 - S101.89
: 5,30 m
: 1,85 m (10,25 m +NAP)
: vanaf 11,05 m +NAP (minimaal 0,20 cm onder vlak 6)
: Komt ook voor in een lange coupetekening van S1 vlak 5.
: B-256
: BOXR-07-3-1196 t/m 1204, 1207, 1213 t/m 1220, 1223, 1224
: uit W4005 zijn verschillende vondsten afkomstig waaronder (ruim 30 scherven)
aardewerk, botmateriaal en keramische voorwerpen (vnrs 4439, 4441, 4446 t/m
4448, 4457, 4462). Het keramische materiaal bestond uit twee complete
weefgewichten en de rand van een derde, een soort slingerkogel en een ronde
bal of kogel.
Er is een aantal houtmonsters genomen (vu4; vnrs 4449 t/m 4452, 4455, 4456)
en in het veld door een specialist gescand.
Vanwege de slechte conservering is het meeste
hout niet geselecteerd voor verdere analyse. De
constructie van de waterput bestond uit
verschillende stukken bewerkt en onbewerkt
eikenhout. De onbewerkte stukken waren
(zij)takken, en stronken. Een balk was aan twee
zijden bewerkt en bevatte een knoest. Twee
stukken hout, waaronder een klein houten
pennetje zijn bewaard (vnrs 4451 en 4452). Van
de onderste vullingen zijn vier botanisch monster
genomen: vnrs 4453, 4460, 4476 (vu 4) en vnr
4454 (vu 3, ouder dan vu 4). Alleen vnr 4476 is
ongeschikt bevonden voor analyse.

W4005: Vlaktekening vlak 7 en foto van dwarsdoorsnede A (volgende bladzijde).
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Constructie
De waterput bestond uit een kuil met op de bodem veel houtresten. Het verband tussen deze
houtresten was moeilijk vast te stellen. Vermoedelijk was sprake van een rechthoekige constructie
van grote balken, aangevuld met staken en palen ter versteviging/verdichting van de constructie.
Wellicht dat de palen en balken ook later zijn toegevoegd als reparatie. De rommelige verspreiding
van het hout door het spoor geeft aan dat de put in onbruik is geraakt door het verwijderen van de
zwaardere constructie-elementen, of doordat de constructie was verzwakt en is ingestort. Het hout
bestond onder meer uit een balk van 1,90 bij 0,14 m, welke in slechte staat verkeerde. Daarnaast
zijn een onbewerkte stronk, een zestal staken, drie palen en twee balken aangetroffen waarvan 1
bewerkt. De nazak van deze waterput bestaat uit een gedeelte van S89 (werkput 101) en S1
(werkput 102).
Datering
Het aardewerk bevatte ondermeer stukken van een éénledige pot, een tweeledige kom en een
drieledige beker, die laatste met een korte hals en schouder, facetrand en fijne besmijting. Enkele
fragmenten waren versierd met vingertopindrukken, een stuk was voorzien van grove besmijting en
geglad aan de binnenzijde. Het materiaal kan zowel in de Midden-IJzertijd als Late IJzertijd
gedateerd worden. Qua relatieve datering ten opzichte van de naastgelegen putten is W4005 ouder
dan W4006 en W4007. Gezien de (vroege) datering van het materiaal uit het vooronderzoek mag
W4005 in de Midden-IJzertijd worden geplaatst.

W4006
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S102.92, S101/89
:6m
: 2,29 m (9,83 m +NAP)
: vanaf 11,12 m +NAP (ca. 1 m onder vlak 2)
: ook afgebeeld op lange coupetekening van S1 vlak 5.
: B-256
: BOXR-07-3-1196 t/m 1204, 1208 t/m 1210, 1221, 1222, 1225 t/m 1228, 1234
: In W4006 is een groot aantal vondsten aangetroffen waaronder aardewerk,
natuursteen, slak, bot en keramiek (vnrs 4432 t/m 4434, 4436, 4437, 4440, 4442,
t/m 4445). Eén keramisch voorwerp was een half spinsteentje. Van de
verschillende stammen die in het spoor aanwezig waren is één houtmonster
genomen: een eikenhouten plank (vlak 7, vu1; vnr 4475). Op hetzelfde niveau zijn
twee botanisch monsters genomen: vnrs 4473 en 4474.

Constructie
De waterput had een rechthoekige houten constructie gemaakt uit stammen en balken. De kern is
vermoedelijk verwijderd of ingestort, want ligt niet centraal in de kuil. De coupe is getekend vanaf
vlak 7, waarbij zeven vullingen zijn herkend. De kern is onderin afgerond puntig. Alleen vu3 steekt
uit aan de zijkant van het spoor en loopt dieper loopt dan de rest van de kuil. Deze vulling kan
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mogelijk geïnterpreteerd worden als een gat dat naast de kern is gegraven om de oorspronkelijke
houten constructie te verwijderen. Eén houtvondst is wellicht een aanwijzing voor het oorspronkelijk
aanwezig zijn van een constructie (vnr 4475). De nazak van deze waterput bestaat uit een gedeelte
van S89. Deze waterput wordt oversneden door W4007.

W4006: Links vlak 6 en deels vlak 7 met coupe, rechts vlak 7.

Datering
De 180 aardewerkscherven die aan W4006 zijn toegeschreven dateren in de (late) MiddenIJzertijd. Er zijn onder andere enkele kleine bekertjes aangetroffen, meerdere eenledige potten
(met besmijting tot de rand), (grof besmeten) tweeledige potten, enkele drieledige profielen en de
rand van een pot met nek, ofwel fles.
De oppervlaktebehandeling bestaat uit zowel fijne als grove besmijting en versiering met
vingertopindrukken en kamstreek.
De stratigrafische positie van W4006 ten opzichte van de omringende putten maakt dat deze put
jonger is dan W4005 en ouder dan W4007.

W4007
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S102.93, S102.1, S101.88
:4m
: 1,43 m (10,69 m +NAP)
: Komt ook voor in een lange coupetekening van S1 vlak 5.
: B-256
: BOXR-07-3-1196 t/m 1204
: er zijn vijf vondstnummers uitgedeeld (vnrs 4438, 4463, 4465 t/m 4467)
bestaande uit aardewerk en één stukje bot.

Constructie
De kuil heeft vijf vullingen gehad. Vermoedelijk is sprake van twee fasen: de onderste twee
vullingen vormen de onderkant van de waterputkern. De put is uitgegraven, waarbij de bovenste
vullingen zijn gevormd. De nazak van deze waterput betreft een gedeelte van S101.88 en S102.1.
Datering
Het spoor is jonger dan W4005 en W4006. Onder het aardewerk is onder meer een pot met platte
rand en besmijting tot aan de rand gevonden, een aantal gepolijste scherven waarvan één met
besmijting op de buik en een fragment van een drieledig bekertje. Aan de hand van het aardewerk
kan de put in de Late IJzertijd worden gedateerd.
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Waterputtencluster W4008 t/m W4014: W4clu2
Put.spoor
Foto’s
Tekening
Vondsten

: S137.79, S137.132 t/m S137.137)
: BOXR-07-4-0362, 0363
: B496, B493
: Uit de grote nazak van de waterputtencluster zijn negen vondstnummers
gedocumenteerd, vnrs 5087 t/m 5089, 5091, 5098, 5115, 5119, 5126 en 5127. Dit
materiaal bestaat uit aardewerk, natuursteen, bot en metaal. Er zijn ruim 370
aardewerkscherven geborgen. Een deel hiervan is besmeten, en enkele stukken
zijn gepolijst. Op een paar scherven is versiering aangetroffen, waaronder
kamstreek en groeven op de wand. Een pot had vingertopindrukken op de
overgang van de schouder naar de hals en drieledig bekertje was op de buik
versierd met diagonale rijen nagelrichels. Er zijn een aantal tweeledige en
drieledige vormen herkend. Twee stukken metaal zijn geïdentificeerd als een
stukje brons beslag en een ijzeren mes of bijtel. Uit de nazak is vrij veel
natuursteen afkomstig. Wat hierin opvalt zijn vooral grote, platte stenen
(waaronder aambeelden en wrijfplaten), grote brokken, slijpgereedschap en
gesinterd materiaal. Daarnaast zijn ook klop- en klop/wrijfstenen aangetroffen,
brokken vesiculaire lava en brokken van diverse steensoorten. In een deel van de
vullingen van de nazak is een pollenbak geslagen (vnr 5123).

In werkput 137 is een grote vlek aangetroffen met een diameter van ruim 11,5 m (N-Z) bij 9 m (WO). De cluster is in twee AAC proefsleuven (’01, sleuven 5 en 46) eerder aangetroffen en
geïnterpreteerd als een ‘ingraving’ of drenkkuil II1 uit de Vroege IJzertijd.184
Vlak- en coupefoto van
W4clu2.

Overzichtstekening W4clu2:
W4008 t/m 4014.

184
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Bij het verdiepen van het vlak en het couperen van het spoor is de vlek uiteengevallen in zes
verschillende waterputten (zie afb: W4013 is uiteindelijk komen te vervallen). Voor het interpreteren
van de waterputten zijn verschillende coupes gezet. Ten eerste is een coupe gezet over W4010
(Coupe A-B). Hierna is een coupe gezet over W4009 (Coupe C-D). Tijdens het couperen is onder
W4009 nog een tweede waterput aangetroffen: W4012. Coupe C-D is vanaf punt C in een hoek
doorgezet naar W4011 (Coupe C-E), waarbij alleen deze waterput getekend is. Vervolgens is een
coupe over W4008 (Coupe F-G) waarbij twee waterputten aangetroffen zijn. Allereerst W4008, en
onder het noordoostelijke deel W4014. De kern van W4008 is als laatste gecoupeerd (Coupe H-I)
waarbij een houten bekisting is vrij gelegd.
Relatieve datering: uit vlak 4 en 5 is op te maken dat W4011 het oudst is, want deze wordt
oversneden door W4012. Waterput W4012 wordt echter weer oversneden door W4010 en die op
zijn beurt weer door W4009. In vlak 4 wordt W4010 eveneens oversneden door W4008. De relatie
tussen W4008 en W4009 is uit de coupes en het vlak niet op te maken maar uit het aardewerk kan
worden afgeleid dat W4008 ouder is. W4014 is ouder dan W4008. De relatie in tijd tussen de twee
putten W4011/W4012 en W4014 is onbekend aangezien deze sporen elkaar niet snijden.
Tijdens het opgraven van het waterputcluster is in eerste instantie uitgegaan van één spoor (S79).
Hierdoor staan vullingen 1, 2 en 4 van S79 voor de nazak van alle waterputten, en bevinden zich
hierin mogelijk vondsten uit meerdere perioden. Deze vondsten zijn weggeschreven als behorende
bij W4clu2 (algemeen). Vullingen 3 tot en met 6 van S79 staan voor de nazak van alleen waterput
S79, dat wil zeggen W4008 (en W4014).
De meeste vulling nummers zijn uitgedeeld tijdens het aanleggen.
Vu 1-3:
vlak 2 en 3. Het betreft een depressie/nazak die over alle waterputten heen ligt.
Vu 4-16
vlak 4. Dit betreft grotendeels de ‘vlek’ die over alle waterputten heen ligt.
Vu 9:
vlak 5 gebruikt voor (de nazak van) W4008 en 4014
vlak 6 gebruikt voor W4008
Vu 12:
vlak 5 gebruikt voor (de nazak van) W4008 en W4014
vlak 6: gebruikt voor de kern van W4008
Vu 17-22
vlak 5: gebruikt voor hout W4008, per stuk ingemeten met Vnr
Vu 23-27
vlak 6: gebruikt voor hout W4008, per stuk ingemeten met Vnr
Vu 40/41
vlak 6: gebruikt voor hout W4008, per stuk ingemeten met Vnr
Vu 117 t/m 125 vlak 6: gebruikt op schetstekening van houtwerk in coupe van vlak 6

Profieltekeningen W4clu2: W4008 t/m 4014.

241

Structuurcatalogus

W4008
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S137.79, S137.136
: 4,90 m (kern) tot 9,5 m (bovenkant van nazak)
: 1,80 m (ca. 10,3 m +NAP)
: vanaf 10,95 m +NAP
: vanaf vlak 4 als individuele waterput herkend.
: B-396 (coupe over kern met hout), B-493 en B-494 (vlak 4) B-496 (profielen)
: BOXR-07-2-1278, 1280 t/m 1287, 1296 t/m 1307, BOXR-07-4-0370 t/m 0373
: in de tabel hieronder staan de vondsten en monsters afkomstig uit de nazak van
W4008 (en W4014) en de kern van W4008. Hieruit was natuursteen, aardewerk,
bot en een enkel stukje slak afkomstig. De ruim 80 aardewerkscherven bestaan
uit een aantal drieledige vormen en één tweeledige. In twee gevallen was sprake
van versiering: eenmaal kamstreek en eenmaal parallelle verticale groeven op de
wand. Ongeveer evenveel scherven waren besmeten dan wel geglad, een iets
kleiner aantal was gepolijst. Het natuursteen heeft twee interessante stukken
opgeleverd: één van de afwijkende typen ‘Napoleonshoed’: met kleine kiel maar
ook met platte tot licht concave zijkant en bovendien nog zichtbare beitelslag en
een slijpblok met fijne, parallelle slijpgroeven. Enkele stukken metaal bestaan uit
een ijzeren ring en een spijker en een stukje dat ondetermineerbaar is. In de kern
en daarboven in de nazak van W4008 zijn twee pollenbakken geslagen: vnrs
5123 en 5124.

Constructie
In de kern van de put, ruim een meter onder vlak 2 is een grote hoeveelheid hout aangetroffen. Het
hout is in twee lagen te verdelen; de bovenste (opgetekend in vlak 5) bevat grote losse stammen,
te interpreteren als een verstoorde (ingestort/vergraven?) laag. Daaronder is een laag aangetroffen
(deels ingetekend in vlak 6) waarin nog de omtrekken van een vierkanten houten bekisting te
herkennen zijn gemaakt van stammen, takken en planken. In vlak 5, bij de verrommelde stukken is
een bewerkt stuk eikenhout aangetroffen die mogelijk diende als putmik (vnr 5145). Het hout lijkt
hiervoor echter te licht en te dun, wellicht moet eerder aan de zwengel gedacht worden. De
bovenste m van W4008 is geïnterpreteerd als uitgraafkuil of nazak en bestaat uit dunne lagen. De
coupe over W4008 is niet over het centrum gezet, maar lag iets meer naar de rand.

e

Tekening en foto van bewerkt stuk hout: vnr 5145. Voorbeeld van een putmik bij een boerenerf (17 -eeuwse
afbeelding door Cornelis Dusart).
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S79 vulling 9 en 12 zijn indicaties voor de
nazak van W4008. De vullingen van S79
die niet bij de gezamenlijke nazak horen: 20
en 117 tot en met 125 staan voor de kern
en de insteek van W4008. Hierbij zijn
vullingen 17 t/m 27, 40 en 41 en 117 tot en
met 125 herkend tijdens het couperen van
de kern van de waterput. De afwijkende
nummering is gebruikt omdat bij het
couperen niet precies bekend was welke
vullingnummers al waren uitgedeeld. Ook
S136 hoort bij de kern en de insteek van de
put. Onder W4008 is een oudere waterput
aangetroffen, in de coupe F-G: W4014.
Kernconstructie van de waterput.

Datering
Het aardewerk uit W4008 is in de Midden-IJzertijd gedateerd, vrij scherp tot fase G (400/375350/325). W4008 is jonger dan W4011 t/m W4014 en ouder dan W4009 en W4010.

W4009
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S137.132
:5m
: 1,55 m (10,55 m +NAP)
: vanaf 1,33 m (10,77 m +NAP)
: B-493 (vlaktekening) B-496 (profielen)
: BOXR-07-2-1271 t/m 1274, 1279
: er is aardewerk, natuursteen, keramiek en bot aangetroffen (vnrs 5090, 5092,
5099, 5104, 5120). Een bijzondere vondst, een La Tene Fibula, is gedaan tijdens
de aanleg van vlak 5 en is afkomstig uit de insteek van de put (vnr 5093). Onder
de 55 scherven aardewerk zijn enkele stukken die gepolijst en/of besmeten aan
de buitenzijde zijn afgewerkt. In een stuk waren in de besmijting nog
vingertopindrukken zichtbaar. Op één scherf is kamstreekversiering aangetroffen.
Het keramisch vondstmateriaal wordt gevormd door een halve biconische
spinsteen. Er zijn een pollenmonster (vnr 5094), twee zadenmonsters (vnrs 5096,
5097) en een houtmonster van de vlechtwerkkern (vnr 5113) genomen. In één
van de vullingen van de nazak zijn resten hout aangetroffen, die zijn verzameld
samen met ander vondstmateriaal (vnr 5104).

Constructie
In vlak 6 is een cirkel van kleine staakjes aangetroffen. Deze zijn geïnterpreteerd als de resten van
een vlechtwerkput, waarvan het (broze) vlechtwerk is vergaan. De waterput oversnijdt W4012.

Coupe over W4009 met linksonder de lichtbruine vullingen van W4012.
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Datering
Bij het verdiepen van het noordelijk deel van het vlak kwam de nazak van W4009 als eerste
tevoorschijn. Hieruit wordt afgeleid dat dit de jongste put is uit de cluster, al is de relatie tussen
W4009 en W4008 in het vlak en in de coupes niet geheel duidelijk geworden. De La Tène fibula, de
spinsteen en het aardewerk wijzen op een datering in de Late IJzertijd, en daarmee is W4009
jonger dan W4008

W4010
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: 137/133
: ca. 4 m
: 1,36 m (10,84 m +NAP)
: B-496
: BOXR-07-2-1273, 1275
: er zijn vondsten aangetroffen in de middelste vullingen, bestaande uit
natuursteen en aardewerk (vnrs 5105 en 5106). Van de dertien scherven (o.a.
een schaal en een kom) kon een scherf gedetermineerd worden als
Kalenderbergaardewerk, en had één scherf versiering in de vorm van
vingertopindrukken. Er is een pollenmonster genomen (vnr 5095).

Constructie
De waterput bestaat uit een kuil met zeven vullingen. Aan de noordkant van het spoor was een
kern zichtbaar, die gelaagd is opgevuld. De onderkant van de kern ligt echter nog ca. 25 cm boven
de onderkant van het spoor. Daarnaast ligt de kern niet in het midden van het spoor maar dicht
langs de rand. Wellicht heeft men een gat gegraven naast de kernconstructie om het hout te
kunnen verwijderen. Een vergelijkbare vulling is aangetroffen in W4006. Een tweede mogelijkheid
is dat er nog een waterput iets naar het zuiden van het spoor heeft gelegen en dat de ‘kern’ van
W4010 een oudere waterput heeft oversneden. In dat geval behoren de onderste vullingen van
W4010 tot de oudere put. Gezien de decentrale ligging van de ‘kern’ van W4010 en de (on)diepte
van het spoor is de eerste theorie meer plausibel.
Datering
De put lijkt in vlak 4 oversneden te
worden door zowel W4009 als
W4008. Het spoor ligt zelf in vlak 5
over de (vermoedelijke) insteek
van W4012. Aangezien W4012
jonger is dan W4011, is W4010
dus jonger dan beiden. Het
aardewerk is in de Midden-IJzertijd
gedateerd.
Coupe over W4010. In stippellijn: onderkant insteek met ‘schone’ vulling.

W4011
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S137.134
: ca. 3 m (doorsnede in vlak 4).
: 1,35 m (10,75 m +NAP)
: B-496
: BOXR-07-2-1277, 1278
: er zijn alleen vondsten gedaan uit vulling 3, in het midden van de kuil. Deze
vulling bevatte twee stukjes slak, een stukje bouwkeramiek (leem met
takindrukken), stukjes tefriet en drie scherven aardewerk met
kalenderbergversiering (vnr 5103).

Boxmeer-Sterckwijck

Constructie
Bij het couperen van de verschillende delen van de noordkant van W4clu2 kwamen meerdere
kernen tevoorschijn. W4011 is in vlak 4 en 5 te onderscheiden van de naastgelegen putten 4009 en
4012, en wordt door beiden oversneden. In de kuil zijn zes vullingen herkend waarvan de jongste
vulling behoord tot de nazak van naastgelegen W4008. De waterkuil is vergelijkbaar met W4010:
de bovenste vullingen zijn ‘vuil’ en de onderste twee vullingen bestaan uit schoon zand met
kleibandjes. Het ontbreken van een houten kernconstructie wil zeggen dat de kern is verwijderd, of
dat de kuil slechts kort in gebruik is geweest. Een derde interpretatie kan zijn dat de coupe zodanig
is gezet dat schuin tegen de insteek van W4012 wordt aangekeken. Gezien de vorm van het spoor
op vlak 4 en 5 wordt een interpretatie als aparte waterkuil echter plausibeler geacht.
Datering
Deze waterput wordt oversneden door W4008, W4009 en W4012 en is daarom de oudste put van
het cluster. Gezien de datering van de overige putten in de Midden-IJzertijd kan aan deze put een
relatieve datering in de vroege Midden-IJzertijd worden gegeven.

W4012
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S137.135
: ca. 3 m
: minimaal 1,45 m (10,65 m +NAP, zichtbaar in coupe over kern van W4009)
: vanaf 1,23 m (10,87 m +NAP)
: diepste punt spoor niet ingemeten, maar gebaseerd op coupe over kern W4009.
: B-496
: BOXR-07-2-1274, 1279
: in de kern van de waterput is bij de aanleg van vlak 6 aardewerk, natuursteen,
vuursteen en slak aangetroffen (vnrs 5102 en 5112). Er zijn vijf houtmonsters
genomen (vnrs 5107 t/m 5111).
Kern van W4012 (voorgrond) en W4009 (achtergrond) in
vlak 6.

Constructie
Deze waterput is herkend tijdens het couperen van
W4009, en staat daarom slechts voor een deel op die
coupetekening. De put is niet afzonderlijk gecoupeerd.
De relatie met de oudere waterput 4011 blijkt uit de
vlaktekening van vlak 4 en 6, waar W4011 door
W4012 wordt oversneden. De insteek van W4012 is
zichtbaar in de coupe van W4009. In vlak 6 werden de
kern en de kernconstructie duidelijk. Er zijn vier
verschillende vullingen herkend en resten van paaltjes
aangetroffen, waarschijnlijk de resten van een
vlechtwerkput.

Datering
Hoewel een aantal scherven kon worden gedetermineerd als onderdeel van twee drieledige potten
met S-profiel en ronde rand en fijn besmeten en één open vorm met platte rand, kon hier geen
datering aan worden gegeven specifieker dan IJzertijd. Echter één groot wanddeel van een
Schraghalspot kon in de Vroege IJzertijd worden gedateerd. Een relatieve datering op basis van
oversnijdingen zou in de vroege Midden-IJzertijd terecht komen.
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W4014
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S137.137
: minimaal 2,60 m
: 1,55 m (10,55 m +NAP)
: vanaf 1,25 m (10,85 m +NAP)
: Alleen gezien in vlak 6, bij het couperen van W4008.
: B-496
: BOXR-07-2-1288 t/m 1291
: in de waterput is alleen aardewerk aangetroffen (vnrs 5132 en 5133). Daarnaast
is een houtmonster genomen (vnr 5132).

Constructie
De waterput is aangetroffen tijdens het couperen van W4008. Er zijn twee vullingen herkend. In het
profiel zijn verticaal geplaatste houten planken waargenomen.
Datering
Op basis van de tien aardewerkscherven uit de
put is een voorzichtige datering in de vroege
Midden-IJzertijd voorgesteld. Onder meer op
basis van een randje Schraghalsaardewerk. De
put is in ieder geval ouder dan W4008, W4009
en W4010.

Houten kernconstructie van W4014, gezien onderin
de coupe over W4008.

W4016
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S98.132
: 2,20 m
: 1,52 m (10,78 m +NAP)
: B-114
: BOXR-07-4-0111, 0112, 0117, 0118
: Er is aardewerk aangetroffen (vnrs 2047, 2107, 2108). Daarnaast is er een
monster voor pollenonderzoek genomen (vu5 vnr 2065).

Constructie
De waterkuil bestaat uit vijf vullingen. De kuil heeft een smalle trechtervorm en een platte
onderzijde. Vondsten komen uit vu1, vu2 en vu5, waar ook kiezels in aangetroffen zijn. Vulling 1
wordt geïnterpreteerd als de nazak over de put. Vu 2 t/m 4 zijn de opvulling van het spoor en vulling
5 vormt het restant van de kern.
Datering
De meeste scherven, waaronder een aantal uit vulling 5, zijn in de Midden-IJzertijd gedateerd. In
vulling 2 zijn enkele scherven late-ijzertijdaardewerk aangetroffen (datering met name gebaseerd
op één scherf met plantaardige magering). Vermoedelijk kan de gebruiksperiode van de put
daarom in de late Midden-IJzertijd worden geplaatst.
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W4017
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S100.175, S99.308
: Ca. 7 m
: minimaal 1,10 m (ca. 11m +NAP, niveau grondwater)
: Gecoupeerd tot aan grondwater, de waterput was dieper. Getekend in
zuidprofiel van put 100: niet over kern van de put.
: B-113
: BOXR-07-2-0531
: Tijdens het afwerken van de coupe zijn twee gruisjes aangetroffen afkomstig uit
de nazak (vnr 3518).

Constructie
Van deze waterkuil zijn 10 verschillende vullingen herkent. In bijna alle vullingen van de waterkuil
zijn mangaan en ijzer concreties aangetroffen. De waterkuil bestaat uit twee spoornummers.
S100.175 vormt de kern en de insteek de waterput en S99.308 betreft de nazak. Deze waterput is
ouder dan de aanliggende en oversnijdende W4018. De put is alleen in het zuidprofiel van werkput
100 getekend, dus waarschijnlijk was de kern nog dieper.
Datering
Relatieve datering uit relatie met structuren in directe omgeving. Het vondstmateriaal was niet te
dateren. De waterput is ouder dan H4027 (Midden-IJzertijd) en H4028 (late Midden-IJzertijd) want
wordt door de sporen van deze huizen oversneden. Ook W4018 is jonger. De put moet daarom in
de vroege Midden-IJzertijd dateren of ouder.

W4018
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S100.50, S100.174
: Ca. 7 m
: 1,38 m (10,86 m +NAP)
: B-113
: BOXR-07-2-0517 t/m 0520, 0523 t/m 0525
: Tijdens het couperen en afwerken van de put is aardewerk, natuursteen en bot
aangetroffen (vnrs 1694, 2129, 2130, 2133, 2135, 2143, 2170). Daarnaast is een
houtskoolmonster genomen (vu3 vnr 2132).

Constructie
Er is een waterkuil aangetroffen waarbij vijf vullingen herkend zijn. De waterput bestaat uit twee
spoornummers. S174 vormt de kern en insteek en S50 is de nazak van de waterput. Deze waterput
is jonger dan de aanliggende W4017 welke door W4018 wordt oversneden. Er zijn geen resten van
een houten constructie aangetroffen.
Datering
In de nazak van de waterput zijn bijna 400 scherven aardewerk aangetroffen. Uit de kern van deze
waterkuil zijn vier scherven verzameld. Deze scherven zijn deels afkomstig van een pot van
vormtype 16 of 29. De rest is afkomstig uit de nazak. Het merendeel van het materiaal is geglad en
enkele stukken zijn versierd met kamstreken, groeflijnen en vingertopindrukken. De
randfragmenten zijn afkomstig van een 21-tal potten, ongeveer twee derde betreft open vormen
zoals kommen. De precieze vorm van deze potten doet een datering in de Late IJzertijd, fase J of
K, vermoeden. De waterput is jonger dan een H4027 en W4017. Een relatieve datering uit relatie
met structuren in directe omgeving lijkt te wijzen op een datering aan het einde van de MiddenIJzertijd of het begin van de Late IJzertijd. De twee criteria samen wijzen op een datering in het
begin van de Late IJzertijd.
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W4019
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen

Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S101.30
: ca. 4,60 m
: 1,80 m (10,55 m +NAP)
: geconserveerd vanaf 1,40 m (10,9 m +NAP)
: Nummering van de vullingen in de coupe zijn van jong naar oud genummerd in
vlak 3, waarna is de coupe is doorgenummerd. Daardoor liggen soms hogere
vullingnummers, op stratigrafisch oudere lagen (bijvoorbeeld vullingen 5 t/m 10
zijn jonger dan vulling 4).
: B-126
: BOXR-07-1-0700, 0751 t/m 0764, BOXR-07-4-0127 t/m 0134
: Er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, vuursteen,
natuursteen, bot en een weefgewicht (vnrs 1881, 1954 t/m 1957, 1959, 1960,
1964, 2553, 2557 t/m 2559). Het natuursteen weegt in totaal bijna 21 kg en
bestaat uit twee verschillende vullingen: onderin de nazak lagen minimaal twee
verschillende maalstenen en een klop-/wrijfsteen en bovenin met name
onbewerkt natuursteen bestaande uit gangkwarts en silex. Het verschil kan
wellicht als een intentionele depositie worden geïnterpreteerd. Er is een monster
voor pollen (vu9/10/11 vnr 1961), zaden (vu9/10/11/12 vnr 1962) en een
houtmonster genomen (onderste vullingen vnr 1963).

Constructie
De waterput bestaat uit twaalf vullingen. Aan de relatief scherpe begrenzing van de kern (met name
aan de noordzijde van de coupe) kan worden afgeleid dat er een houten constructie in de put
aanwezig is geweest, maar dat deze is verwijderd of vergaan. Het enige hout dat is overgeleverd is
een aangepunte stam die verticaal in de grond stak. Vulling 3 en 8 lijken te dateren uit de fase dat
de houten constructie werd verwijderd, vanaf vulling 8, op 1,10 m diep is sprake van een
uitgraaf/opvulkuil of nazak. De vondsten zijn met name afkomstig uit de bovenste vullingen.
Datering
Het aardewerk uit de oudste vulling (11) dateert in de Late IJzertijd. Onderin de nazak/opvulling
(vulling 3) is eveneens alleen late-ijzertijdaardewerk gevonden. De jongste laag (vulling 1)
daarentegen bevatte een grote hoeveelheid materiaal uit de Late IJzertijd en de Vroeg-Romeinse
tijd. De put heeft vermoedelijk in de Late IJzertijd dienst gedaan als waterput/-kuil en is daarna
gebruikt als afvalkuil.

W4020
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers

: S204.99
: 2,40 m
: 1,25 m (10,80 m +NAP)
: Opgegraven in slecht weer: veel regen. Vlak opnieuw machinaal opgeschaafd
voor couperen: ca. 15 cm dieper dan eerste vlak.
: B-469
: BOXR-07-3-1755

Constructie
De waterput bestaat uit een kuil met rechte wanden waarin twee verschillende vullingen zijn
aangetroffen. Er is geen houtconstructie gevonden.
Datering
Relatieve datering uit relatie met structuren in directe omgeving in de IJzertijd.
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Waterputten 4020 (links) en 4021 (rechts)

W4021
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S206.19
: 1,85 m
: 1,45 m (10,85 m +NAP)
: B-415
: BOXR-07-3-1754
: Tijdens het afwerken van de coup is aardewerk aangetroffen in de nazak (vnr
5527).

Constructie
De waterput bestaat een kuil met rechte wanden en drie vullingen. Vulling 2 en 3 vormen de
oorspronkelijke waterput waarbij vulling 3 is een zeer schone, sterk uitgeloogde vulling die
waarschijnlijk de kuil in is gespoeld. De bovenste, lemige vulling is de nazak.
Datering
Uit het spoor zijn 16 scherfjes aardewerk afkomstig, dat met enige voorzichtigheid in de late
Midden-IJzertijd kunnen worden gedateerd. H4033 ten noordwesten van de waterput heeft een
vergelijkbare datering.

W4022
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers

: S146.1, S146.101 en S144.12
:5m
: 1,60 (10,48 m +NAP)
: geconserveerd vanaf 1,02 m (11,10 m +NAP)
: Bij vooronderzoek AAC (’01) benoemd als WI1185
: B-272
: BOXR-07-4-0180 t/m 0182, 0322 t/m 0359

185 Langeveld et al. 2003, 23.
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Vondsten

: Reeds tijdens het vooronderzoek is een grote hoeveelheid aardewerk verzameld
(n=741), afkomstig uit de bovenste lagen van het spoor en enkele stukken
metaalslak. Bij het vervolgonderzoek is wederom een grote hoeveelheid
aardewerk gevonden (n=478) naast natuursteen, bot, vuursteen en keramische
voorwerpen (vnrs 4813, 5032 t/m 5039, 5057 t/m 5061). Het meeste materiaal is
afkomstig uit de nazak van het spoor, en kan zowel vergraven materiaal van
W4022 als materiaal van na het buiten gebruik raken van W4002 bevatten. In de
nazak van de waterput is een gepolijst vuursteen bijltje gevonden van ongeveer
ca 8 bij 4,5 cm en 1,6 cm dik. De bijl is benoemd als een ‘Flint rechteck Beile’. De
functie van een onregelmatig gevormd, keramisch voorwerp is onbekend, al doet
de vorm denken aan een knotskop (vnr 5038). Een ander voorwerp mag
waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als een garenklos (vnr 5034). Er zijn drie
houtmonsters (S101: vnrs 5056, 5062, 5063) en een zadenmonster genomen
(S101: vnr 5055). Het hout (te vermolmd om als geheel mee te nemen) is in het
veld door een specialist gescand en betrof eikenhout. De conservering was te
slecht voor verdere analyse en het materiaal is afgestoten.

Werkput 146: vlaktekening W4022 en W4002 in vlak 4.
Constructie
W4022 bestond uit aan de onderkant bekapte eikenhouten balken/planken: S101. In het vierde vlak
is naast S101 een verkleuring in het zand waargenomen (S100, W4002). Dit spoor tekende zich af
in het vlak als een dunne bruine band bestaande uit vermolmd hout en is geïnterpreteerd als het
een restant van een vlechtwerkput. De kernen die in vlak 3 zijn getekend liggen exact boven de
kern van W4002), dus zal de vlechtwerkput de jongste zijn van de twee.
Datering
De datering uit het vooronderzoek was Vroege IJzertijd, op basis van een aantal diagnostische
fragmenten, onder andere afkomstig van Harpstedt-potten en Schräghals-potten. Gedurende
onderhavig onderzoek zijn in de kern van waterput W4002 enkele scherven van verschillende
potten aangetroffen. Eén van de potten is relatief intact in de waterput terecht gekomen (vnr
5039.1). Deze pot is aan vormtype 5b, een licht conische bak, toe te schrijven en in fase F te
dateren. Daarnaast is tussen uit de nazak eveneens materiaal afkomstig dat in fase E en/of F te
dateren is. Concluderend wordt de waterput W4002 aan het begin van de Midden-IJzertijd
gedateerd, en kan de waterput W4022 wellicht al aan het einde van de Vroege IJzertijd in gebruik
zijn geweest.
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3.4

Romeinse tijd

W3001
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten:

: S61.35
: 3,5 m
: 1,40 m onder vlak (10,72 m +NAP)
: vanaf 1,08 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-192 (profieltekeningen en overzicht houten constructie)
: BOXR-07-2-0849 t/m 0865, 0871, 0872, 0874, BOXR-07-3-0964, 0967
In de waterput zijn verschillende vondsten gedaan waaronder scherven (oa
gedraaid Romeins) aardewerk, vuursteen en natuursteen waaronder wrijfschaal
fragmenten (vnrs 3098, 3101, 3102, 3104, 3105, 3111, 3113 en 3790). Uit de
vulling binnen de kernconstructie zijn twee zadenmonsters genomen (vu6; vnrs
3106 en 3107). Ook is een zadenmonster uit de onderzijde van de waterput
genomen (vu7; vnrs 3110 en 3111). Uit het hout zijn verschillende monsters
genomen, per balk of plank genummerd (vnrs 3108, 3109, 3112, 3114 t/m 3116).

Constructie
De kuil van de waterput bestond uit zeven verschillende vullingen waarbij een insteek en grote
nazak te zien waren. De kern bestond uit een vierkante bekisting van eikenhouten balken en
planken. De bekisting meet ca. 1,20 x 1,20 m. Van het hout van de putbekisting zijn slechts twee
lagen bewaard gebleven. Het lijkt dat de planken
van de bekisting aan de uiteinden inkepingen
gehad hebben, die in elkaar grepen. Er zijn geen
hoekpalen aan de binnen- of buitenzijde
waargenomen.
Datering
In de waterput is vooral gebruiksaardewerk
terecht gekomen. De stukken die de beste
datering geven voor de waterput zijn een
mogelijke Midden Gallische versierde terra sigilata
kom en een verbrand bekerfragment met
kenmerken van de bekers Nb32 en Nb33. De kom
kan vanaf IIb zijn gemaakt en de beker na 150 of
nog meer. De datering van de waterput komt
daarmee op midden 2e eeuw.
Detailfoto constructie kern W3001.

W3002
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
grondwater.
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S92.9
: 2,40 m
: 0,94 m onder vlak (11,39 m +NAP)
: vanaf 0,82 m onder vlak (11,29 m +NAP)
: Alleen de bovenste 80 cm vanaf het vlak zijn gedocumenteerd in verband met
: B-171
: BOXR-07-1-0893 t/m 0908
: er is aardewerk aangetroffen in de waterput (vnrs 3545, 3554 en 3648). De
houtresten zijn als vondst geborgen (vnr 3544). Daarnaast is een bewerkt stuk
hout gevonden met inkepingen (vnr 3549). Dit maakte geen deel uit van een
bekisting maar fungeerde mogelijk als biels waar men op kon staan om water uit
de kuil te scheppen.
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Constructie
De waterput bestond uit vier verschillende vullingen. Er was een grote nazak gevormd. Op een
diepte van 90 cm beneden het vlak werd liggend hout aangetroffen. Er is echter geen duidelijke
houtconstructie aangetroffen. Wel zijn in de balken bewerkingssporen aangetroffen die wijzen op
een constructie. Er zijn vondsten gedaan in verschillende vullingen, zowel in de nazak als in de rest
van de waterput.
Datering
De put kan op basis van het aardewerk niet scherper gedateerd worden dan Midden-Romeins.

W3003
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S113.123
: 3,80 m
: 1,04 m onder vlak 3 (10,38 m +NAP)
: vanaf 0,86 m onder vlak 3 (10,56 m +NAP)
: B-246, inclusief detail tekeningen en tekening van constructie
: BOXR-07-3-1243 t/m 1249
: er is aardewerk, natuursteen en slak aangetroffen in de waterput (vnrs 3884 t/m
3886, 4492). Het hout is als vondst geborgen (vnr 4497 t/m 4500). Uit het
binnenste van de waterput is een botanisch monster genomen (vu2; vnr 4493).

Constructie
De waterput had een goed geconserveerde, vierkante bekisting van eiken plankwerk (60 x 60 cm).
De uiteinden van de eikenhouten palen waren gezaagd, net als de pennen en kerven. Verdere
bewerkingssporen zijn niet vastgesteld. Om de put heen lag een aantal diepe paalsporen. Het zou
goed kunnen dat deze deel hebben uitgemaakt van een constructie zoals een overkapping, of een
putmik.

Dwarsdoorsnede van W3003.

Datering
Vierkante bekisting en de locatie vlakbij twee Romeinse huisplattegronden maken de datering
Romeinse tijd waarschijnlijk. Het aardewerk was te verweerd en gefragmenteerd om een scherpere
datering te leveren.
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W3004
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S327.4 – S242.6
: 3,40 m
: 1,70 m vanaf vlak 2 (10,49 m +NAP)
: vanaf 1,60 m vanaf vlak 2 (10,59 m +NAP)
: B-658
: BOXR-07-6-0334 t/m 0339
: bij het afwerken zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk en
natuursteen (vnrs 7250, 7251, 7252). Daarnaast is er een zadenmonster
genomen (vu4; vnr 7253).

Constructie
In de waterput zijn vijf vullingen herkend. Hierbij is een insteek en een nazak gezien. Bij het
afwerken zijn resten van een mand aangetroffen. Er zijn vondsten gedaan uit zowel de nazak als uit
de rest van de waterput.
Datering
Romeinse tijd

W3005
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Vondsten

: S351.195
: 2,70 m
: 1,34 m onder vlak (10,56 m +NAP)
: vanaf 0,80 m onder vlak (11,10 m +NAP)
: B-731
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnr 7379). Er zijn een
pollenmonster (vu4; vnr 7382), een zadenmonster uit de kern (vu6; vnr 7378) en
een houtmonster van de bekisting genomen (vu4; vnr 7634).

Constructie
Er zijn zeven vullingen in de put herkend. Er is een insteek aangetroffen die doorliep tot onder de
kern. De kern bestond uit een vierkante plankenconstructie van eikenhout. Deze bekisting had een
doorsnede van 1 m 15 en was nog vier planken hoog bewaard gebleven. Boven de waterput was
een brede nazak gevormd. Alle vondsten uit deze waterput komen uit een vulling binnen de
bekisting en dateren dus het dempen van de put.
Datering
Het aardewerk bestaat uit acht scherven, waarvan één fragment van een terra sigillata wrijfschaal,
vier scherven van een dolium (Stuart 147) en drie fragmenten Lowland Ware (Holwerda-Arentsburg
140-142). De waterput is op basis van dit vondstmateriaal vanaf 175 buiten gebruik geraakt.

Dwarsdoorsnede van W3005.
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W3006
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S370.62
: 2,15 m
: 1,30 m onder vlak (9,66 m +NAP)
: vanaf: 0,70 m onder vlak (10,26 m +NAP)
: B-795
: BOXR-07-8-0522 t/m 0525, 0530, 0531
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnrs 7596, 7658, 7659). Er zijn
een zadenmonster (vu7; vnr 7660), pollenmonster (vu7; vnr 7661) en een
houtmonster van de bekisting genomen (vu6; vnr 7662).
Constructie
Er zijn negen vullingen herkend
binnen deze waterput. Er is een
insteek gezien die doorliep tot
boven het einde van de kern. De
kern bestond uit een vierkante
constructie met planken en balken
van eikenhout welke in elkaar
gedrukt was. De constructie had
een doorsnee van 90 cm en was in
de hoogte nog voor 3 planken, in
totaal 60 cm, bewaard gebleven.
De vondsten komen uit de nazak.
W3006 wordt oversneden door
greppel S16.

Detail bekisting W3006.

Datering
Het aardewerk uit de waterput dateert na het midden van de 2e eeuw.

W3007
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S125.18
: Ongeveer 2,10 m
: 1,10 m vanaf vlak 3 (10,34 m +NAP)
: vanaf: 0,60 m onder vlak 3 (10,84 m +NAP)
: Veel houten planken
: B-253/B-254(detail planken)
: BOXR-07-2-1207 t/m 1216
: in de put zijn verschillende vondsten gedaan waaronder vijf verschillende
maalstenen (o.a. een vuurstenen maalsteen) en aardewerk (vnrs 3883, 3987,
4394, 4664 t/m 4666, 4680). De houten planken zijn op nummer verzameld (vnrs
4667 t/m 4678). Daarnaast is een zadenmonster genomen (vnr 4679).

Constructie
In de kuil zijn twee vullingen herkend waarbij vu2 de insteek lijkt en vu1 een grote nazak boven de
kern vormt. De kern bestaat uit een constructie van aangepunte planken van eikenhout. Er zijn in
totaal twaalf planken aangetroffen die rechtop stonden en zo een cirkel vormden. De constructie is
verdrukt aangetroffen.
Datering
De vondsten komen vooral uit de insteek. Het aardewerk dateert in de 1e eeuw, mogelijk voor 70 n.
Chr. In de waterput is ook vroegmiddeleeuws aardewerk terecht gekomen maar dit is
geïnterpreteerd als intrusie.
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W3008
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S84.25
: 4,30 m
: 1,70 m onder vlak (10,39 m +NAP)
: vanaf 1,20 m onder vlak (10,89 m +NAP)
: B-190
: BOXR-07-3-1006 t/m 1027, 1031 t/m 1035
: er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, metaal en
natuursteen in de vorm van een slijpsteen (vnrs 3762, 3763, 3769 t/m 3774). Er is
een zadenmonster genomen (vu6; vnr 3775) en er zijn verschillende
houtmonsters verzameld (vu6; vnrs 3765 t/m 3768).

Constructie
Er was geen insteek meer te herkennen. De kern bestond uit een houten bekisting van meerdere
aangepunte, rechtopstaande eikenhouten planken. De vorm van de planken was in het vlak
trapeziumvormig. Over de waterput was een grote nazak gevormd in meerdere lagen. Er zijn
vondsten gedaan uit alle vullingen.
Datering
Het vondstmateriaal dateert in de Vroeg-Romeinse tijd.

W3009
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S268.10
: 2,80 m
: 1,70 m onder vlak (10,43 m +NAP)
: vanaf: 0,60 m onder vlak
(11,53 m + NAP)
: B-606
: BOXR-07-6-0247, 0249 t/m 0255
: er is in deze waterput aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnrs 6989 en
6990). Er zijn een zadenmonster (vu6; vnr 6991) en een houtmonster genomen
(vu3; vnr 6992).
Constructie
Deze waterput bestond uit zes
verschillende lagen. Er is een insteek
aangetroffen die doorliep tot aan de
onderkant van de kern. De kern
bestond uit een uitgeholde
eikenhouten boomstam met een
Diameter van 70 cm welke vrij slecht
geconserveerd was. Vondsten komen
uit de nazak en de onderkant van de
kern.
Datering
Midden-Romeinse tijd

Waterput W3009.
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W3010
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S163.12
: 3,60 m
: 1,72 m vanaf vlak 4 (9,32 m +NAP)
: vanaf 0,75 vanaf vlak 4 (10,29 m +NAP)
: B-339, B-340 (vlaktekening vlak 4)
: BOXR-07-3-1393 t/m 1396
: er is aardewerk en vuursteen aangetroffen (vnrs 4917 en 4918). Er zijn twee
pollenmonsters (vnrs 4913 en 4914) en twee zadenmonsters genomen (vu5; vnr
4915, vu11; vnr 4916).

Constructie
De waterput bestond uit twaalf verschillende vullingen. Vanaf 1,70 m onder vlak 2 kwamen paaltjes
van een vlechtwerkconstructie tevoorschijn. De constructie had een Diameter van circa 1-1,20 m.
Het bijbehorende vlechtwerk was verdwenen. Vondsten komen uit vu1, vu5 en vu11. Deze
vullingen bevinden zich in de nazak en de kern van de waterput.
Datering
Een scherf uit de nazak is handgevormd met kwartskorrels (Bronstijd), maar het daterende
materiaal zijn drie scherven van een (vermoedelijk) Maaslandse amfoor uit vulling 11, dat wil
zeggen de kern. Daarmee kan de waterput in de Romeinse tijd worden gedateerd.

W3011
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S342.3
: 2,35 m
: 1,60 m onder vlak (10,75 m +NAP)
: B-663, B-665 (tweede coupe)
: BOXR-07-7-1025 t/m 1027, BOXR-07-6-0340 t/m 0347
: er is aardewerk en metaal aangetroffen in de waterput (vnrs 7108 en 7109)

Constructie
In de waterkuil zijn vijf verschillende vullingen herkend. Er zijn alleen vondsten gedaan in de
bovenste twee vullingen. In de onderste vulling zijn kleibandjes en ijzer- en mangaanconcreties
aangetroffen. De waterkuil wordt oversneden door paalkuil S8.
Datering
De drie scherven die in vulling 1 en 2 (nazak) van de put zijn aangetroffen dateren in de Romeinse
tijd.
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3.5

Vroege Middeleeuwen

W2501
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening

: S220.59, S220.213
: 2,40 m
: 4,60 m vanaf vlak 3 (7,73 m +NAP)
: Hout kon niet worden verzameld i.v.m. het instorten van de put tijdens couperen.
: S59 is gelijk aan S213 op vlak 3. Ingestort tijdens verdiepen naar vlak 5 .
: B-706

Constructie
Een insteek, kern en nazak zijn duidelijk te onderscheiden. Het is niet duidelijk tot waar de insteek
doorloopt. De kern van de waterput bestond uit een boomstam met een Diameter van 90 cm.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak. Op basis van de ligging in het vroegmiddeleeuws
nederzettingsareaal wordt de put gedateerd tussen 700 en 950.

W2502
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S221.21
: ca. 3,80 m.
: 2,60 m onder vlak (10,02 m +NAP)
: vanaf 1,70 m onder vlak (10,92 m +NAP)
: niet tot aan de onderkant uitgegraven i.v.m. toestromend water.
: B-566
: BOXR-07-7-0142 t/m 0147, 1163 t/m 1165
: er is aardewerk, slak, natuursteen, metaal, bouwkeramiek, bot en houtskool
aangetroffen (vnrs 6473, t/m 6476, 6564). Er zijn twee houtmonsters (buitenste
boomstam; vnr 6553 en binnenste boomstam; vnr 6480) en een zadenmonster
genomen (vnr 6552).

Constructie
In de coupe zijn een insteek, kern en nazak te zien. In de kern bevonden zich twee eikenhouten
uitgeholde boomstammen in elkaar. De buitenste en oudste boomstam had een Diameter van ca.
1,20 m; de binnenste stam had een Diameter van 76 cm. Het gaat dus om twee gebruiksfasen. Er
is een onbewerkte houten pen aangetroffen en een bewerkte plank. Verder is er een bewerkte spie
aangetroffen, wederom van eikenhout.
Datering
De waterput is na 725 buiten gebruik geraakt. Indien de put bij H2502 hoort zal deze in de (vroeg-)
Karolingische tijd hebben gefunctioneerd.

W2503 A en B
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers

: S221.42
: 4,83 m.
: 2,91 m vanaf vlak 3 (8,80 m +NAP)
: vanaf 2,52 m vanaf vlak 3 (10,10 m +NAP)
: er zijn twee coupes gezet over dezelfde waterput.
: B-566.3 (inclusief detail waterput)
: BOXR-07-7-0119 t/m 0125, 0134 t/m 0136, 0140, 0141, 0148 t/m 0163, 0165
t/m 0171

257

Structuurcatalogus

Vondsten

: Er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnrs 6471 - nazak - , 6472, 6477,
6560). Er zijn vijf zadenmonsters genomen (vu4; vnr 6555, vu16; vnr 6558, vu17;
vnr 6557, vu18; vnr 6554, vu20; vnr 6556). Daarnaast zijn drie houtmonsters
genomen (vnrs 6561, 6562, 7163).

Vlakfoto met daarop twee kernen
(links W2503B, rechts W2503A).

