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1  Inleiding

Tussen 24 maart en 4 april 2008 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden 
(Archol BV) in opdracht van de gemeente Rhenen een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van proefsleuven 
uitgevoerd in het plangebied Larikshof. Het plangebied ligt ten noorden 
van het industrieterrein Remmerden en vormde één van de mogelijke 
uitbreidingsgebieden voor de begraafplaats Larikshof, die aan het 
plangebied grenst. Het onderzoek moest uitwijzen of er behoudenswaar-
dige archeologische resten in de bodem aanwezig waren. Op basis van 
de resultaten van het archeologisch onderzoek zou de eventuele aankoop 
van het terrein en de uitvoering van de uitbreidingsplannen volgen. Het 
onderzoek leverde een grote rijkdom aan archeologische resten op, waardoor 
de gemeente inmiddels heeft afgezien van uitbreiding van de begraafplaats 
en het bodemarchief op deze locatie niet meer direct bedreigd wordt.

Bij de actieve amateurarcheologen in de gemeente, die verenigd zijn in 
de Werkgroep Archeologie Rhenen, staat het plangebied al sinds jaar 
en dag bekend als een archeologisch rijk gebied. Dit heeft zich geuit 
in talloze vondstmeldingen. Het plangebied maakt onderdeel uit van 
een groter terrein, dat geregistreerd staat als monument (terrein van 
hoge archeologische waarde) in het Centraal Monumenten Archief 
(monumentnummer 4855). Naast het grote aantal vondstmeldingen is 
deze status onder andere voortgekomen uit de aanwezigheid van twee 
vermoedelijke grafheuvels, die geheel verploegd zijn, en de restanten van 
prehistorische akkersystemen, zogenaamde Celtic fields. 

Het huidige onderzoek volgt op een door BILAN uitgevoerd 
bureauonderzoek waarin de hoge archeologische verwachting van het 
plangebied onderstreept is en een vervolgonderzoek door middel van 
proefsleuven geadviseerd wordt.� Vooruitlopend hierop is een Programma 
van Eisen (PvE) opgesteld, waarin het doel van het onderzoek uiteen 
gezet is en de vraagstellingen die met dit vervolgonderzoek beantwoord 
moeten worden geformuleerd staan.� Doel van het IVO was het vaststellen 
van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie, teneinde tot een 
waardestelling te kunnen komen. Bij de vraagstellingen staat centraal 
of er archeologische resten in het terrein aanwezig zijn en, zo ja, wat 
de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van deze resten is (aard, ouderdom, 
omvang, gaafheid, conservering). Op grond van de fysieke en inhoudelijke 
kwaliteit wordt een waardering gegeven waarmee de behoudenswaardig-
heid van de vindplaats wordt vastgesteld. Op basis hiervan worden tenslotte 
aanbevelingen voor het vervolgtraject gedaan. Ten behoeve van de praktische 
uitvoering van het veldwerk en de uitwerking is een Plan van Aanpak (PvA) 
opgesteld.�

In deze rapportage komen als eerste het landschappelijk en archeologisch 
kader van het plangebied aan bod (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens worden 
de vraagstellingen die aan het onderzoek ten grondslag liggen, alsmede 
de bij het onderzoek gehanteerde methodiek beschreven (hoofdstuk 4). 

�  Kooi & Verbeek 2007.
2  Hamburg & Meurkens 2008.
�  Meurkens 2008.
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In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 
Er wordt een beschrijving en interpretatie gegeven van de aangetroffen 
grondsporen en de verschillende aangetroffen materiaalcategorieën worden 
behandeld in specialistenonderzoeken. In hoofdstuk 6 tenslotte volgen 
de conclusies van het onderzoek, de waardering van de vindplaats en de 
aanbevelingen voor het vervolgtraject.
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Figuur 1.1 
Locatie en begrenzing van het onderzoeks-
gebied Rhenen-Larikshof.
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Administratieve gegevens

Datum per procesonderdeel 
 Veldwerk IVO:   24 maart – 4 april 2008
 Uitwerking/rapportage:  juli - november 2008

Opdrachtgever   Gemeente Rhenen

Uitvoerder   Archeologisch Onderzoek Leiden 
     (Archol BV)
 
Bevoegd gezag   Gemeente Rhenen

Depot    Provinciaal depot van Utrecht

Archol code   RHL ��99

Archis meldingsnummer  27737

Locatie  
 Gemeente:    Rhenen
 Plaats:   Remmerden
 Toponiem:   Larikshof

Coördinaten vindplaats  �65.380/443.�50
     �65.230/443.�40
     �65.3�0/443.435
     �65.�70/443.360

Geomorfologie   
Smeltwaterwaaier/sandr. In het uiterste noorden van het plangebied 
bevindt zich een ondiep smeltwaterdal/droogdal, dat de sandr-afzettingen 
in noordoost-zuidwestelijke richting doorsnijdt. Het reliëf is weinig 
geprononceerd met hoogteverschillen die variëren van ongeveer 20 m 
+ NAP op de hoogste delen van het terrein tot �7,50 m + NAP in het 
smeltwaterdal.

Bodem 
Moderpodzol op grof tot grindig zand. In veel gevallen resteert slechts 
nog de onderste �0-20 cm van de podzol of ligt de bouwvoor direct op de 
C-horizont. Ter hoogte van het smeltwaterdal is de moderpodzol het best 
bewaard gebleven.
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2 Landschappelijk kader

Het landschap rond Rhenen kenmerkt zich door het voorkomen van 
verschillende landschappelijke eenheden op relatief korte afstand van elkaar. 
Ten noorden van Rhenen rijst de stuwwal van de Utrechtse heuvelrug 
op. Aan de voet hiervan liggen uitgestrekte vlaktes, de zogenaamde 
sandrvlaktes, waarop het plangebied gelocaliseerd is. In de richting van de 
Rijn worden deze vlaktes afgesneden door recente rivierafzettingen. 

2.1 Ontstaansgeschiedenis van het landschap�

Het landschap rond Rhenen zoals we dat nu kennen is grotendeels gevormd 
in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (200.000 – �30.000 jaar geleden), 
wanneer grote delen van Nederland met landijs bedekt zijn. Door de 
uitbreiding van dit landijs vanuit het noorden werden oudere fluviatiele 
afzettingen, die toen aan het oppervlak lagen, opgestuwd en omgevormd 
tot hoge stuwwallen. Eén van deze stuwwallen is de Utrechtse heuvelrug, 
waarvan de voet enkele honderden meters ten oosten van het plangebied 
ligt.  

�  Naar Berendsen �997, 89-�0�.
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Figuur 2.1 
Hoogtelijnenkaart van het sporenvlak in het 
onderzoeksgebied.
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   Aan de voet van de Utrechtse heuvelrug bevinden zich uitgestrekte licht-
hellende vlaktes. Dit zijn zogenaamde sandrs of smeltwaterwaaiers. Het 
zijn fluvioglaciale afzettingen van matig grof tot uiterst grof, grindhoudend 
zand, die zijn ontstaan doordat smeltwater van het landijs wegstroomde in 
de richting van de Rijn en grote hoeveelheden grof zand en grind met zich 
mee transporteerde.
   Op de hellingen van de stuwwal en de sandrs komen smeltwaterdalen 
voor, die vandaag de dag grotendeels droog staan. Ook in het plangebied 
bevindt zich een dergelijk droogdal. Ze zijn ontstaan onder periglaciale 
omstandigheden in de laatste ijstijd, het Weichselien (��5.000-�0.000 jaar 
geleden) toen de ondergrond permanent bevroren was. Regenwater en 
sneeuwsmeltwater konden hierdoor alleen oppervlakkig afstromen, waarbij 
insnijding in de bevroren ondergrond plaats had.
   Vanaf de laatste ijstijd is de sandrvlakte deels geërodeerd door de Rijn. 
De overgang wordt gevormd door een steilrand, die zich direct ten zuiden 
van Remmerden bevindt. De rivierafzettingen ten zuiden van Remmerden 
behoren tot de Betuwe formatie. 

2.2 Landschapsgebruik

De stuwwallen hebben relatief steile hellingen, waardoor ze zeer 
erosiegevoelig zijn. Ze zijn ongeschikt voor landbouw en vandaag de dag 
grotendeels begroeid met aangeplant naaldbos en heide. De licht hellende 
sandr-vlaktes ten zuiden van de stuwwallen worden vandaag de dag zeer 
intensief als akkerland gebruikt. Ook in het verleden moeten deze relatief 
hoge gronden op de overgang van het rivierengebied naar de Pleistocene 
zandgronden zeer aantrekkelijke vestigingsplaatsen geweest zijn.
Dat deze vlaktes in de middeleeuwen ook al intensief beakkerd werden blijkt 
uit de zogenaamde enkeerdgronden of esdekken, die zich met name rond 
de oude bewoningskernen op de sandrs bevinden. De in dikte variërende 
esdekken zijn ontstaan als gevolg van plaggenbemesting.�

   Het plangebied zelf lijkt tot in de 20ste eeuw buiten deze beakkerde zone 
gelegen te hebben. Het behoorde tot de zogenaamde woeste gronden, die 
onder andere gebruikt werden voor het hoeden van vee. Op een kaart uit 
�9�0-20 maakt het plangebied nog deel uit van de “Remmerdensche Heide”, 
die zich min of meer aaneengesloten uitstrekte over de hogere flanken van 
de stuwwal. Het feit dat bij het proefsleuvenonderzoek geen esdek gevonden 
is, wijst er ook op dat het plangebied ook in de middeleeuwen, niet of in 
ieder geval niet zeer intensief als akkerland in gebruik was.

2.3 Bodemopbouw binnen het plangebied

De bodemopbouw binnen het plangebied is in het veld bestudeerd door het 
aanleggen van profielkolommen. In elke proefsleuf is om de 30 meter een � 
meter breed profiel gedocumenteerd. Op deze manier zijn meerdere noord-
zuid geörienteerde profielraaien verkregen die inzicht gaven in de locale 
bodemopbouw en daarmee tevens de conservering van het archeologische 
niveau. Gezien de vermoedelijke aanwezigheid van Celtic fields binnen het 
plangebied is bij de bestudering van de profielen gelet op de eventuele 
aanwezigheid van oude (prehistorische) akkerlagen dan wel restanten van 
aarden walletjes, die de begrenzing van de akkers vormden.
   De gedocumenteerde profielen laten een eenduidig beeld zien. De 

�  Waldus 200�.