Constructie
Bij het couperen van deze waterput bleek het feitelijk om twee afzonderlijke waterputten te gaan: de
vullingen 11, 16 en 21 t/m 23 van S42 horen bij W2503A, de oudste put. De overige vullingen van
S42 horen bij W2503B, de jongste put.
W2503A had een bekisting van planken die slecht geconserveerd waren. Deze put is vondstloos.
W2503B had een bekisting bestaande uit een uitgeholde eik. Het hout was tot een hoogte van ca.
1,20 m bewaard gebleven. In deze put bevonden zich in verschillende vullingen vondsten.
Datering
Het jongste aardewerk uit W2503B dateert uit de vroeg-Karolingische tijd en bevond zich in de
nazak (type W IXA, vnr 6471). W2503B dateert daarom mogelijk uit de vroeg-Karolingische tijd
(VMEB/C). De oudere put W2503A kan dan uit de laat-Merovingische tijd dateren.

W2504
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S223.5
: Ongeveer 3,40 m.
: 2,30 m onder vlak (9,98 m +NAP)
: vanaf 1,20 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-566
: BOXR-07-7-0175 t/m 0178, 0182 t/m 0187, 1143 t/m 1145
: er is aardewerk, natuursteen, slak, bouwkeramiek en vuursteen aangetroffen
(vnrs 6565, 6566, 6569, 6581). Er zijn twee zadenmonsters (vu10; vnr 6567 en
vu11; vnr 6568) en een houtmonster (vu13; vnr 6570) genomen.

Constructie
De insteek, kern en nazak zijn duidelijk te herkennen in het profiel. Het is niet duidelijk tot waar de
insteek doorloopt. De kern bestaat uit een uitgeholde boomstam die in vijf losse, iets bekapte
houtdelen in de kern is geplaatst. De Diameter van de bekisting was op het breedste punt 1,00 m.
Er zijn in de waterput losse delen en reparatieplanken aangetroffen. Vondsten komen uit de insteek
en de kern.
Datering
W2504 oversnijdt H2507 dat in de late 8e of 9e eeuw wordt gedateerd. De waterput dateert daarom
op z’n vroegst uit de 9e eeuw. Het aardewerk uit de waterput sluit hierbij aan.
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W2505
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S223.20
: 4,20 m
: 2,80 m onder vlak (9,56 m +NAP)
: vanaf 1,40 m onder vlak (10,92 m +NAP)
: B-566
: BOXR-07-7-0173, 0174, 0179, 0188, 0189, 0193 t/m 0200
: er is slak, natuursteen, dierlijk bot en aardewerk aangetroffen (vnrs 6686 en
6687). Er zijn twee zadenmonsters (vu7; vnr 6571 en vu8; vnr 6572) en twee
houtmonsters genomen (vnr 7159 en vu9; vnr 6573).

Dwarsdoorsnede van W2505.

Constructie
De bekisting van de waterput bestond uit een uitgeholde boomstam in vier delen. Deze had een
Diameter van 90 cm. Aan de onderkant (binnenkant) van de ton is een kleine binnenring van
aangepunte plankjes aangetroffen welke schuin tegen de buitenring geplaatst was. De planken
waren van elzenhout en eikenhout. Er zijn vondsten gedaan in vu1 en 2, die de bovenkant vormen
van de kern en de insteek.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak en hoort bij H2507 (datering eind 8e/9e eeuw). In de grond waarmee
de put is gedempt bevond zich badorfaardewerk, dat in de Karolingische tijd wordt gedateerd. Het
feit dat ook harder gebakken badorfaardewerk aanwezig is, dateert het dempen mogelijk later in de
Karolingische tijd. De put zal ook in deze periode in gebruik zijn geweest, mogelijk door de
bewoners van H2507.

W2506
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S224.151, S224.57
:2m
: 2,30 m onder vlak (10,06 m +NAP)
: vanaf 1,90 onder vlak (10,46 m +NAP)
: S151 is gelijk aan S57 op vlak 1.
: B-575
: BOXR-07-5-0272 t/m 0281
: er is slak aangetroffen (vnr 6688) en er is een pollenmonster genomen (vu10;
vnr 6631). Daarnaast is een houtmonster genomen van de boomstamput (vu1;
vnr 7161).
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Constructie
In profiel zijn een duidelijke insteek en kern te onderscheiden met daarboven een nazak. De
bekisting van de waterput bestond uit een constructie van meerdere rechtopstaande aangepunte
planken. De Diameter van de
houten kern was ongeveer 80 cm.
De enige vondst komt uit vu1, de
nazak.
Datering
De waterput ligt binnen de
plattegrond van B2506, maar de
relatieve ouderdom is niet
duidelijk. Op basis van de ligging
in het vroegmiddeleeuwse
nederzettingsareaal wordt de put
gedateerd tussen 700 en 950.
Dwarsdoorsnede van W2506.

W2507
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S228.1, S229.1
: 3,80 m
: 2,34 m onder vlak (9,94 m +NAP)
: vanaf 1,20 onder vlak (11,08 m +NAP)
: S1 uit put 228 loopt door in S1 van put 229.
: B-677
: BOXR-07-7-0213 t/m 0216, 0233 t/m 0236, 0248 t/m 0250
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen in de waterput (vnrs 6049, 6577,
6586). Er zijn een zadenmonster (vu6; vnr 6592) en een houtmonster genomen
(vu7; vnr 6591).

Constructie
De insteek, kern en nazak zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. De insteek liep niet helemaal
door tot onder de kern. De bekisting bestond uit een uitgeholde eikenhouten boomstam (Diameter:
86 cm). Hout is tot een hoogte van 96 cm bewaard gebleven. Bovenaan de boomstam is een stuk
hout aangetroffen dat aan de buitenzijde van de boomstam geplaatst was. Het is niet zeker of het
hier gaat om een reparatie. Er zijn alleen vondsten gedaan in de nazak.
Datering
Het aardewerk uit de nazak dateert uit de laat-Merovingische en Karolingische tijd. De put kan dus
in gebruik zijn geweest in de laat-Merovingische tijd, maar ook in de vroeg-Karolingische tijd.

W2508
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S229.15, S233.15
: 2,90 m
: 3,30 m onder vlak (9,05 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak (10,35 m +NAP)
: S15 uit put 229 is hetzelfde S233.15.
: B-677
: BOXR-07-7-0103, 0208 t/m 0212, 0220, 0221, 0229 t/m 0232
: er is aardewerk, bouwkeramiek en natuursteen aangetroffen (vnrs 6575, 6576,
6584). Er zijn twee zadenmonsters (vu10; vnr 6583 en vu12; vnr 6582) en een
houtmonster genomen (vu14; vnr 6585).
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Constructie
In profiel is een duidelijke insteek en kern te onderscheiden. Een nazak ontbreekt. De bekisting
bestaat uit een uitgeholde boomstam (eik met een Diameter van ca, 60 cm). Het hout is tot een
hoogte van 1,20 m bewaard gebleven. Er zijn zowel vondsten gedaan uit de kern als uit de nazak.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak. Aardewerk uit de insteek dateert uit de laat-Merovingische tijd. Op
het terrein had dus al bewoning plaatsgevonden voordat de put werd aangelegd. Bij de aanleg van
het vlak is ter hoogte van de waterput paffrathaardewerk gevonden (vnr 6575). Het is niet bekend
of dit uit de insteek of de kern afkomstig is (of eventueel nazak die mogelijk op een dieper niveau
niet meer zichtbaar was). Op basis hiervan kan worden verondersteld dat de put in de (late) 9e
eeuw functioneerde en dat het laatste deel van de put in de 10e eeuw is dichtgeraakt.

W2509
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S229.17
: 3,70 m
: 2,80 m onder vlak (8,91 m +NAP)
: vanaf 1,50 m onder vlak (10,21 m +NAP)
: tijdens couperen vanaf vlak 3 begon de waterput in te storten. Documentatie
d.m.v. detailfoto’s en een dieptemaat.
: B-677
: BOXR-07-7-0237 t/m 0247
: er is metaal, natuursteen en aardewerk aangetroffen (vnrs 6579, 6587, 6588,
6589, 6625). Er zijn een zadenmonster (vu5 vnr 6590) en een houtmonster
genomen (vu6 vnr 6593). Uit deze waterput zijn botanische resten geanalyseerd.

Constructie
Er is een insteek aangetroffen waarvan het niet duidelijk is geworden tot hoever deze doorliep. De
bekisting bestond uit een uitgeholde boomstam (Diameter 71 cm) die aan de binnenkant geheel
bekleed leek te zijn met kleine paaltjes. Deze paaltjes konden helaas niet goed gedocumenteerd
worden. Boven de kern was een nazak gevormd. Er zijn vondsten gedaan uit de nazak en de kern.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak. In de insteek bevindt zich Romeins aardewerk en in de nazak
Karolingisch aardewerk (Mayen). De put kan zowel in de laat-Merovingische als de Karolingisch tijd
in gebruik zijn geweest.

Dwarsdoorsnede van W2509.
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W2510
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S229.19
: 3,10 m.
: 2,16 m vanaf vlak 3 (10,11 m +NAP)
: vanaf: 1,20 m vanaf vlak 3 (11,07 m +NAP)
: B-677
: BOXR-07-7-0251 t/m 0257
: er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, keramisch
bouwmateriaal, natuursteen (fragmenten maalsteen), slak, verbrande klei en bot
(vnrs 6594 t/m 6597). Vnr 6595 komt uit de insteek, vnrs 6594, 6596 en 6597 uit
de kern. Er zijn twee houtmonsters (vu1; vnr 6578 en vu6; vnr 6705) en een
zadenmonster genomen (vu4; vnr 6598, kern). Uit deze waterput zijn botanische
resten geanalyseerd.

Constructie
In profiel is duidelijk een insteek en een kern te zien. De bekisting wordt gevormd door een
uitgeholde boomstam (eik, Diameter 70 cm en nog 90 cm hoog). Er zijn vondsten gedaan in zowel
de insteek als de waterputkern.
Datering
De put ligt vrij in het vlak. In de insteek van deze waterput bevonden zich twee randfragmenten
Karolingisch kogelpotaardewerk en een randfragment van pottype W XIVA te dateren tussen ca.
675 en 725/750 en een klein fragment van een maalsteen (vnr 6595). In de grond waarmee de put
is gedempt bevond zich ook Karolingisch aardewerk. Dit materiaal bevond zich bovenin de kern. De
put heeft in de Karolingische tijd gefunctioneerd (725/750-850).

W2511
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S229.22
: 3,60 m
: 2,30 m onder vlak (9,93 m +NAP)
: vanaf 1,21 m onder vlak (11,02 m +NAP)
: B-677
: BOXR-07-7-0259 t/m 0264
: er is aardewerk, metaal, natuursteen en bot aangetroffen (vnrs 6599, 6692,
6694). Er zijn een zadenmonster (vu8; vnr 6693) en een houtmonster genomen
(vu6; vnr 6707).

Constructie
In de coupe zijn een insteek kern en nazak te onderscheiden. De bekisting bestaat uit een
uitgeholde boomstam (eik, grootste Diameter 110 cm). De boomstam was nog tot een hoogte van
1,10 m bewaard gebleven. Er zijn alleen vondsten gedaan in de kern van de waterput.
Datering
De put ligt vrij in het vlak. Onderuit de kern komt een sterk gefragmenteerd scherfje Romeins
aardewerk. Bij het dempen van de put is bovenin de put een scherf van een pot uit Mayen en een
scherf van een pot met een grijs baksel van onbekende herkomst terechtgekomen. De waterput zal
in de laat-Merovingische of (vroeg-) Karolingische tijd zijn gebruikt.
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W2512
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers

: S233.3
: 2,50 m.
: 2,35 m vanaf vlak 3 (9,85 m +NAP)
: onbekend
: bodem niet goed in te meten in verband met instorten en water.
: B-552
: BOXR-07-6-0118 t/m 0120, 0123, 0124, 0128 t/m 0133

Constructie
Tot op de diepte waarop gedocumenteerd kon worden voordat de coup instortte waren de insteek,
kern en nazak al wel te herkennen. Vanaf vlak 4 is een bekisting gevonden, deze was grotendeels
vergaan. Onder in de kern zijn aangepunte planken aangetroffen. Het verband tussen de
aangetroffen houten planken is niet goed waargenomen in verband met toestromend water.
Datering
Op basis van de ligging in het vroegmiddeleeuws nederzettingsareaal wordt de put gedateerd
tussen 700 en 950.

W2513
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S233.9
: 2,30 m
: 1,95 m vanaf vlak 3 (10,41 m +NAP)
: vanaf 1,00 m vanaf vlak 3 (11,47 m +NAP)
: B-551
: BOXR-07-6-0116, 0117, 0121, 0122, 0125 t/m 0127, 1158, 1159
: er is aardewerk, natuursteen, slak en bot aangetroffen (vnrs 6302, 6504). Er zijn
een zadenmonster (vu5; vnr 6503) en een houtmonster genomen (vnr 7160).

Constructie
In profiel zijn duidelijk de insteek en de kern te onderscheiden. De bekisting bestaat uit twee (delen
van) uitgeholde boomstammen. De bovenste heeft een Diameter van 70 cm, de onderste een
Diameter van 65 cm. De insteek liep door tot iets boven de onderkant van de kern. De
boomstammen zijn op hetzelfde moment geplaatst (het betreft geen reparatie). Er zijn vondsten
gedaan in de bovenste vullingen van de kern en de insteek.
Datering
De put ligt vrij in het vlak. In de insteek is laat-Merovingisch aardewerk aangetroffen (vnr 6302). De
put zal hebben gefunctioneerd in de (vroeg-) Karolingische tijd.

Dwarsdoorsnede van W2513.
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W2515
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S238.43
: 2,20 m
: 2,00 m vanaf vlak 3 (10,31 m +NAP)
: B-554
: BOXR-07-6-0102 t/m 0112
: er is natuursteen, aardewerk, metaal en vuursteen aangetroffen (vnr 6502).

Constructie
In de coup zijn duidelijk een insteek en een kern te zien. De insteek loopt door tot onder de kern.
Van de bekisting is alleen nog een aftekening te zien van het vergane hout. Vermoedelijk was dit
ook een boomstamwaterput. De Diameter van de kern was 50 cm. Alle vondsten komen uit de
bovenste vulling van de kern waar ook houtskool aangetroffen was. Deze waterput oversnijdt kuil
S44 (zonder vondsten).
Datering
De waterput ligt naast H2510 met een einddatering rond 725/750. Beide hebben mogelijk
tegelijkertijd gefunctioneerd. Bovenin de put bevond zich een fragment (laat) badorfaardewerk. De
put heeft vermoedelijk vóór ca. 800 gefunctioneerd. Op basis van de aardewerkdateringen kan niet
met zekerheid worden gezegd dat H2510 en W2515 tegelijkertijd hebben gefunctioneerd, maar het
kan ook niet worden uitgesloten.

W2516
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen

Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S302.55, S302.56, S302.88
: maximaal 5 m
: minimaal 1,50 vanaf vlak 3 (10,73 m +NAP)
: de waterput stortte tijdens het couperen in, waardoor geen coupetekening kon
worden gemaakt (alleen een schets). De documentatie van de waterput bestaat
daarom uit foto’s en een tussen-vlaktekening. De put is getekend op vlak 3 als
S88.
: B-670
: BOXR-07-7-0656 t/m 0666
: vondsten bestaan onder andere uit aardewerk, bot, natuursteen (grote delen
van een maalsteenloper en ligger), verbrande klei en slak (vnrs 6944, 6945,
7034, 7035, 7039). Er zijn een zadenmonster (vu7; vnr 7037) en een houtmonster
genomen (vu4; vnr 7038).

Constructie
Het is onbekend hoe de waterput precies opgebouwd was. De put lijkt in een later stadium
uitgegraven. Een reden om dit te denken is dat er geen (hout) constructie meer aanwezig was, er
zijn alleen twee losse houtdelen aangetroffen. De waterput heeft drie spoornummers gekregen. Op
vlak 2 zijn S55 en S56 als afzonderlijke sporen benoemd. Bij het couperen bleek het om een
waterput te gaan die S88 is genoemd.
Datering
De waterput oversnijdt H2517 dat in de laat-Karolingische tijd buiten gebruik is geraakt. Onder de
vondsten bevindt zich Karolingisch kogelpotaardewerk. De put moet op basis van de oversnijding
en het aardewerk dateren uit de late 9e of 10e eeuw. Op basis van de aanwezigheid van de
maalsteenloper kan worden geconcludeerd dat de put in de loop van de 10e eeuw moet zijn dicht
geraakt.
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W2517
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S303.42
: 2,75 m
: 2,66 m vanaf vlak 3 (8,74 m +NAP)
: vanaf 1,40 m onder vlak 3 (10,00 m +NAP)
: B-670
: BOXR-07-7-0681 t/m 0687, 0689 t/m 0697, 1131, 1135
: er is verbrande klei, slak, aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnr 7080). Er
zijn een zadenmonster (vu5; vnr 7081) en een houtmonster genomen (vu4; vnr
7082).

Constructie
De insteek en kern zijn duidelijk te onderscheiden. De onderkant van de insteek bevond zich op
dezelfde hoogte als de onderkant van het hout. De boomstam had een Diameter van 80 cm. Het
hout was nog tot een hoogte van 1,20 m bewaard gebleven. De vondsten komen allemaal uit de
vulling boven de kern.
Datering
De put ligt vrij in het vlak. Het harder gebakken badorfaardewerk bovenuit de kern wordt in de laatKarolingische tijd gedateerd. De put zal daarom in de (laat-)Karolingische tijd hebben
gefunctioneerd. Mogelijk hebben de bewoners van H2504 gebruik gemaakt van deze put.

W2518
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S303.45
: 3,50 m
: 2,44 m vanaf vlak 3 (8,96 m +NAP)
: vanaf 1,40 m onder vlak 3 (10,00 m +NAP)
: B-670
: BOXR-07-7-0698 t/m 0703
: er is bot, slak, aardewerk, natuursteen en keramisch bouwmateriaal
aangetroffen (vnr 7083, bovenin kern). Daarnaast is een zadenmonster genomen
(vu6; vnr 7084).

Constructie
De insteek en kern zijn duidelijk te onderscheiden. De insteek liep tot aan de bovenkant van de
bewaard gebleven uitgeholde boomstam. Om de bekisting verder de grond in te werken, moet
grond vanuit de binnenkant van de put zijn weggehaald. De boomstam had een Diameter van 90
cm. Het hout was nog tot een hoogte van 1,02 m bewaard gebleven. Alle vondsten zijn afkomstig
uit de vulling boven de houten kern.
Datering
De waterput wordt oversneden door een paalkuil van B2507 (ongedateerd). In vnr 7083 bevinden
zich 35 scherven. Afgezien van twee fragmenten ruwwandig aardewerk betreft dit uitsluitend
handgevormd materiaal, waarbij slechts één typeerbaar randfragment zit, namelijk een rand van
het type H IC (schuin afgevlakt). Op dit fragment is een honingraatstempel te zien (datering
waarschijnlijk vanaf ca. 800). De put zal hebben gefunctioneerd in de 9e of 10e eeuw.

265

Structuurcatalogus

W2519
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S303.90
: 3,30 m
: 2,40 m onder vlak (10,07 m +NAP)
: vanaf 1,90 m onder vlak (10,57 m +NAP)
: B-670
: BOXR-07-7-0673 t/m 0679
: er zijn een aantal vondsten gedaan waaronder aardewerk, verbrande klei, slak,
natuursteen en bot (vnrs 6935, 7043). Er is een zadenmonster genomen (vu6; vnr
7044), daarnaast is een houtmonster genomen van de boomstam kern (vnr 7045:
50 cm hout).

Constructie
De insteek liep tot aan de bovenkant van de bewaard gebleven uitgeholde boomstam. Om de
bekisting verder de grond in te werken, moet grond vanuit de binnenkant van de put zijn
weggehaald. De uitgeholde boomstam van eikenhout had een Diameter van 1 m. Het hout was nog
tot een hoogte van minimaal 50 cm bewaard gebleven. Alle vondsten komen uit de vulling boven de
houten kern.
Datering
H2504 oversnijdt W2519. H2504 wordt gedateerd in de laat-Karolingische of Ottoonse tijd. De
vondsten bovenuit de put dateren zowel in de laat-Merovingische als Karolingische tijd. In totaal zijn
uit deze put 29 vroegmiddeleeuwse aardewerkfragmenten verzameld in twee vondstnummers (vnrs
6935 en 7043). Het betreffen acht fragmenten in Merovingisch baksel (gladwandig n=2; ruwwandig
oxiderend n=1; ruwwandig reducerend n=5) en elf fragmenten in Karolingische baksels
(Walberberg n=2; Mayen n=6; Badorf n=1; kogelpot n=2). Tien fragmenten zijn indetermineerbaar.
Aan slechts drie fragmenten kan een typering worden gegeven. Dit betreft één iets hol
bodemfragment van (waarschijnlijk) een W V in baksel w13, alsmede een rand van een type W IXA
in baksel w2 en een rand van een type W IIIB in baksel w12. Gezien de aanwezigheid van zowel
Merovingische als vroeg-Karolingische typen (W IX en W V) wordt voor waterput W2519 een
datering in de eerste helft van de 8e eeuw aangehouden. De put is waarschijnlijk in de (vroeg-)
Karolingische tijd gebruikt door de bewoners van H2505 of H2515.

W2520 t/m W2522 (cluster)
De Diameter van het gehele waterputcluster is NW-ZO 5,70 m en NO-ZW 3,30 m. In vlak 2 bestaat
het cluster uit drie sporen die spoornummers 15 (W2520), 16 en 17 (beide W2521) hebben
gekregen. Vanuit vlak twee zijn deze
sporen gecoupeerd (coupe A-B). Na het
couperen van deze sporen is een tweede
coupe gezet vanaf vlak 4 (coupe C-D).
Hierbij is een derde waterput W2522
(S22) tevoorschijn gekomen. De oudste
put is W2520, dan volgt W2522 en tot slot
W2521. Vu1 van S15 vormt de nazak
over W2520 en W2522. De vondsten
hieruit betreffen dus beide waterputten. In
deze vulling is aardewerk en slak
aangetroffen (vnr 7244).
De drie waterputten hebben een
uitgeholde boomstam als bekisting.
Fotonummers
0447
Vlaktekening van de drie waterputten uit het cluster
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: BOXR-07-5-0438 t/m
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W2520
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Vondsten

: S305.15
: minimaal 2 m
: 1,25 m vanaf vlak 4 (8,21 m +NAP)
: vanaf 0,50 onder vlak 4 (8,96 m +NAP)
: Behoort binnen waterputcluster.
: B-685
: er zijn alleen vondsten gedaan in vulling 1 van deze waterput. Aangezien deze
vulling de nazak vormt boven W2520 en W2521 geven deze vondsten geen
indicatie voor de waterput zelf.

Constructie
In de coupe is een insteek en een kern te zien. De uitgeholde boomstam had een Diameter van 60
cm. Hout is tot een hoogte van 75 cm bewaard gebleven.
Datering
Elkaar oversnijdende waterputten liggen vrij in het vlak. W2520 is de oudste van de drie
waterputten. De nazak boven W2520 en W2522 bevat alleen Merovingisch aardewerk. Mogelijk
betekent dit dat de oudste twee waterputten al in de laat-Merovingische tijd functioneerden.

Dwarsdoorsneden van W2520, 2521 en 2522.

W2521
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Vondsten

: S305.16, S305.17
: maximaal 4 m
: 2,12 m vanaf vlak 2 (10,05 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak 2 (11,17 m +NAP)
: behoort tot waterputcluster.
: B-685
: er is aardewerk en natuursteen gevonden (vu1; vnr 7243). Daarnaast is er een
zadenmonster genomen (vu2; vnr 7245).
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Constructie
In de coupe is een insteek en een kern te zien. De uitgeholde boomstam had een Diameter van 75
cm. Hout is tot een hoogte van 1,16 m bewaard gebleven. Bovenin bevindt zich een ondiepe nazak
waarin zich vondsten bevonden. De vondsten zijn alleen afkomstig uit deze nazak.
Datering
W2521 is de jongste van de drie putten. In de nazak bevindt zich laat-Merovingisch ruwwandig
aardewerk (dertien scherven). Gezien de relatieve datering moet de put echter in de (vroege?)
Karolingische tijd hebben gefunctioneerd.

W2522
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening

: S305.22
: minimaal 1,80 m
: 1,45 vanaf vlak 4 (8,01 m +NAP)
: vanaf 0 m onder vlak 4 (9,46 m +NAP)
: behoort tot waterputcluster.
: B-685

Constructie
In de coupe is een insteek en een kern te zien. De uitgeholde boomstam had een Diameter van 75
cm. Hout is tot een hoogte van 1,20 m bewaard gebleven.
Datering
Gezien de dateringen van W2520 en W2521 moet deze waterput hebben gefunctioneerd in de laatMerovingische of vroeg-Karolingische tijd.

W2523
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
het één spoor.
Tekening
Vondsten

: S310.40, S310.41
: 2,60 m
: 1,18 m (11,25 m +NAP)
: op vlak 1 zijn S40 en S41 afzonderlijk gedocumenteerd, naar beneden toe bleek
: B659
: aardewerk (vnr 7126).

Constructie
In de waterkuil zijn drie vullingen herkend. De kuil heeft een onregelmatig onderkant. Vondsten
komen alleen uit de bovenste vulling.
Datering
De waterkuil ligt vrij in het vlak. Datering dempen 750-900.

W2525
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S311.24
: 3,40 m
: 2,86 m onder vlak 3 (9,46 m +NAP)
: vanaf 1,20 m onder vlak 3 (11,12 m +NAP)
: B-659
: BOXR-07-7-0991 t/m 0998
: er zijn een zadenmonster (vu6; vnr 7137) en een houtmonster (vu7; vnr 7206)
genomen.

Boxmeer-Sterckwijck

Constructie
Het is een boomstamput die nog voor een groot deel geconserveerd bleek te zijn. De boomstam
was scheefgezakt (Diameter eikenboom ca. 50 cm). Er is een grote insteek aangetroffen die tot aan
de onderkant van de boomstam doorliep. Boven de kern was een nazak gevormd. Er is een
bewerkte pen gevonden van hazelaarhout (Corylus).
Datering
De put ligt nabij H2503 en H2503B die elkaar opvolgen en gedateerd worden tussen ca. 750 en
950.

W2526
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S311.71
:3m
: 2,30 m onder vlak (10,22 m +NAP)
: vanaf 1,20 m onder vlak (11,32 m +NAP)
: B-659
: BOXR-07-7-0980, 0981, 0983, 0985 t/m 0987, 0990
: er is aardewerk, slak en bot aangetroffen in de waterput (vnrs 7131 en 7136).

Constructie
In het profiel is een insteek en een kern te zien. De insteek reikt niet tot de onderkant van het hout.
Om de bekisting verder de grond in te werken, moet grond vanuit de binnenkant van de put zijn
weggehaald. In de kern bevond zich een boomstam met een Diameter van 70 cm en een lengte
van een m. De vondsten komen uit de bovenste vullingen van de insteek en de kern.
Datering
De put ligt binnen de plattegrond H2505 en is mogelijk jonger dan het gebouw. In de insteek
bevindt zich badorfaardewerk dat in de Karolingische tijd gedateerd wordt. Op basis hiervan kan de
put in de (laat-) Karolingische tijd worden gedateerd. Mogelijk hoort de put bij gebouw H2515.

W2527
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S312.24
: 4,50 m
: 2,80 m onder vlak (9,70 m +NAP)
: vanaf 1,60 m onder vlak (10,90 m +NAP)
: B-843
: BOXR-07-7-1008 t/m 1016
: er is aardewerk aangetroffen tijdens het couperen van de waterput (vnr 7141).
Er zijn een zadenmonster (vu8; vnr 7143) en een houtmonster genomen (vu6; vnr
7162).

Constructie
De insteek reikt tot aan de onderkant van de bekisting, een uitgeholde boomstam. De boomstam
heeft een Diameter van 60 cm. De boomstam was ingedrukt en scheefgezakt. Er was een grote
nazak over de waterput gevormd die bouwmateriaal bevatte. Er zijn vondsten gedaan in de nazak
en de kern van de waterput.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak ten noorden van H2503. In de nazak van de waterput bevond zich
mayen- en badorfaardewerk (750-900). De waterput zal in de Karolingische tijd hebben
gefunctioneerd.
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W2528
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S312.25
: 2,90 m
: 2,60 m (9,77 m +NAP)
: 1,80 m (10,57 m +NAP)
: B-843
: BOXR-07-7-1017 t/m 1022
: er zijn een zadenmonster (vu4; vnr 7147) en twee houtmonsters genomen (vu4;
vnrs 7148, 7184).

Constructie
De insteek reikte tot aan de onderkant van de bekisting, een uitgeholde boomstam (Diameter 76
cm). De boomstam was nog 80 cm hoog.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak ten noorden van H2503, tevens ligt de put niet zo ver van een aantal
hutkommen vandaan. Kan het betekenen dat de vondstloze put uit de vroegste fase van de
nederzetting dateert? Mogelijk uit de laat-Merovingische tijd? Juist omdat het op enige afstand van
de sporenconcentratie ligt, kan de put ook horen bij de fase waarbij opschuiving van de bebouwing
naar het oosten plaatsvindt, dus bij gebouw H2503B. De datering is dus onzeker!

W2529
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S312.26
: 4,80 m
: 2,68 m (9,84 m +NAP)
: 1,90 (10,62 m +NAP)
: B-843
: BOXR-07-7-0999 t/m 1007
: er is aardewerk, bot, vuursteen, en houtskool aangetroffen (vnrs 7139, 7145).
Daarnaast is er een zadenmonster genomen (vu4 vnr 7138).

Constructie
In profiel zijn een kleine nazak en een brede insteek te zien die reikt tot aan de onderkant van de
uitgeholde boomstam (Diameter 80 cm). De bekisting was scheef gezakt. Vondsten komen uit de
vulling boven de kern.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak ten zuiden van H2503. Op basis van het aardewerk kan de demping
in de late 9e of 10e eeuw worden gedateerd, mogelijk heeft de put ten tijde van H2503
gefunctioneerd (de tweede bouwfase).

W2530
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S317.5
: 3,20 m
: 1,90 m vanaf vlak 3 (10,02 m +NAP)
: 1,30 m vanaf vlak 3 (10,58 m +NAP)
: B-675
: BOXR-07-7-0705 t/m 0728
: er is aardewerk en slak aangetroffen (vnrs 6825, 6826). Vnr 6826 is afkomstig
uit de nazak.
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Constructie
De bekisting is uitgegraven waardoor er alleen nog een grote kuil met daaronder de resten van een
kern zijn aangetroffen. Deze kern is dichtgeslibd met vrijwel schoon zand.
Datering
Deze waterput wordt oversneden door waterput W2531 en is dus ouder. Vondsten uit de nazak
dateren uit de Karolingische tijd (na 725). De put kan in de laat-Merovingische/vroeg-Karolingische
tijd hebben gefunctioneerd.

W2531
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S317.21
:3m
: 2,10 m vanaf vlak 3 (9,72 m +NAP)
: vanaf 1,30 m onder vlak 3 (10,58 m +NAP)
: onderkant ingestort bij het doorzetten van de coupe.
: B-675
: BOXR-07-7-0705 t/m 0728
: er is een zadenmonster genomen (vu1; vnr 6827).

Constructie
Een insteek en een kern zijn in de coupe te zien. De kern was oorspronkelijk dieper dan de insteek.
Een bekisting is niet meer aanwezig. Deze waterput oversnijdt W2530.
Datering
Gezien oversnijding en datering van W2530 moet W2531 uit de Karolingische tijd dateren.

Dwarsdoorsneden van W2530 en W2531.

W2532
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S337.17
: 1,70 m
: 1,80 m onder vlak (10,62 m +NAP)
: vanaf 1,60 m onder vlak (10,82 m +NAP)
: B-695
: BOXR-07-7-1114 t/m 1123
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnrs 7280, 7281).

Constructie
De bekisting van deze waterput is uitgegraven, onderin zijn enkele stukken hout achtergebleven. In
de achtergebleven kuil zijn zes verschillende vullingen herkend. Vondsten zijn alleen afkomstig uit
twee vullingen die bij de nazak gerekend worden.
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Datering
De waterput ligt op het erf van H2519 en B2530. Aardewerk uit de nazak van de waterput dateert
uit de Romeinse tijd en laat-Merovingische tijd. Paalkuilen van gebouw 2530 bevatten geen
vondsten. Het jongste aardewerk uit paalkuilen van H2519 dateert na 725. De plattegrond wordt
daarom in de vroeg-Karolingische tijd geplaatst (twee kwart 8e eeuw?). Het is aannemelijk dat de
waterput ook in die periode geplaatst moet worden (hoewel niet is uitgesloten dat buiten het
opgegraven terrein, net ten westen van dit erf vroegere sporen, behorend tot een voorganger van
het erf, liggen

W2534
Put.spoor
Diameter
Opmerkingen

: S301.42
: 2,76 m
: Het spoor is niet gecoupeerd. Aard waterput is dus niet zeker. Ligt in nabijheid
van H2501.

W2535
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S119.68
: maximaal 2,45 m
: 2,20 m onder vlak (9,80 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-388 (put, vlak en detailtekening)
: BOXR-07-3-1580 t/m 1588, 1613 t/m 1618
: In de waterput is voornamelijk aardewerk en natuursteen (inclusief de zwerfkei)
aangetroffen (vnrs 5244, 5462 en 5463). Vnr 5463 komt bovenuit de kern en vnr
5462 uit de nazak. Er zijn een zadenmonster (overgang vu3 en 6; vnr 5481) en
houtmonsters doormiddel van acht genummerde segmenten van de boomstam
genomen (vnr 5482). Vnr 5481 is geanalyseerd op macroresten.

Constructie
Het betreft een boomstamput (eik, Diameter 75 cm). Voor het uithollen is de stam in de lengte
doormidden gekliefd. De twee uitgeholde delen zijn vervolgens weer aan elkaar bevestigd. Gaten
met een doorsnede van ca. 5 cm aan de zijkanten verraden de bevestigingswijze die bekend is van
waterputten die elders zijn opgegraven. In de gaten werden pennen gestoken en de beide
boomdelen werden aan elkaar bevestigd door bijvoorbeeld gevlochten wilgentenen om de pennen
te draaien. Dit was voldoende omdat de uitgeholde stam verder ingeklemd werd door grond. Aan
de onderzijde van de boomstam zijn duidelijke kapsporen aanwezig. Plankjes die aan de
bovenzijde rondom de stam zijn geplaatst wijzen mogelijk op een reparatie.
Datering
De put ligt in het vol-/laatmiddeleeuwse nederzettingsareaal vlakbij de gebouwen H2011, H2012 en
H2014. Deze drie gebouwen worden gedateerd in de Volle Middeleeuwen. Vondsten uit de
bovenzijde van de kern en de nazak dateren het dempen van de put. De jongste materiaal betreft
een scherf hunnenschansaardewerk. Dit wordt in de late 9e en vroege 10e eeuw gedateerd. De
overige scherven dateren uit de Karolingische tijd. Het is een relatief vroege datering voor dit deel
van de nederzetting. Het blijkt echter dat verspreid over het terrein niet alleen enkele gebouwen
aanwezig zijn uit die vroege periode, maar ook op enige afstand daarvan enkele
vroegmiddeleeuwse (10e-eeuwse) waterputten.
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W2536
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S115.11
: 3,10 m
: 2,10 m onder vlak (10,12 m +NAP)
: vanaf 0,90 m onder vlak (11,02 m +NAP)
: B-383 (inclusief vlaktekening)
: BOXR-07-3-1552 t/m 1568
: er zijn enkele fragmenten aardewerk, tefriet (complete ligger van een
maalsteen) en bot aangetroffen (vnrs 5174, 5447, 5448 en 5450). Er zijn drie
monsters genomen: een zadenmonster (vu4; vnr 5449), een houtmonster van het
best geconserveerde boomstamdeel en een houtmonster van de overige
boomstamdelen (vnr 5478). Vnr 5449 is geanalyseerd op macroresten.

Constructie
De insteek van deze waterput loopt door tot onder de bekisting. De bekisting is een uitgeholde
boomstam die in zes delen in de kern is geplaatst. Er zijn duidelijke kapsporen aan de onderzijde
(buitenzijde) van de houtdelen te zien. De Diameter van de boomstam was minimaal 1,20 m en
was nog voor een m in de hoogte bewaard gebleven. Boven de waterput was een nazak gevormd.
Binnen de houten constructie is een vrijwel complete maalsteen van tefriet aangetroffen.
Datering
Aardewerk uit deze waterput is lastig te dateren.
Tussen het materiaal bevinden zich bijvoorbeeld
enkele scherven die zowel gedetermineerd kunnen
worden als laat-Badorf of vroeg of eventueel later
pingsdorfaardewerk, de datering kan dan uiteen
lopen van de late 9e eeuw tot in de 11e of 12e eeuw.
Een rand van een kp-kog-10 heeft een datering
tussen 750 en 1000. Indien de datering van de
verschuiving van de bewoning van noordoost naar
noordwest in de loop van de 9e eeuw wordt
meegewogen, komen we uit op een datering in de
late 9e of 10e eeuw.
Een maalsteen in de kern van W2536.

W2537
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S115.14
: 1,50 m
: 1,90 m onder vlak (10,10 m +NAP)
: vanaf 1,90 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-384 (profiel en vlak tekening)
: BOXR-07-3-1537 t/m 1551
: er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, metaal, en een
fragment vuursteen (vnrs 5177, 5440 t/m 5443). Er zijn een aantal monsters
genomen: ten eerste zijn van beide boomstamstructuren houtmonsters
verzameld. Eén van de bovenste (vnr 5435) en één van de onderste (vnr 5436).
De rest van de boomstamdelen is onder één vondstnummer meegenomen en
opgeslagen (vnr 5479). Ten slotte is er een zadenmonster genomen (vu6; vnr
5437).

Constructie
De onderkant van de insteek bevindt zich ter hoogte van de onderkant van het hout. De bekisting
bestond uit twee (gedeeltelijk) over elkaar heen geplaatste boomstammen van eikenhout. De
onderste en kleinste boomstam had een Diameter van 70 cm, de daarboven gelegen boomstam
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had een Diameter van 80 cm. Door slechte conservering is niet op te maken of het om twee fasen
gaat, of dat bij de bouw al twee boomstammen op elkaar zijn geplaatst. Op beide boomstammen
zijn aan de onderzijden kapsporen aangetroffen. Er zijn geen pen/gat verbindingen aangetroffen.
Bovenin bevond zich een nazak. De waterput wordt oversneden door kuil S69.
Datering
In deze put bevindt zich met zekerheid vroegmiddeleeuws aardewerk, waaronder handgevormd
aardewerk en een bolpot (WIII) van badorfaardewerk. Daarnaast bevindt zich ook in deze put een
scherf die kan worden gedetermineerd als (laat)badorf of als pingsdorfaardewerk. Omdat met
zekerheid vroegmiddeleeuws aardewerk aanwezig is, wordt aangenomen dat de waterput in de
late 9e of vroege 10e eeuw is gedempt en in de 9e eeuw functioneerde.

W2539
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen

Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S367.125, S376/427
: 3,80 m
: 0,48 m vanaf vlak 3 (10,57 m +NAP).
: in werkput 376 was de waterkuil pas vanaf vlak 2 zichtbaar. Toen in het profiel
duidelijk werd dat er sprake was van een waterkuil, waarvan de kern zich voorbij
het profiel bevond is de coupe dichtgegooid en opnieuw gecoupeerd in put 367
als S125.
: B-790 (coupetekening), B-744 (profieltekening)
: BOXR-07-9-0131, 0132, 0136, 0137
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnr 7630).

Constructie
In de waterkuil zijn drie verschillende vullingen herkend. Vu1 en vu2 bevatten ijzer- en
mangaanconcreties. De vondsten komen uit vu2, welke de onderste vulling is.
Datering
De waterkuil wordt oversneden door WG2001 (1300-1450) en diverse kuilen. De waterkuil moet
daarom relatief vroeg zijn. In de waterkuil is een scherf badorfaardewerk en een groot aantal
scherven van een vroege pingsdorf pot en twee scherven kogelpotaardewerk gevonden die de
relatief vroege datering bevestigen. Vermoedelijk dateert de waterkuil uit de 10e eeuw.

W2540
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S367.137, S376.428
: 1,10 m
: 0,18 m vanaf vlak 3 (10,95 m +NAP)
: vanaf vlak 3 (10,77 m +NAP)
: In werkput 376 was de waterput nog niet als zodanig herkend. Het spoor is
gecoupeerd in werkput 367 vanaf vlak 3, nadat W2035 was gecoupeerd.
: B-787 (coupetekening), B-744 (profieltekening)
: BOXR-07-9-0133 t/m 0135
: er is aardewerk aangetroffen in de waterput (vnr 7631). Uit de kern is een
zadenmonster genomen (vu1; vnr 7680).

Constructie
De bekisting bestaat uit een boomstam waarvan in hoogte slechts enkele centims bewaard zijn
gebleven (Diameter van overgebleven deel 62 cm). Dit deel was bovendien zozeer vermolmd dat
het niet geschikt was voor een houtmonster. Vondsten komen uit de insteek van de waterput.
Datering
De waterput wordt oversneden door WG2001 (1300-1450). Op basis van de aanwezigheid van één
scherf paffrathaardewerk kan de put niet nauwkeuriger dan tussen 900 en 1100 worden gedateerd.
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3.6

Volle- Late Middeleeuwen

W2001
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S237.87, S233.65
: 3,60 m
: 2,00 m onder vlak (10,45 m +NAP)
: vanaf 1,10 m onder vlak (11,35 m +NAP)
: S87 (put 237) is gelijk aan S233.65.
: B-677
: BOXR-07-7-0265 t/m 0268, 0270 t/m 0285
: Er is voornamelijk aardewerk en daarnaast natuursteen aangetroffen in de
waterput (vnr 6701 t/m 6703, 6706). Er zijn een zadenmonster (vnr 6704) en een
houtmonster genomen uit vulling 8; vnr 6708).

Constructie
Een insteek, kern en nazak zijn goed te onderscheiden. De insteek liep door tot ongeveer 10 cm
boven de onderkant van de kern. De bekisting bestond uit een uitgeholde boomstam (eik, Diameter
van 60 cm). Vondsten komen uit de bovenste vullingen van de insteek en de nazak.
Datering
De put ligt vrij in het vlak binnen het nederzettingsareaal dat hoofdzakelijk uit de Vroege
Middeleeuwen dateert. In de insteek aan de zuidkant is pingsdorfaardewerk en maaslands wit
aangetroffen met een datering na 1050. Het betreft een late datering ten opzichte van de rest van
de sporen in dit deel van het onderzoeksgebied. In de insteek aan de noordzijde is
kogelpotaardewerk gevonden met een ruime datering tussen 750 en 1200. In de vulling van de
kern van de put is een scherf van een laat-Merovingische pot gevonden (knikwandaardewerk).
Afgaand op het jongste materiaal moet de put na 1050 zijn aangelegd. Lijkt laat, maar er zijn meer
‘late’ scherven in deze hoek aangetroffen. Het type bekisting is lang toegepast, tot in de 13e/14e
eeuw.

W2002
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S310.113
: ca.5 m
: 2,20 m onder vlak 3 (9,85 m +NAP)
: vanaf 1,25 m onder vlak 3 (10,80 m +NAP)
: B-659
: BOXR-07-5-0397 t/m 0400, BOXR-07-7-0971, 0973 t/m 0979
: Er is voornamelijk aardewerk aangetroffen, daarnaast is een bijzondere metalen
vondst gedaan uit de vulling boven de kern (vu 1), namelijk een vogelfibula (vnr
6995, 7128). Er zijn een zadenmonster (vu9; vnr 7129) en een houtmonster
genomen (vu8; vnr 7130). Vnr 7127 komt uit de insteek.

Constructie
In het profiel zijn de insteek en de kern goed te onderscheiden. De
insteek loopt aan één zijde door tot de onderkant van de kern. De
bekisting van de put is een uitgeholde boomstam waarvan de binnenkant
met planken versterkt is (Diameter ca. 70 cm). Vondsten komen uit de
bovenste vullingen van de kern en de insteek.
Vogelfibula (vnr 6995) uit waterput W2002.

Datering
De put ligt vrij in het vlak binnen het nederzettingsareaal dat hoofdzakelijk uit de Vroege
Middeleeuwen dateert. Uit de insteek komt echter onder andere elmptaardewerk op basis waarvan
het aanleggen van de put in de 12e eeuw moet worden gedateerd. Het is derhalve een ‘late’ put
voor het voornamelijk vroegmiddeleeuws nederzettingsareaal.
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W2003
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S116.18
: 1,20 m
: 1,40 m onder vlak (10,65 m +NAP)
: vanaf 1,10 m onder vlak (10,95 m +NAP)
: B-386 (profiel en vlaktekening)
: BOXR-07-3-1573 t/m 1579
: vondsten zijn per vulling verzameld en beperken zich tot aardewerk en
natuursteen (vnrs 5257, 5329, 5453, 5456 t/m 5458, 5627). Er zijn twee
zadenmonsters genomen (vu8; vnr 5461 en vu5; vnr 5460).

Constructie
De bekisting van de put bestond uit vlechtwerk (30
cm). Buiten dit vlechtwerk was een cirkel van
dertien staken aanwezig met een Diameter van
1,20 m. Hierbuiten was een smalle insteek
aanwezig.
Mogelijk
vertegenwoordigen
de
constructies twee fasen van gebruik, waarin in
beide gevallen sprake was van een bekleding van
de binnenkant van de put met vlechtwerk. Het is
echter niet uitgesloten dat het buitenste
vlechtwerk is geplaatst als grondkering ten tijde
van het aanleggen van de waterput. Bovenin was
een nazak aanwezig.
Datering
In de vulling tussen de eerste en de tweede fase
vlechtwerk bevonden zich twee scherven waarvan
niet met zekerheid kan worden gezegd of het
badorf- dan wel pingsdorfaardewerk betreft. In de
vulling direct boven de tweede fase vlechtwerk
bevond zich enkele scherven protosteengoed die
het einde van de put dateren tussen 1200-1250.
W2003.

Cirkel van staken rond de insteek van waterput

W2004
Put.spoor
: S116.21
Diameter
: 2,30 m
Diepte
: 1,24 m onder vlak (10,76 m +NAP)
Hout
: vanaf 1,00 m onder vlak (11,00 m +NAP)
Tekening
: B-385 (profiel en vlaktekening)
Fotonummers
: BOXR-07-3-1570 t/m 1572
Vondsten
: vondsten uit deze waterput beperken zich tot enkele aardewerkfragmenten en
stukken
natuursteen (vnrs 5262, 5454, 5455). Daarnaast is een houtmonster
genomen (vu5; vnr 5452).
Constructie
De acht paaltjes die min of meer in een cirkel stonden in de kern van de put wijzen op de
aanwezigheid van vlechtwerk. De twijgen waarmee gevlochten was, waren echter verdwenen. Eén
paaltje bleek redelijk geconserveerd en aan de onderzijde werden kapsporen aangetroffen.
Bovenin bevond zich een diepe nazak.
Datering: Het aardewerk wijst op een einddatering van 1175-1250.
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W2005
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S119.56
: Ongeveer 2,00 m
: 1,50 m onder vlak (10,50 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-387 (profiel, vlak en detailtekening)
: BOXR-07-3-1596 t/m 1612
: in de vullingen zijn voornamelijk fragmenten aardewerk aangetroffen (vnrs 5305,
5468, 5467). Daarnaast is in de bovenste vullingen verbrande klei aangetroffen.
Er is een aantal monsters verzameld, ten eerste een zadenmonster (vu7 vnr
5469) en ten tweede negen genummerde houtsegmenten van de constructie
(eik). Onder deelnummer 9 vallen de meeste losse delen die binnen en buiten de
hoofdconstructie zijn geplaatst (vnr 5480). Een pen en wat extra houtmonsters
zijn eveneens als eikenhout gedetermineerd.

Constructie
De bekisting bestond in de basis uit een uitgeholde
boomstam die in vijf delen in de kern is geplaatst (Diameter
46 cm). Op de overgang van het ene deel naar het andere
zijn extra stukken hout toegepast, vrijwel overal zowel aan
de binnen- als de buitenkant van de wand. Bij één overgang
zijn in de extra geplaatste stukken hout een pen en gat
aangetroffen. Deze vormden het verbindende element
tussen de twee delen. De insteek liep door tot de onderkant
van het hout.
Verschillende onderdelen van boomstamput W2005 in het vlak.

Datering
De waterput wordt oversneden door H2014, een gebouw dat dateert uit de 12e eeuw. De waterput
zal vermoedelijk uit de 11e/12e eeuw dateren.

W2008
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Vondsten

: S125.30
: Ongeveer 2 m
: 0,95 m onder vlak (10,93 m +NAP)
: B-297
: Er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, keramisch
bouwmateriaal, verbrand bot, natuursteen en metaal (vnrs 4001, 4003, 4004,
4391, 4414).

Constructie
Deze waterkuil heeft twee vullingen. De eerste vulling loopt komvormig naar beneden. Onder deze
vulling hangt de tweede vulling die spitser dan de eerste naar beneden loopt. Er zijn vondsten
gedaan uit beide vullingen.
Datering
Vondstmateriaal wijst op een gebruik van de waterkuil in de 12e eeuw.
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W2009
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S125.50
: 2,65 m
: 0,83 m vanaf vlak 3 (10,52 m +NAP)
: B-253
: BOXR-07-2-1205, 1206
: De palen uit de onderste vulling hadden geen onderlinge verbinding en zijn als
vondst geborgen (vnr 4495). Een van de houtmonsters is als Els (Alnus)
gedetermineerd.

Constructie
De bekisting van de waterput bestaat uit rechtop staande aangepunte planken (1 x 1 m.).
Datering
In de kuil zelf bevinden zich drie scherven kogelpotaardewerk; de waterkuil is jonger dan H2021
(laatste kwart 12e eeuw). Datering waterkuil vermoedelijk eind 12e/begin 13e eeuw.

W2010
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Vondsten

: S125.70
: 2,60 m
: 0,60 m onder vlak (11,23 m +NAP)
: B-300
: Er zijn verschillende vondsten verzameld waaronder aardewerk- en
natuursteenfragmenten (vnrs 3997, 4392, 4393).

Constructie
In deze waterkuil zijn drie verschillende vullingen herkend. Vondsten komen uit de bovenste twee
vullingen. In de onderste laag zijn ijzer- en mangaanconcreties aangetroffen.
Datering
Er is zowel vroeg- als laatmiddeleeuws aardewerk aanwezig. Bepalend voor de einddatering is pipot-4 met een datering tussen 1050 en 1125.

W2011
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen

Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S127.194, S127.193
: 2,60 m
: 1,07 m onder vlak (10,80 m +NAP)
: onbekend
: de put is tijdens het couperen ingestort, waardoor geen tijd was om de
constructie te tekenen, noch te fotograferen. Er is alleen een dieptemaat
genomen van de onderkant.
: geen
: BOXR-07-2-1403, 1404
: er is natuursteen, bot, aardewerk, keramisch bouwmateriaal, vuursteen, en slak
aangetroffen (vnrs 5289, 5668, 5669). Daarnaast is er een houtmonster genomen
(vnr 5670).

Constructie
De waterput bevatte oorspronkelijk een houten constructie, maar door instorting tijdens couperen
kon deze niet worden geduid. De waterput wordt oversneden door W2012. De insteek is S127.193.
Datering
Bepalend voor de datering is het fragment van een pi-pot-4 (1050-1125).
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W2012
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S127.195
: 1, 70 m
: 0,93 m onder vlak (10,94 m +NAP)
: B-355
: BOXR-07-3-1533, 1534
: Er is aardewerk en bot aangetroffen (vnrs 5286, 5287).

Constructie
Het betreft een waterkuil met drie vullingen. In vulling 2 zijn schelpresten aangetroffen en in de
onderste vulling bevond zich relatief veel houtskool. Vondstmateriaal komt uit de bovenste vulling.
Datering
W1212 is oversnijdt W2011. Waarschijnlijk dateert de kuil uit de periode 1100-1250.

W2013
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S131.26, S131.299, S131.300
: maximaal 4 m
: 1,40 m vanaf vlak 4 (10,43 m +NAP)
: vanaf 0,60 m onder vlak 4 (11,20 m +NAP)
: B-270 (bovenaanzicht en profiel), B-294 (profiel tekening)
: BOXR-07-4-0186 t/m 0188, 0264, 0265, 0267 t/m 0298, 0302, 0303, BOXR-071-0936 t/m 0948
: er is aardewerk, metaal, vuursteen, natuursteen, slak en botfragmenten (van
een paard) aangetroffen (vnrs 4308, 4573, 4729 t/m 4732, 4814 t/m 4816, 4818,
4819, 4824, 5086). Er is een houtmonster genomen van de binnenste boomstam
(vnr 4836). Uit de binnenste vulling van de kleinere boomstam is een
zadenmonster genomen (S26; vnrs 4817, 4822, 4823). Het hout van de waterput
was tijdens het opgraven gebroken in verschillende onderdelen, de losse delen
hebben elk een vondstnummer en volgnummer gekregen (S300; vnrs 4825 t/m
4830, S299; vnrs 4820, 4831 t/m 4837).

Dwarsdoorsnede van W2013.

Constructie
W2013 was opgebouwd uit twee uitgeholde eiken boomstammen. Het hout van S299 bestond uit
één stuk. De binnenste boomstam (S300) bestond uit twee onderdelen (van dezelfde boom) die bij
elkaar werden gehouden doormiddel van twee houten pinnen die aan elkaar waren gebonden met
gevlochten twijgen (Diameter boom ca. 95 cm). Beide boomstammen waren aan de onderkant
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bekapt met een bijl. De vulling van de putschacht boven het hout bestond uit redelijk homogeen
grijs ziltig zand en bevatte relatief veel botfragmenten (paard) en aardewerk. Dit doet vermoeden
dat de put opzettelijk is gedicht met materiaal van de nederzetting.
Datering
Bepalend voor de einddatering is het fragment van een kan van Zuid-Limburgse waar: 1200-1250.

W2014
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen

Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S131.272, S131.301, S131.302, S131.303
: 2,90 m
: 1,75 m vanaf vlak 3 (9,85 m +NAP)
: vanaf 0,70 m onder vlak 3 (11,30 m +NAP)
: de combinatie van de reparatie en het ontbreken van vondstmateriaal duidt op
een kort gebruik van de waterput. Verschillende houtdelen hebben aparte
spoornummers gekregen.
: B-271
: BOXR-07-4-0260 t/m 0263, 0266, 0306 t/m 0314
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen in de waterput (vnrs 4752, 4753,
5100, 5101). Al het hout is verzameld (S272; vnr 5042, S301; pen uit pen-gat
verbinding vnr 6120, reparatieplank vnr 5024, S302; vnr 5041, S303; vnrs 5025
t/m 5031). Uit de onderste vulling binnen het hout is een zadenmonster genomen
(S303; vnr 5040).

Constructie
De bekisting van de waterput bestond uit een uitgeholde boomstam (eik, Diameter 68 cm). De put
is in een latere fase gerepareerd. Er was een plank bevestigd over een opening in het hout door
middel van zes houten pinnen. Tevens waren er twee horizontale inkepingen te zien op het hout
waar een gevlochten touw/twijg doorheen liep. Van één van deze touwen is met zekerheid te
zeggen dat die rondom de gehele put was gewikkeld. Ten slotte is een zachthouten paaltje
aangetroffen buiten de kern van de waterput.
Datering
Het vondstmateriaal wijst op een gebruik van deze waterput in de 12e eeuw.

Dwarsdoorsnede van W2014.
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W2015
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S133.188, S133.196 (S188 = kern; S196 = insteek)
:1m
: 1,80 m onder vlak (9,80 m +NAP)
: vanaf 0,75 m onder vlak (11,08 m +NAP)
: deze put had een uitzonderlijk goede conservering.
: B-390 (put en vlaktekening), B-389 (reconstructie waterput)
: BOXR-07-3-1621 t/m 1636, BOXR-07-4-0418 t/m 0425
: in de vullingen zijn voornamelijk aardewerkfragmenten aangetroffen, met
daarnaast een stukje metaal (vnrs 5496, 5497, 5500, 5501). Bovenuit de kern
(boven het hout) komen de vnrs 5497 en 5500. Vnr 5501 komt uit de insteek
(kogelpotaardewerk). Uit vu6 is een gekapt takje verzameld (vnr 5503). Er zijn
een houtmonster (vnr 5513) en een zadenmonster genomen (vu6; vnr 5502).

Constructie
De insteek loopt tot aan de onderkant van het hout. Een uitgeholde eiken boomstam vormde de
bekisting van de waterput (Diameter 68 cm). Deze bestond uit twee helften die aan elkaar
bevestigd waren met pen-gat verbindingen. Aan de zuidzijde van de stam zijn twee kleine gaten
gevonden met een Diameter van 3 cm. Hoger zijn eveneens twee gaten aangetroffen met een
Diameter van ongeveer 8 cm. Soortgelijke (onderzijden van) gaten zijn ook aan de noordzijde
aangetroffen. De kleine gaten zijn hier niet aanwezig. De stam is zeer fijn gekapt aan de onderzijde
wat de stam een mooie afgeronde onderkant geeft.
Datering
De waterput wordt oversneden door H2029 dat in het laatste kwart van de 12e eeuw buiten gebruik
raakt. W2015 moet daarom in de late 11e/12e eeuw worden gedateerd (vóór 1175).

W2016
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S133.189
: 3,30 m
: 1,70 m onder vlak (10,10 m +NAP)
: vanaf 0,75 m onder vlak (11,09 m +NAP)
: B-391 (put en vlaktekening )
: BOXR-07-4-0408 t/m 0417
: tussen de vondsten bevindt zich aardewerk, tefriet (maalsteen), vuursteen en
metaal (vnrs 5492 t/m 5495). Onder het metaal was een bronzen muntje. Er zijn
een zadenmonster (vu7; vnr 5490) en twee houtmonsters genomen. Het eerste
houtmonster betreft het meest noordelijk gelegen paaltje (vnr 5491) en het
tweede betreft de boomstamconstructie en reparatieplankjes (vnr 5692).

Constructie
De insteek loopt door tot aan de onderkant van het hout. Een uitgeholde eikenhouten boomstam
vormde de bekisting van de put (Diameter stam ca. 80 cm). De onderzijde is intact, hier werden
(ruwe) kapsporen aangetroffen. Er zijn duidelijk aanwijzingen voor een reparatie aan de zuidzijde
van de stam. Hier zijn twee planken tegen de boomstam geplaatst waarbij geen verbindingen zijn
aangetroffen wat lijkt te duiden op een snelle reparatie op locatie/diepte. Daarnaast zijn drie
(gekapte) palen aan de oostzijde geplaatst. De twee reparatieplanken zijn (ruw) gekapt aan de
onderzijde. In de waterput zijn twee grote houtfragmenten aangetroffen die overdwars op vu9
lagen. Mogelijk hebben deze moeten voorkomen dat de constructie naar binnen zou klappen. Er
was een kleine nazak gevormd. Deze waterput bevindt zicht naast W2015, de ingraafkuilen van
beide waterputten liggen een kleine m uit elkaar.
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Datering
Aardewerk uit de nazak van de waterput is gedetermineerd als kogelpotaardewerk en (vroeg?)
pingsdorfaardewerk. W2016 is ouder dan H2029 (eind 12e eeuw buiten gebruik). Het dempen van
W2016 kan daarom gedateerd worden tussen ca. 950 en 1100 (zeker vóór 1175).

Dwarsdoorsnede van W2016.

W2017
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S134.40, S134.41
: Ongeveer 2,00 m
: 1,30 m onder vlak (10,50 m +NAP)
: vanaf 0,90 m onder vlak (10,80 m +NAP)
: B-401 (put en vlaktekening)
: BOXR-07-4-0426 t/m 0435
: vondsten uit deze waterput beperken zich tot enkele aardewerkfragmenten (vnr
5677). Er is een aantal monsters genomen: een zadenmonster (vu8; vnr 5678) en
een houtmonster van de boomstamdelen (vnr 5512).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. De conservering van het hout was slecht. De put
bestond uit een betrekkelijk kleine boomstam van 60 cm doorsnede waar aan de onderzijde
kapsporen zijn aangetroffen. W2017 bestaat uit twee spoornummers waarbij S40 de kern vormt van
S41. W2017 wordt oversneden door W2018.
Datering
W2017 is ouder dan W2018. Het aardewerk kan niet nauwkeuriger worden gedateerd dan tussen
900 en 1200. Kijkend naar de datering van W2018 moet W2017 zijn gedempt in de 12e eeuw.

W2018
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S134.43, S134.42, S376.371
: 3,80 m
: 1,40 m onder vlak (10,20 m +NAP)
: vanaf 0,70 m onder vlak (10,95 m +NAP)
: S134.42 is gelijk aan S376.371
: B-443 (profiel en vlaktekening)
: BOXR-07-4-0436 t/m 0451, 0508 t/m 0519
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen in de waterput (vnrs 5509 t/m
5511, 5693). Er zijn drie zadenmonsters genomen (vnr 5054, vu9; vnr 5796,
vu10; vnr 5797) en de houtconstructie is in zes delen verzameld (vnr 5795).
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Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevindt
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. De boomstaat met een Diameter van 90 cm
bestaat uit meerdere delen welke afzonderlijk zijn gekapt. Noemenswaardig zijn de kapsporen aan
zowel de binnen als de buitenzijde op de onderkant van de stam. Ondanks aanwijzingen in de
vullingen voor een mogelijke reparatie zijn geen secundair aangebrachte houtdelen waargenomen.
De reparatie is mogelijk een verplaatsing geweest van enkele verschoven stamdelen. Er was nog
geen nazak gevormd. W2018 bestaat uit twee spoornummers waarbij S42 de insteek van S43
vormt.
Datering
W2018 is jonger dan W2017, en wordt oversneden door een bermgreppel van een weg. In W2018
bevond zich onder andere een scherf elmptaardewerk die gedateerd wordt tussen 1100 en 1250.
De put is gedempt in de 12e of vroege 13e eeuw.

W2019
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Vondsten

: S123.43
: 2,80 m
: 1,60 m onder vlak (10,44 m +NAP)
: vanaf 0,80 m onder vlak (11,18 m +NAP)
: B-321
: Tijdens het afwerken is natuursteen, bot en aardewerk aangetroffen (vnr 3894).
Daarnaast zijn een zadenmonster (vu8; vnr 3893) en een houtmonster (vu2; vnr
3895) genomen.

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich ter hoogte van de onderkant van het hout. De boomstam had een Diameter van 70 cm. Er is
geen nazak aangetroffen. Er zijn alleen vondsten gedaan uit vu1 (kern). Deze waterput wordt
oversneden door S123.65, een kuil die zich deels boven de kern van de waterput lag.
Datering
Aardewerk uit de waterput dateert tussen 1050 en 1250 (maaslands wit). Op basis van de ligging in
de nederzetting kan de waterput uit de tweede helft van de 11e eeuw tot in de vroege 13e eeuw
dateren.

W2020
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Vondsten

: S132.61
: 2,60 m
: 1,30 m onder vlak (10,70 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak (11,00 m +NAP)
: B-280
: Tijdens het couperen van de waterput is natuursteen aangetroffen (vnrs 4721,
4722, 4723). Daarnaast is een houtmonster genomen van de paaltjes (vnr 4724).

Constructie
Er zijn vier verschillende vullingen aangetroffen waarbij duidelijk een insteek, kern en nazak te
herkennen zijn. In de kern is een restant van vlechtwerk aangetroffen (enkele aangepunte paaltjes
en twijgen). Verschillende vondsten zijn afkomstig uit zowel de insteek als de kern en de nazak van
de waterput.
Datering
W2020 is jonger dan H2028 (1000-1100). In de put is geen aardewerk gevonden. Op basis van de
oversnijding met H2028 kan de put in de 12e of vroege 13e eeuw gedateerd worden.
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Dwarsdoorsnede van W2020.

W2021
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening
Vondsten

: S132.115, S133.230
: 4,60 m
: minimaal 0,70 vanaf vlak 3 (11,13 m +NAP)
: S115 in put 132 is gelijk aan S133.230. Er is slechts een deel van de put
gecoupeerd en getekend.
: B-281
: Er is aardewerk en natuursteen aangetroffen waaronder tefriet (vnrs 4714,
4740).

Constructie
De waterkuil is een vrij ondiepe kuil waarin vijf verschillende vullingen herkend zijn. In alle vullingen
is houtskool aangetroffen. Vondsten komen uit vu1 en vu2, welke de bovenste twee vullingen zijn.
De coupe over deze waterput liep niet door tot aan het diepste punt.
Datering
W2021 is ouder dan H2029 (eind 12e eeuw buiten gebruik). Op basis van het aanwezige paffrathen pingsdorfaardewerk is geconcludeerd dat W2021 in de eerste helft of het derde kwart van de12e
eeuw is gedempt.

W2023
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S95.31, S95.35, S95.36, S95.37
: 2,40 m
: 1,05 m onder vlak (10,93 m +NAP)
: vanaf 0,80 m onder vlak (11,18 m +NAP)
: profieltekening stopt bij vlak 5 i.v.m. opkomend water.
: B-186
: BOXR-07-3-0968 t/m 0975, 0977 t/m 0981
: van de onderkant van de put zijn houtmonsters genomen (vu4 V3684 t/m 3687).
Constructie
Deze waterput heeft een vierkante bekisting
van planken, van ca. 1 bij 1 m. De constructie
bestond uit vier hoekpalen met daartussen
op de kant liggende planken. Er zijn drie
hoekpalen aangetroffen (S35, S36 en S37).
De kuil bestond uit vier vullingen waarbij
geen insteek herkend is. Er is wel een nazak
gevormd waaruit de enige vondsten uit deze
waterput komen.
Vierkanten bekisting van W2023.
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Datering
Aardewerk ontbreekt. Het is duidelijk dat deze waterput op het erf van H2042 ligt. Dit gebouw wordt
gedateerd in de periode late11e-12e eeuw. De waterput krijgt derhalve eenzelfde datering.

W2024
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S195.83
: 2,80 m
: 0,90 m onder vlak (11,30 m +NAP)
: B-461
: BOXR-07-3-1807, 1808
: er is aardewerk, natuursteen en metaal aangetroffen (vnrs 6025, 6026).

Constructie
In de komvormige waterkuil zijn vijf verschillende vullingen herkend. In alle vullingen behalve vu4 is
houtskool aangetroffen. Vondsten komen alleen uit vu2 welke zich aan de bovenzijde van de
waterkuil bevond.
Datering
De waterkuil oversnijdt KL2034 die is gedicht na 1100. De waterput kan dan z’n vroegst zijn
aangelegd in het eerste kwart van de 12e eeuw. Aardewerk uit de waterkuil dateert tussen 10501125. De kuil is mogelijk aan het eind van de 12e eeuw gedempt.

W2025
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S218.26
: 2,45 m
: 1,46 m vanaf vlak 3 (10,37 m +NAP)
: vanaf 0,70 m onder vlak 3 (11,13 m +NAP)
: B-701
: BOXR-07-7-1222, 1223, 1228, 1229, 1231, 1232
: er is aardewerk aangetroffen (vnr 7179).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. Een nazak ontbreekt. De boomstam had een
Diameter van 80 cm en was nog voor 70 cm in de hoogte bewaard gebleven. Vondsten komen uit
de vulling boven de boomstam waar ook houtskoolresten aangetroffen zijn.
Datering
W2025 is ouder dan B2029 (1100-1250). Aardewerk uit W2025 dateert tussen 1000 en 1200, zodat
de put waarschijnlijk dateert uit de 11e of 12e eeuw.

W2026
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S218.81
: 2,90 m
: 0,98 vanaf vlak 3 (10,99 m +NAP)
: B-702
: BOXR-07-7-1215 t/m 1221
: er is alleen aardewerk aangetroffen (vnr 7167).

Constructie
Deze waterkuil is komvormig waarbij vier verschillende vullingen herkend zijn. Er is geen duidelijk
verschil te zien tussen insteek, kern of nazak. De enige vondst uit deze kuil komt uit vu1 (bovenin).
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Datering
W2026 oversnijdt W2027 (zonder aardewerk) en is dus jonger. De relatieve chronologie tussen
beide waterputten en GR2005 is onduidelijk. GR2005 is gedempt tussen 1250 en 1350
(aardewerkdatering). Vergelijkbaar aardewerk is in W2026 aangetroffen. Het jongste aardewerk
hieruit dateert tussen 1275 en 1300. Dit is afkomstig uit de nazak. GR2005 is mogelijk jonger dan
W2026 en W2027.

Dwarsdoorsnede van W2026 en W2027.

W2027
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers

: S218.146
:3m
: 1,04 vanaf vlak 3 (10,76 m +NAP)
: vanaf 0,90 m onder vlak 3 (10,90 m +NAP)
: B-702
: BOXR-07-7-1215 t/m 1221

Constructie
De insteek en de kern zijn in de coupe goed te
onderscheiden. In de kern is een vlechtwerk
mandje aangetroffen, waarschijnlijk vormde
vlechtwerk de bekisting van de waterput. Deze had
op het breedste put een Diameter van 45 cm en
was nog 20 cm hoog. W2027 wordt voor een groot
deel oversneden door W2026 en is dus de oudste
van de twee.
Datering
W2027 ateert mogelijk uit de 12e/vroege 13e eeuw.
Vlechtwerk in W2027.

W2028
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
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: S218.148
:2m
: 0,76 cm vanaf vlak 3 (11,06 m +NAP)
: B-702
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Constructie
In de komvormige waterkuil zijn drie verschillende vullingen herkend. In de bovenste vulling is
houtskool aangetroffen. Deze waterput grenst aan GR2005.
Datering
De relatieve chronologie met GR2005 was in het veld vaag te zien. Vermoedelijk is de waterput
ouder dan de greppel. W2028 moet daarom dateren uit de periode 11e/vroege 13e eeuw.

W2029
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening

: S219.76
: 2,80 m
: 1,40 m vanaf vlak 3 (10,43 m +NAP)
: vanaf 1,10 m onder vlak 3 (10,73 m +NAP)
: B-692

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. De conservering van het hout was slecht. De
boomstam had een Diameter van 60 cm en was nog voor 30 cm in de hoogte bewaard gebleven.
Datering
W2029 is vermoedelijk jonger dan GR2005 en moet daarom uit de periode late 13e/14e eeuw
dateren.

W2030
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Fotonummers
Vondsten

: S352.67
: 2,50 m
: 1,58 m vanaf vlak 2 (10,42 m +NAP)
: vanaf maximaal 1,70 m onder maaiveld.
: BOXR-07-8-0107 t/m 0111, 0113 t/m 0117
: er is aardewerk aangetroffen (vnrs 7322 en 7368) en er zijn een zadenmonster
(vu1; vnr 7369) en een houtmonster genomen (vu4; vnr 7427).

Constructie
Een ton vormde de bekisting van de put. Deze ton was nog
minimaal 50 cm hoog en had een Diameter van minimaal 25
cm. Om het midden van de ton was een houten ring
bevestigd die de duigen bijeen hield. Boven de waterput was
een nazak gevormd.
Datering
Deze waterput lag tegen de rand van de werkput. In de
aangrenzende werkput is W2051 aangetroffen die W2030
oversnijdt en die gedempt is na 1275 (op basis van de
aardewerkdatering). Op basis van het aardewerk moet
W2030 tussen 1100-1200 worden gedateerd.

Houten ton als kern van W2030.
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W2031
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten
zijn twee

: S358.35
: 4,50 m
: 1,60 m onder vlak (9,93 m +NAP)
: vanaf 0,40 m onder vlak (11,13 m +NAP)
: B-720 (vlak-, profiel- en detailtekening)
: BOXR-07-8-0159 t/m 0163
: er is slak, bouwkeramiek en natuursteen aangetroffen (vnrs 7343 en 7346) en er
houtmonsters genomen (vu4; vnrs 7345 en 7635).

Constructie
Een uitgeholde eiken boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek
bevond zich op de hoogte van de onderkant van het hout. De boomstam had een doorsnede van
90 cm en was in de lengte nog voor 1,20 m bewaard gebleven. De vondsten komen uit twee
vullingen die als insteek gerekend zijn.
Datering
Er is geen aardewerk aanwezig en een relatieve datering is niet aanwezig. De aanwezigheid van
leisteen maakt het echter een relatief late context die na 1200 moet zijn gedempt.

W2032
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S359.19
: 2,43 m
: 1,22 m onder vlak (10,45 m +NAP)
: B-816
: BOXR-07-8-568 t/m 573
: er is alleen natuursteen aangetroffen (vnr 7693).

Constructie
In de waterkuil zijn vier verschillende vullingen herkend. Onderin bevond zich een fragment hout
dat waarschijnlijk niet van een constructie afkomstig is. In de onderste vulling zijn witte kiezels
gevonden.
Datering
Aardewerk is niet aanwezig. Het fragment van een roterende slijpsteen is te dateren vanaf de 13e
eeuw. De waterkuil moet daarom in de 13e of eventueel 14e eeuw zijn gedicht

W2033
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S360.120, S361.88
: 1,85 m
: 1,38 m onder vlak (9,33 m +NAP)
: vanaf 0,95 m onder vlak (9,76 m +NAP)
: S88 uit put 361 is gecoupeerd in put 360 als S120.
: B-775
: BOXR-07-8-0459 t/m 0462
: Er is natuursteen, keramisch bouwmateriaal en aardewerk aangetroffen ( vnrs
7614 en 7666).

Constructie
De bekisting van de put bestond uit een houtconstructie van rechtopstaande planken (Diameter ca.
78 cm). Van het hout restte nog een hoogte van ca. 40 cm. De onderkant van de insteek lag op
dezelfde hoogte als de onderkant van het hout. Onderin de put is een grote verzameling leisteen en
aardewerk gevonden. Mogelijk diende dit als filter.
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Datering
De waterput wordt oversneden door een bermgreppel van WG2002. Deze bevatte aardewerk dat is
gedateerd tussen 1200 en 1350. W2033 zelf bevatte een scherf maaslands wit dat is gedateerd
tussen 1050 en 1250. Op basis van de aanwezigheid van leisteen kan de waterput op z’n vroegst
worden gedateerd in de 12e eeuw (gebruiksfase). Op basis van de aanwezigheid van leisteen kan
worden gesteld dat de put niet eerder functioneerde dan in de 12e eeuw.

Dwarsdoorsnede van W2033.

W2034
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening

: S360.150
: 1,65 m
: 1,00 m onder vlak (10,31 m +NAP)
: aangetroffen onder WG2002 en in de nabijheid van W2033.
: B-775

Constructie
Een bekisting was niet aanwezig. Waarschijnlijk is deze na gebruik verwijderd.
Datering
De waterput wordt op basis van de oversnijding door WG2002 gedateerd in de 11e of 12e eeuw.

W2037
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening

: S369.35
: 1,90 m
: 1,24 m onder vlak (10,66 m +NAP)
: vanaf 1,00 m onder vlak (10,90 m +NAP)
: B-812

Constructie
In de coupe is een insteek en een kern te onderscheiden. Onderin de coupe is een ‘afdruk’ van
hout gezien, maar het soort bekisting (ton of boomstam) is niet duidelijk. De put had een Diameter
van ca. 38 cm. Er zijn drie verschillende vullingen herkend. In vu1 is houtskool aangetroffen.
Datering
In de waterput is geen dateerbaar materiaal gevonden. Op basis van de ligging binnen de vol/laatmiddeleeuwse nederzetting wordt de put gedateerd tussen 1000 en 1250.
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W2038
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening

: S369.99
: 0,95 m
: 24 cm vanaf vlak 2 (11,09 m +NAP)
: De waterkuil is opgemerkt tijdens het couperen van een greppelsysteem. De kuil
bevond zich onder de greppels.
: B-812

Constructie
Het betreft het restant van een waterkuil met één vulling. Deze vulling had een grijsblauwe kleur.
De waterkuil wordt geheel oversneden door GR2023.
Datering
GR2023 heeft een einddatering tussen 1300-1450. De waterput bevat geen vondsten en kan
daarom alleen op basis van de ligging binnen de vol-/laatmiddeleeuwse nederzetting worden
gedateerd tussen 1000 en 1250.

W2039
Put.spoor
Diameter
Diepte
Opmerkingen
Tekening

: S376.143, S376.316
: 1,32 m
: 0,93 m onder vlak (11,09 m +NAP)
: S316 is in vlak 1 als S143 gecoupeerd.
: B-729

Constructie
Binnen de waterkuil zijn vier verschillende vullingen herkend. In de bovenste en de een na onderste
vulling is houtskool aangetroffen. Paalkuil S142 oversnijdt de waterkuil.
Datering
Op basis van de ligging binnen de nederzetting wordt WA2039 gedateerd tussen 1000 en 1250.

W2040
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S376.335
: 4,25 m
: 1,90 m vanaf vlak 2 (9,95 m +NAP)
: vanaf 0,90 m onder vlak 2 (10,95 m +NAP)
: vanaf vlak 4 is de coupelijn iets naar achter gezet.
: B-745
: BOXR-07-8-0337, 0338, 0340 t/m 0346
: er is natuursteen en aardewerk aangetroffen (vnrs 7488, 7493, 7496). Er zijn
een zadenmonster (vu3; vnr 7492) en twee houtmonsters genomen(vu4; vnr
7495, vu5; vnr 7494).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. De boomstam was van eikenhout welke
gedeeltelijk in elkaar gedrukt was. De stam had een Diameter van ongeveer een m en was nog
voor een m in de lengte bewaard gebleven. De boomstam had enkele reparatiegaten.
Datering
Greppel S417 behorende bij WG2001 (1300-1450) oversnijdt de waterput. Op basis van het
aanwezige elmptaardewerk (waarvan een scherf uit de kern; vnr 7488) wordt de put gedateerd
tussen 1100 en 1250.

290

Boxmeer-Sterckwijck

W2041
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S377.50, S377.51
: 3,30 m
: 2,20 m onder vlak (9,69 m +NAP)
: vanaf 0,80 m onder vlak (11,09 m +NAP)
: S50 is omgenummerd naar S51.
: B-783
: BOXR-07-8-495 t/m 499, 501 t/m 519
: er is metaal gevonden (vnr 7639) en er is een zadenmonster genomen (vu7; vnr
7640).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich op de hoogte van de onderkant van het hout. Verder is in de coupe een kleine nazak te zien.
De boomstam had een Diameter van ongeveer een m en was in de lengte nog voor 1,40 m
bewaard gebleven. Rond de insteek van de waterput is vlechtwerk aangetroffen met aan de
binnenzijde houten paaltjes. Deze vlechtwerkconstructie had een doorsnede van 3 m en liep
vierkant rond de boomstam. Waarschijnlijk is deze aangebracht tijdens de aanleg van de put om te
voorkomen dat de kuil instortte. In de vulling van de boomstam is veel natuursteen aangetroffen.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak. Op basis van de aanwezigheid van een pingsdorfscherf bovenin de
kern (vnr 7639) heeft de put een einddatering tussen 900 en 1200.

Een klein randje vlechtwerk rond de insteek van W2041

W2042
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S377.60/62
: 3,70 m
: 2,12 m onder vlak (9,78 m +NAP)
: vanaf 0,95 m onder vlak (10,95 m +NAP)
: B-778
: BOXR-07-8-490 t/m 494
: er is aardewerk aangetroffen (vnr 7564) en er zijn een zadenmonster (vu7; vnr
7612) en een houtmonster van de boomstam genomen (vu6; vnr 7613). Monster
7612 is geanalyseerd op macroresten.
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Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich net boven de onderkant van het hout. De boomstam had een Diameter van 80 cm en was in
de lengte nog voor 1,20 m bewaard gebleven. S60 is de insteek. Vondsten komen uit de vulling
boven de kern en dateren dus het dempen van de put.
Datering
De put oversnijdt GR2031 (zonder aardewerk) en moet daarom uit een relatief latere fase van de
nederzetting dateren. Bovenin de waterput is blauwgrijsaardewerk en maaslands wit gevonden. Dit
aardewerk dateert het dempen van de put tussen 1100 en 1250.
Dwarsdoorsnede
van W2042.

W2043
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S377.87
: 2,50 m
: 1,34 m onder vlak (10,53 m +NAP)
: vanaf 1,20 m onder vlak (10,67 m +NAP)
: B-776
: BOXR-07-8-468 t/m 472
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnr 7575 en 7602).

Constructie
In de coupe zijn een kern, een insteek en een nazak te zien. De scheiding tussen de insteek en de
kern was boven het hout niet meer zichtbaar. De bekisting van de put bestond uit vlechtwerk dat tot
een hoogte van 30 cm bewaard was gebleven (Diameter vlechtwerk ca. 84 cm). Rond deze
bekisting is een cirkel van vlechtwerk aangetroffen met een Diameter van ongeveer 1,40 m.
Vermoedelijk heeft het aanbrengen ervan te maken met het voorkomen dat de kuil waarin het
vlechtwerk moest worden geplaatst instortte. Alleen uit de nazak komen vondsten.
Datering
Aardewerk uit de put dateert tussen 1200 en 1350. De waterput is jonger dan H2005, H2036 en
H2038. De jongste van deze drie is H2038 dat in gebruik is geweest tussen 1175-1225. W2043
moet daarom in gebruik zijn geweest in het tweede of derde kwart van de 13e eeuw.

W2044
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
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: S377.150
: 3,20 m
: 1,60 m onder vlak (10,30 m +NAP)
: vanaf 1,50 m onder vlak (10,40 m +NAP)
: vanwege waterstand niet kunnen inmeten/fotograferen.
: B-776
: BOXR-07-8-478 t/m 487

Boxmeer-Sterckwijck

Vondsten

: er is aardewerk en natuursteen in de vorm van maalsteen aangetroffen (vnrs
7588, 7606 t/m 7608, 7610). Er zijn een zadenmonster (vu4; vnr 7609) en een
houtmonster van het karrenwiel genomen (vu5; vnr 7611).

Constructie
In de coupe zijn een kern, een insteek en een nazak te zien. De
bekisting bestaat uit vlechtwerk dat aan de onderkant/buitenkant
verstevigd was met een karrenwiel waar de spaken uitgehaald
waren. Het wiel had een Diameter van 65 cm. De delen van het
karrenwiel waren met pen/gat verbinding aan elkaar bevestigd.
Vondsten zijn afkomstig uit de nazak, maar ook uit de kern,
binnen de houtconstructie.
Datering
W2044 oversnijdt GR2044 (1100-1200 gedicht). Aardewerk
bovenuit de kern van W2044 dateert het buiten gebruik raken
tussen 1275 en 1325 (scherf van een S4-kan-3, bijna-steengoed).
Wagenwiel uit W2044.

W2045
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S377.166
: maximaal 3,35 m
: 1,34 m onder vlak (10,57 m +NAP)
: vanaf 0,70 m onder vlak (11,21 m +NAP)
: B-776
: BOXR-07-8-463 t/m 467
: er zijn geen vondsten gedaan. Er zijn een zadenmonster (vu6; vnr 7604) en een
houtmonster van de boomstam genomen (vu5; vnr 7603).

Constructie
In de coupe zijn een kern, een insteek en een nazak te zien. Een uitgeholde boomstam vormde de
bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevindt zich net boven de onderkant van het
hout. De boomstam had een Diameter van 80 cm. Deze boomstam was in de lengte nog voor 60
cm bewaard gebleven.
Datering
De waterput is ouder dan H2004 (in gebruik tussen ca. 1200 en 1250, op z’n vroegst rond 1250
buiten gebruik). De waterput is daarom in gebruik geweest tussen ca. 1000 en 1200 (demping
uiterlijk eind 12e eeuw).

W2046
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S378.37, S378.39, S379.72
: 4,45 m
: 2,32 m onder vlak (9,62 m +NAP)
: vanaf 0,50 m onder vlak (11,44 m +NAP)
: S37 in put 378 is gelijk aan S379.72.
: B-741
: BOXR-07-8-0292, 0299 t/m 0301, 0303 t/m 0319
: Er is alleen aardewerk aangetroffen (vnr 7399).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich net boven de onderkant van het hout. De boomstam had een Diameter van 1,10 m. Het hout is
in de lengte nog voor 90 cm bewaard gebleven. Onderaan de insteek van de waterput is vlechtwerk
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aangetroffen, op ca. 1 m van de boomstam. Dit had mogelijk een grondkerende functie bij het
aanleggen van de put. De vondsten uit de waterput komen uit de insteek. S39 is in vlak 1
aangezien als een apart spoor maar later geïnterpreteerd als onderdeel van de waterput. W2046
wordt oversneden door de aanliggende kuil S35 (geen datering).
Datering
Aardewerk uit de insteek dateert het aanleggen
van de put na 1200 (het betreft een fragment
elmptaardewerk (bg-kog-7).

Boomstamwaterput (W2046) met vlechtwerk rond de
insteek.

W2047
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S379.13, S380.47
: 4,50 m
: 2,70 m onder vlak (9,33 m +NAP)
: vanaf 0,70 m onder vlak (11,33 m +NAP)
: S379.13 loopt uit in S380.47
: B-762
: BOXR-07-8-0416 t/m 0428
: er is in de waterput aardewerk, natuursteen, metaal en bot aangetroffen (vnrs
7542, 7543, 7546). Er zijn zadenmonsters uit de inhoud van een aardewerken pot
(vnr 7544) en uit vu2 van de waterput (vnr 7547) en houtmonsters van de
boomstam (vu6; vnrs 7545 en 7642) genomen

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich net boven de onderkant van het hout. De boomstam van eikenhout had een Diameter van 90
cm (breedste punt). Het hout is nog tot een hoogte van 1,80 m bewaard gebleven. Alle vondsten
komen uit de kern, daarbij is een compleet potje van kogelpotaardewerk aangetroffen (vnr 7543).
Datering
Op basis van aardewerkdateringen kan worden geconcludeerd dat de waterput na 1000 is
gedempt. Mogelijk hoort de put bij H2006. Dan zou de put in de 12e eeuw in gebruik zijn geweest.

W2048
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S379.71, S378.25
: 3,75 m
: 2,20 m onder vlak (9,78 m +NAP)
: vanaf 0,85 m onder vlak (11,13 m +NAP)
: S71 loopt door naar put 378; S25.
: B-763, B-763
: BOXR-07-8-0430 t/m 0439
: er is bot en aardewerk aangetroffen (vnr 7550). Daarnaast is een lepel van
messing gevonden binnen de houten bekisting (vnr 7573) en zijn er een
zadenmonster (vu1; vnr 7549) en twee houtmonsters genomen (vu7; vnr 7571 en
vu8; vnr 7641).

Boxmeer-Sterckwijck

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevindt
zich 70 cm boven de onderkant van het hout. De Diameter van de eiken boomstam bedraagt 90 cm
op het breedste punt. Het hout was nog voor ongeveer 1,50 m in de lengte bewaard gebleven.
Langs de insteek van de boomstam is een vlechtwerk aangetroffen met een Diameter van 2,20 m
op het breedste punt. Dit had vermoedelijk een grondkerende functie bij het aanleggen van de put.
Vondsten komen allemaal uit de vulling binnen het houtwerk.
Datering
Voor de put kan op basis van het aanwezige kogelpot-, pingsdorf- en paffrathaardewerk een ruime
datering worden gegeven: 900-1200. De lepel komt uit dezelfde vulling als het aardewerk: vulling 3
ter hoogte van de bewaard gebleven boomstam in de kern, maar valt niet nauwkeurig te dateren.

W2049
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S379.96
: maximaal 3,80 m
: 1,18 m onder vlak (10,89 m +NAP)
: vanaf 0,55 m onder vlak (11,52 m +NAP)
: B-766
: BOXR-07-8-0403 t/m 0415
: er is aardewerk aangetroffen in de waterput (vnr 7477) en er zijn een
zadenmonster (vu3; vnr 7539) en een houtmonster van de vierkanten bekisting
genomen (vu6; vnr 7540).

Constructie
De bekisting bestond uit een vierkanten houten constructie met balken en pennen van eikenhout.
Er zijn slechts twee lagen liggend hout (gedeeltelijk) bewaard gebleven. De onderkant van de
bekisting is ca 90 cm breed en wordt naar boven toe iets smaller. Door de druk van de grond is het
hout iets in elkaar gedrukt. De onderzijde van de insteek bevond zich net boven de onderkant van
het hout. Een nazak was niet aanwezig. De vondsten komen uit de vulling boven de
houtconstructie. Aangrenzend aan de waterput zijn twee paalkuilen aangetroffen waarbij paalkuil
S93 de waterput oversnijdt en paalkuil S95 oversneden wordt door de waterput.
Datering
W2049 is jonger dan H2006, maar ouder dan H2007. Aardewerk uit W2049 geeft een einddatering
na 1100. De combinatie van gegevens dateert W2049 in het midden van de 12e eeuw.

Dwarsdoorsnede van W2049.
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W2050
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S381.77
: 5,90 m
: 1,96 m vanaf vlak 2 (9,76 m +NAP)
: vanaf 0,40 m onder vlak 2 (11,32 m +NAP)
: B-826
: BOXR-07-8-0613 t/m 0616, 0626, 0627, 0629 t/m 0638
: er is aardewerk aangetroffen (vnrs 7731, 7759, 7766) en er zijn twee
zadenmonster genomen (vu3; vnr 7769 en vu7; vnr 7768). Verder is er een aantal
houtmonsters genomen, een van de boomstam (vu5; vnr 7772), een van de losse
balken uit de insteek (vu7; vnr 7767) en een van de paaltjes onderin de insteek
(vu7; vnr 7771)

Dwarsdoorsnede van W2050.

Constructie
De insteek loopt in het zuiden tot aan de onderkant van het hout en in het noorden tot halverwege.
De bekisting bestond uit een eiken boomstam met een Diameter van 1,10 m op het breedste punt.
De boomstam had nog een hoogte van 1,50 m. In een deel van de insteek, tegen de boomstam
aan, bevond zich een humeuze vulling met wat twijgen en (onder andere) balken van eikenhout.
Rondom de onderkant van de insteek bevond zich een laagje vlechtwerk dat aan de noordkant
rond, aan de zuidkant rechthoekig om de insteek is gelegd. De boomstam stond iets naar het
zuidwesten en niet precies in het midden van het omringende vlechtwerk. Er was een kleine nazak
gevormd. Vondsten komen uit de kern en de nazak.
Datering
Uit de bovenste vulling van de nazak komt aardewerk dat gedateerd wordt tussen 1275 en 1325
(rand van een bijna-steengoed kan). De waterput moet voor die tijd hebben gefunctioneerd en ook
vóór W2051. De put functioneerde daarom in de late 12e/13e eeuw en is uiterlijk rond 1275
gedempt. Dit kan goed samenhangen met de aanleg van een nieuwe waterput (W2051). In de
insteek van deze waterput bevindt zich namelijk aardewerk dat te dateren is vanaf 1275 (zie onder).

W2051
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S381.133
: 3,20 m
: 1,34 m vanaf vlak 2 (10,39 m +NAP)
: vanaf 0,75 m onder vlak 2 (10,94 m +NAP)
: B-826
: BOXR-07-8-0610 t/m 0614, 0617 t/m 0620, 0622 t/m 0625
: Er is veel aardewerk aangetroffen met daarnaast een houten kom (vnrs 7758,
7761 t/m 7763, 7770). Er zijn twee zadenmonsters genomen (vu5; vnr 7760 en
vu5/6 monster van vlechtwerk en grond eromheen vnr 7764) en een houtmonster
van de welpaal (vu5; vnr 7765). Monster MZ7780 is geanalyseerd (macroresten).

Boxmeer-Sterckwijck

Constructie
De onderkant van de insteek bevond zich 10 cm boven de onderkant van het hout. De bekisting
bestaat uit vlechtwerk (Diameter 90 cm). Het vlechtwerk was nog tot een hoogte van 60 cm
bewaard gebleven. De nazak reikte tot aan de bovenkant van het hout. Onderin de put is een paal
aangetroffen die vermoedelijk dients heeft gedaan als welpaal. Vondsten komen uit zowel de
insteek, de kern als de nazak. De waterput wordt oversneden door greppel S80 en oversnijdt kuil
S84 (beide niet gedateerd).
Datering
W2051 is jonger dan W2050. Uit de insteek van W2051 komt aardewerk dat wordt gedateerd
tussen 1275 en 1325. De put zal daarom in deze periode zijn aangelegd. De einddatering ligt
waarschijnlijk in (de loop van) de eerste helft van de 14e eeuw.

W2052
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S383.24, S382.29
: 6,30 m
: 2,80 m vanaf vlak 2 (9,14 m +NAP)
: vanaf 0,60 m onder vlak 2 (11,34 m +NAP)
: S29 is gecoupeerd in werkput 383 als S24.
: B-814
: BOXR-07-8-0548, 0549, 0552 t/m 0567
: er is aardewerk, metaal en natuursteen aangetroffen (vnrs 7690, 7692, 7715).
De laatste is afkomstig uit de nazak; vnr 7690 is geborgen tijdens de aanleg van
het vlak (vu1 = nazak). Vnr 7692 is afkomstig uit de vulling van de boomstam. Het
aardewerk uit dit laatste vondstnummer dateert dus het einde van de put. Er zijn
een zadenmonster (vu4; vnr 7711) en een houtmonster van de boomstam
genomen (vu6; vnr 7696).

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich net boven de onderkant van het hout. De Diameter van de eiken boomstam bedraagt 90 cm.
Deze was in de lengte nog voor 2 m bewaard gebleven.
Datering
De waterput is op z’n vroegst rond 1225 gedempt. De daterende vondsten zijn enkele
protosteengoed scherven afkomstig uit de vulling van de boomstam (vnr 7692).

W2053
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening
Fotonummers

: S390.1
:3m
: 1,44 m onder vlak (10,22 m +NAP)
: B-831
: BOXR-07-8-0667 t/m 0671

Constructie
In de put is geen bekisting aanwezig, maar gezien de vorm van de onderzijde van de put in de
coupe, zal die ooit wel aanwezig zijn geweest. De onderzijde van de insteek bevond zich ter hoogte
van de onderkant van de kern. De kern had een Diameter van 60 cm. Boven de kern lag een
nazak.
Datering
De vondstloze waterput ligt vrij in het vlak. Op basis van de ligging in de vol-/laatmiddeleeuwse
nederzetting wordt de put gedateerd tussen 1000 en 1200/1250. De put ligt in de nabijheid van de
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elkaar opvolgende gebouwen H2001 en H2022. H2001 wordt aan het eind van de 11e of het begin
van de 12e eeuw gedateerd. H2022 wordt in de late 10e of 11e eeuw gedateerd.

W2054
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Opmerkingen
Tekening
Fotonummers
Vondsten

: S390.2
: 2,20 m
: 1,06 m onder vlak (10,79 m +NAP)
: vanaf 0,80 m onder vlak (11,05 m +NAP)
: door hoge waterstand niet volledig gedocumenteerd
: B-381
: BOXR-07-8-0672 t/m 0674
: er is aardewerk en natuursteen aangetroffen (vnr 7619) en er is een
houtmonster genomen (vu5; vnr 7620).

Constructie
Vlechtwerk vormde vermoedelijk de bekisting van de put. Het enige dat hiervan restte zijn enkele
staakjes. Het vlechtwerk zelf was al vergaan. De geschatte Diameter van de bekisting bedraagt 80
cm. De onderzijde van de insteek bevond zich net boven de onderkant van het hout. Bovenin
bevond zich een nazak. Vondsten komen onder uit de kern.
Datering
De waterput ligt vrij in het vlak. Op basis van de aanwezigheid van kogelpotaardewerk (waaronder
een met nagedraaide rand) wordt het dempen van de put na 1100 gedateerd. De put ligt in de
nabijheid van de elkaar opvolgende gebouwen H2001 en H2022 (datering zie W2053).

W2055
Put.spoor
Diameter
Diepte
Tekening

: S390.30
: 2,25 m
: 0,88 m onder vlak (10,97 m +NAP)
: B-832

Constructie
In de waterkuil zijn twee vullingen herkend. In de onderste vulling is hout aangetroffen, maar te
weinig om van een constructie te kunnen spreken.
Datering
De waterkuil wordt oversneden door GR2003 (dicht tussen 1250 en 1350). Een relatieve datering
uit de relatie met structuren in de directe omgeving komt uit op 1000 - 1200/1250.

W2056
Put.spoor
Diameter
Diepte
Hout
Tekening
Fotonummers
Vondsten
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: S400.74
: 4,10 m
: 2,10 m onder vlak (9,76 m +NAP)
: vanaf 0,60 m onder vlak (11,26 m +NAP)
: B-829
: BOXR-07-8-0640 t/m 0646, 0648, 0650
: er zijn verschillende vondsten gedaan waaronder aardewerk, natuursteen,
keramisch bouwmateriaal, slak en bot (vnrs 7747, 7773, 7790 t/m 7792, 7794). Er
is een houtmonster genomen van de boomstam (vu7; vnr 7789).

Boxmeer-Sterckwijck

Constructie
Een uitgeholde boomstam vormde de bekisting van de put. De onderzijde van de insteek bevond
zich ca. 40-60 cm boven de onderkant van het hout. De eiken boomstam had een Diameter van 90
cm op het breedste punt. Het hout is tot 1 m 10 in de lengte bewaard gebleven. Er is een nazak
aanwezig. Er zijn vondsten gedaan uit zowel de insteek, de kern als de nazak.
Datering
Op basis van het aardewerk wordt geconcludeerd dat de waterput op z’n laatst kort na 1200 is
gedempt (in de nazak bevindt zich een scherf protosteengoed). De gebruiksperiode ligt
waarschijnlijk in de 12e eeuw.
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4

Crematiegraven
4.1

Inleiding

In het onderstaande worden eerst de aangetroffen crematiegraven besproken. Vervolgens zal een
kort overzicht gegeven worden van de crematiegraven die gedurende het proces van opgraven en
uitwerken zijn komen te vervallen. Veelal betreft het administratieve onvolkomenheden of vormt
een als individueel aangewezen grafcontext een onderdeel van een ander graf. Nadat ook de
overige fenomenen zoals brandrestenkuilen en bijvoorbeeld aardewerkdeposities zijn besproken,
komen de verschillende grafstructuren (veelal kringgreppels aan bod). Dit deel van de catalogus zal
worden afgesloten met een overzicht van de blootgelegde inhumatiegraven uit de Vroege
Middeleeuwen.
Per grafcontext komen steeds dezelfde items aan bod. Voor de crematiegraven is hieronder een
overzicht geschetst van de vaste items per graf. Voor de overige contexten op het grafveld is een
soortgelijke volgende van items aangehouden. Eventuele aanvullende beschrijvingen spreken
daarbij voor zich.
Grafnummer
Alle sporen die in het veld tijdens de opgravingen van 2007/2008/2009 als graf zijn behandeld,
hebben een grafnummer toegewezen gekregen. Een spoor is als graf behandeld wanneer er
visueel sprake was van de aanwezigheid van verbrand bot, relatief veel houtskool of opvallende
concentraties aardewerk in de zone van het uitgestrekte grafveld.
De grafnummers zijn te vinden op de spooroverzichten van Deel III. De nummers zijn achteraf op
putvolgorde uitgegeven. In totaal zijn de grafnummers CR001 t/m CR468 uitgegeven.
Locatie
De ligging van het graf betreft de zone (administratieve eenheid tijdens het veldwerk), put en
spoornummer en eventueel clusternummer (als dit onderscheiden is).
Graftype
In navolging van H. Hiddink worden graftypen in de eerste plaats onderscheiden op basis van de
aan- of afwezigheid van twee basiscomponenten: het crematierestendepot en de
verbrandingsresten. Genoemde componenten zijn tot stand gekomen en in de grafkuil
gedeponeerd tijdens verschillende fasen van het grafritueel.186
De lijst is iets aangepast / uitgebreid met graftypen die we apart willen uitlichten zoals de
urnbegravingen. Onder de A en B-type graven vallen de graven waarin sprake is van een container
voor de crematieresten. Dit kunnen vergankelijke en niet vergankelijke containers zijn geweest.
Daar maakt Hiddink verder geen onderscheid tussen. Daar het hier deels een urnenveld betreft uit
de bijbehorende urnenveldenperiode is het voor ons onderzoek belangrijk om te weten of er een
urn is meegegeven in het graf of niet. We hebben derhalve voor deze graftypen onderscheid
gemaakt tussen graven met en graven zonder een urn als crematiecontainer.
Daarnaast is een type toegevoegd dat in de eerste plaats geen graf in eigen recht is maar wel
onderdeel van het grafritueel uit zou kunnen maken: de aardewerkdepositie. Een dergelijke
depositie zou in het geval van complete exemplaren een functie als cenotaaf187 gehad kunnen
hebben. Dit cenotaaf idee (symbolisch graf) zou met name kunnen worden aangenomen bij
begravingen die aardewerk bevatten dat qua stijl en type duidelijk een urn is, maar waar zich geen
crematieresten in bevinden. Een hedendaags gebruik om een lege kist of urn symbolisch te
begraven als de overleden persoon in kwestie om wat voor reden dan ook niet fysiek begraven kan
worden is vrij gebruikelijk en mogelijk toepasbaar op het verleden.
De basiscomponenten van graven en de grafinventaris komen tot stand tijdens een viertal fasen:

186 Hiddink 2003, 21.
187 Jongste 2002, 611. Beschrijft het gebruik en de functie van cenotafen betreffende grafmonumenten.