Rhenen LaRikshof    ��

natuurlijke ondergrond van het plangebied bestaat uit een grofzandig 
sediment met een grove grindfractie. In de top van dit pakket heeft zich een 
bodem gevormd, in dit geval een moderpodzol. Deze podzol is in de meeste 
gevallen echter grotendeels verdwenen. Door ploegen is ze in de bouwvoor 
opgenomen. Het grootste deel van het plangebied kenmerkt zich door 
zogenaamde A-C profielen, waarbij de bouwvoor direct op de onverstoorde 
ondergrond (C-horizont) rust. In enkele gevallen was nog een laatste restant 
van de moderpodzol zichtbaar onder de bouwvoor (B-horizont). Een esdek is 
niet aangetroffen. 
   De B-horizont was op twee locaties beduidend beter bewaard gebleven. 
Het gaat hierbij ten eerste om een strook langs de noordzijde van het 
plangebied. De betere conservering van het bodemprofiel op deze locatie 
kan in verband gebracht worden met de aanwezigheid van het droogdal ter 
plaatse. Het in het droogdal ontwikkelde bodemprofiel is hier bedekt geraakt 
met colluvium, dat wil zeggen grond die door erosie van de hogere delen 
van het plangebied is weggespoeld. Het profiel is hierdoor niet verstoord 
door latere landbouwactiviteiten. De bodem was ook beduidend beter 
geconserveerd in een ongeveer 50 m brede strook langs de Autoweg. De 
conservering van het bodemprofiel is hier vermoedelijk te danken aan de 
aanwezige archeologische resten. De op deze locatie gelegen grafheuveltjes 
van een urnenveld hebben de bodem namelijk (deels) beschermd tegen 
verstoring door ploegen. De heuveltjes zelf zijn hierdoor echter wel 
verdwenen. 
   De conservering van het bodemprofiel heeft gevolgen voor de 
conservering van de archeologische resten. Grondsporen tekenden zich 
over het algemeen direct onder de bouwvoor af in de C-horizont (20-30 cm 
onder het maaiveld). In de beter geconserveerde delen werden de sporen 
op de overgang van de B- naar de C-horizont zichtbaar (ca. 40 cm onder 
maaiveld). De verstoring door ploegen lijkt dus beperkt te zijn geweest. 
Dit geldt echter alleen voor ingegraven grondsporen, zoals paalsporen en 
kuilen. De grafheuveltjes van het urnenveld, alsmede de daarbij behorende 
(urn)begravingen, die vaak op het oud oppervlak gezet werden alvorens 
te worden afgedekt door een heuvel zijn ernstig aangetast door ploegen. 
Aanwijzingen voor Celtic fields tenslotte, die zich in de profielkolommen 
als restanten van aarden walletjes zouden kunnen manifesteren zijn ook 
nergens waargenomen. 

bouwvoor

restant
B-Horizont

C-Horizont

Figuur 2.2 
Een karakteristieke profielopname binnen het 
plangebied. Onder de bouwvoor (spoor �000) 
bevindt zich nog een klein restant van een 
moderpodzol (B-horizont) (spoor �0�0) die 
langzaam overgaat in de C-horizont (spoor 
�020). 
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3 Archeologisch Kader

3.1 Inleiding

De talloze archeologische waarnemingen die door de Werkgroep 
Archeologie Rhenen zijn gedaan tonen aan dat de gemeente Rhenen op 
archeologisch gebied zeer rijk bedeeld is. Op de sandr-vlaktes zijn veel 
vondsten gedaan die wijzen op bewoning in de periode van het neolithicum 
tot en met de middeleeuwen. Op de stuwwal en op de flanken daarvan is 
bovendien een groot aantal grafheuvels, alsmede akkercomplexen (Celtic 

fields) uit de late prehistorie bekend. 
   Een handicap bij de interpretatie van deze data was tot voor kort het 
nagenoeg ontbreken van grootschalig archeologisch onderzoek in de regio. 
Recentelijk is hier met het onderzoek naar enkele laat-prehistorische 
nederzettingsterreinen op de sandr-vlakte verandering in gekomen. Direct 
ten zuiden van het plangebied is bij de uitbreiding van het industrieter-
rein Remmerden een nederzettingsterrein uit de midden- en late bronstijd 
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Figuur 3.1 
Archis-meldingen van prehistorisch vondstma-
teriaal in Remmerden en omgeving geprojec-
teerd op de geomorfologische kaart. In zwart 
het opgegraven terrein ten noorden van het 
industrieterrein Remmerden.
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onderzocht.� Ook ten westen van Rhenen (in het dorp Elst) is recentelijk een 
groot areaal opgegraven. Hierbij zijn bewoningssporen uit de midden- en 
late bronstijd aangetroffen, alsmede verspreid liggende crematiegraven, die 
vooralsnog in de (late) ijzertijd gedateerd zijn.� Kleinere onderzoeken bij 
Elst hebben onder andere een huisplattegrond uit de late bronstijd/vroege 
ijzertijd opgeleverd op de locatie ’t Woud.�

   Naast grootschalig nederzettingsonderzoek hebben ook enkele van de 
talloze grafheuvels op de Utrechtse heuvelrug recentelijk meer aandacht 
gekregen. In het kader van het door de Universiteit Leiden opgezette graf-
heuvelproject zijn twee grafheuvels op de stuwwal ten noorden van Elst aan 
een archeologisch onderzoek onderworpen.� De heuvels konden op basis 
van dit onderzoek in de vroege en de eerste helft van de midden-bronstijd 
gedateerd worden.
   In dit hoofdstuk ligt de nadruk op archeologische resten uit de late 
prehistorie, aangezien de bij het onderzoek aangetroffen sporen allen 
uit deze periode dateren. De latere periodes worden buiten beschouwing 
gelaten.

3.2 De sandr bij Remmerden

3.2.1 Algemeen

Het plangebied maakt onderdeel uit van een groter terrein dat in het 
Centraal Monumenten Archief de status van monument heeft (terrein van 
hoge archeologische waarde). Het gaat hierbij om monumentnummer 4855. 
Ook de ten zuiden van het plangebied gelegen percelen, die grenzen aan 
het industrieterrein Remmerden hebben deze status (monumentnummer 
4854).
   Deze monumentstatus is onder andere voortgekomen uit een grote 
hoeveelheid vondstmeldingen die gedaan zijn bij de aanleg van het indu-
strieterrein Remmerden in de jaren ’80 van de vorige eeuw en bij veldver-
kenningen door de werkgroep archeologie Rhenen. De hoge archeologische 
waarde werd eens te meer bevestigd door de reeds vermelde archeologische 
onderzoeken uitgevoerd door respectievelijk RAAP Archeologisch 
Adviesbureau, ADC-Archeoprojecten en Archol.�0 De sandr-vlakte bij 
Remmerden is duidelijk intensief bewoond geweest vanaf het neolithicum 
tot aan de vroege middeleeuwen.  
   De periode van het midden-neolithicum tot en met de midden-bronstijd A 
(ca. 4300-�500 v.Chr.) is met name vertegenwoordigd door losse vondsten 
en enkele kuilen. Het midden-neolithicum is vertegenwoordigd door een 
drietal kuilen met aardewerk uit de midden-neolithische Hazendonk 3-fase�� 
en een losse vondst van Trechterbeker aardewerk.�� Vondsten uit het laat-
neolithicum en de vroege bronstijd/midden-bronstijd A (c. 2500-�500 v. 
Chr.) zijn iets talrijker. Op verschillende locaties is klokbeker-, potbeker- en 
Hilversum-aardewerk verzameld, onder andere bij het onderzoek van het 
ADC ten noorden van het industrieterrein Remmerden.�� 

�  Van Hoof & Meurkens 200�.
7  Meurkens 200�; 2008; in voorbereiding.
8  Archeologische Kroniek Utrecht �980-8�, ��.
9  Bourgeois & Fontijn 2007.
�0  Visscher �99�, Jongste 200�, Van Hoof & Meurkens 200�.
��  Kroniek Utrecht �990-9�, �0.
�2  Bakker �982.
��  Jongste 200�.
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   De vroegste duidelijke nederzettingssporen dateren uit de tweede fase 
van de midden-bronstijd, de midden-bronstijd B (�500-��50 v.Chr.). Deze 
zijn aan het licht gekomen bij de opgravingen uitgevoerd door het ADC en 
Archol ten noorden van het industrieterrein Remmerden. Het gaat daarbij 
om vijf drieschepige huisplattegronden met geassocieerde bijgebouwen en 
een aantal kuilenclusters. Eén van de plattegronden is �4C gedateerd in de 
�2e eeuw v.Chr.. De opgraving op het industrieterrein Remmerden heeft ook 
enkele verspreide sporen uit de ijzertijd opgeleverd. Het zwaartepunt van de 
bewoning hier lijkt echter in de midden bronstijd B te liggen. 
   Ondanks de grote hoeveelheid vondstmeldingen met een datering in de 
ijzertijd is ligt het aantal goed onderzochte ijzertijd vindplaatsen rondom 
Rhenen relatief beperkt. Nederzettingsterreinen zijn nauwelijks bekend. 
Wel zijn er bij de opgravingen op het industrieterrein Remmerden 
verspreide sporen uit de (vroege ijzertijd) gevonden. Begravingen zijn onder 
andere gevonden te Elst-Het Bosje / -Schoolweg in de vorm van een aantal 
vermoedelijke crematiegraven.�� 

3.2.2 Rondom het plangebied

Zoals vermeld maakt het plangebied deel uit van een groter terrein dat 
monumentstatus heeft. In �995 en �996 is dit terrein systematisch verkend 
door middel van oppervlaktekartering en een booronderzoek. Dit onderzoek 
is uitgevoerd door de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en de Werkgroep Archeologie Rhenen. 
   Bij deze en eerdere oppervlaktekarteringen is met name een grote 
hoeveelheid aardewerk uit de periode bronstijd tot en met middeleeuwen 
gevonden, wat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van nederzettingen 
uit deze periodes. Oudere vondsten bestaan uit vuurstenen artefacten uit 
het meso- en/of neolithicum en fragmenten van klokbekeraardewerk.�� 
Daarnaast zijn binnen het plangebied de restanten van in ieder geval 
één vermoedelijk verploegde grafheuvel aanwezig. Rondom deze heuvel 
is door de jaren heen een aantal vuurstenen pijlpunten uit de periode 
late neolithicum/vroege bronstijd verzameld.�� Direct ten noorden van 
het plangebied bevindt zich ter hoogte van de Plantage Willem III een 
beschermd archeologisch monument (monumentnummer ��39) met daarin 

��  Meurkens 200�, in voorbereiding.
��  Mw. R.Mulder uit Elst heeft een aanzienlijke hoeveelheid klokbekeraardewerk uit het plange-

bied in haar collectie. Dit aardewerk is (nog) niet gemeld in Archis. 
��  Archis �9��9 vermeldt één pijlpunt. Meer exemplaren zijn gevonden door mw. R. Mulder uit 

Elst en bevinden zich in haar collectie.