300

Boxmeer-Sterckwijck

1.
2.
3.
4.

de crematie.
het uitzoeken van de crematieresten en het al dan niet plaatsen van de (uitgezochte)
resten in een (vergankelijke of duurzame) container.
het opvullen van de grafkuil met verbrandingsresten.
het plaatsen van onverbrande voorwerpen in het graf.

Verbrandingsresten bestaan uit de fragmenten van artefacten, verbrand bot en de resten van de
brandstapel. Doorgaans wordt een deel van de verbrandingsresten door de nabestaanden
opgeschept en in een grafkuil gedeponeerd.
Graftypen Boxmeer:
Graftype A
Graven waarbij sprake is van een crematierestendepot.188
•
Duidelijk crematierestendepot in een kuil (bundeling van alleen CR-resten mogelijk met
behulp van een container).189
•
De kuil is vaak niet veel groter dan de crematie zelf (soms is van de insteek weinig of niets
te zien).
•
Kuil is opgevuld met ‘schone’ grond.
A1:
A2:
A3:

Crematieresten in een urn.
Crematieresten in een vergankelijke container.
Crematie is wel uitgezocht maar niet gebundeld, met een relatief ‘schone’ kuilvulling.

Graftype B
Graven met een crematierestendepot en verbrandingsresten.
•
Duidelijk crematierestendepot in een kuil (duidelijke bundeling van alleen CR-resten
mogelijk met behulp van een container).
•
Kuil is opgevuld met verbrandingsresten of met een mix van schone grond en
verbrandingsresten.
B1:
B2:

Crematieresten in een urn.
Crematieresten in een vergankelijke container.

Graftype C
Graven waarbij de crematieresten niet apart zijn verzameld of gebundeld.
•
De grafkuil is in één keer gevuld met de verbrandingsresten.
•
Resten van de brandstapel zijn zonder verder uitsorteren of bundelen gedeponeerd,
waardoor verbrand bot, scherven, houtskool, metaal etc. door elkaar liggen zonder een
duidelijke concentratie van crematie op een bepaalde plek.
Dit graftype is verder onderverdeeld in twee groepen: type C1 en C2. Het graftype C1 bevat
dusdanig veel crematieresten en aardewerk dat het hoogst waarschijnlijk een graf betreft.
Graftype C2 bevat daarentegen heel weinig crematieresten en aardewerk waardoor er getwijfeld
kan worden of het een graf betreft of een restant van de verbrandingresten (restafval van de
brandstapel) en feitelijk dus eerder als rituele depositie moet worden opgevat. Enige
voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Zo kan een graf met een vulling van verbrandingresten het
gevolg zijn van het wegploegen of weggraven van een hoger gelegen crematierestendepot of kan
een deel van de grafkuil gevuld met verbrandingresten reeds verloren zijn gegaan waardoor slechts

188 Te Boxmeer-Sterckwijck is een variant op dit type graf aangetroffen. Het betreft een met schone grond opgevulde kuil
waarin crematieresten voorkomen die niet gebundeld lijken te zijn gedeponeerd. We spreken dus wel van een schone
crematiebijzetting maar dan zonder container. Ze zijn aangeduid als graftype A3.
189 Onder een ‘container’ worden alle mogelijke vormen waarin de crematieresten gebundeld kunnen worden geschaard. Dit
kunnen containers zijn geweest van vergankelijke aard zoals een houten kistje, rieten mand, stoffen doek of een leren buidel,
maar ook van duurzame aard zoals een aardewerken urn, glazen schaal of een pot/ketel van metaal. Duurzaam hoeft in deze
context niet te betekenen dat de container ook daadwerkelijk ongeschonden uit de bodem komt. Er kunnen door diverse
oorzaken slechts nog restanten van deze container bewaard gebleven zijn.
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nog een bodempje resteert. De als C2 geclassificeerde graven bevatten minder dan 6 gram aan
verbrand bot. Bij een grotere hoveelheid crematieresten is het graf toegewezen aan type C1.
Grafcontexten die qua omvang het gemiddelde van een C2 graf duidelijk overschrijdt en geen
crematieresten bevatten zijn geclassificeerd als ‘Rituele Depositie’.
C1:
C2:

Begraving, Brandgrubengrab.
Twijfelachtige begraving: hoeveelheid en dichtheid van de crematieresten en vondsten is
erg gering en mogelijk betreft het een dump van brandstapelresten na al uitgezocht te zijn.

Graftype D
Bustum graven.
•
Meestal een rechthoekige kuil.
•
Soms met aangekoolde randen aan de kuil, in combinatie met verbrande
roodverkleurde klei of zand.
•
De diepte van de kuil varieert.
De brandstapel werd oorspronkelijk opgericht boven dit soort kuilen. Tijdens het cremeren zakte de
brandstapel al brandend in de kuil en werd daarna afgedekt.
Rituele Deposities
RD1
Brandrestenkuilen die ogenschijnlijk deel uitmaken van het crematieritueel maar geen
crematieresten bevatten. Soms is een verschil met een graftype C2 slechts op basis van details
vast te stellen. Het betreft hier veelal kuilen van enige omvang (dit vaak in teggenstelling tot de
kuilen van het type C2) waarin geheel geen resten verbrand botmateriaal zijn aangetroffen.
Mogelijk zijn in deze kuilen niet de resten van de brandstapel zelf gedeponeerd, maar eerder de
brandresten van een offer of vuurplaats. Daar waar het urnenveld een overlap vertoont met
bewoningssporen valt uiteraard ook niet uit te sluiten dat deze contexten eerder een rol binnen een
nederzetting hebben gespeeld. In totaal zijn vijftien contexten aangeduid als brandrestenkuil.
RD2
Aardewerkconcentraties zonder bijmenging van crematieresten of houtskool. De
aardewerkconcentraties kunnen verschillende vormen aannemen. Als eerste herkennen we de
concentraties die duidelijk verband houden met de grafinventaris. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘lege’
urnen aangetroffen, maar ook complete of restanten van urnen die zonder of met slechts enkele
fragmenten verbrand bot zijn ingegraven. Het betreft hier geen verstoorde graven, maar
overduidelijke deposities van urnen (of anderszins te classificeren als grafaardewerk) in een verder
met ‘schone’ grond opgevulde kuil.190
Daarnaast zijn er aardewerkconcentraties aangetroffen die verder geen directe relatie met de
grafinventaris laten zien en veelal uit een verscheidenheid aan vormen en typen bestaat. Het gaat
daarbij overwegend om gebruiksaardewerk of tafelwaar. De relatie tot het grafritueel laat zich alleen
vermoeden door hun ligging te midden van een concentratie crematiegraven. Mogelijk vormen deze
contexten de neerslag van maaltijden die tijdens de crematie of bij een herdenkingsplechtigheid zijn
genuttigd.
Randstructuren
Indien er tijdens het veldwerk ook randstructuren zijn herkend, mogelijk behorend bij de grafkuil,
worden deze hier genoemd en beschreven.
Opmerkingen
Indien er sprake is van bijzonderheden worden deze hier besproken.

190 Van een deel van deze contexten valt overigens niet uit te sluiten dat mogelijk (veel) hoger gelegen en/of naastgeplaatste
crematierestendepots verloren zijn gegaan. Gezien het feit dat deze dan niet in de urn zijn gedeponeerd doet echter vermoeden
dat we hier met een andersoortige depositie te maken hebben.
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Datering
Op basis van het vondstmateriaal (aardewerk, metaal etc.) en 14C kunnen graven gedateerd zijn. In
enkele gevallen kunnen ook spooroversnijdingen tot een chronologische datering hebben geleid.
Crematieresten
De volgende gegevens worden ten aanzien van de crematieresten indien mogelijk vermeld:
Hoeveelheid overgeleverde crematieresten (in gram),
De verbrandingsgraad van het bot (ingedeeld in verbrandingsklassen)
Botgrootte / fragmentatiegraad.
Individu informatie
Aantal individuen, Geslachtsbepaling en leeftijdsbepaling per individu, eventuele opmerkingen of
bijzonderheden. Voor de scores van de verschillende geslachtsindicatoren, het soort kenmerken
waaruit de leeftijd is afgeleid, de gegevens over pathologieën en de lengte van het individu wordt
verwezen naar hoofdstuk 4 van deel II.
Hout en Houtskool
Hoeveelheid (in gram) en zo mogelijk bijzonderheden als houtsoort.
Inventaris
Hier worden de vondsten besproken die in het graf zijn gevonden. De nadruk ligt daarbij op het
aardewerk. Overige vondsten zijn alleen genoemd indien ze daadwerkelijk gedetermineerd zijn (of
konden worden).
Vervallen Crematiegraven
Na het verwerken van alle gegevens en het uitzeven van grondmonsters, bleken een aantal
‘graven’ dusdanig weinig (menselijke) crematieresten te bevatten dat ze zijn komen te vervallen als
graf (minder dan 5 gram). Mogelijk gaat het hier om plekken waar de resten van een brandstapel
terecht zijn gekomen of eventueel verstoorde of verspoelde graven.
De bedoelde locaties bleken ook achteraf geen bijgiften te bevatten (niet verbrand en ook niet
onverbrand) of het aantal teruggevonden scherven op deze locaties is veelal te laag om complete
bijgiften te vertegenwoordigen.
Ook administratieve fouten zoals het uitdelen van verkeerde of dubbele grafnummers kan oorzaak
zijn van het laten vervallen van graven.
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CR01
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 2; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Ovale kuil, 64 bij 62 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Een klein crematierestendepot is iets aan de rand van de
kuil geplaatst. De kuil is verder opgevuld met houtskool,
as, crematieresten en vrij schone grond. Contour van de
grafkuil is in de coupe amper zichtbaar door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 31,80 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid: 0,80 gram

CR02
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 10; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Ovale kuil, 80 bij 34 cm.; Diepte: 4 cm
: Geen
: ROMV, 0-70(/100) n. Chr.

Opmerkingen
Slechts nog een bodem van de grafkuil aangetroffen.
De kuil bevatte wat houtskool en asresten. De
crematieresten lagen in twee kleine hoopjes in de kuil.
Tussen de verbrandingsresten is aardewerk
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 186 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onbekend
Leeftijd
: 25-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 25 stuks, 186,00 gram, verbrand AWH: 2 stuks, 1,90 gram. Aantal individuen:2
1. Terra nigra of terra rubra Belgische beker. Wandfragmenten met versiering in brede
velden met kerfsnede, gescheiden door brede groeven. 10-25% compleet, verbrand.
Vóór 70.
2. Kurkurn met verticale bezemstreek, 10-25% compleet, verbrand
Metaal:
Vier stuks, 6,50 gram. Een fragment van een draadfibula en een klein fragmentje brons (0,1 gr).
De fibula is van het type Almgren 15 en dateert tussen ca. 60-150 AD.
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CR03
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 11; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig ovaal, 90 bij 70 cm; Diepte: 25 cm
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. Een klein crematierestendepot is op de bodem van de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 143 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 25-40
CR05
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 13; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 70 bij 40 cm; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De gesorteerde crematieresten bevinden zich wat verspreid door de vulling van de kuil. De kuil is
verder gevuld met vrij schone grond en enkele houtskoolspikkels.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 76 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 0,40 gram; Een gruisje handgevormd aardewerk niet nader te dateren.
CR07
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 15; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Ovale kuil, 130 bij 110 cm; Diepte: 50 cm.
: Geen
: ROMV, 0-70(100).

Opmerkingen
Kuil met meerdere vullingen. Het crematieresten-depot is in een verdiept deel van de kuil geplaatst.
De kuil is opgevuld met een laag verbrandingsresten met houtskool, as en aardewerk en een laag
vrij schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 265 gram
: 3-5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Juveniel of vrouw
Leeftijd
: 15-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 83,00 gram
Inventaris
Aardewerk:AWG: 27 stuks, 246 gram; :
1. Kurkurn HBW 94 met 1 groef op de rand en
verticale bezemstreekversiering op de buik en
horizontale op de schouder.
Ø rand 14cm, 25-50% compleet, onverbrand.
AWH: 6 stuks, 125.5 gram
2. Handgevormde nauwmondige pot met klein
omgeslagen randje en zeer fijne
kwartsmagering. Beroet op de buik.
Ø rand 15cm, 10-25% compleet, onverbrand.

CR08
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 20; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil; Diepte: 30 cm.
: Geen
: ROMMA/B, 100-200 n. Chr.

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. In de kuil zijn op en naast het crematiedepot aardewerk bijgiften
geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 46,50 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,10 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 58 stuks, 725,60 gram.
1. Ruwwandig bord Brunsting 22 met
groef net onder de rand. De groef is
niet nauwkeurig genoeg aangebracht,
waardoor hij niet ‘uitkomt’ en over een
kwart van het bord dubbel is. Ø rand
20,8 cm, Ø bodem 19 cm, h 4,5 cm, 95-100% compleet, onverbrand
2. Gladwandige zeepwaar vorm met geprofileerde voet, mogelijk een kom of beker.
Ø bodem 6 cm, 25-50% compleet, verbrand
3. Rand van een ruwwandige kom, mogelijk Bataafs grijs.
Ø rand 20 cm, <5% compleet, sterk verbrand
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CR09
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 22; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 86 bij 65 cm; Diepte: 16 cm.
: Geen
: ROMMB, 170-250.

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. Op de bodem van de kuil is het crematierestendepot gezet, aardewerk
is naast en over het crematierestendepot aangetroffen, waaronder een omgekeerd geplaatste kruik.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 620 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Inventaris
Aardewerk:
AWG: 390 stuks, 3251,10 gram
Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik St 111 met 2-ledig oor.
Ø rand 4cm, Ø bodem 5cm, 75-100%
compleet, verbrand.
170-250.
2. Gladwandige kruikamfoor St 131 met zes
groeven op de schouder ter hoogte van het
oor. Ø bodem 12cm, 75-100% compleet,
verbrand.
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CR10
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 24; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Het crematiedepot is centraal in de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 110,00 gram

Inventaris
Aardewerk:
AWG: 1 stuks, 2,00 gram. Fragmentje middeleeuws aardewerk, te interpreteren als opspit.
AWH: 1 stuks, 3,00 gram, IJZV aardewerk, verbrand.
Vuursteen: 1 stuks, afslag; Gewicht : 4,20 gram
CR11
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 26; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: ?; Diepte 27 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Door de sterke verbruining is het spoor in het vlak niet
herkend, maar alleen in het profiel waargenomen. De
inhoud van het graf is per abuis niet verzameld, het
crematierestendepot is wel beschreven. Op grond
hiervan kan het graf met enige voorzichtigheid toch als
type A worden aangemerkt.
CR12
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 27; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 27 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Een crematierestendepot is centraal in de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 207gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
CR13
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Zone 1; Put 2; Spoor 3; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 64 bij 40 cm; Diepte: 15 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 160 n. Chr.
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Opmerkingen
In de vrij grote grafkuil is het crematienestje centraal geplaatst. Naast de bundel crematieresten zijn
twee borden en een kruik geplaatst. De kuil is met schone grond opgevuld.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 193 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Inventaris
Aardewerk: AWG: 63 stuks, 827,10 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 31. Ø rand 18cm, 25-50% compleet, onverbrand. Vanaf 150.
2. Terra sigillata bord Drag 32 met 10-stralig rozetstempel. Ø rand 19cm, Ø bodem 9cm, H
4,6cm, 50-75% compleet, onverbrand. Vanaf 160.
3. Kruik met 2-ledig oor. Ø bodem 5,6cm, 50-75%, compleet, verbrand. Vanaf 140.

CR14
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 2; Spoor 6; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig, 60 bij 50 cm; Diepte: 24 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170 n. Chr.

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. Op de bodem van de kuil is het crematierestendepot geplaatst. Direct
naast het depot zijn een kruik en bord gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 175 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/Vrouw
Leeftijd
: 20-30
Inventaris
Aardewerk: AWG: 85 stuks, 817,20 gram;
1. Terra sigillata bord Drag 32 met
13-stralig rozetstempel. Ø rand
18cm, Ø bodem 8cm, H 4,7cm,
100% compleet, onverbrand.
Vanaf 160.
2. Gladwandige kruik St 111 met 2ledig oor. Ø rand 3,6cm, Ø bodem
5,3cm, 75-100% compleet, licht
verbrand. Vanaf 170.
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CR15
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 2; Spoor 7; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 13 cm.
: Geen
: ROMMB, 170 – 210 n. Chr.

Opmerkingen
De kuil is matig zichtbaar in de verbruining. Een kruik en bord zijn naast en iets over het
crematierestendepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 113 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Inventaris
Aardewerk: AWG: 73 stuks, 768,30 gram;
AWH: 3 stuks, 16,90 gram.
1. Terra sigillata bord Drag 31 met stempel:
SEVERVSFEC. Severus uit Rheinzabern, Antonijns.
Ø rand 19cm, Ø bodem 8,3cm, H 5,1cm, 100%
compleet, licht verbrand.
130-190.
2. Gladwandige kruik St 111. Ø rand 6cm, Ø bodem
4,4cm, 75-100% compleet, licht verbrand. Vanaf
170.
CR16
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 2; Spoor 8; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 25 cm.
: Geen
: ROMMB, 160-200 n. Chr.

Opmerkingen
De kuil bevat weinig crematieresten, klein depot nog net zichtbaar op de bodem van de kuil, onder
meer onder het bord geplaatst. Mogelijk is een deel van het hoger geplaatste(?) depot verloren
gegaan door aanploegen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,80 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 16 stuks, 787,70 gram;
1. Terra sigillata bord Drag 32 met weggesleten
stempel: F…CO??. Ø rand 17,8cm, Ø bodem
8,9cm, H 4,4cm, 100% compleet, onverbrand.
Vanaf 160.
2. Gladwandige kruik St 110B met tweeledig oor
en zeer smalle bodem. Ø rand 4,5cm,
Ø bodem 4,5cm, H 19cm, 95-100%, compleet,
onverbrand. In het grafveld van Nijmegen komt
dit type kruik vanaf 130 voor.
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CR17
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 2; Spoor 9; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 25 cm.
: Geen
: ROMMB, 150 - 200 n.Chr.

Opmerkingen
Vrij groot crematierestendepot geplaatst op de bodem
van een vlakke kuil. Naast en over het depot zijn de
bijgiften geplaatst. Een klein kluitje crematieresten (5
gram) is in de gezeefde inhoud van het bord
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 879 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWG: 2 stuks, 1055,50 gram;
1. Terra sigillata bord Drag 31, ongestempeld. Ø
rand 18cm, Ø bodem 8,8cm, H 5,3cm, 100% compleet,
onverbrand. Vanaf 150.
2. Gladwandige kruik St 110B met tweeledig oor en
smalle bodem. De inhoud van de kruik is gezeefd. Hierin
zaten geen vondsten. Ø rand 5cm, Ø bodem 5cm, H
22,6cm, 95% compleet, onverbrand.
CR18
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 3; Spoor 18
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal 100 bij 70
cm.; Diepte: 36 cm.
: Dubbele kringgreppel GRS001–002
: 14C; 1691 - 1528 v. Chr (95,4 %),
Bronstijd – (Vroege) IJzertijd.

Opmerkingen
Kuil met crematierestendepot. In de bundel gesorteerde resten nog wat fracties houtskool
zichtbaar. Echter zeker niet genoeg om van een depot met verbrandingsresten te spreken. De
‘schone’ en compacte crematiebundel is duidelijk uitgesorteerd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 849 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 25-40
Opmerking
: Vertoont degeneratieve
botveranderingen in de hals- en borstwervels (DDD) en een irritatie in het kaakgewricht (TPJ).
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 5,90 gram
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CR21
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 8; Cluster 1
: Type C2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuiltje met crematieresten en verbrandingsresten. Slechts
de bodem van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 6 gram

CR22
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 9; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 10 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Crematierestendepot, aardewerk en wat verspreide verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 524 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd : 25-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 105,20 gram.
Uit dit crematiegraf zijn vijf scherven verzameld. Vier van de scherven betreffen verbrande
wandfragmenten en de laatste is een verbrand bodemfragment. Van de bodem is de aanzet van de
wand dusdanig afgesleten dat het mogelijk is dat het fragment bewust bewerkt is tot een schijf. Het
aardewerk heeft geen diagnostische kenmerken en is dus
niet nauwkeurig binnen de IJzertijd te dateren.
Bouwmateriaal: VKL: 2 stuks, 8,00 gram
Natuursteen: Aantal: 3, brok zandsteen. 51,60 gram
Vuursteen: Aantal: 2 afslagen, verbrand, 3,60 gram
CR23
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Zone 1; Put 5; Spoor 11; Cluster 1
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 130 bij 76 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 100.

Boxmeer-Sterckwijck

Opmerkingen
De kuil bevat amper crematieresten. Kuil ligt pal naast CR25. Veel houtskool in de vulling van de
kuil, met name op de bodem, en onderstaand vondstmateriaal. Waarschijnlijk een brandrestenkuil
(behorend bij CR25?).
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 398,60 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 11 stuks, 115,40 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord, Midden- of Oost-Gallisch. 25-50% compleet, erg verbrand.
2e/3e eeuw.
2. Ruwwandig dolium St 147. <5% compleet, erg verbrand.
Romeins
Metaal:
Drie kleine spijkertjes met een paddenstoelvormige knop, vermoedelijk schoenspijkertjes (vnr 370)
en een verbrande munt (vnr 372).
CR25
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 14; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 25 cm.
: Geen
: ROMMB, 170-200/210.

Opmerkingen
Grafkuil met een rijke inventaris. Direct naast brandkuil CR023 gelegen.
Door de verbruining is de begrenzing van de grafkuil vervaagd. Aannemelijk is dat de bijgiften op
de bodem zijn gezet. Naast deze ‘rijke’ inventaris is aan noord- westzijde van de kuil het
crematierestendepot geplaatst. In dit deel van de kuil tevens wat verbrandingsresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 519 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 9,30 gram
Inventaris
Aardewerk:
AWH: 9 stuks, 53,40 gram; AWG: 60 stuks, 2143,80 gram; Aantal individuen:
1. Geverfde beker Nb32, techniek b, met redelijk brede velden van fijne kerfsnede.
Ø rand 7,5cm, Ø bodem 4,4cm, H 13cm, 75-100% compleet, onverbrand.
Midden 2e eeuw-eind 2e eeuw.
2. Geverfde beker Nb32, techniek c, met redelijk brede velden van fijne kerfsnede.
Ø rand 5cm, Ø bodem 3,8cm, H 10,7cm, 75-100% compleet, onverbrand.
e
150-begin 3 eeuw.
3. Gladwandige kruik St111 met drieledig oor.
Ø rand 3,9cm, Ø bodem 6cm, H 27,5cm, 100% compleet, onverbrand.
Vanaf ±170.
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4.

5.

Ruwwandig bord met dekselgeul Nb110. De binnenkant van het bord toont lichte
brandsporen, de buitenkant toont lichte beroeting met wat aankoeksels. Mogelijk is iets in
het bord verbrand.
Ø rand 16,8cm, Ø bodem 11,5cm, H 5cm, 95-100% compleet, heel licht verbrand.
Vanaf midden 2e eeuw.
Ruwwandige kom met dekselgeul, Nb103.
Ø rand 12,7cm, Ø bodem 4,1cm, H 10cm, 95-100% compleet onverbrand.
e
Vanaf midden 2 eeuw.

Metaal:
Vnr 381 bestaat uit dertien spijkers. De spijkers zijn maximaal 4 cm lang met flens. Vermoedelijk
betreft het kistspijkertjes.
CR27
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 16; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMMB, 170-200/210 n. Chr.

Opmerkingen
In de kuil is een klein crematierestendepot naast het
aardewerk aangetroffen. De begrenzing van de kuil is slecht
zichtbaar door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 10,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 1,70 gram; AWG: 89 stuks, 635,60 gram
Aantal individuen:
1. Terra sigillata bakje Drag 33 met rozetstempel,
waarschijnlijk Oost-Gallisch. Het stempel is gesleten en
heeft mogelijk 6-8 stralen. Ø rand 11,5cm, Ø bodem
4,9cm, H 6,9cm, 100% compleet, licht verbrand. 2e/3e
eeuw
2. Gladwandige kruik St111 met tweeledig oor. De inhoud
van de kruik is gezeefd. Hierin bleken drie fragmentjes
van de kruik te zitten. Ø rand 3cm, Ø bodem 3,8cm, 5075% compleet, licht verbrand. Vanaf 170.
3. Geverfde beker in techniek b met kerfsnede. <5% compleet, licht verbrand.Vanaf 140
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CR28
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 17; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 35 cm.
: Geen
: ROMM, 140/160-?
Opmerkingen
Het crematierestendepot is op de bodem van
de kuil geplaatst. Hierop zijn de bijgiften, een
bord en kruik, gezet. De contour van de kuil is
slecht te onderscheiden door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

CR29
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Niet geanalyseerd
: 68,90 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 30 stuks, 878,80 gram
1. Geverfd bord Br 17A in techniek b. Ø
rand 17,8cm, Ø bodem 14cm, H 2,8cm, 100%
compleet. 2e eeuw.
2. Gladwandige kruik waarvan de rand
ontbreekt. Ø bodem 4,4cm, H ±22cm, 75-100%
compleet, verbrand?
Datering op grond van de breedte van de
bodem en vorm van de kruik: vanaf of na het
midden van de 2e eeuw.
: Zone 1; Put 5; Spoor 18; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 14 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 125

Opmerkingen
De ‘schone’ crematieresten zijn wat door de vulling van de kuil verspreid geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 72,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 12 stuks, 165,00 gram; Aantal individuen: minimaal 1
1. Gladwandige kruik waarvan de rand ontbreekt. Ø bodem 4,9cm, 25-50% compleet,
verbrand? Datering op grond van de breedte van de bodem: vanaf het tweede kwart van
de 2e eeuw.
CR30
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 19; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 70 bij 50 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170

Opmerkingen
Onderin de kuil is het crematierestendepot geplaatst.
De bijgift, een kruik, is daarnaast gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 31,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 73 stuks, 537,30 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik St111 met tweeledig oor.
Ø rand 4cm, Ø bodem 5,3cm, 75-100% compleet, licht verbrand.
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CR31
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 20; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 90 bij 60 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
Een crematierestendepot bevindt zich aan de rand in de noordelijke helft van de kuil. Een kruik is
naast het crematiedepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 204 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 7-14
Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks 12,20 gram; AWG: 57 stuks, 355,90 gram;
1. Gladwandige kruik St111. De lip heeft de vorm van een
St111, onder de lip is door middel van een groef tegen de hals een
rudimentaire onderlip gesuggereerd zoals bij Br5c. Dit is een
overgangsvorm en zal het einde van de 2e eeuw waarschijnlijk niet
gehaald hebben. Ø rand 3,8cm, Ø bodem 4,9cm, 75-100%
compleet, licht verbrand. 150-190.
CR33
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 33; Cluster 1
: Type A; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 25 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170.

Opmerkingen
In het midden van de kuil is het crematierestendepot geplaatst. Een
kruik is tegen (deels op?) het depot gezet. In het crematiedepot wat
houtskoolrestjes zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 409 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Heeft degeneratieve botveranderingen
in de wervellichamen (DDD) en heeft secundaire groene
verkleuringen op de diafyse fragmenten.
Inventaris
Aardewerk:
AWG: 30 stuks, 1706,70 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik St111 met drieledig oor. Ø rand 4,3cm,
Ø bodem 6,9cm, H 29,1cm, 95-100% compleet,
onverbrand. Vanaf ±170.
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CR34
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 23; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Ovale kuil, 110 bij 80 cm.; Diepte: 21 cm.
: Geen
: Romeins

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem, crematierestendepot en weinig verbrandingsresten. De crematieresten
zijn wat door de kuil verspreid geraakt door bioturbatie.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 306,20 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 12,20 gram; Aantal individuen:
In het graf zijn drie verbrande fragmentjes gladwandig aardewerk en vier fragmentjes handgevormd
aardewerk gevonden.
Metaal: Twee stuks, 18,60 gram, Vnr 415 betreft een Romeinse munt, vermoedelijk een Dupondius
of As en vnr 416 is een niet determineerbaar flintertje ijzer.
CR35
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 24; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: ?; Diepte: 2 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 140.

Opmerkingen
Slechts een onderkant van de grafkuil resteert. Een
restje crematieresten van een zeer kleine fractie in het
spoor waargenomen bij aanleg van het werkvlak. Deze zijn niet verder verzameld wegens te kleine
fractie. Op grond van het aardewerk in combinatie met de waargenomen crematieresten als graf
aangemerkt, graftype A2.
Crematieresten: niet verzameld, zeer kleine fractie.
Inventaris
Aardewerk: AWG: 30 stuks, 42,40 gram; Aantal individuen:
1. Bodem en wandscherven van gladwandige kruik. Ø bodem 3,3cm, 5-10% compleet.
Datering op grond van de breedte van de bodem: vanaf kort voor het midden van de 2e
eeuw.
CR36
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5/157; Spoor 26/17; Cluster 1
: Type C?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 21 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Het spoor werd in eerste instantie niet als grafkuil herkend. Het
betreft een grafkuil opgevuld met verbrandingsresten en verspreide
crematieresten. Bij aanleg van de naastgelegen werkput nog een
klein deel van de kuil aangetroffen.
Crematieresten: Abusievelijk niet verzameld
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CR38
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 5; Spoor 32; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Ovale kuil, 80 bij 43 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Romeins

Opmerkingen
De bundel crematieresten is centraal geplaatst op de bodem van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 514 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
:Bevat secundaire groene verkleuringen op de diafyse fragmenten
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 1,00 gram; AWG: 1 stuks, 0,50 gram. Alleen verbrand gruis.
CR40
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 6; Spoor 1; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 2 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Slechts een bodempje van de grafkuil resteert. Het spoor
was te identificeren als graf door de aanwezigheid van een
schoon kluitje crematieresten op de bodem van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1 gram

CR41
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 6; Spoor 2
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 23 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Een concentratie crematieresten met iets houtskool ertussen is bovenin de kuil aangetroffen. Geen
echte vulling van verbrandingresten kunnen onderscheiden, meer wat houtskool tussen het depot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 509 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 30-60
Opmerking
: bevat naar verhouding veel
materiaal van het axiale skelet
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CR42
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 2; Cluster 1
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 70 bij 60 cm.; Diepte: 30 cm.
: Kringgreppel, centraal graf bij GRS004.
: ROMMB, 150-200.

Opmerkingen
Kuil met meerdere vullingen. Het crematierestendepot bevond zich iets uit het hart van de kuil,
hiernaast een vulling van verbrandingresten omgeven door een schonere vulling met
verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 476 gram
: 3-5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man/vrouw
Leeftijd
: 30-50, dichter bij de 30 dan bij de 50
Opmerking
: vertoont lichte osteofyten langs de wervellichamen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 48,50 gram; AWG: 6 stuks,35,10 gram; Aantal individuen:
1. Bodem van beker. Net boven de bodem is een groef aangebracht. Mogelijk is dit een
bodem van een Belgische of Tiense beker of van Low Lands Ware. Ø bodem 8cm, <5%
compleet, verbrand. Tweede helft 2e eeuw.
2. Ruwwandige pot met horizontale rand en groef aan de buitenkant van de rand. Mogelijk is
het Bataafs grijs aardewerk. Ø rand 18cm, <5% compleet, verbrand. 2e eeuw.
CR43
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 4; Cluster 1
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 32 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Onderin de kuil is een urn met crematieresten geplaatst. Het noordelijk deel van de kuil bevatte
half om de urn een waaier van crematieresten, vermoedelijk veroorzaakt door het aanploegen van
het spoor waarbij ook een rand van de urn is geraakt en meegetrokken.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 757 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 145 stuks, 1441,90 gram; Aantal individuen: 1 Urn
Vuursteen: Aantal: 1 afslag; Gewicht: 3,20 gram
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CR44
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 5; Cluster 1
: Type A3; Kuilvorm: Ovaal, 43 bij 30 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
De bovenste vulling van dit graf betreft het
crematierestendepot. Door een recente diergang
is de bodem van de kuil verstoord geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 230 gram
:5
:2
A

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onvolwassen
Leeftijd
: 5-10
Opmerking
: bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,10 gram
CR45
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 7; Cluster 1
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 20 cm.
: Grafstructuur kringgreppel GRS003.
: Midden Bronstijd 1500-1200 v. Chr.

Opmerkingen
Dit graf is in kringgreppel GRS003 geplaatst.
De urn bevond zich centraal in de kuil. Hoewel de urn sterk uiteen gedrukt is geraakt is duidelijk dat
de crematieresten in de urn zijn verzameld. Het spoor is sterk vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 544,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 331 stuks, 1756,00 gram
Aantal individuen: 1 Urn, met vingertopindrukken.
Natuursteen: Aantal: 23; Gewicht: 5,00 gram
(natuurlijk- grinddeeltjes).
CR46
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 8; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 12 cm.
: Geen
: ROMMA, 100-150.

Opmerkingen
Door verbruining is het spoor, zowel in het vlak als in de coupe, matig zichtbaar. Arbitraire grens op
basis van verspreiding van de crematieresten. De crematieresten bevinden zich verspreid op de
bodem van de kuil. Tussen de crematieresten is een bord geplaatst.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 86 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onbekend
Leeftijd
: 15-40
Opmerking
: vermoedelijk onvolwassen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 3 stuks, 2,80 gram; AWG: 9 stuks, 244,80 gram; minimaal 1, schaaltje.
1. Terra sigillata bord Drag 18/31. De rand ontbreekt. Het stempel is niet meer leesbaar door
de verwering. Ø bodem 9cm, 50-75% compleet, verbrand/verweerd. Eerste helft 2e eeuw.
CR47
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 7; Spoor 13; Cluster 1
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-180/200

Opmerkingen
De kuil is geheel verstoord. Slechts nog wat resten van
een crematiedepot. De vulling bevatte geen spoor van
verbrandingsresten, wel aardewerk.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet verzameld, te geringe fractie.

Inventaris
Aardewerk: AWG: 49 stuks, 406,20 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik Br5c met drieledig oor. Datering op basis van Nijmegen-Hatert. Te TielPassewaaij is geen kruik van dit overgangstype gevonden. Ø rand 3,9cm, Ø bodem
6,8cm, 50-75% compleet, onverbrand? 150-180.
CR49
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 8; Spoor 1
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 33 cm.
: Geen
: Tweede helft van de Midden IJzertijd.

Opmerkingen
In het centrum van de kuil is de urn geplaatst. De urn is afgedekt met een schaal.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1142 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 77 stuks, 2419,20 gram; Aantal individuen: 2, Urn en een schaal.
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CR50
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 8; Spoor 3
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 28 cm.
: Geen
: Gelet op de omliggende graven; IJzertijd.

Opmerkingen
Spoor vervaagd door verbruining , arbitraire grens rond verspreiding van crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 235 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWG: 1 stuks, 2,00 gram, splinter Romeins aardewerk (intrusie) niet nader te dateren.
CR51
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 8; Spoor 3.
: Type A3; Kuilvorm: Rond; Diepte: 32 cm.
: Geen
: IJzertijd.

Opmerkingen
Klein crematiedepot centraal in de kuil geplaatst. De contour van de kuil is slecht zichtbaar door
verbruining. Grens op basis van een klein verschil in textuur van de grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 150 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man/vrouw
Leeftijd
: waarschijnlijk volwassen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 2,00 gram,
In dit graf is een met steengruis gemagerd en verbrande scherf gevonden. De scherf bevat geen
diagnostische kenmerken en kan het graf niet nauwkeurig dateren.
CR52
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 6; Put 13; Spoor 1
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 90 bij 70 cm.; Diepte: 36 cm.
: Geen
:Onbekend.

Opmerkingen
In de bovenste vulling van de kuil zijn, zij het zeer weinig, crematieresten en verbrandingsresten
aangetroffen. De bodem van de kuil is verstoord geraakt door bioturbatie.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,40 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,00 gram
CR53
Locatie
Graf
cm.
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 15; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 16
: Kringgreppel GRS005
: Vroege IJzertijd.

Opmerkingen
Ondiep restant van een vrij vlakke kuil bevat een kleine
concentratie crematieresten in het centrum van de kuil en wat
houtskoolspikkels door de vulling van de kuil. De kuil is in
kringgreppel GRS005 gegraven
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 13,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks, 5 gram,
Uit dit graf zijn zeven aaneen passende scherven verzameld. Deze ruw afgewerkte scherven zijn
met steengruis gemagerd en verbrand. Op basis van de magering lijkt een datering in de Vroege
IJzertijd aannemelijk.
CR58
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 15 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170.

Opmerkingen
Het crematiedepot is aan de zuidelijke rand van het spoor geplaatst. Hiernaast is een kruik gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 69 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onvolwassen
Leeftijd
: 4-10
Inventaris
Aardewerk: AWG: 90 stuks, 467,60 gram; Aantal individuen: minimaal 1 kruik
1. Gladwandige kruik St111 met tweeledig oor. Ø rand 3,6cm, Ø bodem 5,2cm, 75-100%
compleet, verbrand. Vanaf 170.
Metaal: Een mes, of hakmes met een holle lemmetrug en een bol snijblad (vnr 703). Een
vergelijkbare vondst is aangetroffen te Hod Hill191: datering Late IJzertijd tot midden 1e eeuw.

191 Manning 1986, pp118.
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CR59
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 5; Cluster 1.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 31 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 190.

Opmerkingen
De crematieresten zijn door de gehele kuil verspreid.
Wel een schone selectie van de crematieresten,
amper houtskool in de kuil aangetroffen, maar niet
samengepakt tot een compact depot. Twee bekers en
een bord als bijgift in de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 13,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 54 stuks, 486,50 gram; Aantal individuen: 3; 2 x beker + 1 schaaltje
1. Terra nigra kom TIEN KT7. Ø bodem 4cm, H 5,8-6,2cm, 50-75% compleet, onverbrand?
200-280.192
2. Ruwwandige kom TIEN K7 of TIEN K10 met twee groeven boven het breedste punt. De
rand ontbreekt. Het is niet duidelijk of de kom een horizontale rand of een rand met
dekselgeul heeft gehad. Ø bodem 6cm, H 8-8,5cm, 25-50% compleet. Vóór 200
3. Bodem van een gladwandige kruik. Ø bodem 9,4cm, 5-10% compleet, verbrand.
Natuursteen: Aantal: 15 , zandsteen bewerkt;
Gewicht: 38,00 gram

CR60
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 6; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 15 cm.
: Geen
: ROMV/ROMMA, 0-100?

Opmerkingen
De grafkuil is vervaagd door verbruining. Ondiepe kuil
waarvan de top is aangeploegd. Klein crematiedepot
aangetroffen met een kruik als bijgift. Losse fragmenten
aardewerk rondom de kruik aangetroffen o.a bij het
opschaven van het vlak. De mogelijkheid bestaat dat dit
aardewerk niet tot de grafinventaris behoort.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,2 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 52 stuks, 711,00 gram; AWG: 104 stuks, 467,80 gram; Aantal individuen: 1 kruik.
1. Gladwandige kruik met drieledig oor. De rand ontbreekt. Ø bodem 5,7cm, 50-75 compleet,
verbrand. 1e-2e eeuw

192 Mondelinge mededeling M. Martens, VIOE.
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2.

3.

Handgevormde besmeten pot in een dik, oxiderend baksel. De besmijting is vrij grof. De
magering is nauwelijks zichtbaar, maar bestaat deels uit plantaardig materiaal. Het is niet
zeker of de randfragmenten bij deze pot behoren. Ø 16cm, 10-25% compleet, onverbrand
Late IJzertijd-Vroeg Romeins
Handgevormde besmeten pot in een dun, reducerend baksel. De hals is gepolijst, vanaf
de schouder is de pot besmeten. De pot is middelgroot. Er zijn geen randfragmenten.
0-10% compleet, onverbrand. Late IJzertijd-Vroeg Romeins
De combinatie van aardewerk
uit de Late IJzertijd met een
Romeinse kruik zet aan het
denken. De kruik doet op
grond van het baksel eerder
2e-eeuws dan 1e-eeuws aan.
De breedte van de bodem
sluit een datering in de 1e
eeuw echter niet uit. De
handgevormde fragmenten
lijken juist eerder uit de Late
IJzertijd dan de Romeinse tijd
te dateren op grond van het
dikke baksel en de grove
besmijting. Het
handgevormde aardewerk is
afkomstig van het opschonen
van het vlak/opschaven van
het spoor, toeschrijving aan
graf kan dus twijfelachtig zijn.
Natuursteen: Aantal: twee
klop- of wrijfstenen; Gewicht:
47,00 gram.

CR61
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 7; Cluster 1.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 14 cm.
: Geen
: IJzertijd.

Opmerkingen
Grafkuil amper zichtbaar door verbruining. Grens op
basis van de verspreiding van de weinige
crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: twee stuks, 3 gram
CR62
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 8; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 24 cm.
: Geen
: ROMM, 125-175.
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Opmerkingen
De begrenzing van de kuil is aan de hand van de verspreiding van crematieresten en het
aardewerk bepaald. De bijgiften, een kruik en een bord, zijn naast het crematiedepot gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 343 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: volwassen
Inventaris
Aardewerk: AWG: 9 stuks, 1019,20 gram; 1 kruik, 1 bord
1. Terra sigillata bord Drag 18/31 of 31 met deels
onleesbaar stempel: VI[…]. Mogelijk Viducus,
waarvan in verschillende Oost-Gallische
werkplaatsen stempels zijn gevonden.193 Ø
rand 19cm, Ø bodem 9,7cm, H5.1cm, 100%
compleet, verbrand. 120-160 op grond van de
stempel.
2. Gladwandige kruik met 2-ledig oor, waarvan de
rand ontbreekt. Ø bodem 5cm, 95-100%
compleet, verbrand. 125-200, op grond van de
breedte van de bodem.
CR63
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 9.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 23 cm.
: Geen
: ROMM,125-200.

Opmerkingen
Naast het crematiedepot is een omgekeerd geplaatste kruik gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 318 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 109 stuks, 636,10 gram; Aantal individuen: 1 kruik
1. Gladwandige kruik. De rand en het oor ontbreken. Ø bodem 4,7cm, 75-100% compleet,
verbrand. 125-200, op grond van de breedte van de bodem.

193 Frey 1993, 87, stempel 301.2.
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CR64
Locatie
: Zone 1; Put 17; Spoor 10; Cluster 1.
Graf
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 10 cm.
Randstructuren : Geen
Datering
: Onbekend. Het spoor bevindt zich middenin een cluster graven gedateerd
tussen 70-270. Op grond hiervan is het mogelijk dat dit graf eveneens in deze periode valt te
plaatsen.
Opmerkingen
Grafkuil niet meer zichtbaar in de verbruining.
Klein , weinig compact crematierestendepot. Het lijkt erop dat er slechts nog een bodempje van het
spoor bewaard is gebleven.
Crematieresten
Hoeveelheid
CR65
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Niet geanalyseerd
: 61,00 gram

: Zone 1; Put 17; Spoor 11; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond;
Diepte: minimaal 25 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 180.

1

Opmerkingen
In de kuil zijn twee crematierestendepots aangetroffen.
Rondom het zuidelijke depot zijn de bijgiften geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

2

: 955 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-30
Lichaamslengte : 152,5 cm
Opmerking
: bevat secundaire
groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 58 stuks, 1746,40 gr.
1. Terra nigra bord uit Tienen, TIEN B1a. Onder de rand is een groef aangebracht. Ø rand
6,5cm, Ø bodem 20cm, H 5,3cm, 100% compleet, onverbrand? Vanaf 180.
2. Gladwandige kruik, St 111 met 2-ledig oor. Ø rand 5cm, Ø bodem 4,9cm, H23cm,
75-100% compleet, verbrand. Vanaf 170.
CR66
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 13; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 30 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170.
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Opmerkingen
Grafkuil met een opvallende inhoud. Naast het crematiedepot is een kruik geplaatst. Direct tegen
de bol crematieresten is een fibula aangetroffen en in de oosthoek van de kuil zijn twee flinke keien
geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 203 gram
: 3-5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onbepaald
Leeftijd
: 10-20
Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 3,30 gram; AWG: 11 stuks, 581,80 gram; Aantal individuen: 1 kruik
1. Ruwwandige kan Nb 97. De kan is vrij slank en heeft geen afgezette rand en geul aan de
binnenkant van de rand. In Zoelen is een vergelijkbare kan gevonden in een graf met een
datering 170-200.194 Ø rand 4,5cm, Ø bodem 6cm, H 22cm, 95-100% compleet, beroet
maar onverbrand? Vanaf 170.
Natuursteen:
Twee mogelijke klopstenen; Gewicht: 589,20gram
Metaal:
Een kniefibula met halfronde kopplaat en (holle) beugelschijf met
beugelknop (vnr 696; 10 gram). Dit is een vrij zeldzaam exemplaar, een
variant van type Böhme 18. De datering van dergelijke spelden is ca. 120190. De speld is onverbrand en vermoedelijk compleet meegegeven, met
naald in houder.
CR67
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 14; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Onduidelijk. In de directe omgeving bevinden zich
voornamelijk graven uit de Midden Romeinse periode.

Opmerkingen
Klein crematierestendepot. Kuil matig zichtbaar door
verbruining. Half in het profiel van de werkput. Slechts
een flintertje aardewerk in de kuil aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 23,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 0,50 gram Niet nader te
dateren dan IJzertijd-Romeins.

194 Veldman 2011, Bijlage 1, p273-4, Cr9.

328

Boxmeer-Sterckwijck

CR68
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 25; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 15 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 170.

Opmerkingen
Naast het crematierestendepot is een kruikje geplaatst. Grafkuil niet zichtbaar in verbruining
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 388 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onbekend
Leeftijd
: Volwassen
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWG: 112 stuks, 867,90 gram; Aantal individuen: 1, kruik
1. Gladwandige kruik, St 111. Het oor ontbreekt. Ø rand 5cm, Ø bodem 6,8cm, 75-100%
compleet, verbrand. Vanaf 170.
CR69
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 28; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 56 bij 40 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 140.

Opmerkingen
Kuil met een schone vulling. Weinig crematieresten. Kruik
als bijgift geplaatst. De top van het spoor is aangeploegd.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 35 stuks, 280,00 gram
1. Gladwandige kruik, klein formaat. De rand en het oor ontbreken. Ø bodem 4,5cm, 50-75%
compleet, verbrand. Na 140, op grond van de breedte van de bodem.
CR70
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 29; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 160 bij 90 cm.; Diepte: 31 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200.

Opmerkingen
Vrij grote kuil. Het ontbreken van enig spoor van verbrande klei of een echte ‘houtskoolkrans’
weerhoudt van een interpretatie als bustumgraf. De crematieresten en verbrandingsresten liggen
verspreid door de bovenste vulling van de kuil, hierin veel aardewerkscherven aangetroffen. De
onderste vulling van de kuil bevat alleen houtskool en is sterk gebioturbeerd.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 129,30 gram
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Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 122,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 224 stuks, 2099,10 gram; Aantal individuen: min. 5
1. Terra sigillata bakje Drag 33, Oost-Gallisch, ongestempeld. Ø rand 12,4cm, Ø bodem
5,2cm, H 7,8cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 100.
2. Terra sigillata bord Drag 18/31, Oost Gallisch, gestempeld. Het stempel is niet leesbaar
door slijtage en aankoeksels. Ø rand 19cm, Ø bodem 9,5cm, H 4,9cm, 50-75% compleet,
verbrand. 100-150
3. Geverfd bord Br 17A, techniek niet zeker door verbranding. In de bodem bij het
middelpunt zijn twee concentrische cirkels aangebracht. Ø rand 18cm, Ø bodem 14cm, H
3cm, 25-50% compleet, verbrand. Vanaf 100
4. Geverfde beker Nb 30 in techniek b. Op
de wand zijn drie brede banen met
kerfsnede aangebracht. De onderste baan
is het breedst. Ø rand 8,2cm, Ø bodem
4,8cm, H15cm, 50-75% compleet,
onverbrand? Vanaf 140.
5. Gladwandige kruik St 111 met drieledig
oor. De middelste geleding is smal. Ø rand
3,4cm, Ø 5,9cm, H 30,1cm, 75-100%
complete, verbrand. Vanaf 150/170.
6. Ruwwandige kom Nb 104. Het aardewerk
is gespleten. Ø rand 21cm, 10-25%
compleet, verbrand. Vanaf 100.
CR71
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 31; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 21 cm.
: Geen
: ROMM, 130-180.

Opmerkingen
Aan de zuidwestzijde van de kuil is het crematiedepot geplaatst. Hiernaast is een bord en een kruik
aangetroffen. De grafkuil was nauwelijks zichtbaar door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 579 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man
Leeftijd
: 30-50
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,20 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 1,00 gram; AWG: 16 stuks,
1335,80 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, met stempel.
Het stempel is slecht leesbaar: VA […] S. Het
is een kort stempel met vijf of zes letters. Ø
rand 17,2cm, Ø bodem 9,7cm, H4,8cm,
1005% compleet, verbrand? Vanaf 120
2. Gladwandige kruik St 110B met tweeledig oor. Ø rand 4cm, Ø bodem 4,5cm, H 29,530cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 130
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CR72
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 32; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Onregelmatig, 80 bij 70 cm. ; Diepte: 29 cm.
: Geen
: ROMM, 130-170.

Opmerkingen
De bovenste vulling van de kuil bevat crematieresten en verbrandingresten. Hier ook vrij veel
aardewerkfragmenten en metaalvondsten in aangetroffen. De onderste vulling bevat voornamelijk
houtskool met een enkele crematierest.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 243 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 61,90 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 30 stuks, 48,50 gram; AWG: 162 stuks, 2224,50 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, Oost Gallisch, met stempel. Van het stempel is alleen de
eerste letter bewaard gebleven, een B. Ø rand 18cm, Ø bodem 8cm, H 5,4cm, 50-75%
compleet, verbrand. 125-150.
2. Terra sigillata bord Drag 18/31, Oost Gallisch, met stempel. In het midden zijn twee letters
bewaard gebleven: SI of IS. Ø rand 18cm, Ø bodem 9,2cm, H4,6cm, 50-75% compleet,
verbrand. 125-150
3. Gladwandige kruik St 110B met 3-ledig oor. Ø rand 4,8cm, Ø bodem 6,6cm, H ±33cm, 75100% compleet. 130-180.
4. Pot in kurkurnbaksel. Het baksel is redelijk dun en fijn. De magering is – mogelijk op de
brandstapel - geheel weggebrand. Van de rand is geen fragment overgebleven, zodat niet
te zeggen is of het hier een echte kurkurnvorm betreft of een pot in kurkurnbaksel.
Ø bodem 9cm, 10-25% compleet, verbrand.
5. Drie fragmenten van een geverfde beker in techniek b, waarvan één met zandbestrooiing.
Ø bodem 6cm, <5%, onverbrand? Vanaf 125.
Metaal:
Aantal: 37 stuks, 142,20 gram. Vnrs 726
en 750 betreffen fragmenten van twee
fibulae met bandvormige beugel en
voetknop, type Almgren 16. De datering
hiervan is 2e eeuw. Ook in vnr 1024 zijn
restanten van deze spelden aanwezig.
Hiernaast zijn onder dit vondstnummer
een zevental spijkers, een Romeinse As
en verbrand ijzeren kledinggarnituur
verzameld. De oorspronkelijk vorm van
het garnituur valt niet meer te achterhalen.
Onder vnr 747 zijn eveneens fragmenten
ijzer verzameld. Dit betreft mogelijk een
scharnier.
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CR73
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 38; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 29 cm.
: Kringgreppel GRS006
: Onbekend, maar op grond van de naastgelegen graven binnen de kringgreppel
Midden- tot Late Bronstijd.