Figuur 3.2 
Schematisch overzicht van de opgraving 
Remmerden. De huisplattegronden zijn 
aangegeven in rood, de bijgebouwen oranje. 
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onder andere �2 grafheuvels. Er is geen archeologisch onderzoek in deze 
heuvels gedaan en ze zijn dan ook niet nader gedateerd dan de periode 
neolithicum tot en met ijzertijd.
   Naast de grafheuvel zijn er op verschillende punten in het terrein 
duidelijke verhogingen waargenomen. Deze zijn vooralsnog geïnterpreteerd 
als de restanten van wallen van Celtic fields, dan wel de kruispunten van 
deze wallen. Het betreft één melding ten noorden�� en één ten zuiden 
van de Autoweg.�� Ook in het aangrenzende bosperceel ten noorden van 
de begraafplaats Larikshof zijn enkele aarden wallen waargenomen, die 
geïnterpreteerd zijn als wallen van Celtic fields.��

3.3 Conclusie

De talloze vondstmeldingen en de enkele archeologische onderzoeken die 
bij Remmerden gedaan zijn, benadrukken de uitzonderlijke potentie van 
de sandr-vlaktes voor het onderzoek naar laat-prehistorische bewoning in 
het gebied. Duidelijke bewoningssporen dateren met name uit de bronstijd, 
maar de aanwezigheid van vondstmateriaal wijst ook op bewoning in 
eerdere en latere periodes. 

�7  Waarnemingsnr. 2�882.
�8  Waarnemingsnr. 2�88�.
�9  Waldus 200�.

Figuur 3.3 
Uitsnede van het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN) met daarop het plangebied. 
De vermoedelijke grafheuvel binnen het 
onderzoeksgebied is aangegeven met een pijl.
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4 Vraagstelling en methodiek

4.1 Inleiding

Dat de sandr-vlaktes bij Rhenen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend 
hebben op laat-prehistorische gemeenschappen komt duidelijk naar 
voren uit het archeologisch kader dat in hoofdstuk 3 uiteen is gezet. In de 
Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) wordt het belang van 
dit gebied en de sandr-vlaktes van het midden-nederlandse stuwwallenge-
bied in het algemeen dan ook onderstreept.
   De overgangszone tussen Pleistocene gronden en het rivierengebied, 
waartoe de sandr-vlakte bij Remmerden gerekend kan worden, zou 
archeologische informatie kunnen bevatten, die licht werpt op de relatie 
tussen gemeenschappen uit volstrekt verschillende milieu’s, i.e. het 
dynamische rivierengebied en de ‘statische’ Pleistocene gronden.�0 
   Ook op een localer niveau is het gebied rond Remmerden archeologisch 
waardevol, omdat verschillende soorten archeologische vindplaatsen, i.e. 
nederzettingen, grafvelden en akkercomplexen op relatief korte afstand 
van elkaar aangetroffen worden. Het gebied rond Rhenen en vergelijkbare 
gebieden in naburige gemeentes biedt zo de potentie om de relatie tussen 
deze verschillende vindplaatstypes in detail te kunnen bestuderen, waarover 
nog veel onduidelijkheid bestaat. 

4.2 Vraagstellingen

De inventarisatie van waarnemingen en eerder archeologisch onderzoek op 
de sandr-vlakte bij Remmerden en in de directe omgeving heeft duidelijk 
gemaakt dat zich hier nederzettingssporen uit de midden-bronstijd tot en 
met de ijzertijd bevinden. Op de stuwwal bevinden zich bovendien veel 
grafheuvels, die vermoedelijk grotendeels uit dezelfde periode dateren. 
Het bestuderen van de relatie tussen bewoning en begraving is één van de 
aandachtspunten in het onderzoek naar de late prehistorie. 

Het PvE stelt de volgende specifieke vragen met betrekking tot het IVO 
onderzoek bij Rhenen-Larikshof:��

• Wat is de ouderdom, aard, verspreiding en (geschatte) omvang van de 
aanwezige archeologische resten? Op welke wijze zijn de archeologische 
resten te plaatsen in een breder landschappelijk kader? 

• Wat zijn de verbanden tussen het nederzettingsterrein ten zuiden van 
het plangebied en de archeologische resten die tijdens dit onderzoek 
worden aangetroffen (in tijd en ruimte)?

• Zijn er aanwijzingen voor grafvelden en houden deze verband met de 
aanwezige nederzettingssporen? Wat is de ouderdom van de grafvelden 
en wat is van de grafmonumenten zelf nog aanwezig (bijzetting, 
grafgiften, randstructuren)? 

• Zijn er, gezien de aanwezigheid van Celtic fields in de omgeving, 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van opgeworpen dammetjes uit de 
ijzertijd/Romeinse tijd en/of oude akkerlagen uit de prehistorie? 

• Zijn er ook archeologische resten uit historische perioden aanwezig 
(Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd)? Wat is de kwaliteit van 
deze resten (gaafheid, conservering, ouderdom en aard)? 

20  Gerritsen, Jongste en Theunissen 200�.
2�  Hamburg & Meurkens 2008.
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• Is er in combinatie met archis-meldingen en ander archeologisch 
onderzoek iets te zeggen over de inrichting van het landschap gedurende 
de verschillende bewoningsfasen binnen en in de omgeving van het 
plangebied?

•	 Mochten	er	geen	archeologische	resten	aanwezig	zijn: wat is de verklaring 
voor het ontbreken ervan rekeninghoudend met het grote aantal archis-
waarnemingen van het terrein?

• Hoe kunnen de aangetroffen archeologische resten gevisualiseerd 
worden en voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt.

4.3 Methodiek

Conform het PvE is het gehele plangebied verkend door middel van 
parallelle proefsleuven met een breedte van 3 meter en een maximale 
onderlinge afstand van 30 meter. Een dergelijke aanpak geeft een 
nauwkeurig inzicht in de verspreiding van grondsporen in het plangebied. 
In totaal zijn 8 proefsleuven gegraven met een lengte die varieerde tussen 
de 40 en 272 meter. Op deze wijze is in totaal 4�64 m2 verkend, wat 
neerkomt op �0,3 % van het 4,3 hectare grote plangebied. Een speciaal 
type monument binnen het onderzoeksgebied betreft een vermoedelijke 
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De aangelegde proefsleuven met 
putnummers.
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grafheuvel, die door landbouwwerkzaamheden grotendeels geëgaliseerd is. 
De heuvel is verkend door middel van één proefsleuf (put 6), waarmee een 
klein segment van de heuvel is blootgelegd.

De putten zijn machinaal aangelegd, waarbij het vlak laagsgewijs verdiept is 
tot op het niveau waarop de archeologische grondsporen zichtbaar waren in 
de ongestoorde ondergrond, de C-Horizont. Alle vondsten, die gedaan zijn 
bij de aanleg van de putten, zijn verzameld in vakken van 5 bij 3 meter. Bij 
de aanleg van de vlakken is een metaaldetector gebruikt voor het opsporen 
van metaalvondsten.

Na het bereiken van het sporenvlak zijn de aanwezige grondsporen 
opgeschaafd. Dit vlak is vervolgens gefotografeerd en de sporen zijn 
genummerd, beschreven en op schaal ingetekend. Aangezien het onderzoek 
een waarderend karakter had is slechts een selectie van de grondsporen 
gecoupeerd, om een representatief beeld van de conservering, aard en 
datering van de archeologische resten te krijgen. 
   Bij het couperen wordt één helft van een spoor uitgegraven en eventueel 
vondstmateriaal verzameld en geregistreerd. De doorsnede van het 
grondspoor wordt vervolgens gefotografeerd en getekend. Indien mogelijk 
wordt er een interpretatie van het spoor als paalkuil, kuil, silo etc. gegeven. 
Wanneer daar aanleiding voor was, bijvoorbeeld door de aanwezigheid 
van een houtskoolrijke vulling, is uit de vulling een ecologisch monster 
genomen. Ten slotte zijn de putten en sporenvlakken driedimensionaal 
ingemeten in het landelijke coördinatensysteem met behulp van een 
infrarood-theodoliet. 

De bodemopbouw van het plangebied is door middel van profielkolommen 
in kaart gebracht. Deze zijn in iedere put om de 30 meter aangelegd. Gezien 
de vermoedelijke aanwezigheid van Celtic fields binnen het plangebied is 
bij de bestudering van de profielen gelet op de eventuele aanwezigheid van 
oude (prehistorische) akkerlagen dan wel restanten van aarden walletjes, die 
de begrenzing van de akkers vormden. Het bodemprofiel is echter dermate 
slecht geconserveerd, dat hooguit op enkele locaties gesproken kan worden 
van een restant van een moderpodzol. Prehistorische akkerlagen of walletjes 
van Celtic fields zijn dan ook nergens waargenomen. 
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5 Resultaten

5.1 Inleiding 

Het onderzoek op de Larikshof bij Rhenen heeft een grote hoeveelheid 
sporen uit de late prehistorie opgeleverd. Het gaat hierbij zowel om neder-
zettingssporen als om begravingen. Ondanks de verwachte aanwezigheid 
van Celtic fields zijn deze bij het huidige onderzoek niet aangetroffen. In 
dit hoofdstuk zullen eerst de aangetroffen grondsporen besproken worden. 
Vervolgens komen in specialistenrapporten de verschillende aangetroffen 
vondstcategorieën aan bod.

5.2 Grondsporen

Afgezien van put 7 en 8 zijn in alle proefsleuven antropogene sporen 
aangetroffen. Het gaat hierbij om nederzettingssporen bestaande uit 
paalkuilen en kuilen en sporen van een urnenveld, waaronder zowel 
kringgreppels als (de resten van) crematiegraven. Ook de vermoedelijke 
grafheuvel in het noordoostelijke deel van het plangebied is door middel van 
een sleuf onderzocht. Het betrof hier inderdaad een door mensen gemaakt 
monument, alhoewel van het heuvellichaam niets meer resteerde. 

5.2.1. Het urnenveld

In het zuidelijk deel van de putten 2, 3, 4 en 5, ten noorden van de Autoweg, 
zijn sporen aangetroffen van een urnenveld. Urnenvelden verschijnen voor 
het eerst in de late bronstijd (vanaf ca. ��50 v. Chr.) en bestaan uit kleine 
grafheuvels omgeven door een greppel (een zogenaamde kringgreppel). 
Centraal in de heuvel bevindt zich over het algemeen een urn met daarin 
crematieresten. 

Van aan het oppervlak zichtbare individuele grafheuvels was in het geval 
van het urnenveld op de Larikshof geen sprake meer. Er is in de profielen 
gekeken naar restanten van eventuele grafheuvels, maar deze bleken 
niet aanwezig te zijn. Wel viel op dat het oorspronkelijke bodemprofiel 
ter hoogte van het urnenveld beduidend beter bewaard gebleven was 
dan daarbuiten. Dit kan gerelateerd worden aan de oorspronkelijke 
aanwezigheid van grafheuvels, die de bodem beschermd hebben tegen 
verstorende factoren zoals bijvoorbeeld ploegen. De locatie van het 
urnenveld ligt precies op de plek waar de aanwezigheid van een Celtic field 
vermoed werd.�� Op de plek waren duidelijke verhogingen zichtbaar, die 
geïnterpreteerd werden als het laatste restant van aarden wallen van Celtic 

fields. Naar nu dus blijkt waren de verhogingen niet afkomstig van een Celtic 

field, maar van een urnenveld.