Opmerkingen
In de kuil is een flink crematierestendepot in een vulling van verbrandingsresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 961 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 10,00 gram
CR74
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 42; Cluster 1.
: Type A; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 35 cm.
: Kringgreppel GRS006
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Grote kuil met een bundel crematieresten omgeven door een restant van een urn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1682 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Vrouw, onbekend
Leeftijd
: 23-40 en 23-40
Lichaamslengte : 156-164 cm
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen. Bevat mogelijk drie individuen, maar
hier zijn geen harde bewijzen voor.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 17 stuks, 399,40 gram.
Bovenste helft van een urn. De biconische pot is gemagerd met kwartsgruis. Op de schouder heeft
de pot een stafband die versierd is met vingertopindrukken. Onder de stafband is de pot besmeten
met diagonale vingerstreken. De hals is concaaf en de rand afgerond.
CR75
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Zone 1; Put 155; Spoor 14; Cluster 1.
: Type H; Kuilvorm: Rond; Diepte: 62 cm.
: Geen
: Late Bronstijd
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Opmerkingen
Kuil bevat veel houtskool en aardewerkfragmenten, maar geen crematieresten. Vermoedelijk
betreft het een brandkuil behorend bij het grafveld.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 85 stuks, 1025 gram; Aantal individuen: 2
Een dunwandige pot en een lappenschaal met versiering. De dunwandige pot is versierd met
tiefstich in horizontale indrukken op schouder. De pot heeft een drieledig profiel en is aan de
buitenzijde gepolijst.
Natuursteen: Aantal: 13 onbewerkt o.m. zandsteen, gebarsten; Gewicht: 400,70 gram.
CR76
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 29; Cluster 1.
: Type F1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 8 cm.
: Geen
: ROMM, 130-180.

Opmerkingen
Kuil niet zichtbaar in de verbruining. Crematieresten niet
waargenomen in het veld. Bij wassen van de kruik enige flinters
aanklevende crematieresten aangetroffen. Mogelijk slechts nog een
bodem van het crematiedepot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,50 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 89 stuks, 694,30 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik St 110B met tweeledig oor. Ø rand 3cm, Ø bodem 4,9cm, H 23,5cm,
75-100% compleet, verbrand? Vanaf 130.
CR77
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 44; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMMB, 200-250.

Opmerkingen
Kuil met een crematiedepot, naast het depot is een
kruik en een geverfde beker geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 280,60 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 192 stuks, 573,60 gram; Aantal
individuen: 2; 1 x kruik, 1 x beker.
1. Geverfde beker Nb 31 in metaalglanswaar b met
drie smalle baantjes kerfsnede. Ø rand 4cm,
Ø 2,7 cm, H 8,8cm, 75-100% compleet, verbrand?
200-230.
2. Gladwandige kruik met 2-ledig oor. De rand
ontbreekt. Ø bodem 5cm, 75-100% compleet,
verbrand? Vanaf 130.
Vuursteen: Aantal: 1 afslag; Gewicht: 0,20 gram
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CR78
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 45; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 10 cm.
: Geen
: ROMM, 100-200.

Opmerkingen
Van het spoor rest nog maar een onderkant. De
weinige crematieresten zijn als schoon kluitje in het
bord aangetroffen.
Mogelijk betreft het een bijgift. Echter het is evenzeer
mogelijk dat er slechts een restant van een hoger
gelegen crematierestendepot bewaard is gebleven
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 27 stuks, 860,00 gram; Aantal individuen: 1 bord
1. Pompeiaans rood bord St 13. Het baksel is lichtbruin en dun. De donkerrode verf is aan de
binnenkant en op de rand aangebracht. De bodem heeft een vertikaal zijkantje.195 Ø rand
18 cm, Ø bodem 13cm, 5-10% compleet, verbrand? Midden 1e eeuw – eind 2e eeuw
2. Ruwwandig bord NB 111 met een groef onder de rand. Ø rand 24cm, Ø bodem 19cm,
e
H4,9cm, 95-100% compleet, verbrand. 2 eeuw

CR79
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 1; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 90 bij 80 cm.; Diepte: 25 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De crematiebundel is in de kuil geplaatst omgeven door een houtskoolrijke vulling met hierin een
enkele handgevormde aardewerkscherf.
Crematieresten
Hoeveelheid
: 312 gram
Verbr. graad
:5
Bot grootte
:4
Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40

195 Vgl. Tongeren 60/61, type284 en 285
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CR80
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 2; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 28 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Crematierestendepot op de bodem van de kuil. Bevat verder geen vondstmateriaal.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 310,00 gram

CR81
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 3; Cluster 1.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Midden- of Late Bronstijd.

Opmerkingen
Door verbruining was de contour van de kuil sterk vervaagd . Bij het vrijleggen van de pot bleek
deze ondersteboven in het graf te staan. De bodem ontbreekt, vermoedelijk afgetopt door
verploegen. Vanwege de kwetsbaarheid van de pot is deze en-bloc gelicht. In de urn is een kleine
hoeveelheid crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 5,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 100 stuks, 1004,40 gram;
Aantal individuen: 1.
Het betreft de rand van een grote emmervormige
pot met een licht naar binnen gebogen ronde
rand. De pot is gemaakt van klei met grote
brokken gebroken kwarts die door de wand heen
steken. De wanddikte meet 16 mm.
CR82
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 25 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
In het midden van de kuil is een bundel
crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 660,00 gram

CR83
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 8; Cluster 1.
: Type B2?; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 23 cm.
: Kringgreppel GRS007, centraal graf
: Onbekend.
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Opmerkingen
In het midden van de kuil is een concentratie van crematieresten met houtskool en
verbrandingsresten met fragmentjes verbrande klei aangetroffen. De bodem van de kuil was
opgevuld met een iets houtskoolhoudende vulling
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 988,20 gram

Inventaris
Natuursteen: Aantal grind- en kiezeldeeltjes (restant aardewerkmagering?); Gewicht: 5,90 gram
Vuursteen: Aantal: 1 kernstukje; Gewicht: 6,20 gram.
CR84
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 9 en 10; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 25 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Centraal in de kuil een klein crematiedepot met verbrandingsresten en schone grond, aan de rand
van de kuil nog een klein ‘handje’ crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 95,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 39,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 21 stuks, 79,20 gram. fragmenten handgevormd aardewerk, indet.
CR88
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 16; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 18 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 140.

Opmerkingen
Kleine kuil, bijna geheel opgevuld met het crematierestendepot. Enkele aardewerkscherven
zichtbaar tussen / bij het depot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 384 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: Volwassen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,10 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 10,00 gram; Aantal individuen:
Verbrande fragmenten van terra sigillata en geverfde waar techniek b met een breed veld
kerfsnedeversiering.Van beide vormen is minder dan 5% teruggevonden.
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CR90
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 20; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 12 cm.
: Kringgreppel GRS009
: ROMM, Vanaf 90.

Opmerkingen
Kleine kuil , centraal binnen kringgreppel GRS009 .Bevat een crematierestendepot en enkele
aardewerkscherfjes.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 326 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWG: 2 stuks, 7,10 gram ;Aantal individuen:
Een gespleten terra sigillata rand en een terra nigra bodem zonder deklaag. De terra sigillata rand
kan bij een bakje Drag 33 of een bord Drag 18/31 behoord hebben. De terra nigra bodem kan
bijvoorbeeld bij een parelurn behoord hebben. Van beide vormen is minder dan 5% teruggevonden.
CR91
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 23; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: ROMM vanaf 140.

Opmerkingen
De contour van de kuil is door verbruining
vervaagd. De crematieresten zijn rondom het
potje aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 150,80 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,40 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 11 stuks, 103,40 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik waarvan alleen de bodem en een stuk wand zijn overgebleven. Het is
waarschijnlijk een kleine kruik geweest. Ø bodem 4,3cm, 10-25% compleet, verbrand.
Datering op grond van de breedte van de bodem.
CR92
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 24; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 80x70 cm.; Diepte: 32 cm.
: Geen
: ROMM, 120-250.

Opmerkingen
Kuil met verbrandingsresten. De bovenste vulling bevatte aardewerk, houtskool en crematieresten.
De bodem van de kuil was gevuld met houtskool en aardewerk.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 7,40 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 181,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 250 stuks, 1278 gram;
1. Ruwwandige kom met horizontale rand met dekselgeul. Door de zware verbranding is het
baksel niet goed herkenbaar. Ø rand 22cm,
Ø bodem 11,8cm, 50-75% compleet, zwaar verbrand. Vanaf 120.
2. Fragmenten van bodem, buik en hals van een kruik. Ø bodem 6cm, 10-25% compleet,
verbrand? 2e-3e eeuw.
CR93
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 25; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 14 cm.
: Geen
: ROMM, 120-250.

Opmerkingen
Door verbruining is de contour van de kuil vervaagd. In de kuil is een bundel met crematieresten
geplaatst. Naast de bundel is een kruikje geplaatst, hiervan alleen de buik aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 77,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks, 18,30 gram; AWG: 29 stuks, 268,30
gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik waarvan rand, hals en oor
ontbreken. Tussen het materiaal is ook een bodem
van een tweede kruik. Ø bodem 5cm, 25-50%
compleet, verbrand. Ø 2e bodem 4,3cm. 2e/3e eeuw.
2. Enkele handgevormde fragmenten met
steengruismagering. Het baksel is vrij grof. Het
aardewerk heeft een ruwe afwerking. < 5% compleet,
onverbrand. Bronstijd of IJzertijd, dit kan waarschijnlijk
als opspit geïnterpreteerd worden.
CR94
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 26; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 35 cm.
: Geen
: ROMM, 140-200.

Opmerkingen
Graf met een bundel crematieresten en een zeer rijke inventaris. De grafgoederen en
crematieresten zijn waarschijnlijk op de bodem van
een ruime kuil gezet waarbij de crematieresten
duidelijk apart van de giften zijn geplaatst. De bijgiften
betreffen minimaal acht objecten: onder andere
kruiken borden en kommen voorzien van fraaie
deksels.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 9,10 gram; AWG: 155 stuks, 4454,40 gram; Aantal individuen: 8; 2 x
kruik, 1 beker, 2 borden + 2 deksels, 1 TS-schaal.
1. Terra sigillata schotel Drag 18/31R, ongestempeld. Ø rand 25cm, Ø bodem 11,6cm, H 5,56,0cm, 95-100% compleet, verbrand. Vanaf 125.
2. Geverfde beker St 2 in techniek b met kerfsnedeversiering. Ø rand 8cm, Ø bodem 3,8cm,
H 11,5cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 140.
3. Gladwandige kruik St 110B met 2-ledig oor. Het kruiklichaam is asymmetrisch en de
bodem is scheef. De kruik kan niet zelfstandig staan. Ø rand 4,2cm, Ø bodem 5,3cm,
H28cm, 100% compleet, onverbrand? Vanaf 125.
4. Gladwandige kruik of kruikamfoor met 3-ledig oor. De rand ontbreekt. Ø bodem 6,3cm, 2550% compleet, verbrand. 2e-3e eeuw.
5. Ruwwandig bord Br 21 met drie concentrische cirkels op de bodem, vormt een set met
e e
deksel .6 Ø rand 14,5, Ø bodem 12,6cm, H 3,6cm, 100% compleet, verbrand. 2 -3 eeuw
6. Ruwwandige deksel Nb 120, vormt een set met bord .5 Ø rand 14,7cm, Ø bodem 3cm, H
3,7cm, 95-100% compleet, verbrand. Romeins.
7. Ruwwandig bord Br 21, vormt een set met deksel .8. Ø rand 15cm, Ø bodem 13,1cm, H
e e
3,9cm, 95-100% compleet, verbrand. 2 -3 eeuw.
8. Ruwwandige deksel Nb 120, vormt een set met bord .7. Ø rand 15cm, Ø bodem 3,3cm, H
2,9cm, 95-100% compleet, verbrand. Romeins.

CR95
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 27; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 1 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De bodem van een mogelijke grafkuil is wat rest van dit spoor, een klein schoon kluitje
crematieresten. Geen spikkel verbrandingresten zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,6 gram
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CR96
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 30; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 80 bij 60 cm.; Diepte: 9 cm.
: Kringgreppel GRS007, 2e centrale graf, zie ook CR083.
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal in de kuil is het crematierestendepot geplaatst. De kuil is opgevuld met
verbrandingsresten, waaronder brokjes verbrande klei.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 456 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
CR97
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 31; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Onregelmatig, 90 bij 80 cm.; Diepte: 44 cm.
: Geen
: ROMV, 30-70

Opmerkingen
Kuil met crematie- en verbrandingsresten door de hele kuil verspreid. In het midden van de kuil is
een houtskoolrijke kern zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 323 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat primaire ijzer aanslag
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,90 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 173 stuks, 2046,70 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra fles HBW 25. Het aardewerk is volledig versplinterd. Van de vorm zijn de sterk
geprofileerde voet en rechte hals met omgeslagen rand herkenbaar, zodat de determinatie
waarschijnlijk, maar niet helemaal zeker is. Ø rand 11cm, Ø bodem 6cm, 5-10% compleet,
zwaar verbrand. 40-90
2. Handgevormde 2-ledige pot met plantaardige magering. De pot heeft een heel kort randje.
De pot is vanaf iets onder de schouder tot aan de bodem versierd met kamstreken in een
zigzagmotief. Ø rand 30cm, Ø bodem 15cm, 25-50% compleet, verbrand. Late IJzertijdVroeg Romeins
3. Handgevormde pot met onbepaalde magering. De pot heeft een heel kort randje. De vorm
komt overeen met voorgaand exemplaar, maar deze pot is onversierd. Ø rand 11cm,
Ø bodem 6cm, 5-10% compleet, verbrand. Late IJzertijd-Vroeg Romeins.
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Metaal:
21 stuks, 142,60 gram. De fragmenten kunnen worden toegewezen aan het beslag van een kist.
Het betreft ijzeren banden of flenzen, omgezet onder een hoek van 90 graden, waardoorheen
spijkers zijn geslagen. De spijkers zijn 73 mm lang, met een platte amorfe flens. De dikte van het
bandijzer varieert tussen 2 en 2,5 cm.
CR98
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 35; Cluster 1.
: Type C1 Kuilvorm: Rond, 110 cm; Diepte: 20 cm.
: Centraal graf binnen kringgreppel GRS010
: ROMVB/ROMMA, 40-150

Opmerkingen
De crematieresten, het aardewerk en de verbrandingsresten liggen door de hele kuil verspreid, met
een concentratie verbrandingsresten aan de oostelijke rand van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 975 gram
: 2-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 14,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 122 stuks, 1565,80 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra beker HBW 28. Door de verbranding is het baksel
onherkenbaar zacht geworden. Op enkele fragmenten is nog heel
vaag versiering aanwezig, waardoor duidelijk is dat het om een
parelurn gaat. Ø rand 12cm, Ø bodem 8,5cm, 50-75% compleet,
zwaar verbrand. Vanaf midden 1e eeuw
2. Bataafs grijze of ruwwandige pot. Door de zware verbranding is
determinatie van baksel en vorm erg lastig. Schouder en rand van
de pot wijzen op een potvorm vergelijkbaar met St201A. Het
baksel doet het meest denken aan verbrande BGW. Ø rand
±20cm, Ø bodem 10cm, 25-50%, zwaar verbrand. Romeins.
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CR99
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 20; Spoor 37; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In het midden van de kuil is het crematiedepot geplaatst. Kuil is verder opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 393 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat primaire ijzeraanslag
CR100
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 23; Spoor 3; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 18 cm.
: Geen
: ROMMA, 100-150

Opmerkingen
Grafkuil compleet vervaagd door verbruining. Het crematierestendepot is hoogst waarschijnlijk op
de bodem van een vrij vlakke kuil geplaatst. Het aardewerk, een kruikje en een bord, is naast het
crematierestendepot gezet. Fragmenten van de kruik zijn verspreid geraakt in de kuil door
aanploegen van de bovenzijde van het spoor.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 314 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Inventaris
Aardewerk: AWG: 165 stuks, 951,00 gram; Aantal individuen: 3; 2 x kruik, 1 x TS-bord
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, midden- of oost-Gallisch, gestempeld. Het stempel is
deels leesbaar: SI/SE[...]VN[…]S. De tussenliggende letters zijn verdwenen. Ø rand
15,7cm,
Ø bodem 9,1cm, H 3,8cm, 100% compleet, verbrand. 100-150.
2. Gladwandige kruik met drie-ledig oor. De rand is afgebroken. Ø bodem 7cm, 50-75%
compleet, verbrand. Voor 150.
CR101
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Zone 1; Put 23; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 8 cm.
: Geen
: ROMM, 120-150
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Opmerkingen
Klein crematierestendepot met een kruik als bijgift. De grafkuil kuil is vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 202,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 184 stuks, 1347,30 gram; AWH : 1 stuks
1. Gladwandige kruik als Tongeren 419/420 met 2-ledig oor. De rand is ondersneden, het oor
is los van de rand en aan de binnenzijde van de hals is de insnoering heel flauw. Ø rand
±3cm, Ø bodem 5,2cm, 75-100% compleet, verbrand. 120-150.
CR102
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 23; Spoor 5; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 35 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Kleine, vrij vlakke kuil met verbrandingsresten en min of meer centraal
crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 99,00 gram

CR103
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 31; Spoor 8.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 120 bij 70 cm.; D: 25 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal onderin de kuil is een kleine uitsparing gegraven waarin de
gebundelde crematieresten geplaatst zijn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 431 gram
: 3-5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 14-21
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,50 gram
Inventaris
Metaal: Vnr 1505 (0,10 gr.) betreft een niet determineerbaar smeltdruppeltje brons.
CR104
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 31; Spoor 9.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, 100 bij 70 cm.; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
Centraal onderin de kuil is een uitsparing gegraven waarin de crematieresten geplaatst zijn. De
kuilvorm is identiek aan naastgelegen CR103. De kuil is opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 874 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man
Leeftijd
: 20-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,00 gram
Inventaris
Vuursteen: Aantal: 1 afslag, verbrand; Gewicht: 0,40 gram.
CR105
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 31; Spoor 10.
: Type A3; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 8 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Alleen nog de bodem van de grafkuil aangetroffen. Deze heeft een ‘schone’ vulling met daarin een
minieme hoeveelheid crematieresten. Onduidelijk of het daadwerkelijk een (restant) van een
individuele grafkuil betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1 gram

Inventaris
Vuursteen: Aantal: 1, afslagje; Gewicht: 0,40 gram.
CR106
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 31; Spoor 11.
: Type A3; Kuilvorm: Rond; Diepte: 7 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Slechts nog een bodem van het spoor met een restant crematieresten (depot?). Crematieresten
gedocumenteerd, niet verzameld, zeer kleine fractie. Onduidelijk of het daadwerkelijk een
individuele grafkuil betreft.
CR107
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 1; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-100.

Opmerkingen
De contour van de kuil is door verbruining slecht zichtbaar. Arbitraire grens op basis van de
verspreiding van crematieresten. Klein, wat uitgesmeerd crematierestendepot.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 342,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 10 stuks, 4,50 gram; AWG: 16 stuks, 6,50 gram; Aantal individuen:
1. Waarschijnlijk terra nigra beker met vrij bolle schouder en buik. Door de verbranding is het
baksel niet zeker. De schouder is afgezet. De rand heeft hetzelfde profiel als de
randfragmenten van Cr 108, maar ze passen niet. Er zijn geen sporen van verf zichtbaar.
Ø rand 8cm, 5-10% compleet, verbrand. Midden tot eind 1e eeuw?
CR108
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 2; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 90 bij 80 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-100

Opmerkingen
De crematieresten liggen iets verdiept in een verder vrij
vlakke kuil. Opgevuld met verbrandingresten. Zeer dicht
op kringgreppel GRS008.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 204,40 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 3,00 gram; AWG: 2 stuks, 10,60 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra beker HBW 29 met verticale barbotine ribbels. De rand heeft hetzelfde profiel
als de randfragmenten van CR107, maar ze passen niet. Ø rand 8cm, 5-10% compleet,
verbrand. 40-70.
CR109
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 3; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Romeins.

Opmerkingen
Centraal graf binnen kringgreppel GRS011.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 823 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 30-60
Inventaris
Aardewerk: Vier stuks 7,20 gram; Vier grote splinters ruwwandig aardewerk.
Metaal: Vnr 1333, twee stuks; 1,30 gr. Het betreft kleine gesmolten niet determineerbare
fragmenten brons.
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CR110
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 5; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 130 bij 100 cm.; Diepte: 36 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-100.

Opmerkingen
Een pot is geplaatst in de bovenste, relatief
schone vulling met verbrandingsresten en schone
grond. Daaronder bevindt zich een laag met
verbrandingsresten met in het midden (in lijn met
de positie van het aardwerk) een crematiedepot.
De onderkant van de houtskoollaag is verstoord
geraakt door bioturbatie. Er is geen spoor van
verbranding langs de randen van het spoor
zichtbaar. Zeer dicht op kringgreppel GRS008.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 82,90 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 189,20 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 3,10 gram; AWG: 193
stuks, 655,40 gram; Aantal individuen:
1. Geverfde beker St 1 klein model, onversierd.
De verfkleur is niet meer te achterhalen door de
verbranding. Ø rand 9cm, Ø bodem 4,8cm, 50-75%
compleet, verbrand. 40-110.
2. Geverfde beker St 1 groot model,
onversierd. De verfkleur is niet meer te achterhalen
door de verbranding. Ø rand 10cm, Ø bodem 5,5cm,
75-100% compleet, verbrand. 40-110.
3. Ruwwandige pot St 201A met heel kort
halsje. Ø rand 12cm, Ø bodem 5,8cm, 25-50%
compleet, verbrand. De vorm van rand en halsje
wijzen op een datering in de 1e eeuw.

CR111
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 6; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 66 biij 50 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-100.

Opmerkingen
Kuil gevuld met verbrandingresten en een crematiedepot langs de noordelijke rand van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 427,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,20 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 22 stuks, 22,60 gram; Aantal individuen:
1. Geverfde beker St 1 klein model, onversierd. De verf is
weggebrand. Ø rand 9cm, 5-10% compleet, verbrand.
40-110.
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CR112
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 8; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 50 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Vlakke kuil met een houtskoolrijke vulling, in het hart van de
kuil is een vulling met verbrandingresten en een kleine
concentratie crematieresten te onderscheiden. Na uitzeven
blijkt het echter slechts een kleine hoeveelheid. Vermoedelijk
is slechts nog een deel van de grafkuil bewaard gebleven.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 6,90 gram

CR114
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 11; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Grafkuil compleet vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 551 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR115
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 12; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 19 cm.
: Geen
: Onbekend.

Opmerkingen
Centraal crematierestendepot. Kuil sterk vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 451 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Vuursteen: complete onverbrande afslag. Gewicht: 1,4 gram
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CR116
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 15; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 100 bij 90 cm. Diepte: 30 cm.
: Geen
: ROMMA, 70-100/120

Opmerkingen
Getrapte kuil. In een verdieping aan de noordrand van de kuil is het crematierestendepot geplaatst.
Deze bundel is afgedekt door een bijgift, een kruik. De kuil is verder opgevuld met een
brandrestenlaag met crematieresten en veel houtskool.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 443 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 3,20 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 142 stuks, 872,00 gram; Aantal
individuen:
1. Gebronsde noppenbeker St 301. De beker
is versierd met kleine noppen en horizontale
groeven. Mogelijk zijn ook grotere noppen
aangebracht. Door de verbranding en versplintering
van het materiaal is dit echter niet goed zichtbaar. Ø
rand 10cm, Ø bodem 6,4cm, 25-50% compleet,
zwaar verbrand. Volgens Deru is dit type beker
vanaf 50 geproduceerd, onder andere in Cuijk. Na
120/130 verdwijnt dit type.196
2. Gladwandige kruik St 108 met 2-ledig oor.
De rand is redelijk scherp gevormd en niet
ondersneden, maar heeft een rechte onderkant. Ø
rand 4,5cm, Ø bodem 6,1cm, H 22,2cm, 100%
compleet, onverbrand? 70-120.
3. Wrijfschaal met horizontale rand Br 36. In
de bodem is geen grind aangebracht. Ø rand ±20cm,
Ø bodem 12cm, 5-10% compleet, verbrand.
Romeins.

CR117
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

Vuursteen: gebroken geretoucheerde afslag en een
complete onverbrande afslag; 3,60 gram (samen).
: Zone 1; Put 32; Spoor 16; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is helemaal opgevuld met een vulling van vermengde crematie- en verbrandingsresten.

196 Deru 1995, 86, 88.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 103,10 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 28 stuks, 138,90 gram 3 stuks aw IJZV;
AWG: 6 stuks, 8,20 gram; Aantal individuen: 2
Metaal: Vnr 1253; 2 stuks; 6,40 gram; waarschijnlijk een voet van een Midden Romeinse fibula.
CR118
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 17; Cluster 1.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 14 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-120

Opmerkingen
De weinige crematieresten zijn verspreid aangetroffen. Kuil sterk vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,60 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 10 stuks, 5,70 gram;
1. Enkele fragmenten terra nigra. <5% compleet, verbrand
CR119
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 18; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 70 bij 80 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De gehele kuil is opgevuld met verbrandingsresten.
Crematiedepot in de noordelijke helft van de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 192,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,10 gram
CR120
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 19; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, 100 bij 110 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 60-125

Opmerkingen
Kuil met verbrandingresten en centraal op de bodem
geplaatst crematierestendepot.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 759 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat veel dierlijk materiaal
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 34,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 11 stuks, 5,70 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra parelurn HBW 28. Slechts enkele fragmenten met rijtjes parels zijn
overgebleven. 5-10% compleet, verbrand. 60-140. In het grafveld van Nijmegen-Hatert
komen parelurnen in de periodes 3, 4 en 5 voor.197
Metaal: Vnr 1290, 1257, 1259; 31 stuks; 35,20 gram. Het metaal bestaat uit diverse fragmenten
ijzer. Onder vondstnummer 1259 is o.a. een korte spijker verzameld met een grote bolle
paddenstoelvormige bolle flens. Mogelijk betreft het kistbeslag. onder de andere twee
vondstnummers zijn schoenspijkertjes verzameld, kleiner dan 1,2 cm met paddenstoelvormige kop.
CR121
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 20; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 4 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Grafkuil is noch in het vlak noch in de coupe
zichtbaar. Een schone concentratie crematieresten in
het vlak aangetroffen, maar slechts nog dun laagje.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 78,50 gram

CR122
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 21; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Onregelmatig, ca. 100 bij 110 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-125

Opmerkingen
Kuil met vlakke bodem gevuld met verbrandingsresten. Het crematierestendepot is onderin de kuil
aangetroffen tijdens het afwerken van het spoor.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 224 gram
: 3-5
:5

197 Haalebos 1990, 150.
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 30-50
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,40 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 12 stuks, 14,30 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra beker met kerfsnede. 5-10% compleet, verbrand.
Een fragment ruwwandig aardewerk hoort mogelijk niet tot de inventaris, maar past wat datering
betreft wel in de tweede helft van de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw.
Metaal: Vnr 1301, 1,5 gram. Bronzen pin, afkomstig van een haarnaald of de naald van een fibula.
CR123
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 32; Spoor 22; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond. Diepte: 26 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingsresten en een crematierestendepot. Naast het depot is een
potje geplaatst. Gezeefde inhoud van het potje bevatte 2.4 gram crematieresten maar dit betreft
‘aanklevend’ materiaal. Het potje is niet als urn gebruikt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 98,14 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 9,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 9 stuks, 414,00 gram;
Aantal individuen: 1 potje
Metaal:
Vnr 1262, twee stuks; 26,20 gram. Op
basis van de röntgenfoto betreft het een
stuk gordelbeslag.
CR124
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 34; Spoor 1.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 70 cm. Diepte: 22 cm.
: Geen
: (Late) Midden-IJzertijd (14C; zie Bijlage II).

Opmerkingen
De kuil heeft twee vullingen en een centraal
geplaatst crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 624 gram
:5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR125
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 34; Spoor 4.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 40 cm. Diepte: 22 cm.
: Geen
: Midden IJzertijd 450-250 v.Chr.

Opmerkingen
De bodem van de kuil is met ‘schone’ grond opgevuld. De bovenste vulling betreft een concentratie
crematieresten geplaatst in / afgedekt door een ondersteboven geplaatste schaal (zie ook CR135).
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 157 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
Inventaris
Aardewerk: AWH: 25 stuks, 103,00 gram; Aantal individuen: 1 schaal
De schaal is verbrand. Het betreft een dunwandige schaal met een S-profiel. Hij is gemaakt van klei
met potgruis. De Diameter meet 18 cm. De schaal is vergelijkbaar met vormtype 13 van Van den
Broeke (2012, 52, pot 16).
CR126
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 35; Spoor 8.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal, 90 bij 60 cm. Diepte: 41 cm.
: Geen
: Midden IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met relatief schone grond, waar een kleine hoeveelheid houtskool en
crematieresten in is aangetroffen. Urn met crematieresten centraal geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 468 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene
verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 2061 stuks, 1191,80 gram; Aantal individuen: 1 urn
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CR127
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 35; Spoor 9.
: Type A1; Kuilvorm: Onregelmatig, 70 bij 40 cm. Diepte: minimaal 16 cm.
: Geen
: Midden IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem, opgevuld met ‘schone’ grond waarin een beetje houtskool zichtbaar is.
In de kuil is een urn met crematieresten geplaatst. Naast de urn een tweetal bijgiften, een kruik en
een beker/kommetje.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 384 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,10 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 90 stuks, 1721,10 gram; Aantal individuen: 3, pot, kruikje en bekertje.
Metaal: V1513: vier stuks, 19,00 gram. Stukken driehoekig verkit plaatijzer, 2 x 2 cm. Mogelijk een
fragment van het lemmet van een mes of beslag.
CR128
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 26; Spoor 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, 56 bij 50 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuiltje gevuld met crematie- en asresten, met
name in de top van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 43,80 gram

CR129
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 36; Spoor 6.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 24 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd (14C; zie bijlage II)

Opmerkingen
In het midden is de kuil iets verdiept ten behoeve van
het crematiedepot. De kuil is met ‘schone’ grond
opgevuld.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 898 gram
:5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR130
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig. Diepte: minimaal 13 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met centraal crematierestendepot. Opgevuld met ‘schone’ grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 354 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-60
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen.
CR131
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 4.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 80 bij 60 cm. Diepte: 16 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met ‘schone’ grond. In het midden van de kuil is een concentratie
crematieresten geplaatst. Het aardewerk is in en direct naast kuil aangetroffen, vermoedelijk
aangeploegd.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 176,90 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 13 stuks, 214,50 gram waaronder 2
gepolijste scherven, 10 verbrand, 1 bodem; Aantal
individuen: 1
CR132
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 5.
: Type A2; Kuilvorm: Rond. Diepte: 17 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In het midden van de met ‘schone’ grond opgevulde kuil lag een kleine concentratie crematieresten.
Nabij CR131,(mogelijk betreft het geen zelfstandige graf maar maakt het crematiedepot van CR132
onderdeel uit van graf CR131)
Crematieresten
Hoeveelheid
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CR133
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 6.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 29 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. De kuil is vaag, maar is waarschijnlijk niet veel groter dan de urn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 820 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 37 stuks, 1860,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR134
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 7.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil is sterk vervaagd, centaal een klein crematiedepot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 161,30 gram

CR135
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 39; Spoor 8.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk. Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: Vroege tot eerste helft Midden IJzertijd 700-400 v.Chr.

Opmerkingen
Contour van het spoor sterk vervaagd door verbruining. Crematierestendepot geplaatst in of
afgedekt door een omgekeerde schaal.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 539 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Lichaamslengte : 164-170
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 71 stuks, 378,30 gram; Aantal individuen: schaal.
Hoge schaal met licht gesloten opening, vormtype 21. De wanden zijn glad afgewerkt. De Diameter
meet 20 cm.
CR136
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 40; Spoor 1.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 52 cm. Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMMA, 70-100/120

Opmerkingen
Het merendeel van het vondstmateriaal is aangetroffen in het verdiepte noordelijke deel van de kuil.
De kuil is opgevuld met een “vuile” vulling die relatief weinig houtskool en crematieresten bevat. Het
betreft mogelijk een mix van verbrandingresten aangevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 8,20 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,00 gram
CR137
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 40; Spoor 2.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 25 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Crematierestendepot in een kuil met verbrandingresten,het depot is niet heel zorgvuldig
uitgezocht, tussen de crematieresten vrij veel houtskoolbrokken aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 716 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,20 gram
CR138
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 40; Spoor 4.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal, 90 bij 60 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met een ‘schone’ vulling. In het
midden is de kuil verdiept, iets boven deze verdieping is
de urn met crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
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Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 35 stuks, 771,00 gram;
CR139
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 40; Spoor 5.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 23 cm.
: Geen
: IJzertijd ?

Opmerkingen
Crematierestendepot aan de rand van de kuil
geplaatst. De kuil is opgevuld met redelijk schone
grond. Pal naast CR138 geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 119,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 6,40 gram; Een fragment verbrande terra nigra en een handgevormd
fragment met een kiezeltje Materiaal vermoedelijk door verstoring in het graf terechtgekomen
CR140
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 40; Spoor 6.
: Type A2?; Kuilvorm: Rond 40 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
In de onderste vulling van de kuil zijn kleine fragmenten
aardewerk en crematieresten aangetroffen. In de bovenste
vulling is het crematiedepot en enkele fragmenten
aardewerk aangetroffen. Mogelijk betreft het aardewerk
restanten van een verploegde of samengedrukte urn.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 78,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 102 stuks, 363,00 gram.
CR141
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 41; Spoor 1; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 72 bij 64 cm. Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMM, 100-160

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingsresten, aardewerk en crematieresten. Crematieresten door de
hele kuilvulling aangetroffen, geen duidelijke concentratie waargenomen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 39,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 18,80 gram
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Inventaris
Aardewerk: AWG: 160 stuks, 248,40 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, ongestempeld. Ø rand 15cm, Ø bodem 10cm, 50-57%
compleet, verbrand. 100-150.
e e
2. Geverfd bord Br 17A in techniek b. Ø rand 22cm, 25-50% compleet, verbrand. 2 /3 eeuw.
CR142
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 41; Spoor 2; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, 110 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: ROMM, 125-200

Opmerkingen
Midden in de kuil is een kern van verbrandingsresten en crematieresten aangetroffen. Direct naast
de kuil lag veel aardewerk op het vlak.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 27,40 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 141,10 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 10 stuks, 1,70 gram; AWG: 59 stuks, 252,30 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31 of 31. Het bord is te incompleet voor typebepaling. Ø rand
16cm, Ø bodem 9cm, 10-25% compleet, verbrand. Vanwege de diepe vorm heeft dit bord
geen datering aan het begin van de 2e eeuw.
2. Geverfd bord Br 17A. het bord is zo verbrand dat de randDiameter niet te bepalen is. 1025% compleet, zwaar verbrand. 2e eeuw.
3. Fragmenten van een vorm met een zeer poreus baksel, mogelijk een kurkurn. 5-10%
compleet, zwaar verbrand.
CR143
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 41; Spoor 3; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 120 bij 110 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMMB, 180-225

Opmerkingen
Flinke kuil. In de gezeefde kuilvulling slechts een minieme hoeveelheid crematieresten
aangetroffen. Kuil met veel houtskool en aardewerk. Brandrestenkuil, mogelijk een dump van
brandstapelresten nadat deze is uitgezocht.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 0,5 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 14,20 gram
Inventaris
Aardewerk:AWH: 38 stuks, 116,70 gram; AWG: 67
stuks, 945,00 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra bord. De vorm van de rand lijkt op HBW 78, maar het bord heeft geen
standring. In het midden is vaag een cirkel te zien. Het is niet duidelijk of dit van een
stempel geweest kan zijn of van een versiering. Mogelijk is dit een Tiens exemplaar.
Ø rand 15cm, Ø bodem 14cm, H 4cm, 50-75% compleet, zwaar verbrand. 1e eeuw of
vanaf eind 2e eeuw?
2. Beker als Nb 33. Door de zware verbranding is het baksel niet te definiëren: ofwel terra
nigra ofwel volledig verbrande metaalglanswaar. Ø rand 10cm, 5-10% compleet, zwaar
e e
verbrand. Eind 2 -3 eeuw
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3.

Low Lands Ware pot Ar 140-2 met een nette kleine rand. Ø rand 16cm, Ø bodem 9,6cm,
H 14,5cm, 75-100% compleet, verbrand. 140-180.

Metaal: Vnr 1392; 15 stuks, 306,60 gram. Van röntgenfoto: Een hakmes type Manning 2b.
CR144
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 41; Spoor 7; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond 46 cm. Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met verbrandingsresten en crematieresten door de
hele vulling verspreid, geen depot aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 17,00 gram

CR145
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 42; Spoor 1; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 80 bij 70 cm. Diepte: 32 cm.
: Geen
: Op basis van een metaalvondst (spijker) vermoedelijke Romeins.

Opmerkingen
Kuil met meerdere vullingen. De westelijke helft is opgevuld met crematieresten en houtskool.
Verder opgevuld met vrij schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,80 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 38,10 gram
Inventaris
Natuursteen: Aantal: 3, fragment gebroken zandsteen; Gewicht: 44,20 gram
CR146
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 43; Spoor 24.
: Type B2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 38 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is in het vlak niet meteen opgemerkt door sterke verbruining van het spoor , bij verdiepen
van het vlak werd een crematierestendepot zichtbaar. De bodem van de kuil bevat een
houtskoolrijke vulling. Het crematierestendepot is centraal geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 48,20 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,60 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 17 stuks, 11 gram.
Gladwandige fragmenten in een oranjerood baksel,
goed geglad ijzertijdaardewerk.
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CR147
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 44; Spoor 1.
: Type A1; Kuilvorm: Rond ca. 40 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten in een vage kleine kuil. De vulling van de kuil bevat houtskoolspikkels en
een fragmentje vuursteen. Rand van de urn lijkt afgetopt.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 585 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 300 stuks, 1605,10 gram; Aantal individuen: 1 urn
CR148
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 44; Spoor 2.
: Type C2; Kuilvorm: Rond. Diepte: 8 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf is aangeploegd, slechts nog een bodempje van de kuil resteert, opgevuld met een mix van
houtskoolresten en crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,90 gram

CR150
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 44; Spoor 4.
: Type A2?; Kuilvorm: Verstoord; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het spoor is volledig verploegd. Een kleine concentratie crematieresten (19,6 gr.) is al wat resteert.
CR151
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 44; Spoor 5.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 41 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Bovenin de kuil bevond zich een, aangeploegde, verrommelde concentratie crematieresten. Op een
dieper niveau in de kuil is een tweede crematiedepot aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
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CR152
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 3.
: Type B2; Kuilvorm: Rond 80 cm.; Diepte: 12 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 0-70(/100)

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met asresten. In de zuidelijke
helft van de kuil is het crematienestje geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 205,60 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 48,10 gram; Aantal individuen:
1. Bodem van een terra nigra pot met een afgezet standvoetje. Onderop de bodem is een
groef aangebracht. Ø bodem 6cm, <5% compleet, verbrand. Mogelijk vóór 70.
2. Fragmenten van de bodem van een handgevormde pot. Ø bodem 9-10cm, <5% compleet.
CR153
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 4; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond 82 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: ROMM, 100-200

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingsresten. De
crematieresten bevinden zich ongesorteerd tussen
de verbrandingresten.
Crematieresten

: Niet geanalyseerd

Hoeveelheid

: 28,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 12,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 25 stuks, 28,60 gram:
1. Gladwandige beker met karniesrand en
brede kerfsnedeversiering. Het baksel is
fijn en voelt heel fijn ruw aan, wat door de
verbranding kan komen. De rand is
dunner en sterker geprofileerd dan bij geverfde bekers. De vorm van de wand lijkt op de St
2. De kerfsnede is breed en ondiep en lijkt met een gutsje te zijn aangebracht. Horizontale
groeven ontbreken. De beker is mogelijk van Tiense makelij. De binnenzijde van de beker
is beroet, maar de buitenzijde niet. Hierdoor lijkt het of in de beker iets is verbrand. Ø rand
10cm, 10-25% compleet, verbrand. Op grond van de karniesrand en de kerfsnede
versiering is een datering in de 2e eeuw het meest waarschijnlijk.
CR154
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 6; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 140 bij 130 cm.; Diepte: 19 cm.
: Geen
: ROMMA, 100-150

Opmerkingen
Flinke kuil opgevuld met brandresten. De crematieresten bevinden zich ongesorteerd tussen de
verbrandingresten.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 35,10 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 9,80 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 19 stuks, 72,20 gram; AWG: 159 stuks, 758,50 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, ongestempeld. Ø rand 19cm, Ø bodem 8cm, 75-100%
compleet, verbrand. 100-150.
2. Geverfde beker St 2 met zandbestrooiing. Ø rand 9cm, Ø bodem 7cm, 50-75% compleet,
verbrand. 100-150.
3. Gladwandige/Bataafs grijze kom. De kom heeft een horizontale rand met een brede geul,
zoals bij Bataafs grijze potten van Willems T2. Onder de rand is een richel aangebracht.
Het baksel is gemagerd met potgruis en niet met zand of steengruis, zodat het niet tot
Bataafs grijs kan worden gerekend. Ø rand 19cm, Ø bodem 7cm, 25-50% compleet,
zwaar verbrand. Datering door onbekende vorm en baksel niet goed mogelijk.
4. Fragmenten van een handgevormde pot met plantaardige magering.
CR155
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 7; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Rond, 60 cm.; Diepte: 8 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Niet meer dan een bodem van de grafkuil. De kuil is
opgevuld met assresten. In het hart van de kuil bevinden zich
de crematieresten ongesorteerd tussen de brandresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,10 gram

CR156
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 9; Cluster 1.
: Type B1; Kuilvorm: Rond 40 cm.; Diepte: 25 cm.
: Grafstructuur kringgreppel GRS003, bijzetting graf CR045.
: Midden- Bronstijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten en niet veel groter dan de urn. De top van de urn ontbreekt,
vermoedelijk al eerder aangeploegd. In de urn zijn de verzamelde crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1583 gram
: 2-5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Man? En Vrouw?
Leeftijd
: 20-40, 20-40?
Opmerking
: inhoud urn in lagen verzameld en uitgezeefd. Er is geen onderscheid tussen de
diverse lagen te ontdekken.
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 32 gram
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 29 stuks, 6942,40 gram; 1 Urn.
Grote biconische pot gemaakt van klei met grote brokken
gebroken kwarts. De wanddikte is 12 mm, de Diameter van de
bodem meet 15 cm en is compleet. De pot is afgetopt op de
grootste Diameter. Vermoedelijk is nu nog 80% van de
oorspronkelijke pot teruggevonden. Dit type pot is te dateren in
de Midden-Bronstijd.
Metaal: Vnr 1470, plaatje. Een zilverachtig rondom afgebroken
klein vierkant plaatje. Niet determineerbaar.
CR157
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 10; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Onregelmatig, 60 bij 50 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: IJZV-IJZM

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingsresten. In de kuil is ook een handgevormd potje aangetroffen.
Minieme hoeveelheid crematieresten in de gezeefde kuilvulling aangetroffen. Het is mogelijk geen
graf, maar een aardewerk depositie. Alternatief kan zijn dat een hoger gelegen crematiedepot
geheel verloren is gegaan. Opvallende locatie, dicht op grafstructuur GRS003.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1 gram.

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : veel residu, niet nader geselecteerd
Inventaris
Aardewerk: AWH: 16 stuks, 266,70 gram; 1 potje.
CR158
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 11; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal, 100 bij 80 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMM vanaf 100

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten in twee vullingen. In
het midden van de kuil zijn de crematieresten
gedeponeerd, ongesorteerd verspreid door de vulling
van brandresten en aardewerk scherven.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 96,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 21,60 gram; AWG: 206 stuks, 15,00 gram; Aantal individuen:
1. Wrijfschaal Br 37 met uitgiettuit. Ø rand 25cm, 10-25% compleet, verbrand.
Fragmenten handgevormd en gladwandig aardewerk.
CR159
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 12; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Rond, 70 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: ROMM
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Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten, in het midden van
de kuil is een vulling onderscheiden. Deze centrale
vulling bevatte alle aardewerk en metaal vondsten en
crematieresten, vermengd met brandresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 1 stuks, 6,00 gram, 1 fragmentje handgevormd aardewerk.
Metaal: Vnrs 1477,1478; 5 stuks, 28,30 gram; 1 munt. De munt is een sestertius. De overige vier
fragmenten zijn ijzerbrokjes, afkomstig van spijkers (<3 cm).
CR160
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 45; Spoor 16; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De begrenzing van de kuil is niet zichtbaar in vlak noch coupe. Een schoon crematierestendepot op
het vlak
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 676,00 gram

CR162
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 1; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 21 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met houtskool en crematieresten. In de kuil zijn weinig crematieresten
aangetroffen, mogelijk geen individueel graf maar een dump van verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,20 gram (monster)
CR163
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 2; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, 80 cm.; Diepte: 30 cm.
: Geen
: ROMM vanaf 70

Opmerkingen
De kuil met meerdere vullingen en crematiedepot, opgevuld met brandresten. In de noordwesthoek
van de kuil is een uitsparing gegraven waarin het depot is geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

364

: 1084 gram
: 3-5
:5

Boxmeer-Sterckwijck

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-30
Inventaris
Aardewerk: AWG: 35 stuks, 711,00 gram;
1. Bataafs grijze/gladwandige kom met bolle
schouder en S-vormig profiel. De kom
heeft een bolle schouder en een ronde
naar buiten staande rand. De rand is erg verweerd,
zodat de exacte vorm niet goed te bepalen is. Het
baksel lijkt op grijzewaar 3. Midden Romeins.
2. Rand van een ruwwandige kom Br 4
CR164
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 3; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte:
minimaal 15 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-80

Opmerkingen
Door verbruining is de kuil sterk vervaagd. Slechts een (restant van)
een schoon crematierestendepot aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 61,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks, 0,8 gram; AWG: 11 stuks. 20 gram; Aantal individuen:
1.
Terra nigra potje HBW 27 met afgezette hals. Ø rand 6cm, Ø bodem 2-3 cm, H 56cm, 10-25% compleet, verbrand. 40-150.
CR165
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
De kuil is vervaagd door verbruining. Pas bij het aansnijden
van (een restant) van het crematierestendepot is de grafkuil
geïdentificeerd. Door de geringe zichtbaarheid van de kuil is
een deel van het spoor vergraven bij de aanleg van het vlak.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 53,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 3stuks, 47 gram; vondstnr 1116 is aangetroffen bij aanleg van het vlak, maar
maakt deel uit van de grafinventaris; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 31.
CR166
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 5; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: minimaal 13 cm.
: Geen
: ROMV/ROMMA, 0-100
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Opmerkingen
De kuil is matig zichtbaar, de contour is sterk vervaagd. Vermoedelijk nog maar een bodem van de
grafkuil. Schone bundel crematieresten iets uit het midden van de kuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 247,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 0,50 gram; Aantal individuen: ?; Een fragmentje terra nigra.
Metaal: Vnrs 1132, 1145; 3 stuks, 3,40 gram. Het betreft fragmenten van een draadfibula Almgren
15. De beugel is rond in doorsnede en hooggewelfd. Datering 60-150.
CR167
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 6; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 12 cm.
: Grafstructuur GRS015, kringgreppel bevat fragmenten BONSL/IJZV aardewerk
: Onbekend

Opmerkingen
De begrenzing van de kuil is niet zichtbaar. Alleen een schoon, vrij klein crematierestendepot
aangetroffen. Vermoedelijk nog maar een bodempje van de grafkuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 131,40 gram

CR168
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 7; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 70 bij 60 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten en crematieresten. In de kuil zijn de weinige crematieresten
verspreid door de hele vulling aangetroffen. Door het lage gewicht aan crematieresten mogelijk een
dump van verbrandingsresten in plaats van een individueel graf .
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,60 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 28 stuks, 386, gram;
Besmeten kom.
Enkele kleine verweerde fragmentjes terra nigra die
mogelijk per ongeluk in het graf met besmeten kom zijn terecht gekomen.
CR169
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 9; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil rondom het crematierestendepot is niet zichtbaar. Vermoedelijk resteert nog maar een
bodem van het graf.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 109 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 1-4
Inventaris
geen
CR170
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 11; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 14 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil rondom het crematierestendepot is vervaagd door verbruining. Alleen de kleine, schone
concentratie crematieresten wijst op de aanwezigheid van een grafkuil. Een klein deel van de kuil is
verloren gegaan bij aanleg van het vlak
Crematieresten
Hoeveelheid

: 31,00 gram

CR171
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 12; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 60 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De vrij vlakke kuil rondom het centraal geplaatste crematierestendepot is sterk vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 324,00 gram

CR172
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 15; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, 60 cm.; Diepte: 12 cm.
: Geen
: ROMMA, 80-150?

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingresten. Midden in de kuil is het crematierestendepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 239 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 12-40
Opmerking
: Bevat primaire metaalaanslag
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Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 151 stuks, 31,80 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige beker met rand als beker St 1, waarschijnlijk onversierd. Aan de binnenkant
van de rand is een groef aangebracht, zodat het aan een dekselgeul doet denken. Door
versplintering is determinatie van baksel en vorm lastig. Ø rand 9cm, 10-25% compleet,
zwaar verbrand.
Metaal: Vnr 1130; 4 stuks; 1,10 gram. De inhoud betreft drie fragmenten gesmolten metaal,
vermoedelijk ijzer. Tevens is een fragment van een fibula aangetroffen, LIJT-ROM
CR173
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 48; Spoor 22; Cluster 1.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: ca. 14 cm.
: Grafstructuur GRS016, kringgreppel. In de vulling van de kringgreppel zijn
fragmenten ROMM aardewerk aangetroffen.
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is sterk vervaagd, amper zichtbaar in het vlak en de coupe. Schone bodem crematieresten
in het vlak wijst op de aanwezigheid van een graf. Graftype niet helemaal duidelijk; geen spoor van
verbrandingresten aangetroffen. Vermoedelijk een restant van een crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 7,40 gram

CR174
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 50; Spoor 40.
: Type A3; Volledig verstoord.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De crematieresten zijn direct onder en in de bouwvoor aangetroffen. Het spoor is volledig
aangeploegd. Het spoor is als graf gedocumenteerd, maar vanwege de verstoring is de inhoud niet
verzameld. Geen spoor verbrandingresten aangetroffen, vermoedelijk een graf van het type A.
CR175
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 17; Cluster 5.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In eerste instantie is dit spoor niet als graf geïnterpreteerd, maar als kuil .Doordat het spoor zich te
midden van een cluster bronstijd sporen en crematiegraven bevond is de hele vulling gezeefd. Dit
heeft een kleine hoeveelheid crematieresten van een onvolwassen individu opgeleverd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 4 gram
:5
:1

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
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CR176
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 40; Cluster 5.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 27 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een urn verzameld. Naast de urn
zijn twee schalen geplaatst. Uit de positie van de urn ten
opzichte van de schalen lijkt het een kuil met een getrapte
bodem (kuil zelf is niet goed zichtbaar).
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 0,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 146 stuks, 2873,10 gram; Aantal individuen: 3, 1 urn en 2 schalen.
CR177
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 46; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 14 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten. Midden in de kuil is het crematierestendepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 483 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 12 stuks; 50,7 gram;
CR178
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 56; Cluster 5.
: Type A1; Kuilvorm: Rond ca. 80 cm.; Diepte: 38 cm.
: Geen
: Eindfase Vroege-IJzertijd tot beginfase Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een getrapte bodem, in het verdiepte deel
is de urn met crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1130 gram
:5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 190 stuks, 3385,40 gram; Aantal individuen: 1 urn.
Het gaat om een licht gesloten tonvormige pot, vormtype 23a. Het baksel is verschraald met
potgruis en heeft een wanddikte van 9 mm. De urn is secundair verbrand, maar het baksel is nog
altijd van goede conditie. De bovenzijde van de urn is gepolijst. De urn is onder de schouder
besmeten, al is het beter om te spreken over besmeurd. Het oppervlak is namelijk opzettelijk
opgeruwd door er een kleipap tegen aan de drukken, maar daarnaast lijkt het ook alsof het
oppervlak is opgeruwd, bijvoorbeeld door middel van stro.
CR179
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 57; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 40 cm.; Diepte: 28 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is volledig opgevuld met brandresten. In het midden
van de kuil is een klein crematierestendepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 123,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 15 stuks, 15,60 gram, Een fragmentje Morini kustaardewerk.
CR180
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 70; Cluster 5.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten. In de kuil is een zeer kleine hoeveelheid crematieresten
aangetroffen. Kuil bevond zich deels in de putwand.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte
Opmerking

: 1,40 gram, niet nader te determineren
: 4-5
:1
: bevat 2 fragmenten met een groene aanslag

Inventaris
Aardewerk: AWH: 309 stuks, 3.161 gram; fragmentjes van een kom/schaal, een hooggepolijst
wandfragment en een met nagelindrukken versierd wandfragment.
CR181
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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Opmerkingen
De kuil is volledig opgevuld met brandresten en houtskool. Middenin de kuil zijn de crematieresten
geplaatst,ongesorteerd tussen de verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 10,80 gram

CR182
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 77; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 70 bij 40 cm.; Diepte: 27 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Crematierestendepot in een kuil verder opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 161 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR183
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 86; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, ca 80 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Graftype niet helemaal duidelijk. Crematierestendepot
of de crematieresten zijn in een compleet
uiteengevallen urn of schaal in een vrij ruime kuil
gezet. De kuil is verder opgevuld met
verbrandingsresten. Tussen de verbrandingresten
eveneens crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 52,10 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 26,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 79 stuks, 1477,40 gram; Aantal individuen:
In dit graf zijn de fragmenten aanwezig van vier potindividuen. Het gaat om een eenledig, compleet
bakje van 5 cm hoog dat verschraald is met potgruis (vnr 2275). Daarnaast is er een schaal
aanwezig met een licht uitstaande rand, een relatief dunne wanddikte (5 mm) en een
potgruisverschraling. In dit vondstnummer (2276) bevindt zich ook een drieledige gepolijste schaal,
vormtype 13, met een potgruisverschraling. Tot slot bevinden zich in dit laatste vondstnummer ook
de fragmenten van een dikwandige (18,5 mm) grof besmeten bodem van vermoedelijk een grote
pot. Alle potten zijn sterk secundair verbrand.
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CR184
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 82; Spoor 93; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal ca. 60 bij 70cm.; Diepte: 28 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is gevuld met verbrandingresten, het crematiedepot is vervolgens centraal in de kuil gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 245 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 3,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 52 stuks, 211,90 gram
Metaal: Vnrs 2284, 2251; 2 stuks, 1 van 0,30 gram. Naast een smeltdruppeltje uit koperlegering is
een deel van een armband aangetroffen. De armband is onversierd en heeft een kattenoogachtige
doorsnede.
CR185
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 86; Spoor 11; Cluster 5.
: Type A3; Kuilvorm: Rond, 80 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is met redelijk schone grond en uitgeselecteerde
crematieresten opgevuld. De crematieresten zijn
verspreid door de hele kuil aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 138,00 gram

CR186
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 86; Spoor 12; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 24 cm.
: Geen
: IJzertijd ?

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brandresten. Centraal in de kuil is
een kleine concentratie crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 31,30 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 5,20 gram

372

Boxmeer-Sterckwijck

CR187
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 87; Spoor 2; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 26 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De gebundelde crematieresten zijn onderin de kuil geplaatst. De hele kuil is opgevuld met
brandresten. De kuil bevat enkele kleine fragmentjes aardewerk.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 706 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 2-3 en 12-16
Opmerking
: Dubbelgraf met twee kinderen. Bevat secundaire groene verkleuringen.
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks gruis, 1,20 gram.
CR188
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 87; Spoor 3; Cluster 5.
: Type A3; Kuilvorm: ?; Diepte: 48 cm.
: Geen
: IJzertijd ?

Opmerkingen
De crematieresten zijn verspreid door de gehele kuil
aangetroffen.
Datering
De datering van het graf is niet eenduidig te geven, 5 handgevormde aardewerkschreven afkomstig
uit de grafkuil wijzen op een datering voor 70 v.Chr. Een enkel fragment van een 5 -ribbige glazen
la Tene armband, eveneens afkomstig uit de gezeefde inhoud van de kuil, plaatst het graf mogelijk
een a twee eeuwen later. In de directe omgeving bevinden zich voornamelijk graven uit de IJzertijd.
Zeer aannemelijk echter is dat de grafkuil is vergraven of vervuild, de meeste aardewerkvondsten
bevinden zich in de bovenste vulling van wat een nazak of latere ingraving lijkt waarbij materiaal uit
de omgeving in het graf is geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 208,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 43,40 gram
CR189
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 87; Spoor 4; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 70 bij 60.; Diepte: 24 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
Crematierestendepot op de bodem van de grafkuil.
Datering
Hoogst waarschijnlijk is de grafkuil vergraven of vervuild, de vondsten bevinden zich in de bovenste
vulling van wat duidelijk een nazak of latere ingraving lijkt te zijn waarbij materiaal uit de omgeving
in het graf is geraakt. In de directe omgeving bevinden zich voornamelijk graven uit de IJzertijd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: Niet geanalyseerd
: 1549 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen, en heeft degeneratieve
botveranderingen aan de lendewervel.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 12,50 gram; AWG: 1 stuks, 11,30 gram
Een fragment Karolingisch grijs is per ongeluk in dit graf terecht gekomen.
CR190
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 89; Spoor 61; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, 80 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met vrij schone grond. Het crematierestendepot is in het centrum van de kuil
geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 911 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 550,00 gram
CR191
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 90; Spoor 32; Cluster 5.
: Type A2?; Kuilvorm: Rond, 50 cm.; Diepte: 5 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kleine kuil met een geringe hoeveelheid crematieresten,slechts een bodempje van de grafkuil
resteert. Graftype niet helemaal duidelijk, echter geen houtskoolresten aangetroffen. Vermoedelijk
onderkant van een crematierestendepot (5,6 gram; niet geanalyseerd).
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CR192
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 90; Spoor 33; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, 50 cm.; Diepte: 29 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Crematierestendepot, van de omringende kuil is slechts een vage contour zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 352 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Man? en onvolwassen
Leeftijd
: Volwassen en 2-4
Opmerking
: Dubbelgraf met volwassene en kind, bevat secundaire groene verkleuringen
CR193
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 90; Spoor 92; Cluster 5.
: Type A2?; Kuilvorm: onbekend; Diepte: 4 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Bodem van een crematierestendepot , enkele centims in doorsnee. Geen contour van de kuil
zichtbaar in vlak of coupe.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 19,90 gram

CR195
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 150; Spoor 5; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: minimaal 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Crematierestendepot in een vlakke kuil. Contour sterk vervaagd, kuilvulling echter gevlekt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 107,10 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 1 stuks, 2,00 gram, fragment steengoed aardewerk (intrusief).
CR196
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 150; Spoor 6; Cluster 1.
: Type A; Kuilvorm: ?; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Aangetroffen in het profiel van de werkput. Klein crematierestendepot, direct onder de bouwvoor.
Kuil niet zichtbaar. Geen spoortje houtskool aangetroffen, duidelijk een graf van het type A. Niet
meer aangetroffen bij aanleg van de naastgelegen werkput. Crematie niet verzameld.
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CR197
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 1; Cluster 1.
: Type B1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 16 cm.
: Geen
: ROMVB/ROMMA, 40-80

Opmerkingen
Urn met crematieresten, afgedekt met een schaal. De kuil is opgevuld met brandresten, hierin
sporadisch nog wat crematieresten aangetroffen. Klein randje van de kuil vergraven bij vlakaanleg.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 283 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 15-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 103 stuks, 762 gram; AWG: 34 stuks, 95 gram; Aantal individuen:
1. Terra nigra bord HBW 77/78.(type vaststellen na tekenen) Door de zware verbranding is
het profiel en dus het type niet goed herkenbaar. Ø rand 15cm, Ø bodem 12cm, 5-10%
compleet, zwaar verbrand. Terra nigra borden met een rond omgeslagen rand en
geprofileerde binnenwand dateert Deru in de 1e eeuw tot in de Flavische periode.
2. Terra nigra pot HBW 27. 5-10% compleet, zwaar verbrand. Vanaf 40.
3. Handgevormde pot met plantaardige magering. De vorm is tweeledig met een kort
rechtopstaand golfrandje. Ø rand 16cm, 50-75% compleet, nauwelijks verbrand. Late
IJzertijd / Vroeg Romeins.
Metaal: Vnr 4091; 1 stuks, 10,00 gram.
Het betreft een gesmolten fragment van een fibula, niet nader determineerbaar (LIJT-ROM?).
CR198
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 3; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal/hoekig, 70 bij 40 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
In een verdiepte uitsparing op de bodem van de kuil is een klein crematierestendepot geplaatst,
hierop is een kom gezet als bijgift. De kuil is opgevuld met verbrandingresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 89 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 2-4
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 5,90 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 22 stuks, 204,70 gram; Aantal individuen: 1kom, kleine komvorm , verbrand.
Metaal: Vnrs 4118,4119; 2 stuks, 1 ervan 6,00 gram. Enkele middelgrote spijkers (<4,5 cm).
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CR200
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 5; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
Grafkuil sterk verbruind,niet langer zichtbaar. Zoals
bij een heel aantal van de crematiegraven wijst de
hals van het kruikje bij aanleg van het vlak op de
aanwezigheid van een grafkuil. In de kuil is een
bundel crematieresten geplaatst met daarbij een
tweetal bijgiften, een bord en een kruik.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 581 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Heeft degeneratieve
botveranderingen aan de wervellichamen (DDD) en één of meerdere ontstekingen in de onderkaak
in combinatie met tandverlies (AM).
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 1,90 gram; AWG: 12 stuks, 2067,40 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige Haspengouwse kruik (als Tong 422) met tweeledig oor. De tuitringen zijn
even breed. Ø rand 3,2cm, Ø bodem 6,8cm, H 30,5cm, 95-100% compleet, onverbrand?
tweede helft 2e eeuw
2. Ruwwandig bord Br 21met drie concentrische groeven op de bodem. Ø rand 19,5cm, Ø
bodem 17,8cm, H 5,0cm, 95-100% compleet, onverbrand? Midden Romeins.
CR201
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 6; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 40 cm. Diepte: minimaal 16 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
Centraal in de kuil is het crematierestendepot geplaatst, naast
het depot zijn twee bijgiften in het graf meegegeven, een
schaal en een kruik. Grafkuil sterk vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 64 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 5-10
Inventaris
Aardewerk: AWG: 45 stuks, 1086,00 gram; Aantal individuen: 2
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1.
2.

Gladwandige kruik Brunsting 5c of St 111. Oor en hals ontbreken. De monding is vlak
onder de rand afgebroken. Ø 3,5cm, Ø bodem 5,6cm, 75-100% compleet, verbrand. Na
150.
Ruwwandig bord Br 21 met twee concentrisch geulen op de bodem. De buitenkant is
zwaar beroet. Ø rand 18cm, Ø bodem 14,3cm, H 5,8cm, 100% compleet, verbrand.
Midden-Romeins.

CR202
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 7; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 26 cm.
: Geen
: ROMM, 100-200

Opmerkingen
Schone vulling met crematieresten. De crematieresten
zijn enigszins samengepakt aangetroffen rondom het
kruikje. De positie van de twee bijgiften, een schaal en
een kruik, suggereert een ‘getrapte’ kuil waarbij de
schaal op een plateautje staat en de kruik iets dieper
is bijgezet.
Crematieresten : Niet geanalyseerd
Hoeveelheid
: 39,4 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 18,00 gram; AWG: 31 stuks, 1371,00 gram; bord en kruik:
1. Gladwandige kruik met drieledig oor. Hals en rand ontbreken. Ø bodem 6,5cm, 75-100%
compleet, verbrand. 2e eeuw.
2. Ruwwandig bord Br 21. De buitenkant is beroet. Aan de binnenkant zijn verkoolde
residuen overgebleven. Ø rand 17,6cm, Ø bodem 13,7cm, H 5,2cm, 75-100% compleet,
verbrand. Midden-Romeins.
CR203
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 9; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, 60 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Romeins

Opmerkingen
De hele kuil is gevuld met verbrandingsresten waartussen enkele aardewerk schreven. De
crematieresten bevinden zich ongesorteerd tussen de verbrandingsresten.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 76,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 4 stuks, 14,60 gram; Aantal individuen: Vier fragmenten gladwandig aardewerk.
Metaal: Vnr 4104; 1 schoenspijkertje en de angel van een forse spijker.
CR204
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 156; Spoor 1; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, ca 70 bij 60 cm (kern); Diepte: 25 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-175/200

Opmerkingen
Kuil met meerdere vullingen. Op de bodem van de kuil een laag of concentratie houtskool, as
aardewerk en crematieresten. De kuil is verder opgevuld met vermengde verbrandingresten,
schoner richting de top van de kuil, de bodemlaag vrij scherp begrensd
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 267 gram
: 4-5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 69,90 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks, 53,10 gram; AWG: 162 stuks, 1104,70 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, Midden- of Oost-Gallisch. De bodem ontbreekt. Ø rand
16cm, 10-25% compleet, verbrand. 100-150.
2. Terra sigillata bakje Drag 33, Midden- of Oost-Gallisch, ongestempeld. Ø rand 9cm, Ø
bodem 4,5cm, H 5,4cm, 25-50% compleet, verbrand. Vanaf 100.
3. Geverfde beker Nb 32 in techniek b met brede velden kerfsnede afgewisseld met gladde
banen. Ø rand 12cm, Ø bodem 6,1cm, 50-75% compleet, onverbrand? Vanaf 150.
4. Ruwwandig bord Br 21. Ø rand 16cm, Ø bodem 14cm, H4,2cm, 75-100% compleet,
verbrand. Midden-Romeins
5. Ruwwandig bord Br 21. Ø rand 19cm, Ø bodem 17cm, 5-10% compleet., verbrand.
Midden-Romeins
6. Gladwandige fragmenten van amfoor of kruikamfoor, mogelijk van Gauloise 4. Ø bodem
10cm, 5-10% compleet, verbrand. Romeins.
Enkele handgevormde fragmenten behoren mogelijk niet tot
de inventaris.
Metaal: Vnrs 5602, 5076, 5604; 16 stuks, 298,10 gram De
vondsten bestaan uit een Romeinse munt, kistbelag in de
vorm van ijzerband met spijkers en een deel van een fibula
Almgren 15 (60-150).
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CR206
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 156; Spoor 6; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onregelmatig; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMV/ROMMA, 0-70(/100)

Opmerkingen
Crematierestendepot. De omringende kuil is in het vlak slecht zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 921 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Vrouw? en man/vrouw
Leeftijd
: 20-30 en volwassen
Lichaamslengte : 151-160
Opmerking
: Dubbel graf met twee volwassenen, bevat secundaire groene verkleuringen en
primaire ijzeraanslag. Heeft enkele gebitselementen voor de dood verloren (AM).
Inventaris
Aardewerk: AWH: 18 stuks, 17 gram; Te verbrand en versplinterd voor determinatie, maar mogelijk
fragmentjes van een bord en handgevormd aardewerk.
CR207
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 156; Spoor 7; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 33 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
De grafkuil is door verbruining niet lager zichtbaar. Op grond van de positie in de kuil is het
volgende vast te stellen, crematierestendepot is geplaatst op de bodem van een met schone grond
opgevulde kuil. Naast het crematiedepot zijn de twee bijgiften gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 197 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 30-60
Inventaris
Aardewerk: AWG: 3 stuks, 1827,60 gram; kruik en bord
1. Ruwwandig bord Br 21. Ø rand 15,7cm, Ø
bodem 13,7cm, H4,0cm, 100% compleet,
verbrand. Midden-Romeins.
2. Gladwandige kruik St 112 met trechtervormige
monding met vier ribbels tegen de hals.
Ø rand 5cm, Ø bodem 8,4cm, H 26cm, 100% compleet, onverbrand. Hoewel dit type kruik
door Stuart niet veel later dan 140 wordt gedateerd, is de datering op grond van de index
voor de breedte van de standring laat. De berekening voor de index is Diameter: breedte
standring. De index voor deze kruik komt op 84:14=6. Tweede helft 2e eeuw.
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CR208
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 1; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
Centraal in het graf is de bundel crematieresten geplaatst.
Daarbij zijn twee bijgiften gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 373 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWG: 11 stuks, 958,80 gram;
1. Terra sigillata bord Drag 18/31, met stempel
CALVSF??? Mogelijk Calus.
Domitianus/Trajanus. Ø rand 18cm, Ø bodem
8,7cm, H 4,5cm, 95-100% compleet, verbrand.
Midden-Romeins.
2. Gladwandige Haspengouwse kruik (als Tong
423-4) met tweeledig oor. De bovenste tuitring
is smaller. Ø rand 4cm, Ø bodem 6,3cm, H
22cm, 95-100% compleet, onverbrand?
Tweede helft 2e eeuw
CR209
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 2; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 14 cm.
: Geen
: ROMMB, vanaf 150.

Opmerkingen
Door de verbruining is de begrenzing van de kuil niet meer zichtbaar.
Graf bevat een kleine bundel schone crematie met hiernaast een
kruik als bijgift. Rond de kruik wat crematiespikkels zichtbaar. Graf is
afgetopt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 28,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 97 stuks, 531,20 gram;Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik St 111 met 2-ledig oor. Het baksel is beigeroze. De tuitrand is
ondersneden. De voet is opvallend bol en heeft een net uitgevoerde standring met een
rond kuiltje in het midden. De uitvoering van de standring in combinatie met het baksel
doet vermoeden dat deze kruik een nog onbekende herkomst heeft. Ø rand 4cm, Ø
bodem 4,5cm, 75-100% compleet, verbrand. Mogelijk al vanaf 150.
2. Bataafs grijze pot Willems T2 in baksel 5. Ø rand 23,5cm, 10-25% compleet, verbrand?
Vanaf 150.
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CR210
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 3; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 20 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-180

Opmerkingen
De begrenzing van de kuil is door de verbruining slecht zichtbaar.
Klein crematierestendepot met daarnaast een kruik als bijgift.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 86,10 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 5 stuks, 536,40 gram; Aantal individuen:
1. Gladwandige kruik Br 5c met tweeledig oor. Er is sprake van een rudimentaire onderlip.
Ø rand 3cm, Ø bodem 5,1cm, H19,5cm, 95-100% compleet, onverbrand? In NijmegenHatert komt deze kruik alleen in fase 7 voor (150-180).198
CR211
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 6 cm.
: Geen
: Romeins

Opmerkingen
De contour van het spoor is door verbruining vervaagd. Crematierestendepot en een zeer kleine
hoeveelheid aardewerk (1 stuks, 2,20 gram; een verbrand fragment ruwwandig, kurkurn of
handgevormd aardewerk). Vermoedelijk slechts nog de bodem van de grafkuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 171,8 0gram

CR212
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 9; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 50 cm.; Diepte: 18 cm.
: Kringgreppel, GRS014.
: ROMVB(/ROMMA), 40-70(/100).

Opmerkingen
Kuil met meerdere vullingen. Zowel een schoon crematierestendepot aan de rand van de kuil als
een centraal depot tussen de verbrandingsresten is aangetroffen. De kuil is verder opgevuld met
vullingen schone grond en verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 540 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40

198
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Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,60 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG:15 stuks, 7,00 gram ; Aantal individuen:
1. Splinters terra nigra met kerfsnedeversiering, afkomstig van een pot of beker. <5%
e
compleet. Vanaf midden 1 eeuw?
CR213
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 13.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 26 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Graf met een opvallende inhoud. Grafkuil niet zichtbaar. Een urn met crematieresten. De urn is
afgedekt door een sterk gefragmenteerde schaal. Naast de urn is een kom geplaatst. In de kom
eveneens crematieresten aangetroffen. Ook rondom de urn wat crematieresten aangetroffen. Niet
duidelijk of deze door verstoring of intentioneel in het graf zijn uitgewaaierd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 298 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Man/vrouw en onvolwassen
Leeftijd
: 20-40 en 5-15
Opmerking
: Dubbelgraf met volwassene en kind
Inventaris
Aardewerk: AWH: 157 stuks, 2878,00 gram; Aantal individuen: 3; 1 urn, 1 schaal/kom en 1 bakje.
Verder de hals van een vierde individu. Vnr 3843: een met potgruis verschraald bakje, vormtype 5a.
De Diameter van de rand bedraagt 14,5 en de bodem 11,5 cm. De rand is rond en het bakje is
verder sterk secundair verbrand.
Metaal: Vnr 3846 betreft een amorf stukje gesmolten brons.
CR214
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 18; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 17 cm.
: Geen
: ROMMB, 170-200

Opmerkingen
De kuil is niet meer zichtbaar, maar op basis van de spreiding van de crematieresten is een
kuilomvang bepaald. In het midden van de kuil is een bundel crematieresten geplaatst. In het graf is
een kruik geplaatst als bijgift .
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 64,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 30 stuks, 228,00 gram;
1. Bodem- en wandfragmenten van geverfde beker in techniek b met kerfsnede versiering.
Ø bodem 4cm, 10-25% compleet, verbrand? Vanaf 140.
2. Gladwandige kruik St 111 met 2-ledig oor. Ø rand 3,4cm, Ø bodem 4,3cm, H 20cm, 95100% compleet, onverbrand? Vanaf 170.
3. Bodemfragment van ruwwandig bord. Ø bodem??; 5-10% compleet, verbrand.
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CR215
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 21; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Onregelmatig, ca. 70 bij 80 cm.; Diepte: 19 cm.
: Geen
: ROMM, 100-200

Opmerkingen
De kuil is gevuld met verbrandingresten met in het midden van
de kuil een kern van crematieresten met verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 8,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 4,20 gram; AWG: 20 stuks, 5,00 gram; Aantal individuen:
1. Splinters van een geverfde beker in techniek b, mogelijk met zandbestrooiing. <5%
compleet, verbrand. Vanaf 100.
CR216
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 22; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 8 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Vlakke kuil, waarvan slechts nog maar een bodempje resteert. Crematie- en houtskoolresten liggen
verspreid door de vulling van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 8,00 gram

CR217
Locatie
: Zone 1; Put 157; Spoor 23; Cluster 1.
Graf
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 17 cm.
Randstructuren : Grafstructuur GRS008, kringgreppel.
Datering
: IJzertijd
Opmerkingen
Kuil was in het vlak geheel niet zichtbaar. De kuil is gevuld met schone grond waarin aardewerk
aangetroffen is. Middenin de kuil is een klein crematierestendepot aanwezig.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 80,20 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 10 stuks 177,20 gram;
CR218
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 26; Cluster 1.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 10 cm.
: Geen
: ROMMB, 150-200

Opmerkingen
Kuil niet zichtbaar, arbitraire grens getrokken op basis van de verspreiding van de weinige
crematieresten (8,60 gram).
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CR219
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 27; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 11 cm.
: Graf is een bijzetting in grafstructuur GRS008.
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met brandresten en crematieresten door de hele vulling. Mogelijk geen individueel graf. Slechts
een kleine hoeveelheid crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 3,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 3, 32 gram
CR220
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 28.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: ROMM, vanaf 140

Opmerkingen
Compact crematierestendepot. Naast het depot is een
kruik als bijgift in de grafkuil geplaatst. Door verbruining is
de kuil geheel vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 143,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 3,60 gram; AWG: 58 stuks, 314,00 gram
1. Gladwandige kruik waarvan hals, rand en oor ontbreken. De voet is niet ingesnoerd.
Ø bodem 5,8cm, 50-75% compleet, verbrand. Op grond van de index voor de breedte van
de standring in relatie met de Diameter van de bodem (5,8:9=6) is de datering voor deze
kruik laat. Vanaf 140.
CR221
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 29; Cluster 1.
: Type C1; Kuilvorm: Hoekig/Ovaal; Diepte: 32 cm.
: Geen.
: ROMM 90-175

Opmerkingen
Opvallende kuil met veel vullingen. Aanwijzingen voor
een kistje in de contour van de grafkuil (meegegeven in
het graf of meeverbrand). In de houtskoolrijke randen
van het spoor bevinden zich veel spijkers. De kuil bevat
zowel brandrestenvulling als ‘schone’ vullingen.
Crematieresten zijn vermengd tussen de
verbrandingsresten aangetroffen, echter slechts in één
vulling.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 773,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWG: 168 stuks, 1626,40 gram;
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1.
2.
3.

Gladwandige kruik Stuart 108 met drieledig oor. Ø rand 4cm, Ø bodem 7cm, 75-100%
compleet, verbrand. 70-125.
Wandfragmenten en oor van Gladwandige kruik in oranjebruin baksel. 5-10% compleet,
verbrand.
Bataafs grijze pot, vorm 2a in baksel 3. Aan de buitenkant zijn crematieresten aangekoekt.
Ø rand 15cm; Ø bodem 11,5cm; 50-75% compleet, verbrand. De datering van dit type
Bataafs grijze pot is nog niet eensluidend. Van Enckevort en Hendriks plaatsen deze pot
aan het eind van de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw.199 In Zoelen en Tiel Passewaaij
komt dit type voor in contexten uit de tweede helft van de 2e eeuw.200 2e eeuw

Metaal: Vnrs 3796, 3849, 3850, 3851; 75 stuks, 503,00 gram. Tussen het metaal bevinden zich
twee munten, een verbrande en een onverbrande. Daarnaast is een klein stukje beugel van een
draadfibula aangetroffen; datering 2e eeuw. De overige vondsten betreffen spijkers en siernagels.
De spijkers zijn ca. 6 cm of iets kleiner, de siernagels hebben een dakvormige kop.
CR222
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 157; Spoor 22; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 22 cm.
: Net buiten kringgreppel in het profiel, aangetroffen bij het slaan van een
pollenbak in het profiel van de kringgreppel.
: ROMM, vanaf 70

Opmerkingen
De kuil bevatte enkele crematieresten en diverse fragmenten handgevormd aardewerk. Alleen in
het profiel van de werkput is de kuil aangetroffen. De begrenzing ervan is bepaald op basis van de
verspreiding van crematieresten. Het graf is niet aangetroffen in de naastgelegen werkput. Kuil
bevat geen spoortje houtskool. Gelet op de weinige crematieresten kan mogelijk gedacht worden
aan een aardewerkdepositie.
Crematieresten
Hoeveelheid

: 0,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 27 stuks, 67,60 gram; AWG: 10 stuks, 1,60 gram; Aantal individuen:
1. Bodem en wandfragmenten van waarschijnlijk een gladwandige beker. Ø bodem 6cm, 1025% compleet, verbrand. 1e-2e eeuw.
2. Wandfragmenten van mogelijk een gladwandige kruik. <5% compleet. Romeins.
CR223
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 160; Spoor 4; Cluster 1.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 20 cm.
: Geen.
: ROMMB, 190/200-250

Opmerkingen
Door verbruining is de begrenzing van de kuil vervaagd.
Een dun laagje schone crematieresten is in de kuil
aangetroffen bij de drie bijgiften, een kruik, een bord en een
beker. De top van het graf is aangeploegd. Waarschijnlijk in
aanleg een graftype A2 waarvan een (hoger geplaatst
depot verloren is gegaan).
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,5 gram

199 Collins, et al. 2009, 176.
200 Reigersman-van Lidth de Jeude & Vanderhoeven 2011, 115; Van Kerckhove 2006, 126.
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Inventaris
Aardewerk: AWG: 88 stuks, 972,50 gram; Aantal individuen: 3, een bord, beker en kruik;
1. Terra sigillata bord Drag 18/31 met stempel. De lezing is niet helemaal duidelijk, maar
waarschijnlijk SABELLVS uit La Madeleine. Ø rand 17cm, Ø bodem 9cm, H 4,8cm, 100%
compleet, licht verbrand. 130-160.
2. Beker van metaalglanswaar Nb 33 met smalle
kerfsnede bandjes. De beker is klein en bol. De
rand en de hals ontbreken, zodat de verhouding
tussen randDiameter en halshoogte niet is te
bepalen. De beker kan daardoor niet nauwkeurig
gedateerd worden. Ø bodem 2,9cm, H 5-6cm, 5075% compleet, verbrand. Vanaf 190.
3. Gladwandige kruik St 111 met tweeledig oor. Ø
rand 4cm, Ø bodem 4,4cm, 75-100% compleet,
verbrand. Vanaf 170.
Metaal:
Vnr 4141; 1 stuks, 38,20 gram; draadfibula met rechte uitgehamerde beugel en voetknop type van
Buchem 24Aa. Datering na 150/175 AD.
CR224
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 160; Spoor 6.
: Type A2; Kuilvorm: Niet zichtbaar; Diepte: minimaal 18 cm.
: Geen.
: ROMMB, vanaf 170.

Opmerkingen
De begrenzing van de kuil is door de verbruining niet langer
zichtbaar. Naast het crematierestendepot is een kruik als bijgift in het
graf meegegeven.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 203 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: Volwassen
Inventaris
Aardewerk: AWG: 65 stuks, 187,40 gram; Aantal individuen: 1, kruik
1. Gladwandige kruik St 111 met tweeledig oor. Het is een kleine kruik. Ø rand 3cm,
Ø bodem 4,1cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 170.
CR225
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 163; Spoor 11; Cluster 1.
: Type B1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 30 cm.
: Geen.
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Urngraf met crematiedepot. Op de bodem van
de kuil is een crematierestendepot geplaatst.
Op het depot is een urn met hierin verzamelde
crematieresten gezet. De kuil is opgevuld met
‘schone’ grond. Opvallend genoeg bevatten
beide secties crematieresten nagenoeg
hetzelfde gewicht aan crematieresten.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1280 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-30
Lichaamslengte : 168
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 151 stuks, 1606,60 gram; Aantal individuen: 1, urn
CR226
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 168; Spoor 10; Cluster 1.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, 60 cm.; Diepte: 30 cm.
: Grafstructuur GRS014, kringgreppel.
: Onbekend.

Opmerkingen
Graf bevind zich aan de zuidrand van grafstructuur GRS014 op slechts zo’n 50 centim van de
kringgreppel. Middenin de kuil is het crematierestendepot geplaatst. De kuil is gevuld met
brandresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 439 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 67,00 gram
CR227
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 170; Spoor 1.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 80 bij 60 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen.
: (Late) Midden-IJzertijd (14C; zie Bijlage II)

Opmerkingen
Vlakke kuil met een centraal geplaatst crematierestendepot. Depot is weinig compact.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 290 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen.
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CR228
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 171; Spoor 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 80 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen.
: Onbekend.

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem en een kleine concentratie
crematieresten met wat houtskoolspikkels in het hart
van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 38,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 2,00 gram, Twee splinters ruwwandig aardewerk, onverbrand? Intrusief?
CR229
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 174; Spoor 6.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 14 cm.
: Geen.
: Onbekend.

Opmerkingen
Compact crematierestendepot gedeponeerd in kuil met schone vulling. De contour van de kuil is
sterk vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 360 gram
: 3-5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWG: 1 stuks, 33,00 gram; Aantal individuen:
Een gladwandig fragment, waarschijnlijk van een kruikamfoor, onverbrand? Intrusief?
CR230
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 174; Spoor 7.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, ca 70 cm; Diepte: 30 cm.
: Geen.
: IJzertijd

Opmerkingen
Centrale vulling van crematie- en brandresten centraal in de kuil omgeven door een tweede
lichtere, vermengde vulling met alleen verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 6,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 6,80 gram.
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CR231
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 174; Spoor 12.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 19 cm.
: Geen.
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Kuil niet zichtbaar
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 495 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 114 stuks, 1410,00 gram; Aantal individuen: 1 urn
CR233
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 6; Put 178; Spoor 1.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm; Diepte: 13 cm.
: Geen.
: (Midden-)IJzertijd

Opmerkingen
Kuil waarvan alleen de bodem nog rest. De kuil bevat een compleet verploegde en
gefragmenteerde urn met crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 162 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk:
AWH: 319 stuks, 1118,40 gram; Aantal individuen: 1 urn.
Vuursteen:
Aantal: 1 complete(?) spits, typologisch hybride (A-spits en segment); 33 mm x 9 mm x 2 mm.
Gewicht: 0,80 gram
CR234
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

390

: Zone 1; Put 183; Spoor 1.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 3 cm (!).
: Geen.
: Onbekend
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Opmerkingen
Slechts de onderkant van de grafkuil resteert, hierin een klein crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 180 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene (en blauwe) verkleuringen
CR235
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 186; Spoor 1.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 1 cm (!).
: Geen.
: Onbekend.

Opmerkingen
Slechts nog de bodem van het graf aangetroffen. Klein restje crematieresten, nog net zichtbaar in
het vlak. Vermoedelijk in aanleg een graf van het type A.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,00 gram

CR236
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 186; Spoor 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 20 cm.
: Geen.
: Onbekend.

Opmerkingen
Gebundelde crematieresten geplaatst in een kuil met een schone vulling.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 404 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Heeft degeneratieve botveranderingen in de wervellichamen (DDD), bevat
secundaire groene verkleuringen
CR238
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 19; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 50 bij 60 cm.; Diepte: 19 cm.
: Geen.
: IJzertijd.

Opmerkingen
Een klein centraal geplaatst crematierestendepot. De kuil is verder met verbrandingsresten
opgevuld.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 146 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 35,70 gram.
CR239
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 27; Cluster 5.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal, vaag, ca 90 bij 70 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen.
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een grote schaal geplaatst. Daarbij is een kleinere schaal of kom als bijgift
in het graf meegegeven. Contour van de grafkuil is sterk vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 613 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 87 stuks, 1271,60 gram; AWH: 19 stuks, 31,60 gram; Aantal individuen: 2
CR240
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 28; Cluster 5.
: Type A1; Kuilvorm: Onregelmatig, ca 50 bij 70 cm.; Diepte: 27 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een urn begraven, de urn is afgedekt met een op de kop geplaatst
schaaltje. De kuil is opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 637 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 15-18
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 174 stuks, 2648,90 gram; AWG: 28 stuks, 58,00 gram; Aantal individuen: 2
Metaal: Vnrs 5726, 5738; 2 stuks, 7,50 gram. Het betreft twee kleine spijkers < 4 cm.
CR241
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 51; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 60 bij 40 cm.; Diepte: 19 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het crematierestendepot is centraal in de kuil geplaatst. De kuil is verder opgevuld met schone
grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1287 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR242
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 121; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Rond ca. 44 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Het crematierestendepot is centraal in de kuil geplaatst. De kuil is maar net iets ruimer dan het
depot en opgevuld met schone grond. Aardewerkfragmenten met name aangetroffen in de
uitgezeefde vulling van het crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1017 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Lichaamslengte : 166,5 cm
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 11 stuks, 55,50 gram
CR243
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 168; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 90 bij 80 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: IJzertijd
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Opmerkingen
Het crematierestendepot is centraal in de kuil geplaatst. De kuil is opgevuld met vrij schone grond
met wat houtskoolspikkels. Contour van de kuil sterk vervaagd. De grafkuil is zeer dicht op MiddenBronstijd grafstructuur GRS022 geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 343 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Sutura metopica, bevat secundaire groene verkleuringen op de knieschijf.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 8,40 gram
CR244
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 193; Cluster 5.
: Type A2; Kuilvorm: Hoekig/Ovaal, ca 120 bij 80 cm.; Diepte: 27 cm.
: Graf is een bijzetting in grafstructuur GRS008.
: BRONSL/IJZV

Opmerkingen
Flinke, vrij vlakke kuil waarin centraal het crematierestendepot is geplaatst. De kuilvulling bevat wat
houtskoolspikkels en enkele fragmenten aardewerk. De grafkuil is zeer dicht op Midden-Bronstijd
grafstructuur GRS022 geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 419 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen op de dia en neuro
Inventaris
Aardewerk: AWH: 11 stuks, 87,40 gram; AWG: 1 stuks, 0,90 gram; Aantal individuen:
Dit graf bevat de fragmenten van een gepolijste schaal of kom met een fijne potgruis- en
kwartsgruisverschraling. In dit graf is ook een wandfragment aanwezig met een
potgruisverschraling en vlakdekkende vingertopindrukken op het oppervlak. Dit fragment is sterk
secundair verbrand.
CR245
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 207; Spoor 12; Cluster 5.
: Type B2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 36 cm.
: Geen
: Prehistorisch

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met verbrandingresten waaronder ook enige crematieresten. Op de bodem van
de kuil is een crematierestendepot met beduidend grotere fragmenten crematieresten aanwezig.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 473 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 58,60 gram;
CR246
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 5; Put 212; Spoor 129; Cluster 4.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 16 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De urn met crematie- en wat verbrandingsresten is aangetroffen in het oostprofiel van de werkput.
Van een omringende kuil was niets zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 76,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 23 stuks, 223,00 gram; Aantal individuen: Bodem van een urn.
CR247
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 214; Spoor 42; Cluster 5.
: Type C2; Kuilvorm: Rond, ca 36 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is met verbrandingresten met wat crematieresten opgevuld. De kuil bevat zeer weinig
verbrand bot, mogelijk geen individueel crematiegraf.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 0,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 46 stuks, 478,30 gram
CR248
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 225; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Dit graf is in het profiel van de werkput aangetroffen. Het betrof een schone concentratie
crematieresten. De concentratie bevond zich nog tot ca. 10 centim diep in het profiel.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 18,40 gram
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CR249
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 225; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 24 cm.
: Geen
: BRONSL-IJZV 10e-8e eeuw v.Chr.

Opmerkingen
Urnbegraving. Graf is alleen in het profiel van de werkput aangetroffen. Door verbruining was de
contour van het spoor strek vervaagd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 458 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 80 stuks, 1253,50 gram; Aantal individuen: 1
Grote pot waarvan de onderzijde is te reconstrueren. Er is één randfragment aangetroffen. Deze is
op de top versierd met vingertopindrukken. Op de grootste buikomvang zijn vingertopindrukken
geplaatst.
CR250
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 226; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 16 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De crematie is in het profiel waargenomen. Grafkuil is gedocumenteerd, maar niet verzameld.
CR252
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Fraaie urn met crematieresten. Een omringende kuil is niet zichtbaar. Arbitraire grens getrokken
rondom de urn op basis van de verspreiding van enkele spikkels crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 506 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 64 stuks, 1545,00 gram; Aantal individuen: 1
De urn is afgetopt . De pot heeft een vlakke bodem en een vrij bolle buik. De grootste Diameter is
versierd met een rij vingertopindrukken. De pot is gemaakt van klei met potgruis. De pot is zowel in
de Vroege als in de Midden-IJzertijd te dateren. Potprofiel is niet te bepalen, versiering op de
grootste buikomvang komt met name voor in de Vroege maar ook in de Midden-IJzertijd.
CR253
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 29 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
De urn met crematieresten is centraal geplaatst. De kuil is vaag zichtbaar, niet veel groter dan de
urn, en opgevuld met vrij schone grond met enkele spikkels houtskool.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 67,70 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 258 stuks, 2341,20 gram; 1 urn.
CR254
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 19 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd, 6e-4e eeuw v.Chr.

Opmerkingen
Merendeel van de crematieresten is aangetroffen in de urn. In de sterk vervaagde kuil, niet veel
breder dan de urn zelf, eveneens enkele verspreide crematieresten en houtskoolspikkels
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 159 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
Inventaris
Aardewerk: AWH: 51 stuks, 184,00 gram; Aantal individuen: 1 urn
Het betreft enkele fragmenten van een kom of pot. De kom of pot is gepolijst aan de buitenzijde en
de binnenzijde is glad gemaakt. Er is een kromming te zien, vermoedelijk van de overgang van de
buik naar de schouder. De pot is gemaakt van klei met een kleine fractie en kleine hoeveelheid
potgruis. De buitenzijde is roestbruin/grijs van kleur. Mogelijk is dit een vormtype 13 of 21 geweest,
te dateren in de Midden-IJzertijd (eventueel al aan het eind van de Vroege IJzertijd).
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CR255
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 4; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Rond, ca 70 cm.; Diepte: 22 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal in de wat vlakke kuil zijn de crematieresten geplaatst, crematieresten met wat
houtskoolspikkels verspreid door de centrale vulling aangetroffen. In de omringende vulling
eveneens wat verspreide crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 211,30 gram

CR256
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 5/12; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 12 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Kuil compleet vervaagd door verbruining. Urn met crematieresten. Hiernaast een tweede potje
geplaatst waarvan nog slechts een bodem aanwezig lijkt. Hierin enkele spikkels crematieresten
zichtbaar (1,8 gram). Mogelijk twee kinderen in deze bijzetting.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 229 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
: 1of 2
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 66 stuks, 1051,00 gram; Aantal individuen: 2 potjes
In het graf zijn twee bodems aangetroffen; van een klein potje (dunwandig) en een grotere pot
(dikwandig, besmeten, grotere Diameter). Het kleine potje is gemaakt van klei met potgruis en het
grotere exemplaar is daarnaast ook verschraald met grote brokken kwarts. Op basis van de
verschraling moet gedacht worden aan een datering in de tweede helft van de Vroege IJzertijd.
CR257
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 6; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is gevuld met verbrandingresten, crematieresten en vrij
veel aardewerkscherven. Restanten van een compleet
verploegde samengedrukte urn of bijgiften? De crematieresten
zijn tussen de verbrandingresten, onder het aardewerk
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
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: Niet geanalyseerd
: 219,90 gram

Boxmeer-Sterckwijck

Inventaris
Aardewerk: AWH: 95 stuks, 1276,20 gram; Aantal individuen: 1.
Fragmenten van een pot en een kom of schaal, sterk secundair verbrand.
Vuursteen: 1 maaseitje (gebroken, verbrand); geen sporen van bewerking. Gewicht: 11,00 gram.
CR258
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. De urn is aangeploegd, een deel is hierdoor afgetopt. Op een dieper
niveau is de onderkant van de urn met crematieresten beter behouden. Door verbruining is de
begrenzing van de kuil vervaagd. De urn met crematieresten is min of meer centraal in de kuil
aangetroffen. Kuil verder schoon opgevuld.
Crematieresten : Niet geanalyseerd
Hoeveelheid
: 43,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 55 stuks, 350,50 gram; 1 urn.
CR259
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 8; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Geen kuil zichtbaar, vermoedelijk slechts nog een bodempje van een grafkuil. Begrenzing van het
spoor getrokken op basis van de verspreiding van de weinige crematieresten. geen spoortje
houtskool aangetroffen tussen de crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,80 gram

CR260
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 9; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Vrij kleine, smalle urn met crematieresten. Contour van de kuil is niet te onderscheiden.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 24 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 1-3
Inventaris
Aardewerk: AWH: 49 stuks, 822,10 gram; 1 urn.
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CR261
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 10; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: Late Bronstijd/IJzertijd

Opmerkingen
Bodem van een urn met crematieresten. Kuil is aangeploegd;
rondom de urn eveneens wat uitgewaaierde crematiespikkels
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 19 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 42 stuks, 290,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR262
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 227; Spoor 11; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 16 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil niet waar te nemen. Urn met crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 456 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
:Bevat secundaire groene verkleuringen, is in twee delen verzameld, maar er is
geen verschil in inhoud tussen de twee lagen.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 91 stuks, 1601,40 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR264
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 228; Spoor 21.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Kringgreppel GRS025
: IJzertijd

Opmerkingen
De begrenzing van de kuil zoals in het vlak waargenomen bleek in de coupe amper zichtbaar door
verbruining. In de kuil is een onderkant van een urn gevuld met crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 250,10 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 59 stuks, 486,90 gram; Aantal individuen: 1 urn
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CR265
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 229; Spoor 25.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen.
: Onbekend.

Opmerkingen
De grafkuil is niet te onderscheiden. Compact crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 522 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: onbekend
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat primaire groene aanslag en secundaire groene verkleuringen. Bevat ook
secundaire ijzerverkleuringen
CR266
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 231; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 17 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Door verbruining is de grafkuil niet meer waarneembaar. Klein crematierestendepot aangetroffen in
en net buiten de schaal.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 47 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 1-3
Inventaris
Aardewerk: AWH: 52 stuks, 581,40 gram; Aantal individuen: 1 schaal.
De schaal is gemaakt van klei met zandverschraling. De binnen- en buitenzijden zijn gepolijst. Op
basis van enkele fragmenten zal de schaal van oorsprong vormtype 41 hebben gehad.201 Dit type
komt al voor in de Late Bronstijd maar vooral ook in de Midden-IJzertijd.
CR268
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 232; Spoor 42; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

201 Van den Broeke 2012, 63
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Opmerkingen
Onderkant van een urn met crematieresten. De kuil is niet langer zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 288 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Tussen de crematieresten bevinden zich verbrande zaden.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 4 stuks, 777,60 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR269
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 235; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A3?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Een schaal met zeer weinig crematieresten. Rondom de schaal ook wat spikkels crematieresten
aangetroffen. Kuil niet langer zichtbaar. Als alternatief kan ook gedacht worden aan een grafkuil
waarvan het crematiedepot verloren is gegaan.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 0,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 12 stuks, 701,50 gram; 1 schaal.
CR270
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 235; Spoor 3; Cluster 3.
: Type C2; Kuilvorm: Rond, 100 cm.; Diepte: 24 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Verspreid door de kuil aardewerk en verbrandingresten aangetroffen. De weinige crematieresten
bevinden zich door de hele kuilvulling.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,30 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 29 stuks,. 221,80 gram
CR271
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Zone 1; Put 235; Spoor 5; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onregelmatig, ca 40 bij 30 cm.; Diepte: 21 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd, 900/850-650 v.Chr.

Boxmeer-Sterckwijck

Opmerkingen
Twee urnen zijn op elkaar geplaatst. Het tweede urntje is als een ‘deksel’ op de onderste urn
geplaatst. De crematieresten komen met name uit het onderste potje. Slechts een zeer kleine
hoeveelheid (< 1 gram) in het bovenste urntje aangetroffen. Rondom de urntjes; asresten en enkele
spikkels crematieresten in de kuilvulling.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 23 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 0-2 jaar
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,10 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 50 stuks, 765,60 gram; Aantal individuen: 2 urnen.
De bovenste urn heeft in de (nog hete) crematieresten gestaan want deze zitten nog aan de
onderzijde geplakt. Daarna is dit tweeledige potje horizontaal bovenop een andere drieledig urn
geplaatst. Het bovenste potje is gemaakt van klei met enkele grote brokken kwarts. Bijzonder is de
rij vingertopindrukken op de grootste buikomvang. Het potje is sterk verbrand.
Het tweede potje is gemaakt van klei met potgruiskorrels. Het heeft een drieledig profiel waarbij
vooral de ronde rand naar buiten staat. De buitenzijde is glad gemaakt.
Beide urnen zijn relatief klein met hun bodemDiameter van nog geen 8 cm. Van de bovenste urn is
de rand verdwenen, van de onderste is nog een deel van de rand teruggevonden. Op basis van de
versiering en de verschraling is dit crematiegraf in de Vroege IJzertijd te dateren.
CR272
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 235; Spoor 6; Cluster 3.
: Type B1 (?); Kuilvorm: Rond; Diepte: 17 cm.
: Geen
: Late Bronstijd – Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Graf ten prooi gevallen aan vandalisme voor het compleet kon worden gedocumenteerd en gelicht.
De urn is uitgegraven en kapot gegooid. Restanten van de urn en de crematieresten verzameld. In
het vlak een vulling met wat verbrandingresten waargenomen, ook het uitgezeefde restant van de
kuilvulling bevat nog wat houtskool.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 125,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 11 stuks, 478,60 gram; Aantal individuen: 1 urn, Schraghals?
CR273
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 235; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Verstoord; Diepte: 10 cm.
: Geen
: IJzertijd
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Opmerkingen
De bovenzijde van het graf is aangeploegd. Restant van een compleet verploegde urn met
crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 257 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 20 stuks, 166,80 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR275
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 237; Spoor 59.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 13 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is niet zichtbaar, compleet vervaagd. Arbitraire grens getrokken op basis van de
verspreiding van de weinige crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,2 gram.