De aangetroffen grondsporen bestaan uit kringgreppels, al dan niet met 
geassocieerde crematiegraven en ‘losse’ urnen met crematie buiten deze 
kringgreppels. De conservering van de greppels is over het algemeen 
redelijk te noemen. Dit is echter niet het geval met de urnen. Deze werden 
vaak op het oude oppervlak geplaatst, waarna er een heuvel overheen werd 
opgeworpen. De top van het oude oppervlak is wel aangetast door ploegacti-
viteiten, waardoor van veel urnen niet meer dan de bodem resteerde.

22  Archis waarnemingsnr. 2�88�.
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In totaal zijn �7 kringgreppels van verschillende grootte gedocumenteerd. 
Afgezien van twee exemplaren gaat het steeds om eenvoudige ronde 
greppels. Slechts in één geval is een opening geconstateerd. Deze lag min of 
meer georiënteerd richting het westen. Bij de twee afwijkende kringgreppels 
gaat het om een min of meer rechthoekig exemplaar met afgeronde hoeken 
(S02.04) en een dubbele ronde kringgreppel (S03.09 en S03.�0).
   Naast de kringgreppels is één los greppelsegment gedocumenteerd, dat 
vooralsnog niet met een grafstructuur in verband gebracht kan worden 
(S02.02). Het is mogelijk dat dit greppelsegment ook met het urnenveld 
geassocieerd moet worden, maar de precieze relatie is onduidelijk. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek lijkt het erop dat de kringgreppels 
zich concentreren in twee min of meer noordoost-zuidwest georiënteerde 
banen met daartussen een 25 tot 30 meter lege zone. Dergelijke lege 
zones worden vaker aangetroffen binnen urnenvelden en worden dan vaak 
geïnterpreteerd als het restant van een weg of pad, waarlangs het urnenveld 
zich ontwikkelde.

In slechts drie gevallen is er binnen de kringgreppel een duidelijke 
grafkuil waargenomen. In enkele andere gevallen bevond zich binnen 
de kringgreppel wel een verkleuring. Deze bleek dan na couperen echter 
van natuurlijke oorsprong te zijn. De met de kringgreppels geassocieerde 
grafkuilen bevonden zich allen in put 3. Het gaat om S03.�4, geassocieerd 
met de reeds vermelde dubbele kringgreppel (S03.09 en �0), S03.20 
(geassocieerd met kringgreppel S03.�9) en S03.26 (geassocieerd met 
kringgreppel S03.25). In het geval van S03.�4 bestond de begraving uit de 
bodem van een pot uit de vroege ijzertijd met besmeten buik. 

Figuur 5.1. 
Kringgreppels in put �. Links het zuidelijke 
cluster, rechts het noordelijke cluster.



Rhenen LaRikshof    23

   Van de andere twee grafkuilen in deze put is er slechts één ter waardering 
gecoupeerd (S03.20). Het ging hier om een c. 40 cm brede en nog bijna 30 
cm diepe kuil met op de bodem een concentratie crematieresten. 

Een opmerkelijke vondst is die van een mogelijke structuur binnen één 
van de kringgreppels in put 3 (S03.05). Min of meer centraal liggen drie 
paalkuilen, die mogelijkerwijs het restant vormen van een vierpalige 
structuur. Mogelijk betreft het hier het restant van een zogenaamd 
‘dodenhuisje’. Een tijdelijke structuur die over het graf werd opgericht en 
weer afgebroken werd toen de permanente grafheuvel opgeworpen werd.

In put 5 zijn naast twee kringgreppels vier crematiegraven aangetroffen, die 
niet met kringgreppels geassocieerd waren (S05.03, 05.�6, 05.47 en 05.48). 
Drie van de vier begravingen bevonden zich op korte afstand – � tot 2 meter 
- van elkaar. In alle gevallen betrof het restanten van urnen met daarin 
crematieresten. Afgezien van één urn, die wat dieper ingegraven was en 
nog in redelijk complete staat verkeerde (S05.48), waren alle urnen zwaar 
beschadigd. In twee gevallen resteerde alleen de bodem van de pot met 
wat crematieresten (S05.�2 en S05.�6). De derde urn was weliswaar zwaar 

Figuur 5.2. 
Spoor 0�.20 in coupe.

Figuur 5.3. 
‘Onthoofde’ urn in spoor 0�.�2.
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gefragmenteerd, maar kon nog enigszins gereconstrueerd worden tot een 
gesloten pot met hals (S05.47). De buik van deze pot was besmeten. Ook de 
overige twee gefragmenteerde potten hadden vermoedelijk een besmeten 
buik. In alle gevallen is een datering in de vroege ijzertijd aannemelijk. 

De vierde urnbegraving uit deze put (S05.48) was nog redelijk compleet, 
omdat deze dieper ingegraven was dan de overige exemplaren. De top van 
de urn was enigszins beschadigd en de rand incompleet, maar toch kon 
deze gereconstrueerd worden tot een drieledige gesloten vorm met hals. 
Ook hier was de buik besmeten. De hals van de pot had een geglad tot 
gepolijst oppervlak. 
   Deze pot is in zijn geheel gelicht en binnen verder uitgeprepareerd. 
Hierbij is naast een vermoedelijk redelijk complete crematie in de urn een 
afdekkende kom gevonden, die op zijn kop in de urn geplaatst was. Ook 
werd tussen de crematieresten een minuscuul fragment brons gevonden 
in de vorm van een dun, ca. 2 cm lang staafje dat was meeverbrand op de 
brandstapel. Het is waarschijnlijk afkomstig van een ornament dat de dode 
op zijn/haar lichaam droeg. 

5.2.2 De ‘grafheuvel’

Ondanks de vermelde ’verhogingen’ die op dit perceel zichtbaar zouden 
zijn geweest (onder andere ter hoogte van het urnenveld), was er ten tijde 
van het huidige onderzoek nog maar één duidelijke verhoging zichtbaar. 
De verhoging staat al lang bekend als een verploegde grafheuvel, een 
interpretatie die onder andere gebaseerd is op het hoge aantal vuurstenen 
pijlpunten dat door leden van de Werkgroep Archeologie Rhenen rond de 
heuvel verzameld is. Het zou hier dan gaan om verploegde grafgiften. 

De heuvel is verkend door middel van één proefsleuf (put 6). In het 
vlak is daarbij ter hoogte van de heuvel een hoek van een vierkante of 
rechthoekige greppel gedocumenteerd. De greppel had een opening, 
maar de precieze oriëntatie daarvan is onduidelijk. Vermoedelijk is deze 
op het noorden of noordoosten gericht geweest. Bij de bestudering van 
de profielkolommen over de heuvel is specifiek gelet op de resten van 
een eventueel heuvellichaam. Dit is echter niet waargenomen. Wel was 

Figuur 5.4. 
De urn uit spoor 0�.�8 in coupe.
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binnen de vierkante omgreppeling de moderpodzol beduidend beter 
geconserveerd dan daarbuiten. Dit kan erop wijzen dat er oorspronkelijk een 
antropogene heuvel binnen de omgreppeling gelegen heeft. Ploegen heeft 
ervoor gezorgd dat het eigenlijke heuvellichaam (grotendeels) verdwenen 
is. Het oorspronkelijke bodemprofiel is hier echter door de aanwezigheid 
van een heuvel bewaard gebleven en als een soort van eiland blijven staan. 
Het betreft hier in feite dus niet meer dan een schaduw van de eigenlijke 
grafheuvel. 
   Binnen de omgreppeling zijn geen sporen van een begraving gevonden, 
maar het centrale deel waar een dergelijke begraving verwacht mag worden 
is dan ook niet aangesneden in de proefsleuf. 

Binnen noch buiten de greppel is dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen. 
Wanneer we zouden afgaan op de vele oppervlaktevondsten van pijlpunten 
rond de heuvel dan zou een datering in de periode laat-neolithicum tot 
vroege bronstijd aannemelijk zijn. De vorm van de greppel – vierkant – is 
hier echter niet mee in overeenstemming. Vierkante kringgreppels rond 
graven komen in Nederland pas voor vanaf de midden-ijzertijd. Een andere 
mogelijkheid is dat een oudere grafheuvel in de ijzertijd opnieuw voorzien 
is van een (vierkante) omgreppeling.��

5.2.3 Nederzettingssporen

Verspreid over het plangebied is in de putten � t/m 6 een groot aantal 
nederzettingssporen aangetroffen. Het gaat hierbij grofweg om de zone ten 
noorden van het urnenveld. Alleen in put 5 bevinden zich tussen de sporen 
van het urnenveld ook sporen die als nederzetting geïnterpreteerd zouden 
kunnen worden.

Afgezien van put 2, waarin de sporen door de hele put verspreid zijn, 
bestaan de nederzettingssporen in de putten �, 3, 4 en 5 steeds uit meerdere 
clusters paalkuilen en kuilen. De vele paalkuilen kunnen vooralsnog niet 
in een groter verband geplaatst worden. Er zijn geen duidelijke structuren 
herkend. Deels zal dit te wijten zijn aan de geringe breedte van de 
proefsleuven.
2�  Fontijn 2002.

Figuur 5.5 
Het sporenvlak in put � ter hoogte van de 
grafheuvel.
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Een selectie van de sporen is gecoupeerd. De paalkuilen waren over het 
algemeen goed geconserveerd met dieptes die varieerden tussen de �5 en 
30 cm. Van de kuilen zijn er in totaal vier gecoupeerd. De kuilen hebben 
steeds een aanzienlijke diepte, variërend tussen circa 50 en �00 cm, en 
een min of meer platte bodem. Twee exemplaren (S03.39 en S04.20) 
waaieren naar onder toe licht uit en zijn daarom mogelijk te interpreteren 
als silo. Beide kuilen zijn na gebruik als silo vermoedelijk gebruikt als 
afvalkuil. In de vulling werd een grote hoeveelheid verbrande en gebroken 
stenen (‘kookstenen’) en wat dikwandig aardewerk met kwartsmagering 
gevonden. Dit aardewerk is niet nader te dateren dan midden-bronstijd. 
Beter dateerbaar aardewerk is afkomstig uit een andere (niet gecoupeerde) 
kuil (S03.38). Dit aardewerk is ook dikwandig en met kwarts gemagerd, 
maar is op de hals versierd met verticale touwindrukken en vermoedelijk 
ook nagelindrukken. Het gaat hier om zogenaamd Hilversum-aardewerk dat 
op basis van de versiering in de midden-bronstijd A (�800-�500 v.Chr) te 
dateren is. 

Van de vele paalkuilen is een kleine selectie gecoupeerd. Dit heeft echter 
geen goed dateerbaar vondstmateriaal opgeleverd. Afgaande op de vorm en 
de vulling van deze sporen alsmede het vondstmateriaal dat bij de aanleg 
van de proefsleuven is verzameld kan een datering in de midden-bronstijd 
of late bronstijd/vroege ijzertijd worden voorgesteld.

De nederzettingssporen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van verspreid 
over het plangebied gelegen huisplaatsen, die bestaan uit huisplattegron-
den met geassocieerde bijgebouwen en kuilenclusters. De datering van 
deze sporen ligt vermoedelijk grotendeels in de periode midden-bronstijd 
tot en met vroege ijzertijd. De nederzettingssporen zijn daarmee zeer goed 
vergelijkbaar met de sporen die bij de opgravingen ten noorden van het 
industrieterrein Remmerden aan het licht gekomen zijn.�� 

5.2.4 Conclusie

De aangetroffen grondsporen zijn in te delen in twee categorieën, namelijk 
sporen behorend tot een urnenveld en sporen behorend tot een nederzet-
tingsterrein.    

2�  Jongste 200�; Van Hoof & Meurkens 200�.

Figuur 5.7 
Vermoedelijke silokuil S0�.�9 in coupe (lengte 
meetlat 2 meter).
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   De sporen van het urnenveld bestaan uit �7 kringgreppels, waarvan een 
aantal geassocieerd met crematiegraven en vier ‘losse’ crematiegraven. Het 
urnenveld bevindt zich in het zuidelijke deel van het plangebied en wordt 
op basis van het aardewerk vooralsnog in de vroege ijzertijd gedateerd. 
Een achttiende kringgreppel bevindt zich in het noordelijke deel van het 
plangebied ter hoogte van een nog zichtbare verhoging, die als verploegde 
grafheuvel geïnterpreteerd is. Deze interpretatie houdt na het proefsleuven-
onderzoek stand. Op basis van de vorm van de kringgreppel wordt deze in 
de vroege of midden-ijzertijd gedateerd. Het is mogelijk dat de greppel een 
oudere grafheuvel omgeven heeft.
   De nederzettingssporen bevinden zich grotendeels ten noorden van het 
urnenveld. Het gaat daarbij om een uitgestrekte zone met clusters kuilen 
en paalkuilen. Van deze sporen zijn slechts drie kuilen door middel van 
geassocieerd vondstmateriaal direct gedateerd in de midden-bronstijd 
(waarvan één in de midden-bronstijd A). De overige nederzettingssporen 
zijn niet nader gedateerd dan de periode midden-bronstijd tot en met vroege 
ijzertijd. Deze datering is gebaseerd op de vulling van de sporen en het 
vondstmateriaal dat bij de aanleg van de proefsleuven uit de afdekkende 
lagen verzameld is. 

5.3 Specialistenonderzoeken

Het onderzoek heeft een relatief beperkte hoeveelheid vondstmateriaal 
opgeleverd, dat in de hieronder volgende specialistenrapporten beschreven 
wordt. In tabel 5.� zijn de aantallen en gewichten van de aangetroffen 
vondstcategorieën uiteen gezet.

Vondstcategorie Aantal Gewicht (g)

handgevormd prehistorisch aardewerk ��7 ���9,�

middeleeuws aardewerk � ��,�

natuursteen �9 ����,8

vuursteen �2 ��,0

metaal brons 2 �,�

metaal ijzer 2 �00,9

crematieresten - 2�8�,�

houtskool - �,�

5.3.1 Aardewerk (L. Meurkens)

Het proefsleuvenonderzoek heeft een bescheiden hoeveelheid aardewerk 
opgeleverd. In totaal gaat het om ��7 stuks, waarvan een deel bestempeld 
is als gruis (N=3�). Het aardewerk is grofweg op te delen in drie groepen. 
Eén daarvan is geassocieerd met de crematiegraven van het urnenveld zijn 
aangetroffen. Een tweede groep bestaat uit scherven die in of bij de neder-
zettingssporen ten noorden van het urnenveld zijn gevonden. De laatste 
groep betreft een vijftal (vroeg-) middeleeuwse scherven, die verder niet 
geassocieerd zijn met grondsporen. 

Het aardewerk is op scherfniveau bekeken, waarbij met name gelet is op 
chronologische kenmerken. De scherven zijn geteld en gewogen en er is 
gekeken naar karakteristieke chronologische kenmerken zoals versiering. 
Daarnaast is per vondstcomplex een globale datering gegeven (zie bijlage 2). 
De resultaten zullen hieronder per groep gepresenteerd worden.

Tabel 5.1 
Aantallen/gewichten per vondstcategorie.
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Het aardewerk uit de crematiegraven

Vijf sporen hebben aardewerk opgeleverd, dat te interpreteren is als 
grafaardewerk. Een deel van dit aardewerk is in gebruik geweest als urn voor 
de crematieresten. De urnen zijn over het algemeen zeer gefragmenteerd. 
Van drie exemplaren, afkomstig uit S03.�4, S05.�2 en S05.�6, resteert in 
feite niets meer dan de bodem en een klein deel van de buik. In twee andere 
gevallen (S05.47 en S05.48) was het profiel nog te reconstrueren (figuur 
5.8).

Met betrekking tot afwerking en magering van de urnen kan het volgende 
worden opgemerkt. Op één exemplaar na (uit S05.47) zijn alle urnen op de 
buik besmeten. Besmijten is een vorm van afwerking, waarbij het oppervlak 
opzettelijk geruwd wordt door vóór het bakken van het aardewerk een 
klodderig kleipapje op de pot aan te brengen. Deze manier van afwerken 
wordt wel als karakteristiek voor de ijzertijd beschouwd, alhoewel ze ook al 
incidenteel in de late bronstijd voorkomt. De magering van de urnen bestaat 
in alle gevallen uit een gebroken steen (hoofdzakelijk kwarts). 

Bij de twee urnen waarvan het profiel nog te reconstrueren was gaat het om 
gesloten potten met hals. Bij één van deze potten is de buik besmeten. In 
beide gevallen zijn schouder en hals gepolijst. De urn uit S05.48 heeft een 
enigszins geknikte overgang buik naar schouder. De vorm is goed bekend 
uit vroege ijzertijd contexten. Bij geen van de urnen is een versiering 
waargenomen. 

Geassocieerd met de urn uit S05.48 was een complete kom, die 
ondersteboven in de urn geplaatst was en de crematieresten afdekte. De 
kom was glad afgewerkt, gemagerd met gebroken kwarts en onversierd. 
In de vulling van de grafkuil is daarnaast nog een aantal scherven van een 
derde pot gevonden. De scherven hebben allen een besmeten oppervlak en 

Figuur 5.8 
Aardewerk uit spoor 0�.�7 (rechts) en 0�.�8 
(schaal �:�).
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vertonen sporen van secundaire verbranding. Vermoedelijk gaat het hier om 
een pot die op de brandstapel geplaatst is en waarvan vervolgens een deel 
van de scherven in de grafkuil beland is. 

Het grafaardewerk wordt gedateerd in de vroege ijzertijd. De combinatie 
van potvorm, besmeten afwerking en kwartsmagering - alhoewel deze op 
zichzelf niet exclusief zijn voor de vroege ijzertijd - pleit voor een datering in 
deze periode. De totale afwezigheid van potvormen en versieringsmotieven 
die op een oudere datering in de late bronstijd of een jongere datering in de 
midden- of late ijzertijd kunnen wijzen, lijken de datering te bevestigen.

Het aardewerk uit de nederzettingssporen

In totaal zijn er 34 scherven afkomstig uit de nederzettingssporen. Daarvan 
zijn er �0 daadwerkelijk geassocieerd met grondsporen. De overige scherven 
zijn afkomstig uit de afdekkende lagen en zijn verzameld bij de aanleg van 
het vlak. Binnen de groep aardewerk uit grondsporen zijn twee duidelijke 
subgroepen te onderscheiden, waarvan één te dateren is in de midden-
bronstijd en één in de periode late bronstijd – ijzertijd. 

Het midden-bronstijd aardewerk is afkomstig uit twee kuilen (S03.38 en 
S04.20) en onderscheidt zich van het aardewerk uit latere periodes door de 
grove manier van afwerking en de dikte. Het aardewerk is gemagerd met 
gebroken stukken kwarts. Op basis van de versiering kunnen twee scherven 
uit kuil S03.38 nauwkeuriger gedateerd worden. Beide scherven zijn 
versierd met verticale touwindrukken, gecombineerd met nagelindrukken 
(figuur 5.9). Bij één scherf is bovendien nog iets te zeggen over de 
potopbouw en de locatie van de versiering. Het gaat om een randscherf 
van een vermoedelijk tonvormige pot, waarvan de zone tot ca. 5 cm onder 
de rand versierd is met verticale touwindrukken. Net onder de zone met 
touwindrukken bevindt zich vermoedelijk een enkele rij nagelindrukken, 
alhoewel slechts twee indrukken daadwerkelijk zichtbaar zijn. De 
buitenzijde van de rand is tenslotte versierd met een enkele rij ondiepe 
indrukken. Het gaat bij de versierde scherven uit S03.38 om fragment van 
zogenaamd Hilversum-aardewerk. Deze grove tonvormige potten dragen 
onder de rand vaak een band van versieringen die gemaakt zijn met 
touwindrukken. Hilversum aardewerk dateert in de midden-bronstijd A 
(�800 – �500 v. Chr).
   Een scherf afkomstig uit spoor 03.39 zou ook in de midden-bronstijd 
kunnen dateren. De onversierde scherf is enigszins vergelijkbaar met de 
boven beschreven exemplaren, maar is wel beter afgewerkt, beduidend 
minder dik en harder gebakken. Mogelijk wijst dit op een iets latere 
datering in de midden- of late bronstijd.Figuur 5.9 

Hilversum-aardewerk uit spoor 0�.�8 
(schaal �:2).
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   De overige scherven uit grondsporen wijken duidelijk af van het midden-
bronstijd materiaal en zijn later in de prehistorie te dateren. Het gaat echter 
steeds om dermate kleine fragmenten dat het moeilijk is om eenduidige 
uitspraken over dit aardewerk te doen. Karakteristieke versieringen 
ontbreken, net als aanwijzingen voor de vorm van de pot. Op basis van 
afwerking, dikte en magering wordt dit aardewerk vooralsnog in de periode 
late bronstijd-ijzertijd gedateerd. 