CR276
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 237; Spoor 60.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is gevuld met verbrandingsresten vermengd met enkele
crematieresten. Centraal in de kuil is een kleine concentratie
crematieresten zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 429 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen en onverbrande dierlijke botfragmenten
Inventaris
Aardewerk: AWH: 3 stuks, 18,40 gram
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CR277
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 18 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is niet zichtbaar in het vlak. Het aardewerk in de grafkuil is bij aanleg van het vlak geraakt
door de kraan. Het betreft fragmenten van een urn.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 20 stuks, 116,00 gram
CR278
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 6; Cluster 3.
: Type A3?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 1 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Slechts een bodem van het spoor resteert. Een kleine concentratie van flinters crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: weinig, te geringe fractie, niet verzameld.

CR279
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 14; Cluster 3.
: Type A2?; Kuilvorm: Rond; Maximaal 10 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Door de verbruining is de begrenzing van de kuil slecht waarneembaar. In de kuil bevinden zich op
verschillende plaatsen kleine concentraties crematieresten en enkele aardewerk schreven.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 54,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 22 stuks, 171,40 gram
CR280
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 20; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Slechts de bodem van de grafkuil resteert. Een kluitje aardewerkscherven met daarin crematie.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,10 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 20 stuks, 138,90 gram
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CR281
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 31; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd; 800-250 v.Chr.

Opmerkingen
De grafkuil is door verbruining compleet vervaagd. Tijdens
aanleg van het vlak is de bovenkant van de urn met
crematieresten geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 425 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: man?
Leeftijd
: 20+
Inventaris
Aardewerk: AWH: 69 stuks, 1180,60 gram; AWG: 1 stuk, 5,80 gram, (fragment Romeins
aardewerk, betreft een verstoring, mollengang oid); Aantal individuen: 1 urn.
Grote urn met licht besmeten onderzijde en gegladde bovenzijde. De rand ontbreekt. De
overgangen van hals naar schouder en van schouder naar buik zijn vloeiend. De pot is gemaakt
van klei met potgruis
CR282
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 240; Spoor 5.
: Type A1?; Kuilvorm: Rond; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Bij de aanleg van het vlak zijn twee borden en een urn in het graf waargenomen. Het graf is door
vandalen verstoord, de objecten zijn geroofd waarna de grafkuil weer is dichtgegooid. De
resterende fragmenten aardewerk en crematieresten zijn verzameld.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 76 stuks, 1131,20 gram
Metaal: Vnr 6668, 3 stuks, 61,00 gram. Restanten van een mes.
CR283
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 1; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door de verbruining is de begrenzing van de kuil niet meer zichtbaar. Een
fragment is afkomstig van een gepolijste schaal (deksel?).
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 782 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Is in twee lagen verzameld, maar er is geen verschil tussen onder en boven
Inventaris
Aardewerk: AWH: 59 stuks, 1552,00 gram; Aantal individuen: 2
De grote urn is aan de buitenzijde grof besmeten. Alleen het onderste gedeelte, van de grootste
buikomvang tot en met de bodem is nog intact. De Diameter van de bodem is 15 cm. Een tweede
bodemfragment is afkomstig van een gepolijste pot of schaal.
CR284
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 4; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Rond?; Diepte: 30 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Graf bevat alleen nog de onderkant van een urn. Het bovenste deel van het graf is aangeploegd.
De urn met crematieresten is daardoor flink afgesneden. De kuil is niet zichtbaar, compleet
verbruind.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 560 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 42 stuks, 507,80 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR285
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 5; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Ovaal, ca 60 bij 50 cm.; Diepte: minimaal 20 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd; 800-700 v.Chr.

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het geheel kon worden geborgen. De
doorspitte kuilinhoud is in en naast het graf aangetroffen. Al het nog aanwezige vondstmateriaal is
geborgen. Op de bodem van de kuil zijn de teruggestorte crematieresten aangetroffen ( urninhoud).
Het aardewerk is onderling pasbaar. De inhoud kan dan ook als één geheel worden beschouwd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1386 gram
: 3-5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene en rood/roze verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 216 stuks, 809,50 gram; Aantal individuen: 2.
Een sterk verbrande biconische pot waarvan het hele profiel te reconstrueren is. Deze pot is
gemaakt van klei met potgruis. Daarnaast is een licht gesloten schaal met hals van gepolijst
aardewerk aangetroffen. Deze schaal is voorzien van minimaal twee knobbeloren. De schaal kan
gebruikt zijn als deksel op de urn.
CR286
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 239; Spoor 20; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Rond; Diepte: Onbekend.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Ook dit graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het compleet kon worden gedocumenteerd
en geborgen. Kuilvulling deels teruggestort in en naast de kuil aangetroffen. Alle resterende inhoud
verzameld. Betrof een urnbegraving, tussen de aardewerkschreven ook bodemfragmenten
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 67,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 66 stuks, 158,20 gram
CR287
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 7; Cluster 3..
: Type XXX/verstoord; Kuilvorm: Rond; Diepte: Onbekend
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Dit graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het compleet kon worden gedocumenteerd en
geborgen. Kuilvulling deels teruggestort in en naast de kuil aangetroffen. Resterende inhoud
verzamelt. Graftype niet langer vast te stellen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 32,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,40 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 1 stuk Romeins aardewerk, 3,70 gram,
Het is onwaarschijnlijk dat het kleine gladwandige fragment tot de grafinventaris behoort.
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CR288
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 8; Cluster 3..
: Type XXX/verstoord; Kuilvorm: Rond; Diepte: minimaal 2 cm.
: Geen
: IJzertijd (?)

Opmerkingen
Dit graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het
compleet kon worden gedocumenteerd en geborgen. Kuilvulling
deels teruggestort in en naast de kuil aangetroffen. Resterende
inhoud verzamelt.Graftype niet langer vast te stellen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 0,80 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuk, 3,60 gram, Klein fragment handgevormd ijzertijdaardewerk, behoort
mogelijk niet tot de grafinventaris.
CR289
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 9; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: ca 25 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd; 2e helft (650-500 v.Chr.)

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het compleet kon worden gedocumenteerd en
geborgen. Urnbegraving, de grafkuil is doorspit en verrommeld, Resterende inhoud geheel
verzamelt. Flink crematierestendepot en diverse fragmenten aardewerk.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1143 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 132 stuks, 1746,90 gram; Aantal individuen: 2.
Het betreft een grotere drieledige pot (vormtype 23b; Van den Broeke 2012) die op de schouder en
hals glad is gemaakt maar op de buik is voorzien van besmijting. De pot is gemaakt van klei met
potgruis. De vlakke top is voorzien driehoekige spatelindrukken (vnr. 6379).
Het tweede exemplaar betreft een kleiner potje met dezelfde vorm dat sterk verbrand en dus
vervormd is. Dit lijkt niet te zijn besmeten. De rand is ook versierd maar hierbij is de spatel liggend
gebruikt (langwerpige indrukken in plaats van puntjes).
Metaal:Vnr 6379, 1 stuk, 1,80 gram. Kop van een kleine spijker.
CR290
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 10; Cluster 3..
: Type B2?; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: ca 20 cm.
: Geen.
: Onbekend.
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Opmerkingen
Graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voor het compleet kon worden gedocumenteerd, De
bodem van de kuil nog in min of meer onverstoorde staat aangetroffen. Bevat een vulling van
crematie en verbrandingresten. Crematieresten wat samengepakt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 17,00 gram

CR291
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 11; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: ca 4 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Onderkant van een urn met crematieresten. Omringende kuil niet zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 65 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: Volwassen
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 27 stuks, 380,00 gram; Aantal individuen: besmeten urn.
CR292
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 241; Spoor 12; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 12 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Contour van de grafkuil is vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 448 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 42 stuks, 1169,00 gram
CR293
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering
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: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: IJzertijd

Boxmeer-Sterckwijck

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Kuil niet zichtbaar, de urn is door de kraan geraakt bij de aanleg van het
vlak. De urn met crematieresten geborgen en geheel verzameld.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 497 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 44 stuks, 717,00 gram
CR294
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 1; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: minimaal 18 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door aanploegen ontbreken flinke
delen van de urn.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 90,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 33 stuks, 634,00 gram; 1 urn.
Bodem van een besmeten pot. Twee ruwwandige fragmentjes
en een gladwandig fragment uit de Romeinse tijd kunnen als
recente bijvangst geïnterpreteerd worden.
CR295
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 2; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: ca 4 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Slechts nog een bodem van het spoor aangetroffen. Onderkant
van een urn met crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 31 stuks, 564,80 gram; 1 urn
CR296
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 3; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 26cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd
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Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door verbruining is de begrenzing van de kuil niet meer zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 200 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 30 stuks, 562,00 gram
CR297
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 4; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een urn verzameld en in de grafkuil geplaatst. Door verbruining is de
contour van de kuil vervaagd. Urn is afgetopt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 67,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 44 stuks, 1400,00 gram
CR298
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 8; Cluster 3..
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: ca 12 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Sterk aangeploegd urngraf. In eerste instantie niet als urnbegraving herkend. Aardewerk pas bij het
lichten van de kuil aangetroffen Niet geheel duidelijk of het een (sterk aangeploegd) urngraf betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 424 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 30-60
Inventaris
Aardewerk:AWH: 136 stuks, 1750,60 gram.
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CR299
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 242; Spoor 11; Cluster 3..
: Type A1?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten De bovenzijde van de urn ontbreekt.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 472 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 12-16
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 36 stuks, 1167,80 gram, bodem van de urn ontbreekt. Mogelijk Schräghals.
CR300
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 243; Spoor 10; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In deze kuil is slechts een geringe hoeveelheid crematieresten (concentratie) aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 48,00 gram

CR301
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond?; Diepte: 10 cm.
: Kringgreppel grafstructuur GRS028.
: Late Bronstijd/IJzertijd

Opmerkingen
Crematierestendepot met op de bodem van de kuil enkele fragmenten aardewerk. Het graf is
excentrisch gelegen in GRS028. Spoor van geringe diepte, de kuil is sterk vervaagd, begrenzing
bepaald op basis van de verspreiding van crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 299 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal : 1
Geslacht
: Vrouw
Leeftijd
: 20-60
Inventaris
Aardewerk: AWH: 16 stuks, 64,00 gram
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CR302
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 8; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, ca 70 bij 60 cm.; Diepte: 30 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met crematierestendepot en verbrandingsresten waartussen ook crematieresten van een
kleine fractie (290 gram aan crematieresten is afkomstig uit de brandrestenvulling). Centraal
bevindt zich het depot waarvoor beduidend grotere fragmenten crematieresten zijn verzameld.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1812,10 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 5,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 16,60 gram , verbrand;
AWG: 1 stuks, 2,00 gram (fragment Romeins
gladwandig aardewerk, te interpreteren als
verstoring);
CR303
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 9; Cluster 3.
: Type B1?; Kuilvorm: Rond; Diepte: 25 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Centraal in de kuil bevindt zich vulling crematieresten met verbrandingsresten omgeven door
vermoedelijk restanten van een urn. De kuil is verder opgevuld met een vrij schone vulling waarin
wat crematieresten aangetroffen zijn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 418 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,50 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 33 stuks, 1032,50 gram; 1 urn.
Kleine gedrongen urn die verbrand is. De pot is gemaakt van klei met grote brokken gebroken
kwarts maar ook stukken verbrand dierlijk bot. De buitenzijde is ter hoogte van de buik besmeten
met grote klodders klei. De schouder zone is ruw gelaten. De rand heeft een ronde top en de
bodem heeft een vloeiende overgang van buik naar bodem. De datering van de urn zal in de
Vroege IJzertijd liggen gezien de verschraling met gebroken kwarts. Wel is het opvallend dat er
grove besmijting is gebruikt wat vooral in de Midden-IJzertijd voor komt.
Metaal: Vnr 6742, 3 stuks; 11,70 gram, Drie(?) Glazen kralen, gesmolten aan ijzerdraad, oorbel(?)
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CR304
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 10; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 40 bij 20 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Kleine kuil opgevuld met crematieresten waartussen zich wat houtskoolspikkels bevinden.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 633 gram
: 4-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 50,40 gram Fragmenten verbrand aardewerk met potgruismagering.
CR305
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 11; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 9 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Onderkant van een urn met crematieresten. Net naast de urn is een metalen ring aangetroffen.
Door de verbruining is de contour van de kuil matig zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 20 gram
:5
:2

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 1-4
Inventaris
Aardewerk: AWH: 35 stuks, 450,00 gram
Metaal: Vnr 6717, 1 stuks, 3,80 gram; Bronzen (oor?)ring. Kattenoogvormige doorsnede, 1,3 cm
CR306
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 12; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond ? ca 40 cm.; Diepte: 11 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urngraf. De kuil is slecht te onderscheiden maar vermoedelijk niet veel groter dan de urn zelf.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 815 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene
verkleuringen.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 76 stuks, 1153,00 gram; 1 urn.
CR307
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 13; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een schaal geplaatst. Die schaal is in een komvormige kuil gezet. In de
vulling van de kuil zijn rond de schaal enige crematieresten verspreid geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 400 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen en primair ijzer aanslag
Inventaris
Aardewerk: AWH: 70 stuks, 1706,40 gram. Aantal individuen: 1 schaal.
Metaal: Vnr 6743, 1 stuks, 5,30 gram kleine middelgrote spijker in meerdere delen, ca. 25 mm lang
en fragmenten draadfibula.
CR308
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 14.
: Type C1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 20 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brand- en crematieresten. Sterk verrommeld door bioturbatie,
crematieresten ook buiten de contour van de kuil verspreid geraakt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 65,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 3,40 gram
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CR309
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 15.
: Type C2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 50 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil bevat veel verbrandingsbrandresten. De
crematieresten zijn verspreid door de kuil aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 23,80 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 10,40 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 17 stuks, 69,50 gram. Vermoedelijk Late IJzertijd / Romeins.
CR310
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 16.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 12 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In de kuil is een crematierestendepot geplaatst.De kuil is met schone grond opgevuld.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 315 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
CR311
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 17.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm. (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Ondiepe kuil , slecht een bodempje zichtbaar in coupe. De crematieresten,een kleine maar schone
concentratie liggen nabij graf CR310, (links op de afbeelding zichtbaar) Het valt niet uit te sluiten
dat het depot tot dit graf behoort en het geen zelfstandig graf betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 6,50 gram

CR312
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 18.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
De kuil is gevuld met het crematiedepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 635 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 12,80 gram.
CR313
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 19; Cluster 3.
: Type B1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De urn met crematieresten is centraal geplaatst in de kuil, de kuil is verder gevuld met brandresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 485 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
:Bevat secundaire groene verkleuringen.
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 9,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 12 stuks, 1178,20 gram; AWG: 5 stuks, 10,30 gram, waaronder intrusie uit de
Romeinse tijd. Complete drieledige urn, beetje verbrand, relatief open vorm met scherpe knik.
CR315 en CR316 samen één graf
Locatie
: Zone 1; Put 244; Spoor 21/22.
Graf
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 20 cm.
Randstructuren : Geen
Datering
: Onbekend
Opmerkingen
In het graf zijn twee verschillende typen urnen met
crematieresten bijgezet. De urnen staan tegen elkaar aan wat
suggereert dat ze tegelijkertijd zijn begraven.
Datering
Midden-Bronstijd B
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1925 en 764 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
: 2x1
Geslacht
: Man? en Man
Leeftijd
: 37-46 en 20-30
Opmerking
: Beide bevatten secundaire
groene verkleuringen. CR316 bevat ook secundaire
rood/roze verkleuringen. CR315 is in twee lagen
verzameld, maar er is geen verschil tussen onder
en boven.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 162 stuks, 4275,20 gram; Aantal individuen: 2 urnen.
Nagenoeg complete pot met tweeledige vorm in CR315. De rand is versierd met
vingertopindrukken en ook op de grootste buikomvang zijn vingertopindrukken geplaatst. Deze
vormen een lichte verhoging als bij een stafband (pseudo-stafband). De pot is gemaakt van klei met
grote brokken gebroken kwarts welke goed zichtbaar zijn door de wand heen. De buiten- en
binnenzijde zijn min of meer gladgemaakt. De buitenzijde heeft een oranje tot beige kleur, de
binnenzijde is grijzer. De Diameter van de rand is 23 en de vermoedelijke hoogte ongeveer 28 cm.
De tweede pot, uit CR316, is van het zelfde type. Hij is eveneens ongeveer 28 cm hoog, heeft een
Diameter van ongeveer 29 cm en een bodemDiameter van 13 cm. De bodem is compleet
aanwezig, de rand grotendeels. Opvallend is het ontbreken van versiering en een ander randtype.
Het randje van deze pot is naar binnen afgeschuind.
Het type versiering in combinatie met de verschraling zijn aanwijzingen om dit graf aan het eind van
de Midden-Bronstijd te dateren (circa 1300-1000 v.Chr.).
CR317
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 23.
: Type B2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 51 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In de kuil is een bundel crematieresten geplaatst. De de kuil is verder opgevuld met
verbrandingresten ne schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 27,60 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 3,00 gram
CR318
Locatie
Graf
cm.
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 24.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 25
: Geen
: Bronstijd

Opmerkingen
De urn met crematieresten is in de kuil geplaatst. De kuil is
verder opgevuld met brand- en crematieresten.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 669 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Is in twee lagen verzameld, maar er is geen verschil tussen boven en onder
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH:73 stuks, 2244,10 gram; AWG: 1 stuks, 12,10 gram; 1 urn en 1 schaaltje.
CR319
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 26.
: Type A3; Kuilvorm: Rond; Diepte: 14 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met crematieresten,en wat verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 96,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks, 27,50 gram, verbrand
CR320
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 27.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 42 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Onderin de kuil is de urn met crematieresten geplaatst. De kuil is opgevuld met vrij schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 50 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 50 stuks, 510,00 gram; Aantal individuen: 1.
In dit graf zijn vijftig scherven aangetroffen die tezamen de onderkant van één pot vormen. Deze
pot is met potgruis gemagerd en besmeten. Op de breuk is zichtbaar dat de buitenkant van de pot
oxiderend gebakken is en de kern en binnenkant reducerend. Op basis van de fijne besmijting kan
deze pot waarschijnlijk in de Vroege IJzertijd gedateerd worden.
Metaal: Vnr 6794, 1 stuks, 7,00 gram spijker met kromme angel.
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CR321
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 28.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is erg slecht zichtbaar, waarschijnlijk betreft
het een restant van een urnbegraving.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 136,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 11,20 gram
CR322
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 44.
: Type D; Kuilvorm: Rechthoekig; Diepte: 25 cm.
: Het graf is door de dubbele kringgreppels (S19 en S20) heen gegraven.
: IJzertijd

Opmerkingen
Een bustumgraf met verbrand zand, houtskool en aangekoolde randen en een
crematieconcentratie in het centrum. Na de verbranding lijken de resten geroerd en is het geheel
bedekt met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 454 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 6,70 gram
CR324
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 46.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 32 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In een kuil die opgevuld is met schone grond is een crematierestendepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 137,40 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 62 stuks, 282,00 gram
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CR325
Locatie
: Zone 1; Put 244; Spoor 47.
Graf
: Type C2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
Randstructuren : Geen
Datering
: Onbekend
Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brand- en crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 3,00 gram

CR326
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 245; Spoor 1.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 20 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf is vergraven door grafrovers voordat het compleet geborgen kon worden. Tot een diepte
van 20 cm. is het graf uitgegraven. De resterende inhoud is geheel verzameld. Hieronder gebroken
resten van wat vermoedelijk de urn is geweest.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 63,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 246 stuks, 1359,70 gram.
CR327
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 245; Spoor 3.
: Type A1?; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf is vergraven door grafrovers voordat het compleet gedocumenteerd kon worden. Tot een
diepte van 15 cm. is het graf uitgegraven. De resterende inhoud is geheel verzameld. Hieronder
gebroken resten van wat vermoedelijk de urn is geweest
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 156,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 137 stuks, 972,80 gram.
CR328
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 245; Spoor 4.
: Type A1?; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: minimaal 18 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het geheel geborgen kon worden. Tot een
diepte van 18 cm. is het graf vergraven. De resterende inhoud is geheel verzameld. Hieronder
gebroken resten van wat vermoedelijk de urn is geweest

422

Boxmeer-Sterckwijck

Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 234,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 71 stuks, 940,60 gram.
CR329
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 245; Spoor 5.
: Type A1?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: Onbekend.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Het graf is deels vergraven door grafrovers voordat het compleet kon worden gedocumenteerd. De
resterende inhoud is verzameld. Het betreft een urn met crematieresten geplaatst in een kuil met
een schone vulling.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 102 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw/juveniel
Leeftijd
: 12-30
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 27,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 33 stuks, 409,30 gram, sterk verweerd.
CR330
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 6.
: Type B1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 22 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Flinke kuil met urn en verbrandingsresten. De urn werd afgedekt door een schaal. De kuil is
opgevuld met verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 151 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 3,5-6,5
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 4,40 gram
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 500 stuks, 1488,00 gram; Aantal individuen: 1 urn en een deksel/schaal.
De urn heeft een drieledige vorm met een niet al te scherpe overgang van schouder naar buik. De
overgang van schouder naar hals heeft vermoedelijk ook een vloeiend verloop maar is niet met
zekerheid te reconstrueren. De urn is gemaakt van klei met grote brokken potgruis. De urn is aan
de buitenzijde glad gemaakt, de binnenzijde is te verweerd om de oorspronkelijke afwerking te
bepalen. De pot heeft een rode kleur. Daarnaast zijn nog enkele randfragmenten aangetroffen. Ze
hebben een ronde rand en zijn onderdeel van een schaal geweest. Deze fragmenten zijn gemaakt
van klei met potgruis en gebroken kwarts. Ze zijn sterk verbrand. Door het afwijkende baksel lijkt
het erop dat het hier een urn met deksel (schaal) betreft. Een stuk leem heeft een onvolledig
doorboord gat. De functie van dit voorwerp is onduidelijk.
De urn is te dateren in de Vroege IJzertijd.
CR331
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 10.
: Type C1; Kuilvorm: Rechthoekig; Diepte: 28 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal in de kuil is een concentratie verbrandingresten en crematieresten aangetroffen. De kuil is
verder opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 50 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 2-6
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 2,00 gram
CR332
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 11.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 13 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf bevat een crematierestendepot. Door bioturbatie is een deel van de crematieresten
verspreid geraakt buiten de contour van de grafkuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1040,00 gram

CR333
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 12.
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
In het graf is een urn met crematieresten geplaatst. Door verbruining is de contour van de kuil
slecht zichtbaar.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 863 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Vertoont degeneratieve gewrichtsaandoeningen in de wervelkolom (DDD)
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,60 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 40 stuks, 357,40 gram; Aantal individuen: 2; een urn en een schaal.
CR334
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 13.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 26 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd (900-700 v. Chr.)

Opmerkingen
In de kuil is de urn met de crematieresten op z’n kop geplaatst
Een deel van de crematieresten bevindt zich in de urn een deel
van de crematieresten is ( hier geplaatst of uit de urn gevallen?)
op de bodem op van kuil aangetroffen. De kuil is opgevuld met
schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 510 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 17-20
Opmerking
: Bevat geen schedelfragmenten
Inventaris
Aardewerk: AWH: 14 stuks, 1230,00 gram; 1 urn.
De urn, vormtype 42a, heeft een vrij scherpe overgang van de
schouder naar de buik en een korte hals. Het baksel is
verschraald door middel van potgruis, kwartszand en enkele
grotere kwartsdelen. De pot is op de buik besmeten en boven de
schouder is het oppervlak ruw. Het kan zijn dat de pot een
gepolijste bovenzijde heeft gehad, maar dit is door de
secundaire verbranding niet goed vast te stellen. De urn is in de
eindfase van de Late Bronstijd tot de Vroege IJzertijd (900-700
v. Chr.) te dateren.
CR335
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 14.
: Type C1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
Kuil met brandresten en crematieresten door de kuil verspreid.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 47,30 gram

CR336
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 15.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 8 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd; 575-375 v.Chr.

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een flinke urn geplaatst. De kuil is sterk vervaagd door verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 566 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 124 stuks, 2355,00 gram; Aantal individuen: 1 hoge pot.
Bijzondere urn, vormtype 72 (Van den Broeke 2012, 81) met een vloeiende overgang van hals naar
schouder maar een zeer scherpe knik van schouder naar buik. Een zijde van de pot is verbrand.
CR337
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 16.
: Type B2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 22 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
In de kuil zijn brand- en crematieresten aangetroffen. Daarnaast is aardewerk aangetroffen,
onduidelijk is of het de restanten van een urn of een bijgift betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 170 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw?
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 20 stuks, 170,00 gram.
De wandfragmenten worden gekenmerkt door een
potgruisverschraling en een besmeten oppervlak. Voor het aardewerk kan geen specifiekere
datering dan IJzertijd gegeven worden.
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CR338
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 17.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 13 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met urn met crematieresten. Door verbruining is de contour van de kuil slecht zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 239,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 200 stuks, 940,00 gram; Aantal individuen: zeker één bodem. Het aardewerk
wordt gekenmerkt door vijf grote bodemfragmenten en veel kleine wandfragmenten met een
potgruisverschraling en een besmeten wandoppervlak.
CR339
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 18; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal is de kuil iets verdiept, in het verdiepte deel is het crematienestje geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 160 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Lichaamslengte : 161,5-168 cm
Inventaris
Aardewerk: AWG: 2 stuks, 6,80 gram. Een ruw- en een gladwandig fragment. Betreft enkele
fragmenten aangetroffen in het vlak rond crematie. Behoort vermoedelijk niet tot de grafinventaris
Metaal: Vnr 6488, 1 stuks, 84,00 gram. Mogelijk haak (van een gordel?). Wijd uitlopende
rondgebogen, uitgehamerde flens aan een gebogen staf. 40 x 15 mm.
CR340
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 19; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Rechthoekig; Diepte: 29 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met brand- en crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 860,60 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 105,50 gram
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Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 42,80 gram; AWG: 2 stuks, 1,00 gram
Metaal: Vnr 6415, 1 stuks, 20,10 gram; Siernageltje uit brons.
CR341
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 20; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 14 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een urn in de kuil geplaatst. Rond de urn zijn kleine fragmenten
crematieresten aangetroffen. Door de verbruining is de contour van de kuil slecht zichtbaar. Bij
uitzeven bleek het stuks aardwerk te betreffen, de inhoud is apart verzameld.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 845 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:2
Geslacht
: Man? en onvolwassen
Leeftijd
: 20-40 en 3-6,5
Opmerking
: Dubbelgraf. De botfragmenten van het kind lijken vooral op de bodem van de
urn te hebben gelegen. Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 217 stuks, 1250,40 gram; Aantal individuen: 2
Van de eerste pot (man?) is slechts een klein deel van de rand bewaard gebleven. Deze rand staat
naar buiten toe en is afgerond. Op basis van de kwartsmagering en randvorm kan deze pot in of
net na de Late Bronstijd gedateerd worden.
Van de tweede pot (met kind) is de onderkant tot net boven de scherpe schouderknik bewaard
gebleven. De pot is met potgruis gemagerd en het oppervlak is geglad. Potten met eenzelfde
scherp gelede vorm kunnen voorkomen vanaf de Late Bronstijd tot in fase H van de MiddenIJzertijd. Het randfragment uit de Late Bronstijd zou een indicatie kunnen zijn dat deze pot, en dus
het graf, in de Late Bronstijd te dateren is.
CR342
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 21; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 34 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met crematiedepot. De crematieresten zijn als compacte bundel in de grafkuil geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 436 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
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CR343
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 24; Cluster 3.
: Type ?/verstoord; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het geheel kon worden gedocumenteerd en
geborgen. De resterende inhoud is geheel verzameld. Graftype niet langer vast te stellen
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 469 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 3 stuks, 36,00 gram
CR344
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 25; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voor het compleet kon worden geborgen. De
resterende inhoud is geheel verzameld. Resterende aardewerk fragmenten wijzen op een urngraf.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,10 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 6,90 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 200 stuks, 356,00 gram, potbodem ontbreekt.
CR345
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 27; Cluster 3.
: Type A1/verstoord; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Het graf is vergraven door grafrovers voor dat het kon worden gedocumenteerd. De resterende
inhoud is verzameld. Resterende aardewerkfragmenten wijzen op een urngraf.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 224,50 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 100 stuks, 705,20 gram.
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CR346
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 28; Cluster 3.
: Type ?/verstoord; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Het graf is ten prooi gevallen aan grafrovers voordat het geheel kon worden gedocumenteerd. Een
restant van het in het graf aanwezige aardewerk is vernield aan de kant achtergelaten. De
crematieresten zijn hierbij praktisch geheel verloren gegaan.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 9,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 25 stuks, 202,00 gram.
CR347
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 29; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Het graf is vergraven door vandalenvoor dat het geheel kon worden geborgen. In de doorspitte
grafkuil zijn geen crematieresten meer aangetroffen, wel restanten van de urn
Inventaris
Aardewerk: AWH: 27 stuks, 338,40 gram.
CR348
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 30; Cluster 3.
: Type C1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 23 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Het centrale deel van de kuil is opgevuld met aardewerk, brand- en crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 463 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 17,50 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 51 stuks, 1047,80 gram. Fragmenten van een schaal.
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CR349
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 31; Cluster 3.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 17 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal in de kuil zijn brand- en crematieresten geplaatst. De kuil is opgevuld met schone grond.
Vormt mogelijk een onderdeel van CR334.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 21,00 gram

CR350
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 246; Spoor 32; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 36 cm.
: Geen
: Late IJzertijd, Fase A2

Opmerkingen
Grafkuil met urn waarin de crematieresten geplaatst zijn. De kuil is opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 129 gram
: 3-5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 3,5-6,5
Inventaris
Aardewerk: AWH: 190 stuks, 2169,00 gram; AWG: 1 stuks, 4,30 gram, geverfde waar uit Romeinse
tijd geldt als intrusie. Aantal individuen: 1 urn.
CR351
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 248; Spoor 273; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Bodem van een urn met een kleine hoeveelheid crematieresten,
bovenzijde afgetopt, vermoedelijk aangeploegd. De contour van
de kuil is vervaagd door verbruining
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,80 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 29 stuks, 272,10 gram
CR352
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 249; Spoor 14; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd, 575-400 v. Chr.

431

Structuurcatalogus

Opmerkingen
Graf met een opvallend inhoud. In de door verbruining vervaagde grafkuil is een crematiedepot
aangetroffen. Naast het depot is een schaal geplaatst. In de schaal zijn enkele crematieresten (1
gram) aangetroffen. Behalve de schaal is nog een potje in het graf meegegeven. Dit potje diende
als urn, naast het al in het graf aanwezige depot, en bevatte 196 gram aan crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 668 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 8 stuks, 450,10 gram; Aantal individuen: 2,
Het graf bevat twee potten. Een Eierbecher (Oss-Ussen 3a) datering fase D, eindfase Vroege
IJzertijd. Opmerkelijk aan het baksel zijn de relatief grote potgruisfragmenten (3mm) en de enkele
grote kwartsfragmenten (>5mm).
Vormtype 75 kan gedateerd worden in de fase E-F, beginfase Midden-IJzertijd. Dit potje bevat
eveneens een potgruis en kwartsgruis verschraling, deze verschraling is wat fijner (max 3mm). Het
potje is secundair sterk verbrand, waardoor de oppervlakte afwerking niet meer is vast te stellen.
Aan de hand van het aanwezige aardwerk kan dit spoor in de eindfase Vroege IJzertijd tot
beginfase Midden-IJzertijd (fase DEF 575-400 v. Chr.) gedateerd worden.
CR353
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 249; Spoor 15; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Rond, ca. 40 cm; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuiltje met een flinke crematieconcentratie en wat verbrandingsresten.
Contour van de kuil vastgesteld op basis van de verspreiding van
crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1207,00 gram

CR354
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 249; Spoor 16; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, ca 40 bij 50 cm.; Diepte: 30 cm.
: Geen
: IJzertijd / Romeins; Op basis van de locatie in het grafveld wrs IJzertijd.

Opmerkingen
De bodem van de kuil is opgevuld met vrij schone grond
met wat houtskoolresten, hierop zijn de brand- en
crematieresten gedeponeerd. Hiernaast, aan de rand van
de kuil is een kommetje geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleurigen.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 1, 143,00 gram; Aantal individuen: 1 bakje.
Dit crematiegraf bevat een potgruis verschraald potje waarvan de bodem niet meer aanwezig is,
waardoor het vormtype niet te achterhalen viel. Het gaat waarschijnlijk om een vormtype 3b, maar
ook het vormtype 3a valt niet uit te sluiten. Het is daarom ook niet mogelijk om voor dit crematiegraf
een specifiekere datering te geven dan IJzertijd tot Romeinse tijd.
Metaal: Vnr 7063, 1 stuks, 7,80 gram. Haakje met flens. Door de flens zit een asje met oog, aan
beide zijden van het asje zit een klinknagel. Geen datering.
CR355
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 249; Spoor 17; Cluster 3.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, 60 bij 40 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met vrij schone grond. Centraal in
de kuil een vulling met wat verbrandingresten en
crematieresten. Relatief weinig verbrandingsresten,
crematieresten vrij centraal aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 487,00 gram

CR356
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 249; Spoor 18; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onregelmatig, ca 50 bij 40 cm.; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met crematieresten en wat verbrandingresten/houtskoolresten vermengd met vrij schone
grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 85,00 gram

CR357
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 252; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil niet zichtbaar. Vermoedelijk nog maar een bodem van een crematierestendepot aanwezig.
Slechts een klein kluitje crematieresten aangetroffen in het verder schone vlak, enkele centims in
doorsnee.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 10 gram
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CR358
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 252; Spoor 66.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: ca 4 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Verspreid in de kuil lagen wat crematieresten.
Spoor niet zichtbaar door verbruining. Vermoedelijk nog maar een bodem van de kuil aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 14,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,30 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 10 stuks, 2,80 gram , handgevormd ijzertijdaardewerk (indet). Onduidelijk of
deze flinters aardewerk tot de grafinventaris kunnen worden gerekend.
CR360
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 253; Spoor 22; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 36 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met uitgesorteerde crematieresten en aardewerk. Crematieresten bevinden zich door de hele
vulling van de kuil. De kuil is opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 369,50 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 9 stuks, 114,8 gram.
Dit crematiegraf bevat een eenledig bakje en een klein randfragment van vermoedelijk een
vormtype 42 a of b. De fragmenten kunnen slechts algemeen in de IJzertijd gedateerd worden.
CR361
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 253; Spoor 23.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 27 cm.
: Geen
: Midden- of Late IJzertijd

Opmerkingen
In dit graf is naast de urn ook een bakje meegegeven. De urn is
gefragmenteerd. Crematieresten in en buiten de urn aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 70 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 36 stuks, 579 gram; Aantal individuen: 2.
Dit crematiegraf bevat twee secundair verbrande potten. Het gaat om een eenledig bakje, vormtype
5a en een complete schaal, vormtype 41. Aan de hand van de schaal kan dit complex in de
Midden- tot de Late IJzertijd gedateerd worden.
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CR362
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 252; Spoor 11; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd; 350-250 v. Chr.

Opmerkingen
De kuil is door verbruining vervaagd. In de kuil is een urn met crematieresten geplaatst. Naast de
urn is een kleine kom geplaatst als bijgift. Tussen de urn en de kom nog een fragment aardewerk
aangetroffen. Grafkuil is afgetopt , van het aardewerk resteert slechts de onderkant.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 315 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene
verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 32 stuks,
1369,30 gram; Aantal
individuen: 3.
Dit crematiegraf bevat de
fragmenten van drie secundair
verbrande potten. Een
eenledig bijpotje, vormtype
5a, versierd door middel van
regelmatig geplaatste
verticale rijen
vingertopindrukken. Een
bodem met een besmeten
buik en een schaal, vormtype
13. Aan de hand van de
schaal en de versiering van
het bijpotje kan dit complex in
de Midden-IJzertijd, fase H,
gedateerd worden.

CR363
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 254; Spoor 12; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Een kuil is niet te onderscheiden. Een bundeltje crematieresten in het schone vlak.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 141 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw
Leeftijd
: 20-40
CR364
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 254; Spoor 12; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is sterk vervaagd, zowel in het vlak als in de coupe. In de kuil een klein crematiedepot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 115,50 gram

CR365
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 254; Spoor 16; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal in de kuil zijn de crematieresten geplaatst. De kuil is niet veel groter dan het
crematienestje en met schone grond opgevuld.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 238,00 gram

CR366
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 254; Spoor 18; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 11 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De crematieresten zijn in een urn in de kuil geplaatst. De kuil is niet meer zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 291 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
Lichaamslengte : 164-170 cm
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 22 stuks, 651,00 gram; AWH: 1 stuks, 2,00 gram, Aantal individuen: 1
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In dit graf is slechts een enkele pot met een drieledig profiel aangetroffen. Hij is gemaakt van klei
met een weinig potgruis in een kleine fractie. De pot is gebakken in een reducerend milieu gezien
zijn zwarte kleur. Bijzonder is de hoge voet met een soort standring en een holle binnenzijde. Dit
type bodem (B2) is te dateren met name in de Vroege IJzertijd. Het gehele potje is vergelijkbaar
met vormtype 53 al is er geen connectie te maken tussen de rand en de buik.
CR367
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 259; Spoor 1.
: Type A1/verstoord; Kuilvorm: Onbekend; Onbekend.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Geen kuil zichtbaar in verbruining, De urn met crematieresten is vergraven door de kraan bij aanleg
van het vlak. Grafinhoud geheel geborgen. Idem voor naastgelegen CR368.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 77 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 202 stuks, 1774,00 gram.
CR368
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 259; Spoor 2.
: Type A1/verstoord; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Geen kuil zichtbaar in verbruining, De urn met crematieresten is vergraven door de kraan bij aanleg
van het vlak. Urn geborgen samen met CR367.
Crematieresten
Hoeveelheid

: geen

Inventaris
Aardewerk: AWH: Aantal individuen: 1 urn.
CR370
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 263; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, 36 cm.; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Een bundeltje crematieresten in het schone vlak, niet meer dan een bodempje. Een kuil is niet te
onderscheiden.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 64,60 gram
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CR372
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 266; Spoor 6; Cluster 2.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, ca 30 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Tijdens de aanleg van het vlak is een klein deel van de
kuil vergraven door de machine. De kuil is opgevuld
met brand- en crematieresten. De bovenste vulling van
de grafkuil bevat enkele brokken natuursteen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 96,00 gram

CR373
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 268; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 10 cm.
: Kringgreppel GRS020
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Centraal graf binnen kringgreppel GRS020. De crematieresten zijn bijgezet in een urn. Een
ingraafkuil is niet zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 676 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Lichaamslengte : 156-164 cm
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,90 gram
Inventaris
Aardewerk:AWH: 47 stuks, 1558,00 gram; 1 urn.
CR374
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 268; Spoor 6; Cluster 2.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 54 cm.
: Kringgreppel GRS019
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Centraal graf binnen kringgreppel GRS019. Getrapte kuil met een aparte uitleg. In het centrale deel
van de kuil is een uitsparing gegraven. De urn is op z’n kop op de uitsparing geplaatst. In de
uitsparing bevinden zich de crematieresten. Mogelijk is een lege urn over het crematiedepot
geplaatst ofwel een gevulde urn is omgekeerd boven de lege uitsparing gezet.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene en rode
verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 10,70 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 170 stuks, 1922,30 gram; Biconische pot met vingertopindrukken.
CR375
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 270; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Klein crematierestendepot, schoon aangetroffen in het vlak. In de coupe bleek de concentratie
crematieresten nog maar 2 cm. diep. Een eventuele kuil is door verbruining niet zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 203 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR376
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 270; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Bodem van een grafkuil. In de kuil is de bodem van een
urn of kom aangetroffen met enkele crematieresten.
Graftype niet helemaal duidelijk maar het lijkt
aannemelijk dat het een urnbegraving betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 12 stuks, 213,00 gram
CR377
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 270; Spoor 4; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal ca. 40 bij 30 cm.; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
De kuil is opgevuld met schone grond. In de kuil is een bundel crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 609 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 20-30
Lichaamslengte : 175,5
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR378
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 270; Spoor 5; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: 6 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuiltje met een weinig compact crematiedepot De kuil is opgevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

:408 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
CR379
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 270; Spoor 6; Cluster 2.
: Type B2; Kuilvorm: Rechthoekig-rond,ca 50 cm.; Diepte: 30 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Rechthoekige kuil met afgeronde hoeken. De kuil is opgevuld met verbrandingsresten waaronder
grote fragmenten houtskool. Op de bodem van de kuil is de urn met crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1552 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man
Leeftijd
: 20-40
Lichaamslengte : 168 cm
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen en bevat primaire ijzer aanslag. Vertoont
degeneratieve veranderingen in de wervellichamen (DDD) en een ontsteking/irritatie in het
kaakgewricht (PTS).
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Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 79,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 90 stuks, 2586,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR380
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 272; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: 27 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De crematieresten zijn gebundeld in de kuil geplaatst. Komvormige kuil in doorsnede, in het vlak
amper te onderscheiden.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 454 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen.
CR381
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 273; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Ondiep crematiedepot in het vlak. Een kuil is niet zichtbaar, begrenzing op basis van de
verspreiding van crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 80,00 gram

CR382
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 273; Spoor 2; Cluster 2.
: Type ?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Bodem van een compleet verploegde of anderszins verstoorde grafkuil. In dit graf zijn zeer weinig
crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,60 gram

CR383
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 273; Spoor 3; Cluster 2.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd
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Opmerkingen
Urn met crematieresten. De urn is geplaatst op een crematiedepot. De ingraafkuil is niet zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1049 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat contrasterende geslachtskenmerken
Inventaris
Aardewerk: AWH: 67 stuks, 847,60 gram.
CR384
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 273; Spoor 4; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 15 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd

Opmerkingen
In de urn zijn de crematieresten bijgezet. De urn is aangeploegd. Geen kuil zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 570 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 200 stuks, 863,00 gram; Aantal individuen: 1
CR385
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 273; Spoor 5; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De urn is afgetopt maar bevatte nog wat crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 56,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 104 stuks, 604,00 gram
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CR386
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 274; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 21 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
In het midden van de kuil is een kleine kern met crematieresten aangetroffen. De kuil is slecht
zichtbaar. Ook is er een enkele aardewerkscherf in de kuil aangetroffen
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 8,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 1,90 gram. Fragment handgevormd aardewerk. (IJZ- indet)
CR388
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 274; Spoor 3; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Ovaal, ca 60 bij 40 cm.; Diepte: 13 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Vlakke kuil, die is aangeploegd. De kuil is opgevuld met as, enkele fragmenten aardewerk en vrij
grote crematieresten. Vulling is relatief schoon, geen houtskoolresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 46,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 3 stuks, 20,60 gram.
CR389
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 274; Spoor 4; Cluster 2.
: Type A3; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 30 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een schone vulling, crematieresten door de
hele kuilvulling aangetroffen. Door verbruining is de
kuil vervaagd, begrenzing mede op basis van de
verspreiding van crematieresten bepaald.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 50,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 4 stuks, 8,60 gram, handgevormd aardewerk, niet nader te dateren dan
IJZ/ROM; AWG: 1, Romeins ruwwandig, te interpreteren als verstoring.
Vuursteen: Aantal: 1 stuks; Gewicht: 0,40 gram, kling.
CR390
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 274; Spoor 6; Cluster 2.
: Type A3; Kuilvorm: Rond, ca 45 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
Kuil met een vrij schone vulling, crematieresten door de hele vulling aangetroffen. Bij het uitzeven
bleek de kuilvulling nog een stuk natuursteen te bevatten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 121,00 gram

Inventaris
Natuursteen: Aantal: 1 stuks; Gewicht: 75,00 gram
CR391
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 276; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: IJzertijd (?)

Opmerkingen
Kuil van geringe diepte, nog maar een bodem, opgevuld
met schone grond en crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 72,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 1 stuks, 1,20 gram, behoort mogelijk tot het graf.
CR392
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 278; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Slechts nog de bodem van de grafkuil aangetroffen. Een concentratie crematieresten met wat
houtskoolspikkels. Aangeploegd en vermoedelijk deels opgenomen in de bouwvoor.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,80 gram

CR393
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 278; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Vroege - Midden-IJzertijd (14C; zie Bijlage II)

Opmerkingen
Crematiedepot, ‘schoon’ in het vlak aangetroffen. De kuil is niet zichtbaar. Het depot bevat vrij grote
fragmenten bot.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 263,10 gram

CR394
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 278; Spoor 3; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend
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Opmerkingen
Door de verbruining is de kuil niet meer zichtbaar. In het vlak een kleine concentratie
crematieresten aangetroffen van geringe diepte. Bodem van een grafkuil. In deze werkput veelal
restanten van kuilen met crematieresten aangetroffen. Vaak aangeploegd en opgenomen in de
bouwvoor.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 3,20 gram

CR395
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 278; Spoor 4; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In het vlak een kleine concentratie crematieresten aangetroffen van geringe diepte. Bodem van een
grafkuil. In deze werkput veelal restanten van kuilen met crematieresten aangetroffen. Vaak
aangeploegd en opgenomen in de bouwvoor.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,10 gram

CR396
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 280; Spoor 1.
: Type ?; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Dit graf is verstoord door een boomval. In het vlak zijn fragmenten crematieresten waargenomen.
Graf beschreven, maar crematieresten niet verder verzameld.
CR397
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 281; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: Onbekend.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Crematierestendepot in een kuil met schone vulling.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 296,00 gram

CR398
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 282; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A3; Kuilvorm: Rond , ca 40 cm.; Diepte: ca. 20 cm.
: Geen
: Begin Midden-IJzertijd (14C; zie Bijlage II)

Opmerkingen
Grafkuil met geselecteerde maar niet samengebundelde crematieresten. De grafkuil is vervaagd
door verbruining. Begrenzing bepaald aan de hand van de verspreiding van crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 420,00 gram
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CR399
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 283; Spoor 2; Cluster 2.
: Type C1; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 16 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil opgevuld met crematie- en verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 26,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 3,00 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 4 stuks, 139,00 gram
CR400
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 283; Spoor 3; Cluster 2.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 60 cm.; Diepte: 40 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met urn. De kuil is opgevuld met schone grond.
Opvallend hoog gewicht aan crematieresten in de urn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1652 gram
: 3-5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 26-35
Opmerking
:Is in twee lagen verzameld, maar er is geen verschil tussen boven en onder.
Inventaris
Aardewerk: AWH: 210 stuks, 3739,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR401
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 284; Spoor 2; Cluster 2.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De bodem van de kuil is opgevuld met vrij schone grond met wat houtskoolresten. Centraal in de
kuil zijn brand- en crematieresten aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
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CR402
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 284; Spoor 8; Cluster 2.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal ca 60 bij 40 cm.; Diepte: 24 cm.
: Geen
: Midden- Late IJzertijd (14C; zie Bijlage II).

Opmerkingen
Kuil met crematiedepot en verbrandingresten In
de kuil zijn twee kleine concentraties
crematieresten aangetroffen, een kluitje aan de
rand van de kuil en één in het hart van de kuil,
te midden van de verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 65,00 gram

CR403
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 285; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 6 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Door verbruining is de contour van de kuil amper zichtbaar, gelet op de geringe diepte alleen nog
de onderkant van de grafkuil, wel met een crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 94 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 20-40
CR404
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 286; Spoor 1; Cluster 2.
: Type B2; Kuilvorm: Ovaal, ca 50 bij 40 cm.; Diepte: 17 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. Centraal in de kuil is een crematiedepot geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 738 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onbekend
Leeftijd
: 20+
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 26,50 gram

447

Structuurcatalogus

CR405
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 286; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, 40 cm.; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuil met een centraal geplaatst crematiedepot. De kuil is verder aangevuld met schone grond.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 217 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 10-16
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
CR406
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 292; Spoor 8.
: Type A3?; Kuilvorm: Rond; Diepte: 2 cm (!).
: Kringgreppel GRS021
: Onbekend

Opmerkingen
De crematie bestond uit weinig meer dan een restje van zeer kleine fragmenten en
houtskoolspikkels in een komvormig kuiltje van geringe diepte. Deels in de putwand. Toewijzing als
graf is twijfelachtig, echter de combinatie met een kringgreppel en CR407 maakt dat dit kuiltje
crematieflinters niet als een vlek terzijde kan worden geschoven
Crematieresten
Hoeveelheid

: niet verzameld, te kleine fractie <2 mm.

CR407
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 292; Spoor 9.
: Type A3?; Kuilvorm: Rond; Diepte: 2 cm (!).
: Kringgreppel GRS021
: Onbekend

Opmerkingen
Dit graf betreft, weinig meer dan een restje kleine crematiefragmenten en houtskoolspikkels op de
bodem van een kuil. Toewijzing als graf is twijfelachtig. De combinatie met CR406 en mogelijke
grafstructuur GRS021 maakt echter duidelijk dat dit kuiltje crematieflinters niet als een vlek terzijde
kan worden geschoven.
Crematieresten
Hoeveelheid

: niet verzameld, te kleine hoeveelheid en fractie.