   De dateringen van het aardewerk uit de sporen worden min of meer 
bevestigd door het aardewerk uit de afdekkende lagen, dat verzameld is bij 
de aanleg van het vlak.. Hieronder bevindt zich onder andere een duidelijke 
dikwandige midden-bronstijd scherf met grove minerale magering en 
een versiering bestaande uit een enkele rij vingertopindrukken, die zich 
vermoedelijk op de overgang van buik naar schouder bevindt (vnr. 53) . 
Veel scherven zijn echter niet nader te dateren dan de periode late bronstijd 
tot ijzertijd. Een uitzondering wordt gevormd door twee scherven met een 
versiering die in de late bronstijd of in de late bronstijd/vroege ijzertijd te 
dateren is. Het gaat om een bodemscherf waarvan het buikdeel vlakdekkend 
versierd lijkt te zijn geweest met nagelindrukken (vnr. 44) en een 
wandscherf met een versiering van afwisselend diepe rijen aaneengesloten 
nagelindrukken en schuin gestelde losse nagelindrukken (vnr. 67). Deze 
versiering is enigszins vergelijkbaar met de zogenaamde Kalenderberg-
versiering, die we met name uit de ijzertijd kennen, maar ook in de late 
bronstijd al sporadisch toegepast wordt. In de late bronstijd is dit soort 
versiering over het algemeen echter minder plastisch dan in de ijzertijd.��

Middeleeuws aardewerk��

Naast prehistorisch aardewerk, heeft de opgraving een kleine groep 
middeleeuws aardewerk opgeleverd (N=5). Alle scherven zijn gevonden 
bij aanleg van het vlak. Twee scherven zijn op basis van hun baksel in de 
vroege middeleeuwen gedateerd. Twee andere scherven zijn gedetermineerd 
als respectievelijk Pingsdorf en Paffrath aardewerk en dateren grofweg uit 
de late middeleeuwen (�050-�250 n.Chr.).

Conclusie

Op basis van het aardewerk kunnen er twee periodes onderscheiden 
worden binnen de grondsporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 
opgegraven. 
   De begravingen die met het urnenveld geassocieerd zijn lijken zonder 
uitzondering in de vroege ijzertijd gedateerd te moeten worden. Het 
aardewerk bestaat uit onversierde drieledige potten, die deels besmeten zijn. 
Er zijn geen aanwijzingen zoals versiering of potvorm, die wijzen op een 
datering in de late bronstijd voor het aardewerk uit de crematiegraven.

2�  Arnoldussen & Ball 2007, �98.
2�  Het middeleeuwse aardewerk is gedetermineerd door M. Goddijn, Archol BV.

Figuur 5.10 
Versierd aardewerk uit de midden-bronstijd 
(links) en de late bronstijd (schaal �:2).
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   In het aardewerk uit de nederzettingssporen zijn twee periodes te 
onderscheiden, waarvan er maar één met redelijke nauwkeurigheid te 
dateren is, namelijk in de midden-bronstijd (A). Onder de tweede groep 
ontbreekt diagnostisch materiaal. Voor deze groep wordt op basis van het 
materiaal uit de afdekkende lagen een datering in de late bronstijd / ijzertijd 
aangehouden. Het betreft hier weliswaar een kleine groep aardewerk, 
maar het ontbreken van late kenmerken zou erop kunnen wijzen dat dit 
aardewerk vroeg in deze periode dateert, dat wil zeggen de late bronstijd 
of de vroege ijzertijd. Twee versierde scherven wijzen ook in deze richting. 
Daarmee zou een deel van de nederzettingssporen gelijktijdig kunnen zijn 
met het urnenveld. 

   Een kleine groep aardewerk (N=5) dateert in de vroege en late 
middeleeuwen. Dit aardewerk was echter niet geassocieerd met 
grondsporen.  

5.3.2 Vuursteen en Natuursteen (S. Knippenberg)

Inleiding

Tijdens het IVO zijn in het totaal �2 vuurstenen en 69 natuurstenen 
verzameld met respectievelijk een gewicht van 65,0 en 3655,8 gr. Daar dit 
een inventariserend onderzoek betreft is in de eerste plaats gekeken naar 
de aard, hoeveelheid en datering van het steenmateriaal en dat uitgesplitst 
per vondstcontext. Vervolgens is getracht enkele inhoudelijke vragen te 
beantwoorden:

• Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de 
vindplaats getransporteerd? 

• Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 
• Hoe verhouden de uitkomsten zich tot vergelijkbare vindplaatsen in de 

omgeving en de omliggende regio?

Om deze vragen te beantwoorden zijn de stenen volgens een beschrijvende 
methode bestudeerd. Tijdens de bestudering van de artefacten zijn de 
volgende variabelen gecodeerd: (a) de steensoort, (b) het type artefact, 
(c) de compleetheid, (d) de grootteklasse, (e) de aanwezigheid en aard 
van gebruiks- en bewerkingssporen, (f) de aard van het uitgangsmate-
riaal en (g) eventuele sporen van verbranding of verhitting. Van al het 
niet natuurlijk – dat wil zeggen al het bewerkt en gebruikt – vuursteen-
materiaal, zijn daarnaast de lengte, breedte en dikte bepaald, alsmede 
de aard en hoeveelheid cortex. Van het natuursteen zijn slechts in het 
geval van complete werktuigen de maten genomen.�� De identificatie van 
gebruikssporen gebeurde met het blote oog, aangevuld met waarnemingen 
met behulp van een handlens (vergroting �0x). Op basis hiervan is het 
werktuigtype bepaald. De macroscopisch onderzochte werktuigen zijn 
in een reeks werktuigtypen ingedeeld, op basis van de kenmerken zoals 
aangegeven in tabel 5.2.��

27  In geval van werktuigfragmenten zijn de maten genomen van die zijdes, die compleet zijn. 
28  Bij dit onderscheid dienen nog enkele opmerkingen geplaatst te worden. Het onderscheid 

tussen liggers (passieve) of lopers (actieve) werktuigen was vaak niet te maken op basis van 
het aanwezige werktuigfragment. In sommige gevallen bood eerder de vorm dan de aard 
van het gebruikte vlak aanknopingspunten voor de interpretatie van het werktuig, zoals bij 
enkele Napoleonshoeden (typische maalsteenliggers uit de ijzertijd).
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp

Klop/wrijfsteen Steen waarop afgevlakte putjes aanwezig zijn als gevolg van een kloppende en tegelijkertijd een wrijvende beweging

Maalsteen Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een malende beweging afgesleten is. Het gebruiksvlak is plat tot (licht) 
concaaf voor maalsteenliggers of plat tot licht convex voor lopers. Het gebruiksvlak onderscheidt zich van een slijpsteen doordat het 
nog enigszins ruw is als gevolg van bouchaderen of door de onregelmatige aard van de steen.

Slijpsteen (passief ) Steen waarbij één gebruiksvlak aanwezig is dat als gevolg van een slijpende werking is afgesleten. Het gebruiksvlak onderscheidt zich 
van een maalsteenvlak doordat het glad afgesleten is en soms uitgesleten groeven of uitgesleten brede banen bezit. 

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken*

Actieve slijpsteen (wetsteen) Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij slijpvlakken convex zijn.

Polijststeen Steen met een gepolijst vaak convex oppervlak, dat als gevolg van wrijvende beweging is ontstaan. Steen vertoont vaak evenwijdige 
krasjes

Wrijfsteen Een in de hand gehouden steen waarbij (een deel van) een convex oppervlak door een schurende beweging is afgesleten. 

Het materiaal is uit verschillende contexten afkomstig. Het meeste 
materiaal is bij het couperen van twee vermoedelijke silokuilen (S3.39 
en 4.20) aangetroffen (tabel  5.3). Daarbuiten zijn er slechts drie andere 
grondsporen die een geringe hoeveelheid vuursteen en natuursteen hebben 
opgeleverd. Het gaat om twee crematiegraven en een vierkante greppelstruc-
tuur. Tijdens de aanleg van het vlak is ook maar een klein aantal vondsten 
gedaan. Uit de bouwvoor zijn negen vuurstenen afkomstig en uit het 
restant van de moderpodzol komen nog eens vier natuurstenen en één stuk 
vuursteen.

 silo S3.39  silo S4.20  overige sporen bouwvoor  oude bodem Totaal
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Vuursteen � - � - - - � - � 8 � 9 � - � �2

Kwarts � 2 � - 2 2 - - - - - - - - - �

Kwartsiet � 2 � � � - - - - - - - - - �

Kwartsitische zandsteen � �7 �8 � � - 2 2 - - - - - - 2�

Zandsteen - 2� 2� 2 8 �0 - � � - - - - - - �2

Gabbro - - - � � - - - - - - - - - �

Graniet � - � - - - - - - - - - - - - �

Tefriet - - - - - - - - - - - - � - � �

Kristallijn gesteente � - � - - - - - - - - - - - - �

Niet bepaald - - - - - - - - - - - - � - � �

Totaal � �2 �8 � �� �� � � � 8 � 9 � 0 � 8�

Steensoorten en herkomst

Het onderzoeksgebied is gelegen op de flank van de Utrechtse heuvelrug, 
een van de meest omvangrijke stuwwallen van Nederland. De ondergrond 
van het terrein bestaat uit zogenaamde Sandr-afzettingen. Dit zijn zeer 
grindrijke smeltwater (peri-fluvioglaciale) afzettingen, die zijn ontstaan aan 
het eind en vlak na de voorlaatste ijstijd. Natuursteen van uiteenlopende 
omvang komt voor in deze afzettingen. Dit betekent dat natuursteen vrij 
gemakkelijk te verkrijgen was voor de prehistorische mens. Het lag gewoon 
aan of direct onder het oppervlak. Daarnaast vormt de top van de stuwwal 
zelf ook een gebied waar natuurlijk grind veel voorkomt. 
   Dit houdt in dat prehistorisch gebruikt steenmateriaal alleen te 
onderscheiden is van natuurlijk grind, wanneer het daadwerkelijk sporen 
van bewerking, gebruik of verhitting vertoont, of dat het van een steensoort 

Tabel 5.2 
Werktuigtypen.
*Kars 2000

Tabel 5.3 
Aantal artefacten per steensoort per 
context.
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is gemaakt die niet van nature voorkomt binnen de grindige smeltwater-
afzettingen.�� Bij het verzamelen van het steenmateriaal in het veld is hier 
ook aandacht aan besteed en is alleen geselecteerd op duidelijk bewerkte, 
gebruikte of verbrande stenen, bepaalde steensoorten of gebroken stenen.
   De samenstelling van het grind binnen deze sandr heeft zowel een 
noordelijke morene als een zuidelijke fluviatiele signatuur. De stuwwallen 
zelf bestaan uit opgestuwde rivierafzettingen van Rijn en Maas, waarbij 
meerdere grindige afzettingen ontsloten worden. Binnen deze afzettingen 
bevinden zich dus allerlei steensoorten die door de Rijn en Maas vanuit hun 
zuidelijke stroomgebied zijn meegevoerd. Met het gletsjerijs zijn allerlei 
steensoorten uit Scandinavië meegekomen en op de stuwwallen afgezet. 
Deze twee grote herkomstregio’s zorgen ervoor dat een breed palet aan 
steensoorten binnen de sandr afzettingen voor kan komen.