CR408
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 301; Spoor 2.
: Type A2?; Kuilvorm: Rond, 20 cm.; Diepte: 8 cm.
: Geen
: IJzertijd
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Opmerkingen
Slechts nog de onderkant van de kuil aanwezig, met hierin een kleine hoeveelheid crematieresten.
In de gezeefde kuilvulling zijn enkele aardewerkscherven aangetroffen. Het valt niet helemaal
duidelijk vast te stellen of het een crematiedepot of een restant van een compleet verrommelde
urnbegraving betreft. Meest noordelijk gelegen serie graven met CR408 en CR410.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 15,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 8 stuks, 125,20 gram
CR409
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 301; Spoor 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is amper zichtbaar. In de kuil is een urn met crematieresten geplaatst. Meest noordelijk
gelegen serie graven met CR408 en CR410.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 404 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 0,20 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 62 stuks, 2488,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
De scherven uit dit graf zijn afkomstig van de onderkant van een grote drieledige pot. De pot is met
potgruis gemagerd en de bodem is plat. Op de breuk is zichtbaar dat alleen de kern reducerend
gebakken is en de binnen- en buitenkant oxiderend. De pot is besmeten en op basis van de grove
besmijting is deze in de Midden-IJzertijd te dateren.
CR410
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 302; Spoor 72.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 10 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten aangetroffen onder WG2501 Door
verbruining is de kuil niet meer zichtbaar. In de kuil is een urn
met crematieresten geplaatst. De urn is sterk
gefragmenteerd.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 749 gram
:5
:5
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-40
Inventaris
Aardewerk: AWH: 200 stuks, 1269,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR411
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 316; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond; Diepte: 22 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een centraal geplaatste urn. De kuil is
opgevuld met schone grond. De urn is sterk
gefragmenteerd en de bovenzijde ontbreekt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 203,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 23 stuks, 524,00 gram; 1 urn.
CR412
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 316; Spoor 4; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 4 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Door de verbruining is de grafkuil niet meer zichtbaar.
In het vlak is een concentratie aardewerk en een
concentratie crematieresten naast elkaar aangetroffen.
Het betreft de restanten van een compleet
gefragmenteerde, uiteen geploegde urnbegraving.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 11,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 50 stuks, 164,00 gram.
CR413
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 316; Spoor 5; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 5 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Urnbegraving, alleen de met crematieresten gevulde
onderkant van de urn is nog aanwezig.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte
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Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 2-5
Opmerking
: Bevat secundaire groene verkleuringen
Inventaris
Aardewerk: AWH: 19 stuks, 285,00 gram.
CR414
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 316; Spoor 6; Cluster 3.
: Type A1+A; Kuilvorm: Rond, ca 36 cm.; Diepte: minimaal 30 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met schone grond. In de kuil is een urn met crematieresten geplaatst. Onder de
urn is ook een kluitje crematieresten aangetroffen. De urn is nagenoeg compleet aangetroffen en
bevatte ca 345 gram aan crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 531 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man??
Leeftijd
: 24-30
Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 1157,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR415
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 316; Spoor 8; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 60 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een vlakke bodem. De kuil is opgevuld met vrij schone grond waarin een beetje houtskool
is waargenomen. Centraal in de kuil is de urn met crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 752 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man/vrouw
Leeftijd
: 20-30
Inventaris
Aardewerk: AWH: 35 stuks, 16,00 gram; 1 urn.
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CR416
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 319; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Restant van een urn gevuld met crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 44,30 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 8 stuks, 440,00 gram; 1 urn.
CR417
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 319; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 12 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door verbruining is de begrenzing van de kuil slecht zichtbaar.
Urn is aangeploegd en alleen de sterk gefragmenteerde onderkant van de urn is nog aanwezig.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 23 gram
:5
:3

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Onvolwassen
Leeftijd
: 2-5
Inventaris
Aardewerk: AWH: 112 stuks, 1080,00 gram.
CR418
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 319; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 30 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kuiltje met een crematierestendepot.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 219 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw??
Leeftijd
: 20-30
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CR419
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 319; Spoor 666; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: ca 30 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 782,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 45 stuks, 1528,00 gram
CR420
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 321; Spoor 1; Cluster 2.
: Type C1; Kuilvorm: Ovaal,100 bij 80 cm.; Diepte: 20 cm.
: Kringgreppel GRS018.
: Onbekend

Opmerkingen
Ruime kuil met verbrandingresten, iets uit het hart
van de kringgreppel geplaatst. Centraal in de kuil
zijn de brand- en crematieresten gedeponeerd. De
onderste vulling bevat voornamelijk schone grond.
De kuil bevat weinig crematieresten Mogelijk betreft
het geen individueel graf maar een dump van
verbrandingsresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 15,00 gram

CR421
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 323; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 35 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Onderin de kuil is een bundel crematieresten geplaatst. De rest van de kuil is opgevuld met schone
grond.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 320,20 gram

CR422
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 324; Spoor 2; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 30 cm.; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil bevat een bodem crematieresten en as. Door de verbruining is de contour van de kuil
slecht zichtbaar
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 21 gram
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CR423
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 1; Cluster 2.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 40 cm.; Diepte: 11 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In de kuil is een weinig compact crematierestendepot geplaatst. Verder vrij schone vulling, contour
van de kuil is slecht zichtbaar in verbruining.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 453,00 gram

CR424
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 7 cm.
: Geen
: Late Bronstijd / Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Dit graf is zeer dicht op kringgreppel GRS028 geplaatst. Door verbruining
is de begrenzing van de kuil slecht waarneembaar. Urn is gefragmenteerd, alleen de bodem met
daarin een handjevol crematieresten resteert.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 8,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 20 stuks, 605,00 gram; 1 urn.
CR425
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Een van de graven bij grafstructuur GRS028. Spoor van een geringe diepte, slechts nog de bodem.
Het betreft een klein crematierestendepot. Geen kuil te onderscheiden in het vlak.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
:164,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 1 stuks, 5,10 gram
CR426
Locatie
Graf
Randstructuren
bijzettingen.
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 4; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 9 cm.
: Grafstuctuur GRS028, bevat meerdere
: Onbekend

Opmerkingen
Een van de graven bij grafstructuur GRS028. Alleen het crematiedepot is aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid
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CR427
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 16 cm.
: Geen
: Vroege of Midden- IJzertijd

Opmerkingen
Urn nagenoeg compleet aangetroffen, alleen de hals
ontbreekt.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 730,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 1 stuks, 1821,00 gram; 1 urn.
CR428
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 8; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 27 cm.
: Geen
: Vroege of Midden- IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Hoewel de urn uiteengedrukt is door
aanploegen zijn rondom de urn weinig crematieresten
aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 883,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 130 stuks, 2712,00 gram; 1 urn.
CR429
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 9; Cluster 3.
: Type A2 en A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 18 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een urnbegraving en een crematierestendepot bijgezet in een kuil met schone opvulling.
Of één van beide een latere bijzetting betreft is niet vast te stellen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 385,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 71 stuks, 759,00 gram
CR430
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 10; Cluster
3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 26 cm.
: Geen
: Vroege IJzertijd

Opmerkingen
De urn met de crematieresten is in een grotere pot geplaatst.
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Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 730 gram
:5
:4

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Vrouw
Leeftijd
: 20-30
Opmerking
: Bevat secundaire groene
verkleuringen
Inventaris
Aardewerk:AWH: 205 stuks, 6140,00 gram; Aantal individuen: 2, pot en urn.
CR431
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 11; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: minimaal 22 cm.
: Geen
: Vroege of Midden- IJzertijd

Opmerkingen
Kuil met een nagenoeg complete urn in zeer goede staat. De kuil is niet meer zichtbaar.
Begrenzing op basis van de verspreiding van fragmenten crematieresten rondom de urn.
Crematieresten
Hoeveelheid
Verbr. graad
Bot grootte

: 1257 gram
:5
:5

Individu informatie
Aantal
:1
Geslacht
: Man?
Leeftijd
: 20-40
Opmerking
: Vertoont degeneratieve veranderingen in de wervellichamen (DDD)
Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 1588,10 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR432
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 12; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 25 cm.; Diepte: 5 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Deze kuil is in het veld als crematiegraf aangemerkt. Bij het couperen en afwerken van het spoor
bleek het slechts nog om de bodem van een grafkuil te gaan. In de kuil is een bodem van een
besmeten pot aangetroffen met een kleine hoeveelheid crematieresten. Het spoor kan worden
geïnterpreteerd als het restant van een urnbijzetting.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,30 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 28 stuks, 331,00 gram
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CR433
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 326; Spoor 13; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 13 cm.
: Grafstructuur GRS028, kringgreppel.
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Een van de meerderde graven binnen kringgreppel GRS028. Kleine
urn met crematieresten. De urn is iets aangeploegd en
gefragmenteerd aangetroffen. De omringende kuil is niet langer
zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 144,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 100 stuks, 917,00 gram
CR434
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 327; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 17 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Door de verbruining is de begrenzing van de kuil slecht zichtbaar. In
de kuil is een urn met crematieresten geplaatst.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 313,70 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 51 stuks, 834,40 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR435
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 327; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A?; Kuilvorm: Onbekend; Diepte: 2 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Dit graf is volledig verstoord door een oude boomval. Aan de oppervlakte is een spreiding van
crematieresten zichtbaar. Houtskoolresten zijn niet aangetroffen dus vermoedelijk betrof het een
graf van het type A.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 26,90 gram

CR436
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 327; Spoor 5; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 23 cm.
: Geen
: Midden-IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door verbruining is de begrenzing van de
kuil slecht zichtbaar.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 952,00 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 80 stuks, 1956,00 gram; 1 urn.
CR437
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 327; Spoor 6; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 3 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In het vlak was slechts een kleine verspreiding van crematieresten zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 28,00 gram

CR438
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 45 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met schone grond. Centraal in de kuil is een bundel crematieresten geplaatst.
CR438 en 439 liggen slechts 20 cm uiteen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 877,00 gram

CR439
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 2; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Rond, ca 45 cm.; Diepte: 14 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Urnbegraving in een kuil met een vlakke bodem. De kuil is opgevuld met schone grond. De kuil is
sterk aangeploegd, slechts de gefragmenteerde bodem van de urn resteert.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,2 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 30 stuks, 1022,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR440
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Rond, ca 36 cm.; Diepte: 20 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
In de kuil is een bundel crematieresten geplaatst. De kuil is met schone grond opgevuld.
Crematieresten
Hoeveelheid
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CR441
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 4; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Onregelmatig, 42 bij 46 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Crematieresten verspreid door de hele kuilvulling.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 170,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 5 stuks, 144,00 gram
CR442
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 5; Cluster 3.
: Type ?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 6 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Het graf is verstoord door een oude boomval. Een zeer kleine hoeveelheid crematieresten resteert.
Deze resten zijn niet bemonsterd, te geringe fractie. Graftype onduidelijk.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet verzameld , minieme fractie.

Inventaris
Aardewerk: AWH: 6 stuks, 126,00 gram.
CR443
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 329; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Ovaal, ca 40 bij 30 cm.; Diepte: 13 cm.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. De urn is aangeploegd, enkele losgeraakte fragmenten zijn aan de
bovenzijde van de kuil nog verzameld. Bodem nog redelijk intact aangetroffen. De kuil is door
verbruining slecht waarneembaar,
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 132,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 51 stuks, 920,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR444
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 330; Spoor 2.
: Type C1; Kuilvorm: Hoekig ovaal,ca 60 bij 70 cm.; Diepte: 28 cm.
: Geen
: VMEB, 7e eeuw (!)

Opmerkingen
Kuil met rechte wanden en een vlakke bodem. De bodem van de kuil is met relatief schone grond
en enkele houtskoolfragmenten opgevuld. In het hart van de kuil zijn de verbrandingsresten en
crematieresten geplaatst.
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Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 705,00 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 7,80 gram
Inventaris
Aardewerk:AWH: 2 stuks, 11 gram;
1. Rand van pot in Karolingisch grijs aardewerk. Ø rand 11cm, onverbrand, 0-5% compleet
Vuursteen: Aantal: 1 verbrande, gebroken afslag; Gewicht: 4,4 gram.
CR445
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 331; Spoor 1; Cluster 3.
: Type A2; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 3 cm.
: Geen
: Vroege of Midden-IJzertijd

Opmerkingen
De kuil is direct onder de bouwvoor aangetroffen. Alleen
de onderkant is bewaard gebleven. Klein crematiedepot
met enkele fragmenten aardewerk. Doordat het
aardewerk sterk is uiteengedrukt is het niet duideliijk of
het restanten van een urn of een bijgift betreft.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 181,50 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 20 stuks, 48,20 gram
CR446
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 331; Spoor 7; Cluster 3.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 1 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Slechts een kleine concentratie crematieresten van een zeer kleine fractie aangetroffen.
Crematieresten (<1 mm) niet verzameld.
CR447
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 331; Spoor 8; Cluster 3.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 1 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Slechts een kleine concentratie crematieresten van een zeer kleine fractie aangetroffen.
Crematieresten (<1 mm) niet verzameld.
CR448
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 331; Spoor 9; Cluster 3.
: Type A2?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 2 cm (!).
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Kleine concentratie crematieresten in het vlak. Crematieresten (<1 mm) niet verzameld.
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CR449
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 331; Spoor 10; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 25 cm.
: Geen
: Late Bronstijd

Opmerkingen
Urn met crematieresten. Door verbruining is de begrenzing van de
kuil niet meer waarneembaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 237,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 96 stuks, 4160,00 gram; Aantal individuen: 1 urn.
CR450
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 2; Put 205; Spoor 229; Cluster 5.
: Type C2; Kuilvorm: Rond, ca 60 cm.; Diepte: 32 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
Klein kuiltje met crematieresten en verbrandingsresten. Mogelijk geen individueel graf.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4,00 gram

CR453
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 244; Spoor 5; Cluster 3.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal/rond, ca 120 bij 110 cm.; Diepte: 30 cm.
: Dubbele kringgreppel GRS026 en GRS027
: Onbekend

Opmerkingen
Centraal graf binnen een dubbele kringgreppel. Kuil met een komvormig profiel met meerde
vullingen van verbrandingsresten. Slechts summier enkele crematieresten. Fragmenten verbrande
klei tussen de verbrandingresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 3,90 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 1,80gram
CR454
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 4; Put 254; Spoor 25; Cluster 3.
: Type A3; Kuilvorm: Rond, ca 50 cm.; Diepte: 12 cm.
: Geen
: Onbekend

Opmerkingen
De kuil is opgevuld met schone grond. Crematieresten verspreid door de hele vulling aangetroffen.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 98,20 gram
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CR456
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 245; Spoor 2; Cluster 3.
: Type ?; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: Onduidelijk.
: Geen
: IJzertijd

Opmerkingen
Crematieconcentratie verstoord door een boomval, fragmenten aardewerk en crematieresten zijn
hierbij verspreid geraakt. Graftype niet eenduidig vast te stellen
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 12,70 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 22 stuks, 163,40 gram
CR457
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 1; Spoor 25; Cluster 1.
: Type A2; Kuilvorm: Rond ? ca 50 cm.; Diepte: 18 cm.
: Geen
: ROMMB, Vanaf 150.

Opmerkingen
Kuil met een klein crematierestendepot op de bodem van de kuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 90,90 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 7 stuks 9 gram
1. Gladwandige kruik met rand als van St 111, maar met sterk trechtervormige monding.
Ø rand 3,5cm, 5-10% compleet, licht verbrand. Vanaf midden 2e eeuw.
CR458
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 231; Spoor 3; Cluster 3.
: Type A1; Kuilvorm: Onduidelijk; Diepte: 22 cm.
: Geen
: IJZV 2e helft-IJZM 1e helft; 600-350 v.Chr.

Opmerkingen
Urn gevuld met crematieresten. Alleen de onderkant van de urn is
behouden. De grafkuil is niet zichtbaar.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 250,00 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 26 stuks, 1527,00 gram; 1 urn.
Grote besmeten pot waarvan alleen de buik en bodem
nog zijn teruggevonden. De buitenzijde is besmeten
met grote klodders. De pot is gemaakt van potgruis
met stukjes gebroken kwarts.
Metaal: Vnr 137, 1 stuks, 5,00 gram. Kromgebogen
staafje, ovaal in doorsnede.

462

Boxmeer-Sterckwijck

CR460
Locatie
: Zone 1; Put 41; Spoor 4; Cluster 1.
Graf
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 200 bij 180 cm.; Diepte: 35 cm.
Randstructuren : geen
Datering
: ROMMB, 160-210.
Opmerkingen
Forse houtskoolrijke kuil met een aslaagje op de bodem. Bevat zeer veel vondstmateriaal in
praktisch alle categorieën. Bevat beperkt crematieresten door de hele centrale vulling van de kuil.
Mogelijk betreft het een brandrestenkuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 50,9 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 320 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 11 stuks , 23 gram; AWG: 978 stuks, 7690 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata schotel Drag 18/31. Ø rand 17cm, Ø bodem 11cm?, 25-50% compleet,
verbrand. 130-170.
2. Eén of twee terra sigillata borden Drag 32 met rozetstempel. Het stempel is 17- of 18stralig, vgl. Niederbieber stempel 112. Een tweede - mogelijk identiek – rozetstempel op
een even grote bodem kan bij een tweede exemplaar behoren. Ø rand 15cm, Ø bodem
8cm, H 4,5cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 160.
3. Terra sigillataschotel Drag 31. Ø rand 26cm, 10-25% compleet, verbrand. Vanaf 150.
4. Eén of twee terra sigillata schotels Walters 79. De randfragmenten vormen een totaal van
100%, maar de fragmenten passen niet. Ø rand 25-26cm, Ø bodem 12-13cm?, 100-150%
compleet, verbrand. Vanaf 160.
5. Geverfd bord Br 17A. Ø rand 26cm, 25-50% compleet, verbrand.
6. Geverfd bord Br 17A. Ø rand 21cm, 10-25% compleet, verbrand.
7. Geverfd bord Br 17A. Ø rand 17cm, Ø bodem 15cm, H 3cm, verbrand.
8. Geverfd bord Br 17A, vrijwel identiek met voorgaande. De twee bordjes
vertegenwoordigen samen 100-150%. Door de zware verbranding en sterke fragmentatie
is het niet goed mogelijk te bepalen welke fragmenten tot een exemplaar horen. Ø rand
17cm, Ø bodem 15cm, H 3cm, verbrand.
9. Geverfde beker Br 4 met kerfsnedeversiering. Ø rand 11cm, Ø bodem 7cm, 25- 50%
compleet, verbrand.
10. Gladwandig bord Tienen B1a. Het baksel is lichtbruin/oranjebeige en iets poreus. De
borden nr 9, 10 en 11 zijn in hetzelfde baksel vervaardigd en ogen identiek. Ø rand 22cm,
25-50% compleet, verbrand.
11. Gladwandig bord Tienen B1a. Het baksel is lichtbruin/oranjebeige en iets poreus. Ø rand
20cm, Ø bodem 18cm, H5,5cm, 50-75% compleet, verbrand
12. Gladwandig bord Tienen B1a. Het baksel is lichtbruin/oranjebeige en iets poreus. Ø rand
19,5cm, Ø bodem 18cm, H 4,5-5cm, 25-50% compleet, verbrand
13. Gladwandig of geverfd bord als BR 17A/HBW 81/Tienen B1. Het baksel is wit en zeer
poederig. In de bodem is een groef aangebracht. Het is niet duidelijk of de donkere laag
die hier en daar zichtbaar is een restant van verf is of aankoeksel. Ø rand 22cm, Ø bodem
21cm, H 4,2cm, 25-50% compleet
14. Gladwandig bord als BR 17A/HBW 81/Tienen B1. Het baksel is wit en iets poreus. Ø rand
15cm, Ø bodem 15cm, H 4,2cm, 10-25% compleet, verbrand
15. Gladwandige kruik St 111 met drieledig oor en ondersneden rand. Ø rand 4cm. Ø bodem
6,5cm, 75-100% compleet, verbrand. Vanaf 170.
16. Gladwandige kruikamfoor als St 132. Ø rand 9cm, Ø bodem 10cm, 75-100%
compleet,verbrand.
17. Ruwwandig bord Nb 111. Ø rand 25cm, Ø bodem 24cm, H 6,7cm, 50-75% compleet,
verbrand.
18. Ruwwandig bord Nb 111. Ø rand 15cm, 10-25% compleet, verbrand.
19. Bodem en opgaande wand van ruwwandige pot of kom. Ø bodem 15cm, 10-25%
compleet, verbrand.
In dit graf zijn onder andere ook een bodem van een terra sigillata bakje een twee-ledig kruikoor,
een bodem van een kruik of kruikamfoor en veel versplinterde wandfragmenten gevonden. Door de
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grote hoeveelheid verbrand en versplinterd materiaal kunnen deze stukken niet met zekerheid aan
de inventaris van het graf worden toegewezen.
Natuursteen: Aantal: 88 stuks; Gewicht: 31 gram
Vuursteen: Aantal:10 stuks; vijf afslagen (grootste exemplaar 1,2 cm), waarvan twee verbrand;
Gewicht:3,2 gram
Metaal: div. metaal spijkertjes
Glas: 1 fragment, 0,1 gram.

CR461
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 41; Spoor 5; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, 180 bij 120 cm.; Diepte: 27 cm.
: Geen
: ROMM,140-180.

Opmerkingen
Forse kuil, lijkt sterk op CR460.Vermoedelijk een brandrestenkuil. Bevat veel vondstmateriaal. In de
vulling van de kuil beperkt crematieresten aangetroffen
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 5,7 gram

Inventaris
Aardewerk: AWH: 3 stuks, 3,7 gram; AWG: 100 stuks, 394 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31. Ø rand 19cm, 5-10% compleet, verbrand. Vanaf 125.
2. Geverfde beker met kerfsnedeversiering. De kerfsnede is nauwelijks zichtbaar. Ø bodem
5cm, 5-10% compleet, verbrand. Vanaf 140.
3. Ruwwandige pot Nb 89. Ø rand 14cm, 5-10% compleet, verbrand. Vanaf 120.
Natuursteen: Aantal: 4 stuks; Gewicht:15,3 gram.
Metaal: Aantal: 2 stuks, 1 spijker; Gewicht: 69 gram.
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CR462
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 10; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Ovaal, ca 65 bij 45 cm.; Diepte: 26 cm.
: Geen
: ROMM, 130-170.

Opmerkingen
Kuil bevat veel houtskoolresten en enkele aardewerkscherven, vermoedelijk een brandrestenkuil.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 4 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 260 gram
Inventaris
Aardewerk: AWH: 2 stuks, 12 gram; AWG: 34 stuks, 310 gram; Aantal individuen:
1. Terra sigillata bord Drag 18/31. Ø rand 17cm, Ø bodem 8,5cm, 50-75% compleet,
verbrand. Vanaf 125.
2. Geverfde beker Nb 30 met twee banden met kerfsnedeversiering. Ø rand 12cm, Ø bodem
5,5cm, 25-50% compleet, verbrand. Vanaf 130.
CR463
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 155; Spoor 11; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Rond; Diepte: 22 cm.
: Geen
: ROMMB, Vanaf 150.

Opmerkingen
Deze grafkuil ligt direct naast bronstijdkuil CR057 wat enkele scherven bronstijdaardewerk in de
grafkuil verklaart.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 1 gram

Inventaris
Aardewerk:AWH: 19 stuks, 14 gram; AWG: 23 stuks, 310 gram, 1 fragment indet.;
1. Geverfde beker Nb 32. Ø rand 8,8cm, 5-10% compleet, verbrand. Vanaf 150.
Vijf fragmenten van een handgevormde pot (Bronstijd) horen niet tot de grafinventaris.
CR465
Locatie
Graf
Randstructuren
Datering

: Zone 1; Put 17; Spoor 24; Cluster 1.
: Type C2; Kuilvorm: Onregelmatig, ca 290 bij 190 cm.; Diepte: 32 cm.
: Geen
: ROMM, 150-270.

Opmerkingen
Opvallend grote, langgerekte maar ondiepe kuil met een vlakke bodem en een aantal
houtskoolkernen met aardewerk. De gezeefde vulling bevatte weinig crematieresten.
Crematieresten
Hoeveelheid

: Niet geanalyseerd
: 2,8 gram

Hout en Houtskool
HK Hoeveelheid : 16,8 gram
Inventaris
Aardewerk: AWG: 66 stuks, 276 gram, enkele stuks verbrand.
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4.2

Vervallen crematiegraven

CR004
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 1; Spoor 12.
: Onbekend, 5 cm.
: Geen
: ROMM, 130-170.
: Vlek

Opmerkingen
Slechts enkele crematiespikkels op het vlak. Volledig verstoord graf of een vlek. Niets verzameld.
CR006
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 1; Spoor 14.
: Rond, 5 cm.
: Geen
: Onbekend
: Vlek

Opmerkingen
Losse botfragmenten in het vlak, versmeerd door kraan.
CR039
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 5; Spoor 33.
: Rond, 30 cm.
: Geen
: ROMMB, 170-200/210.
: Geen individueel graf. Onderdeel van CR025.

CR054
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 15; Spoor 7.
: Onbekend, 20 cm.
: Kringgreppel GRS005
: Onbekend
: Kuil

Opmerkingen
De kuil wordt oversneden door de kringgreppel. De kuil bevat geen vondsten.
CR055
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 15; Spoor 10.
: Onbekend, 22 cm.
: Kringgreppel GRS005
: Onbekend.
: Vlek

Opmerkingen
Kuil in GRS005. Bevat geen vondsten en is mogelijk natuurlijk. Niet nader te definiëren dan kuil.
CR057
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 15; Spoor 11/12.
: Onbekend, 15 cm.
: Geen
: Onbekend.
: Kuil

Opmerkingen
Geen brandresten. Lijkt een gewone kuil. Relatie tot grafveld is niet vast te stellen.
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CR194
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 3; Put 133; Spoor 141.
: Rond, 16 cm.
: Geen.
: Onbekend.
: Paalkuil

Opmerkingen
In de kuil zijn enkele crematieresten en houtskool aangetroffen, maar het lijkt hier toch om een
paalkuil te gaan.
CR237
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 3; Put 200; Spoor 8.
: Onregelmatig, 20 cm.
: Geen.
: Onbekend.
: Paalkuil

CR263
CR263 is geen zelfstandig graf, maar onderdeel van CR256
CR267
CR267 vervalt, want het betreft een foutief uitgegeven spoornummer.
CR314
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 1; Put 244; Spoor 20.
: Onbekend, 3 cm.
: Geen.
: Onbekend.
: Vlek

Opmerkingen
Deze crematie was weinig meer dan een restje van kleine crematiefragmenten in het vlak. Het is
niet duidelijk of het een verstoord restje van een crematiedepot betreft of een verstoorde vlek.
CR452
Locatie
Vorm en Diepte
Randstructuren
Datering
Herinterpretatie

: Zone 4; Put 311; Spoor 7.
: Onduidelijk, 10 cm.
: Geen.
: Onbekend.
: Bot in paalkuil (kindgraf?).

Opmerkingen
Door de verbruining is de (paal)kuil nauwelijks zichtbaar. In de kuil zijn enkele kleine fragmenten
van crematieresten aangetroffen.
CR455
Foutief uitgegeven contextnummer; zie tekening B652.

4.2.1 Graven zonder crematieresten
De volgende crematienummers bleken na het zeven van de grondmonsters geen crematieresten te
bevatten:
CR019/020/024/026/032/037/048/056/085/086/087/089/113/149/161/199/205/232/251/274/323/359
/369/371/387/451/459/464
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4.3

Grafstructuren

GRS001
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 3, spoor 1; Put 24, spoor 8-24.
: Rond, Diameter ca.12 m (NW-ZO).
: Variabel, maximaal 20 cm.
: Onbekend, de kringgreppel is slechts ten dele bewaard gebleven.
: CR018.

Opmerkingen
Vormt met GRS002 een dubbele kringgreppel. De uitleg vertoont overeenkomsten met GRS026.
Datering
Bronstijd – Vroege IJzertijd.
Het centrale graf bevat alleen een bundel crematie- en
houtskoolresten. In de directe omgeving bevinden zich
sporen uit de Vroege Bronstijd tot aan de IJzertijd.
GRS002
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 3, spoor 16.
: Rond, Diameter ca. 8 m (NW-ZO).
: Variabel, maximaal 20 cm.
: Onbekend, de kringgreppel is slechts ten dele bewaard gebleven.
: CR018.

Opmerkingen
Vormt met GRS001 een dubbele kringgreppel. Aan noord
en oostzijde wordt de greppel doorsneden door een tweetal
kuilen (S3.17 en 41). Deze kuilen variëren in diepte van 20
tot 40 cm. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de greppel
of de kuilen.
Datering
Late Bronstijd – Vroege IJzertijd.
Het centrale graf bevat alleen en bundel crematie- en
houtskoolresten. In de directe omgeving bevinden zich
sporen uit zowel de Bronstijd als de IJzertijd.
GRS003
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 7, spoor 6; put 45, spoor 8.
: Rond, Diameter 8 m (NW-ZO).
: Variabel, 28 tot 40 cm.
:: Centrale bijzetting, Bronstijd urngraf CR156. In de kringgreppel is urngraf CR45
geplaatst. Deze urn is te dateren in de Midden-Bronstijd. Vermoedelijk betreft CR45 een
latere bijzetting.

Opmerkingen
Compleet ronde greppel. De hele greppelvulling is gezeefd, hierbij zijn zes handgevormde
aardewerkscherven en enkele vuursteen afslagen met sporen van verbranding aangetroffen.
Aan zuidzijde is op de bodem van de greppel een bronstijd kom aangetroffen met grove kwarts
magering. Mogelijk heeft dit aardewerk deel uitgemaakt van het grafritueel. Een tweede
mogelijkheid is dat het een latere bijzetting betreft waarbij het proces van verbruining het spoor
heeft ‘uitgewist’. De kom is niet nader te dateren dan Bronstijd, de aardewerk scherven zijn niet
nader te dateren dan Bronstijd tot Midden-IJzertijd.
Datering:
Midden-Bronstijd 1800-1200 v. Chr. Op grond van CR45
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GRS004
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 7, spoor 1.
: Rond, Diameter 6.3 m (N-Z).
: 18 cm.
:: Centrale begraving CR 42.

Opmerkingen
De kringgreppel is compleet aangetroffen. De kringgreppel bevatte geen vondsten.
Datering
Romeins 2e -3e eeuw, op basis van de grafinventaris van het centrale graf.
GRS005
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 15, spoor 5; put 165, spoor 10.
: Rond, Diameter 11.5 m (N-Z).
: Variabel, 30 tot 50 cm.
: Oost, 1.7 m.
: CR 53 is in de kringgreppel geplaatst.

Opmerking
In de kringgreppel is een minimale hoeveelheid handgevormd ijzertijdaardewerk aangetroffen.
Hiernaast bevatte de greppel twee vuurstenen afslagen, waarvan één met sporen van verbranding,
en een enkel stuk onbewerkt zandsteen. De minieme aardewerkfragmenten uit de kringgreppel zijn
niet nader te dateren dan IJzertijd. Binnen de kringgreppel bevinden zich enkele vrij vlakke,
ondiepe kuilen, waaronder één in een centrale positie. In enkele kuilen zijn wat houtskoolspikkels
waargenomen en een kuil bevatte twee flinters handgevormd ijzertijdaardewerk. De centraal
geplaatste kuil bevatte geen vondsten of houtskoolresten.
Of er een relatie is tussen de kuilen en de grafstructuur is niet duidelijk , evenmin welke rol de
kuilen in het grafritueel kunnen hebben gespeeld, mogelijk betreft het diverse bijzettingen waarvan
de inventaris geheel verloren is gegaan.
Datering
Bronstijd- Vroege IJzertijd
Bijzetting CR53 is op grond van het hierin aangetroffen aardewerk gedateerd in de Vroege IJzertijd
en voorziet hiermee in een datering ante quem. In de directe omgeving bevinden zich graven uit
diverse perioden met een nadruk op de Midden- tot Late Bronstijd. Enige voorzichtigheid ten
aanzien van een datering is hier geboden. Gelet op de mogelijkheid van latere ingravingen in reeds
bestaande heuvels valt de mogelijkheid niet uit te sluiten dat het een grafstructuur uit de Bronstijd
betreft.
GRS006
Locatie
Vorm
Diepte
Opening

: Put 17, spoor 22 en 35; put 45, spoor 17.
: Rond, Diameter ca. 12.8 m (NW-ZO).
: Variabel, 2 tot 17 cm.
: Niet vast te stellen, de kringgreppel is slechts
ten dele bewaard gebleven.

Graven
Binnen de kringgreppel zijn drie crematiegraven aangetroffen; CR73 bevat alleen crematieresten;
CR74 bevat crematieresten en fragmenten bronstijdaardewerk en CR161 betreft een urngraf uit de
Bronstijd. De graven zijn min of meer op een lijn geplaatst in het hart van de kringgreppel.
Opmerkingen
In de kringgreppel is een brokje onbewerkt zandsteen aangetroffen.
Datering
Bronstijd. Op grond van het aardewerk uit CR74 en CR161.
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GRS007
Locatie
Vorm
Diepte
Opening

: Put 20, spoor 5.
: Rond, Diameter 6.2 m (N-Z).
: Variabel, 18 tot 30 cm.
: Geen.

Graven
Centraal binnen de kringgreppel zijn twee crematiegraven geplaatst (CR083 en CR096). Deze
bevatten geen dateerbaar vondstmateriaal.
Opmerkingen
Compleet ronde greppel. De kringgreppel bevindt zich in een cluster van grafstructuren centraal in
het zuidelijke grafveld.
Datering
Onbekend. De meeste crematiegraven in de directe omgeving zijn in de Midden Romeinse periode
te dateren. Direct buiten de kringgreppel bevindt zich echter Bronstijd crematiegraf CR81. Op enige
afstand ligt een aantal grafstructuren uit de periode Bronstijd- Vroege IJzertijd.
GRS008
Locatie
Vorm
Diepte
Opening

: Put 20, spoor 21, Put 157, spoor 24 en 25.
: Rond, Diameter 3,9 m (O-W).
: Variabel, tot maximaal 20 cm.
: Noord, 1,3 mtr.

Graven
Centraal graf CR217. Aan westzijde is CR219 in de kringgreppel bijgezet. CR222 is alleen in het
profiel aangetroffen en bevindt zich pal naast de kringgreppel, eveneens aan westzijde.
Opmerkingen
Mogelijk is de aanzet van het heuvellichaam bewaard gebleven. Aan de noordzijde van de
kringgreppel zijn fragmenten van een Midden- Romeinse wrijfschaal met sporen van verbranding
en een schenktuit aangetroffen
Datering
Onbekend. Er zijn geen eenduidige aanknopingpunten voor datering. Het aardewerk uit de
kringgreppel kan in de Midden-Romeinse tijd worden gedateerd. CR222 bevat eveneens Romeins
aardewerk, fragmenten ruwwandige grijze waar te dateren in de 2e tot 3e eeuw. Het centrale graf en
bijzetting CR219 bevatten echter handgevormde aardewerkscherven die niet nader te dateren zijn
dan IJzertijd.
In de kringgreppel is een volledig verbrande en versplinterde wrijfschaal Br 36 gevonden. Dit type
komt heel algemeen voor in de Romeinse tijd.
GRS009
Locatie
: Put 20, spoor 22.
Vorm
: Rond, Diameter 5 m (N-Z).
Diepte
: Variabel, 22 tot 42 cm.
Opening : Noordwest, 0,5 m.
Graven : Centraal graf CR 90.
Opmerkingen
In de kringgreppel zijn twee fragiele fragmenten terra sigillata met sporen van verbranding
aangetroffen.
Datering
Midden-Romeinse tijd, 70 -150, op basis van het aardewerk uit CR90.
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GRS010
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 20, spoor 36.
: Rond, Diameter 5 m (O-W).
: Variabel, 16 tot 36 cm.
: Noord.
: Centraal graf CR 98.

Opmerkingen
Het zuidelijk deel van de kringgreppel ontbreekt. In de
kringgreppel is een aantal zeer kleine brons- en ijzertijd aardewerkfragmenten aangetroffen.
Mogelijk is hier sprake van opspit.
Datering
Midden-Romeinse tijd, 70-270, op basis van het aardewerk uit CR 98.
GRS011
Locatie
: Put 32, spoor 4 en 24.
Vorm
: Rond, incompleet, Diameter 3.2 mtr (N-Z),
Diepte
: Variabel, maximaal 10 cm.
Opening : Onduidelijk,de kringgreppel is slechts ten dele
bewaard gebleven. Geen duidelijke openingen vast te
stellen.
Graven : Centraal graf CR 109
Opmerkingen
Slechts een bodem van het spoor is bewaard gebleven.
Datering
Vroeg-Romeins, op basis van het aardewerk uit CR 109.
GRS012
Locatie
: Put 32, spoor 10; put 48, spoor 20.
Vorm
: Rond, Diameter 5,4 m (N-Z).
Diepte
: Variabel, 10 tot 20 cm.
Opening : West. De greppel is niet compleet
aangetroffen. Aan de oostzijde is deze verstoord geraakt
door boomvallen.
Opmerkingen
In de greppel is een aantal kleine aardewerkfragmenten aangetroffen. Deze is niet nader te dateren
dan Midden- tot Late IJzertijd.
In de directe nabijheid , 3 m ten noordwesten bevindt zich crematiegraf CR168.
Datering
Late IJzertijd op grond van de aardewerkfragmenten uit de greppel.
GRS013
Locatie
: Put 45, spoor 1.
Vorm
: Rond, Diameter 4 m (O-W).
Diepte
: 10 cm.
Opening : Onbekend, de greppel is niet compleet
aangetroffen. De westzijde is verstoord geraakt door
boomvallen.
Datering
Een fragmentje aardewerk met sporen van verbranding is in
de greppelvulling aangetroffen. Het scherfje is niet nader te
dateren dan IJzertijd.
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GRS014
Locatie
Vorm
Diepte
Opening

: Put 168, spoor 7; put 169, spoor 1.
: Rond, Diameter 13,3 m (N-Z) bij 11 m (O-W).
: Variabel, maximaal 36 cm.
: Geen

Datering
Vroege IJzertijd, op grond van het aardewerk uit de
greppel.
GRS015
Locatie
: Put 48, spoor 21.
Vorm
: Rond, Diameter 3,9 m (N-Z).
Diepte
: 20 cm.
Opening : Onduidelijk, de greppel is niet compleet
aangetroffen.
Graven : Centraal graf CR167.
Opmerkingen
De greppel is verstoord aan de westzijde. Een aardewerkfragment uit de greppelvulling is niet
nader te dateren dan Late Bronstijd– Vroege IJzertijd. Hiernaast bevat de greppel een aantal
aardewerkscherfjes die in de IJzertijd dateert.
Datering
Vroege IJzertijd, op grond van het aardewerk uit de greppelvulling.
GRS016
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 48, spoor 23.
: Rond, Diameter 3,9 m (N-Z).
: 20 cm.
: Onduidelijk, greppel is niet compleet aangetroffen.
: Centraal graf CR173.

Opmerkingen
Greppel is aan westzijde verstoord geraakt door boomvallen. De hele greppelvulling is gezeefd op
vondstmateriaal. In de greppel is Romeins handgevormd en gedraaid aardewerk aangetroffen.
Datering
Romeins, midden 2e- 3e eeuw op grond van het
aardewerk uit de greppel:
1. Mogelijk ruwwandig bord NB111. Het grijze
baksel is poreus en iets ruw door de verbranding.
Het bord heeft een naar binnen verdikte rand als
Nb 111.
2. Rozig baksel door zware verbranding: van terra
sigillata is of kruik.
GRS017
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 157, spoor 8.
: Rond, Diameter 3,8 m (O-W).
: 22 cm.
: Noord
: Centraal graf CR212

Datering
Romeins op grond van het aardewerk uit het centrale graf. Het aardewerk uit de greppel betreft
handgevormd aardewerkgruis.
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GRS018
Locatie : Put 321, spoor 2.
Vorm
: Rond, Diameter 9,2 m (NW-ZO).
Diepte
: 18 cm.
Opening : Zuidwest, 1 m.
Graven : Centraal graf CR420
Opmerkingen
In de directe nabijheid van GRS019 en GRS020.
Iets uit het centrum van de kringgreppel, gelegen
in lijn met de opening bevindt zich centraal graf CR420.
Het graf bevat geen dateerbaar vondstmateriaal.
Datering
Op grond van de veronderstelde relatie met de kringgreppels en graf CR 374 in de directe nabijheid
kan aan een datering in de Late Bronstijd – Vroege IJzertijd gedacht worden.
GRS019
Locatie
: Put 266, spoor 4; put 268, spoor 4.
Vorm
: Rond, Diameter 9,8 m (O-W).
Diepte
: Variabel, 18 tot 42 cm.
Opening : Onbekend, greppel is niet compleet
aangetroffen, de zuidzijde is afgesneden door een
recente verstoring.
Graven : Centraal graf CR374.
Datering
Late Bronstijd op basis van het aardewerk uit het
centrale graf.
GRS020
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 268, spoor 1.
: Rond, Diameter 5,4 m (O-W) bij 5,9 m (N-Z).
: 18 cm.
: Noord, 1,8 m.
: Centraal graf

Datering
Late Bronstijd op basis van het centrale graf.
GRS021
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 292, spoor 7.
: Rond (?) Slechts een deel is aangetroffen.
: 2 cm.
: Niet vast te stellen, incompleet.
: CR406; Slechts nog een bodem van de vermoedelijke grafkuil.

Opmerkingen
Toeschrijving is twijfelachtig , er is nog maar een bodem van de mogelijke kringgreppel
aangetroffen. De zuidelijke helft van het spoor is door een boomval verstoord geraakt.
GRS: 022
Locatie
: Put 79 en 205, diverse spoornummers.
Vorm
: Rond, Diameter binnen 16,8 m; buiten 18,2 m.
Diepte
: Variabel.
Opening : Noordwesten.
Graven : Geen.
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Opmerkingen
Paalkransheuvel bestaande uit 110 gepaarde paalsporen. De palenkrans is in relatief slechte staat.
In de noordwesthoek is een opening van 2 m zichtbaar, op één centraal geplaatste paal middenin
de opening na. De noordelijke helft is vrijwel geheel intact, maar de sporen zijn over het algemeen
nog slechts 10 cm diep. De zuidelijke helft is in slechte staat en er zijn slechts hier en daar enkele
dubbelgestelde palen zichtbaar. Aan de noordoostkant van de krans is op vlak 1 nog een restant
van de kringgreppel aangetroffen waar de palen waarschijnlijk in geplaatst zijn geweest. De
uiterlijke kenmerken van de krans lijken het meest op het type 6 van Glasbergen met één
uitzondering, namelijk de mogelijke opening aan de noodwestzijde. Het type 6 van Glasbergen
wordt in de Midden-Bronstijd B geplaatst.
Datering
Midden-Bronstijd B

GRS023
Locatie
: Put 212, spoor 22.
Vorm
: halfrond (slechts ten dele aangesneden in het vlak).
Opmerkingen
Vormt samen met GRS024 vermoedelijk een dubbele kringgreppel (zie onder).
Datering
Onbekend, vermoedelijk Late Bronstijd – Vroege IJzertijd
GRS024
Locatie
: Put 212, spoor 29.
Vorm
: Rond (?)(slechts ten dele aangesneden in het vlak).
Opmerkingen
De kringgreppel kon niet nader worden onderzocht omdat deze in een zogenaamde proefsleuf lag.
Zie voor een verder beschrijving en datering GRS023.
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GRS025
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 228, spoor 52.
: Rond (?)
: Maximaal 2 cm.
:: CR264, urnbegraving.

Opmerkingen:
Slechts een klein deel (greppeldeel van 2 m lengte) van de kringgreppel aangetroffen.
GRS026
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 244,spoor: 1, put 246, spoor 2, put 247,spoor 2.
: Rond, Diameter 11,8 m.
: Variabel, 1 tot 16 cm.
:: CR453 centraal graf, CR322, brandkuil, ingegraven in GRS026/027.

Opmerkingen
Dubbele kringgreppel (met GRS027). Aan de noordzijde
wordt de greppel doorsneden door een natuurlijke
verstoring. Conservering wisselend tot op enkele delen zeer
matig.
Datering
IJzertijd
GRS027
Locatie
Vorm
Diepte
Opening
Graven

: Put 244; spoor 6.
: Rond, Diameter ca 16,8 m
: Variabel, 1 tot 16 cm.
: Onbekend
: CR322, brandkuil, ingegraven in GRS026/027.

Opmerkingen
Dubbele kringgreppel, aan de oostkant is het spoor niet
meer zichtbaar. De conservering van het spoor is aan deze
zijde zeer matig, in het vlak loopt de waargenomen diepte
van het spoor snel af naar slechts enkele centimeters. De
vele boomvallen in deze zone verstoren het zicht op het
spoorverloop.
Datering
IJzertijd
GRS028
Locatie : Put 326; spoor 6.
Vorm
: Rond, Diameter 7,8 m
Diepte
: Variabel, maximaal 28 cm.
Opening : Onbekend
Graven : CR301, CR425, CR426 en CR483.
Opmerkingen
Kringgreppel is doorsneden door het buitenste greppeldeel
van dubbele kringgreppel GRS026/27.
Datering
IJzertijd; ouder dan GRS026/27.
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4.4

Inhumatiegraven

4.4.1 Inleiding
In deze catalogus wordt een overzicht gegeven van de inhumatiegraven van het grafveldje uit de
Vroege Middeleeuwen. In totaal zijn er dertien individuele inhumatiegraven aangetroffen. Deze
graven vormen vermoedelijk de westelijke begrenzing van een klein grafveldje wat zich meer in
oostelijke richting uitstrekt (dit oostelijk deel valt echter buiten het onderzoeksgebied).
De graven liggen allemaal oost-west georiënteerd waarbij de hoofden van de begravenen zich in
het westen bevinden. De graven liggen op onregelmatige afstand van elkaar in een wat
ongeordende rij die zich in noord-zuid richting uitstrekt. Door het proces van verbruining zijn de
grafkuilen moeilijk zichtbaar. De zichtbaarheid en conservering van de sporen wordt verder
bemoeilijkt door natuurlijke verstoringen zoals boomvallen die op dit deel van het terrein veel
voorkomen.
De conservering van het botmateriaal is typerend voor een zandig gebied; zeer slecht. Het
botmateriaal wat nog uit de graven geborgen kon worden betreft fragmenten van robuuste
skeletonderdelen zoals de schedel, in enkele gevallen met wat tandfragmenten, of delen van de
(onder)armen en /of benen, zij het zeer sterk gefragmenteerd. In enkele gevallen bleek het
botmateriaal dusdanig slecht geconserveerd dat er alleen nog wat botsnippers verspreid in de kuil
resteerden. Deze bleken niet te verzamelen.
Enkele graven bevatten helemaal geen botresten meer, een rechthoekige kuil op het onderste
vlakniveau doet vermoeden dat het graven zijn geweest. Lijksilhouetten zijn niet aangetroffen.
Afdrukken van eventuele bekisting zijn sporadisch aangetroffen in de vorm van zeer vage donkere
omlijningen van de grafkuil. De aanwezigheid van een bekisting kan in enkele gevallen worden
verondersteld uit de scherpe, rechthoekige begrenzing van de grafkuil. In en rondom enkele graven
zijn fragmenten zeer verweerd Karolingisch en vroeg middeleeuws aardewerk en enkele stuks
natuursteen aangetroffen.
INH001
Zone 1; Put 249; Spoor 11.
Grafomschrijving
Vorm
: Rechthoekig
Diepte
: 30 cm
Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele fragmenten
konden worden geborgen. Tot die delen behoren enkele fragmenten
van een pijpbeen en bekken en enkele schedelfragmenten.
Opmerking
De zeer scherpe begrenzing, rechthoekige vorm en de
aanwezigheid van een iets donkere rand rondom de grafkuil maken
het aannemelijk dat het een kistbegraving betreft.
INH002
Zone 1; Put 249; Spoor 10.
Grafomschrijving
Vorm
: Rechthoekig
Diepte
: 10cm
Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. In de grafkuil zijn kleine fragmenten (< 0,2 cm) bot
waargenomen. Een kleine concentratie botsnippers op de bodem van de grafkuil bleek van
voldoende kwaliteit om te bergen en identificeren. Het betreft het restant van een pijpbeen.
Opmerking
Slechts de onderkant van de grafkuil resteert, deze is vrij onregelmatig van vorm.
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INH003
Zone 1; Put 249; Spoor 9.
Graf
Vorm
Diepte

: Onregelmatig; sterk verstoord geraakt door bioturbatie.
: 20 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. In de grafkuil resteren slechts wat sterk gefragmenteerde
botresten, vermoedelijk resten van de bovenbenen.
INH004
Zone 1; Put 249; Spoor 12.
Graf
Vorm
Diepte

: Onregelmatig
: Onbekend

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel
zijn in de grafkuil aangetroffen.
Opmerking
INH004, 005 en 006 zijn min of meer op dezelfde plaats begraven, gezien de opeenvolging van
oversnijdingen waarbij INH004 het oudste graf betreft. De grafkuil van INH004 is nauwelijks
zichtbaar maar lijkt iets naast die van INH005 te liggen. Bij de plaatsing van INH006 lijkt rekening
gehouden met de grafkuil van INH005. De grens van beiden valt aan de oostkant min of meer
samen. In de grafkuil van INH004 is aardewerk aangetroffen (vnr 7027). Twee scherven (5,6 gr) die
uit de Vroege Middeleeuwen dateren. De relatie tussen scherven en grafkuil is echter niet duidelijk.
INH005
Zone 1; Put 249; Spoor 13.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: Onbekend

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel,
een tandfragment en enkele pijpbeen resten zijn in de grafkuil aangetroffen.
Opmerking
Zie opmerking bij INH004. De rechthoekige uitleg en scherpe grens van de grafkuil maakt het
aannemelijk dat INH005 een kistbegraving betreft.
INH006
Zone 1; Put 249; Spoor 19.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: Onbekend

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel,
onderkaak en enkele pijpbeenderen zijn in de grafkuil aangetroffen.
Opmerking
Zie opmerking bij INH004.
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Structuurcatalogus

INH007
Zone 1; Put 249; Spoor 8.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: Onbekend

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel
zijn in de grafkuil aangetroffen.
INH008
Zone 1; Put 249; Spoor 7.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: 15 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde skeletdelen zijn in de
grafkuil aangetroffen.
Opmerking
Conservering van de grafkuil is zeer matig, slechts de onderkant van de grafkuil is aangetroffen.
INH009
Zone 1; Put 249; Spoor 5.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: 40 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Slechts enkele sterk gefragmenteerde skeletdelen zijn in de
grafkuil aangetroffen.
Opmerking
Conservering van de grafkuil is zeer matig, slechts de onderkant van de grafkuil is aangetroffen.
INH010
Zone 1; Put 249; Spoor 4.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: 20 cm

Inhumatie
Het bot is matig tot slecht geconserveerd.
Enkele sterk gefragmenteerde delen van
de schedel alsmede gefragmenteerde
delen van de lange beenderen behorende
bij de armen en benen zijn in de grafkuil
aangetroffen.
Opmerking
Relatief gezien behoort INH010 tot de iets beter geconserveerde inhumaties. Door de onverstoorde
positie van delen van de lange beenderen van armen en benen is de o-w oriëntatie zonder twijfel
vast te stellen.
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Boxmeer-Sterckwijck

INH011
Zone 1; Put 313; Spoor 3.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: 8 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel alsmede
gefragmenteerde delen van de lange beenderen zijn in de grafkuil aangetroffen.
Opmerking
Conservering van de grafkuil is zeer matig , slechts de onderkant van de grafkuil bleek behouden.
INH012
Locatie
Zone 1; Put 313; Spoor 4.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
:10 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Enkele sterk gefragmenteerde delen van de schedel en het
gebit zijn in de grafkuil aangetroffen. De aanwezige zeer fragiele gebitsfragmenten kunnen echter
worden geïdentificeerd als melkgebit waarmee kan worden vastgesteld dat het een kindgraf betreft.
Opmerking
Conservering van de grafkuil is zeer matig, slechts de onderkant van de grafkuil is aangetroffen.
INH013
Zone 1; Put 313; Spoor 6.
Graf
Vorm
Diepte

: Rechthoekig
: 8 cm

Inhumatie
Het bot is zeer slecht geconserveerd. Enkele sterk gefragmenteerde delen van de lange beenderen
kunnen worden geïdentificeerd.
Opmerking
Conservering van de grafkuil is zeer matig , slechts de onderkant van de grafkuil is aangetroffen.
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