Binnen het bestudeerde materiaal hebben de steensoorten zandsteen en 
kwartsitische zandsteen veruit de overhand (zie tabel 5.3). Daarnaast komt 
vuursteen ook veelvuldig voor, gevolgd door kwarts, kwartsiet en tefriet. 
Graniet, gabbro en een onbepaald kristallijn gesteente – mogelijk een 
porfier – zijn zeldzaam. Van één fragment was het niet duidelijk wat voor 
soort steen het betrof, mogelijk betreft het hier een ijzerconcretie. 
   Op tefriet na zijn alle herkende steensoorten – inclusief het vuursteen, 
dat met name uit terrasmateriaal bestaat - aan te treffen in de smeltwater-
afzettingen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat gabbro’s over het 
algemeen in Nederland weinig voorkomen.�0 Het is dan aannemelijk om 
te veronderstellen dat het materiaal gewoon lokaal verzameld is. Alleen 
het tefriet is van verre aangevoerd. Dit kristallijne gesteente is afkomstig 
uit de streek Mayen in midden-Duitsland, waar het sinds de bronstijd 
gewonnen wordt als grondstof voor de vervaardiging van maalstenen. Vanaf 
de bronstijd en met name vanaf de ijzertijd wordt het wijd verspreid over 
Nederland in de vorm van maalstenen aangetroffen.��

Vuursteen

Het aantal aangetroffen vuurstenen artefacten is gering. Van de verzamelde 
twaalf stuks, kunnen er �� als artefact beschouwd worden (tabel 5.4). 
Hieronder hebben afslagen de overhand. Verder zijn twee kerntjes, 
waaronder een zeer klein exemplaar, een geretoucheerd afslagfragment en 
een eindschrabber het vermelden waard. Het meeste materiaal is afkomstig 
uit de bouwvoor en zou alleen op typologische gronden gedateerd kunnen 
worden. Helaas bevinden zich geen karakteristieke werktuigen of andere 
artefacten onder het materiaal. Het is dan ook niet mogelijk het materiaal 
met zekerheid nader te dateren dan prehistorisch. Een voor de hand 
liggende datering zou de bronstijd zijn, daar de meeste van de grondsporen 
uit die tijd stammen. Veel van het materiaal vertoont echter niet de typisch 
kenmerken uit bronstijd, zoals het gebruik van de bipolaire techniek en het 
opportunistische reduceren van kerntjes.�� De meeste afslagen vertonen een 
meer gestandaardiseerde wijze van reduceren. Dit zou dan meer pleiten 
voor een neolithische datering.

29  Deze situatie verschilt daarmee sterk van veel andere vindplaatsterreinen, waar natuurlijk 
steen van enige omvang niet direct voorhanden was, zoals bijvoorbeeld op de zuidelijke 
dekzandgronden of de fluviatiele afzettingen van het centrale rivierengebied.

�0  Van der Lijn �9��: �28-���.
��  Joachim �98�; Van Heeringen �98�.
�2  Van Gijn & Niekus 200�.
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Artefact type silo S3.39 crematiegraf S5.47 bouwvoor oude bodem totaal

Afslag - - � � �

Geretoucheerde afslag - - � - �

Eindschrabber - - � - �

Afslagkern � - � - 2

Gebroken kei - � - - �

Natuurlijke kei (gerold) - - � - �

Totaal � � 9 � �2

Natuursteen

Het aantal verzamelde natuurstenen kan als hoog beschouwd worden, 
wanneer we het inventariserende karakter van onderzoek in ogenschouw 
nemen en bedenken dat het meeste materiaal uit slechts twee voor de helft 
onderzochte sporen afkomstig is. Het makkelijk voorhanden zijn van het 
natuursteen zal hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Vergelijkbare 
grote hoeveelheden zijn ook aangetroffen binnen een vinplaats terrein uit 
de midden-bronstijd tot vroege ijzertijd nabij Bennekom.�� Deze vindplaats 
lag weliswaar niet op een grindige ondergrond, steenmateriaal was wel in de 
nabijheid makkelijk te verkrijgen. 
   Een duidelijk in het oog springend aspect van het natuursteenmateriaal 
is het hoge aantal verbrande stukken. Hierin onderscheidt het natuursteen 
zich duidelijk van het vuursteen waar verbranding alleen bij een natuurlijk 
stuk grind voorkomt. Met name binnen de twee vermoedelijke silokuilen 
is het percentage verbrand materiaal hoog, bijna 90% voor silo S3.39 en 
73% voor silo S4.20 (zie tabel 5.3). Voor het overgrote deel gaat het bij deze 
verbrande stenen om fragmenten van keien. Dergelijke hoge percentages 
komen wel meer voor in laat-prehistorische nederzettingsterreinen en 
waarschijnlijk hebben deze keien als kookstenen gediend.�� Zandsteen en 
kwartsitische zandsteen zijn typische gesteentes die vaak met dit gebruik 
geassocieerd worden.��

Een substantieel aantal stenen bezit gebruikssporen en is als werktuig 
geïnterpreteerd (N=�0) (tabel 5.5). Gezien het sterk fragmentarische karakter 
van het steenmateriaal bleek het niet altijd mogelijk om met zekerheid te 
stellen dat stenen gebruikt waren of niet. Daarom zijn er nog eens zes als 
mogelijke werktuigen geïnterpreteerd. Onder de gebruikte stenen bevinden 
zich twee complete klopstenen en daarnaast enkele fragmenten van klop/
wrijfstenen, wrijfstenen en maalstenen. Onder de mogelijk gebruikte stenen 
bevinden zich fragmenten van één klopsteen, twee maalstenen en twee 
slijpstenen. De meeste werktuigen zijn van zandsteen en kwartsitische 
zandsteen gemaakt. Kwarts is alleen onder klopstenen herkend en het 
gabbro fragment heeft aan een maalsteen toebehoord. Op de drie tefriet 
brokken zijn geen sporen van gebruik herkend. Gezien het algemene 
gebruik van dit materiaal als maalsteen werktuig hebben vermoedelijk de 
drie brokken aan een maalsteen toebehoord. Of dit een loper of ligger is 
geweest kan niet bepaald worden.
   Sporen die duiden op een systematische bewerking van natuursteen en 
vervaardiging van werktuigen zijn niet aangetroffen binnen het materiaal. 
Deze afwezigheid is een veelvoorkomend aspect van prehistorische 
nederzettingen. Natuursteen – in de vorm van keien – werd over het 
algemeen ad-hoc gebruikt of onderging slechts een beperkt bewerkingspro-
ces, waarbij weinig afval werd geproduceerd.��

��  Knippenberg 2008.
��  Knippenberg 200�, 2008; Van den Broeke 200�.
��  Knippenberg 200�, 2008.
��  Zie bijvoorbeeld Knippenberg 2008 voor een korte discussie.

Tabel 5.4 
Aantal vuurstenen artefacten per context.
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Klop/wrijfsteen fragment - - - � � - - - 2

Klopsteen - - - 2 - � - - � �

Maalsteen fragment � - - - - - - - 2 �

Wrijfsteen fragment - - - - - � - - - �

Mogelijk klopsteenfragment - - - - - - - - � �

Mogelijk maalsteenfragment - - - - - - - - 2 2

Mogelijk slijpsteenfragment - - - - - 2 - - � �

Natuurlijke kei (gerold) - - - - 2 - - - - 2

Brok - - - - - � - � � �

Gebroken hoekige kei - - - - - - - - � �

Gebroken kei - � � � � �� � - 2� ��

Totaal � � � � � 2� � � �2 �9

Beschouwing en aanbevelingen

Ondanks dat het om een gering aantal stenen gaat, vormt met name 
natuursteen een substantieel onderdeel van de materiële nalatenschap van 
de prehistorische gebruikers en bewoners van het onderzochte terrein. 
Gebruikt steenmateriaal is in hoofdzaak in nederzettingssporen – zoals 
de vermoedelijke silokuilen – aangetroffen die met de bronstijd bewoning 
geassocieerd kunnen worden. Uit de graven en de andere sporen die tot het 
grafveld behoren, komt aanmerkelijk minder steenmateriaal. 
   Vuursteen laat een geheel andere verspreidingspatroon zien. Dit materiaal 
is nauwelijks in de grondsporen aangetroffen, hetgeen andermaal de 
datering van de sporen in de late prehistorie (bronstijd) - een tijdvak waarin 
vuursteen duidelijk aan belang inboet - onderbouwt. Het meeste vuursteen 
is afkomstig van de bouwvoor of de restanten van de oude bodem. Ondanks 
de afwezigheid van duidelijke typologische kenmerken, doet de aard van het 
merendeel van het materiaal een datering in het neolithicum suggereren. 
Een dergelijke datering komt dan weliswaar niet met de grondsporen 
overeen, echter eerdere oppervlakte karteringen hebben enkele typische 
neolithische stukken opgeleverd (met name pijlpunten). 

Gezien de moeilijk te duiden context (bouwvoor en oude bodem) van het 
merendeel van het vuursteen, zal tijdens een eventueel vervolgonder-
zoek de analyse van vuursteen een marginale rol spelen. Alleen wanneer 
substantiële aantallen in grondsporen zullen worden aangetroffen, is 
een systematische analyse inclusief gebruikssporenonderzoek zinvol. 
Het overige materiaal dient slechts op de aanwezigheid van typologisch 
interessante stukken gescreend te worden.

Onder het verzameld natuursteenmateriaal is een substantieel deel dat 
sporen van gebruik bezit, het gaat om bijna �5%. Een dergelijk percentage is 
hoog te noemen en komt niet veel voor.�� Het dient dan ook ter aanbeveling 
dat tijdens een eventuele vervolgfase van het archeologisch onderzoek 
hieraan extra aandacht wordt besteed door middel van gebruikssporenana-
lyse.    

�7  Knippenberg 200�a,b, 200�, 2008.

Tabel 5.5 
Aantal artefacten per steensoort.
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   Daarnaast biedt het feit dat enkele sporen bijzonder rijk aan 
steenmateriaal zijn aanvullende mogelijkheden. Een gedetailleerde 
vergelijking van dergelijke vondstrijke sporen zou ruimtelijke patronen aan 
het licht kunnen brengen wat betreft steengebruik en de eventuele ligging 
van bepaalde activiteitzones binnen een nederzetting. Tevens kunnen er 
bij de aanwezigheid van zekere tijdsdiepte wat betreft het gebruik van het 
terrein, mogelijk chronologische ontwikkelingen in steengebruik bestudeerd 
worden.��

Conclusie

Deze inventariserende analyse heeft aangetoond dat natuursteen een 
substantieel onderdeel van de materiële nalatenschap van de bronstijd 
bewoners vormde. Dit in tegenstelling tot vuursteen dat in veel kleinere 
getale is aangetroffen en dat in hoofdzaak waarschijnlijk ouder dateert 
(neolithisch). 
   De resultaten suggereren dat het aangetroffen steenmateriaal voor het 
merendeel lokaal, hetzij binnen het terrein zelf hetzij dicht in de buurt, 
verkregen is. De meeste natuurstenen deden vermoedelijk dienst als 
kookstenen. Daarnaast zijn er op een reeks stenen, merendeel fragmenten, 
sporen van gebruik aangetroffen. Deze vertonen een breed palet aan 
gebruikssporen. 
   Gezien deze positieve uitkomsten, dient het tot aanbeveling dat de analyse 
van natuursteen in een eventueel archeologisch vervolgonderzoek de nodige 
aandacht krijgt.

5.3.3 Metaal (L. Meurkens)

Het IVO heeft vier stukken metaal opgeleverd, twee van ijzer en twee van 
een koperlegering. De ijzeren objecten, twee niet-identificeerbare brokken, 
zijn afkomstig uit de afdekkende lagen en zijn vermoedelijk relatief recent.
   Bij de objecten van koperlegering gaat het om een fragment van een 
vermoedelijk Romeinse fibula, waarbij een klein deel van de beugel en een 
deel van de veerrol bewaard gebleven zijn. Het is niet mogelijk een nadere 
datering te geven. Het stuk is gevonden bij de aanleg van het vlak in put 3 
(vondstnr. 25).
   Het tweede object van koperlegering is gevonden bij het uitprepareren 
van de urn uit S05.48 (vondstnr. 76). Het gaat om een fragment van een 
plat langwerpig stuk metaal dat uitloopt in een punt. Het object is gebogen 
en poreus, waarschijnlijk omdat het meeverbrand is op de brandstapel. 
Mogelijk betreft het ook hier een fragment van een fibula.

5.3.4 Het menselijke botmateriaal (S. Baetsen)

Inleiding

Het onderzoek van het menselijk botmateriaal betreft de fysisch 
antropologische determinatie en analyse van verbrande botfragmenten uit 
zes graven. Daarnaast zijn ook vijf losse fragmenten bekeken. De in het PvE 
opgenomen vraagstellingen met betrekking tot de begravingen waren vrij 
algemeen:

Zijn er aanwijzingen voor grafvelden en houden ze verband met de 
aanwezige nederzettingsporen?
�8  Zie voor een vergelijkbare studie Knippenberg 2008.

Figuur 5.11 
Objecten van een koperlegering.
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Wat is de ouderdom en wat is van de grafmonumenten zelf nog aanwezig 
(bijzetting, grafgiften, randstructuren)?

Specifiek met betrekking tot de analyse van de crematieresten zijn een 
aantal aanvullende vragen geformuleerd, die in deze paragraaf beantwoord 
zullen worden. De vragen zijn als volgt:

Om hoeveel graven/individuen gaat het? 
Wat zijn de leeftijd en het geslacht van de begraven personen?
Valt met het onderzochte deel van het grafveld een schatting te maken van 
het totaal aantal te verwachten graven in de overige delen van het plangebied 
(de omvang van de populatie)?

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Ten eerste worden de bij het fysisch 
antropologisch onderzoek gehanteerde methoden en technieken besproken. 
Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd 
waaronder de hoeveelheid en kenmerken van het botmateriaal en de 
geslachts- en leeftijdsbepalingen. Ook zullen hier met een korte discussie de 
demografische aspecten van de resultaten besproken worden. De paragraaf 
wordt besloten met enige conclusies en antwoorden op de onderzoeksvra-
gen. Ook wordt een aanbeveling gedaan en wordt verantwoording gegeven 
met betrekking tot het soort onderzoek. 

Methoden en technieken

Het gebruik om de overledene te verbranden komt al voor sinds het 
mesolithicum en is in Noordwest-Europa vooral in de ijzertijd en Romeinse 
tijd de belangrijkste manier om de overledene te behandelen. Naast de 
analyse van de fysieke kenmerken van de overledene(n) wordt het verbrande 
menselijke bot in fysisch-antropologische deelonderzoeken beschreven met 
behulp van het gewicht, fragmentatie, verbrandingsgraad en inventarisatie 
van de botresten.�� Omdat deze materiaalcategorie gekenmerkt wordt door 
gefragmenteerde, vervormde en incomplete botfragmenten is het belangrijk 
rekening te houden met de (on)mogelijkheden en beperkingen van 
onderzoek aan crematieresten ten behoeve van demografische analyses. 

Gewicht

   De verbrande menselijke botfragmenten worden als geheel gewogen, 
dus inclusief de kleinste fragmenten, gruis en poeder, maar zonder andere 
materialen zoals dierlijke botresten, houtskool of aardewerk fragmenten. 
Na verdeling van de botfragmenten groter dan één centimeter over de 
verschillende inventarisatiecategorieën (lichaamsonderdelen) wordt ook daar 
het gewicht van genoteerd.

Fragmentatie

   De fragmentatie van verbrand bot kent verschillende oorzaken. 
Voorbeelden hiervan zijn de verbrandingstemperatuur, het verzamelen 
van de resten in een urn en processen van post-depositionele aard. De 
classificatie van de fragmentatie gebeurd in op grootte gebaseerde klassen. 
Een gebruikelijke indeling is om het botmateriaal te scheiden in fragmenten 
groter dan � cm en een residu kleiner dan één centimeter. Van dit residu 

�9  Smits 200�, 7-8.
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wordt, na controle op duidelijk herkenbare onderdelen, alleen het gewicht 
genoteerd. De grotere fragmenten worden gesplitst naar anatomisch 
(lichaam)onderdeel van het skelet. Per anatomisch onderdeel wordt het 
grootste fragment opgemeten met een schuifmaat, deze maat is bepalend 
voor de toewijzing in een fragmentatieklasse. Het opmeten van soms 
honderden fragmenten per onderdeel, om een gemiddelde te kunnen 
berekenen, is te arbeidsintensief.�0 Daarbij dient rekening gehouden te 
worden dat het gaat om de ‘post-excavation’ fragmentgrootte en niet om de 
afmetingen tijdens de depositie van het materiaal.��

   In tabel 5.6 staan de vijf klassen die gebruikt worden ter beschrijving van 
de fragmentgrootte. De fragmenten kleiner dan �,5 cm worden als zeer klein 
beschreven en de fragmenten groter dan 4,6 cm als zeer groot.��

categorie beschrijving centimeters

� zeer klein < - �,�

2 klein �,� - 2,�

� middel 2,� - �,�

� groot �,� - �,�

�-> zeer groot �,�- >

Verbrandingsgraad 

   De classificatie van de verbrandingsgraad is gebaseerd op verschillen in 
de kleur van het botoppervlak. Deze kleur is onder meer afhankelijk van de 
hoogte van de temperatuur tijdens, en de duur van het verbrandingspro-
ces. Daarnaast zijn ook de omstandigheden van het bot voor verbranding 
van invloed, zoals: een wisselend vetgehalte, vochtigheid, de aan- of 
afwezigheid van bloed en de porositeit van het beenmerg.�� Verschillen 
in deze omstandigheden kunnen resulteren in verschillen in de kleur van 
de botfragmenten. Ter classificatie van de kleuren bestaan verscheidene 
modellen. In de Verenigde Staten wordt vooral gebruik gemaakt van 
de Munsell Soil color charts en het CIELAB color system.�� Een kleur- en 
temperatuur indeling die gebruikelijk is in de West-Europese regio is die 
van Wahl en Holck.�� In tabel 5.7 staan de door hun voorgestelde zes fasen 
ter beschrijving van de verbrandingsgraad.

Verbrandingsgraad Kleur temperatuur in graden Celsius

0 = onverbrand lichtbruin  - 

� = zeer slecht verbrand donkerbruin < - 27�

2 = slecht verbrand zwart 27� - ��0

� = middelmatig verbrand grijs ��0 - ��0

� = goed verbrand krijtwit ��0 - 800

� = zeer goed verbrand oudwit 800 - >

Inventarisatie

   De grotere, herkenbare verbrande botfragmenten worden gesplitst over 
vijf inventarisatiecategorieën. Dit zijn de hersenschedel (neurocranium), 
aangezichtsschedel (viscerocranium), romp (axiaal), schachten van 
pijpbeenderen (diafysen) en de gewrichtsuiteinden (epifysen). Een 
inventarisatie van de aanwezige lichaamsdelen kan informatie opleveren 

�0  Smits 200�, �2.
��  McKinley �99�, ��2.
�2  Wahl �982, 29-��; Smits 200�, �2.
��  Devlin/Herrmann 2008, ��0-���, �2�.
��  Devlin/Herrmann 2008, ���-���.
��  Wahl �982, 28-29; Holck �98�, ���-���.

Tabel 5.6 
De classificatie van de grootste fragmentaf-
metingen in cm. 

Tabel 5.7 
De fasen in de verbrandingsgraad met de 
bijbehorende kleur van het bot en de tem-
peratuur.
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over de selectie van speciale skeletdelen, conserveringsverschillen en is van 
belang voor de determinatiemogelijkheden ter bepaling van geslacht en 
skeletleeftijd bij overlijden.�� 

Geslacht- en leeftijdsbepaling

   Ter bepaling van het geslacht wordt gebruik gemaakt van morfologische 
kenmerken van het bekken (pelvis) en de schedel (cranium) beschreven 
volgens Acsádi/Nemeskéri en de Workshop of Europeaan Anthropologists 
(WEA).�� Hierbij worden morfologische kenmerken aan het bekken en 
de schedel gescoord op een schaal van -2 (zeer vrouwelijk) tot +2 (zeer 
mannelijk). Wanneer de totaalscores van de kenmerken tussen de -0.75 tot 
-0.5 en + 0.5 tot +0.75 bedragen, of wanneer slechts een enkel kenmerk 
beoordeeld kan worden, moeten deze worden beschouwd als ‘waarschijnlijk’ 
vrouw (vrouw?) of ‘waarschijnlijk’ man (man?). Een totaalscore tussen -0.5 
en + 0.5 dienen als mogelijk (man?? Of vrouw??) te worden beoordeeld.�� 
Ook de robuustheid van sommige botonderdelen kan een indicatie geven 
voor het geslacht. Bijvoorbeeld de gedeelten op het bot waar zich de spier-
aanhechtingen bevinden.
   Voor de beoordeling van de skeletleeftijd worden verschillende methoden 
gebruikt om tot een conclusie te komen. Voor volwassen individuen wordt 
bij voorkeur de skeletleeftijd bij overlijden berekend met behulp van 
verandering van de articulerende oppervlakken aan beide schaambeenderen 
(facies symphysialis os pubis), de mate van porositeit in het proximale 
gewrichtsuiteinde van opperarm en dijbeen, en de schedelnaadvergroei-
ing aan de binnenzijde van de schedel (endocraniale sutuurobliteratie). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaarden volgens Nemeskéri/
Harsányi/Ascádi, Ascádi/Nemeskéri, Sjøvold, en de W.E.A.�� Wanneer 
deze kenmerken afwezig zijn, of niet eenduidig beoordeelbaar, bestaat 
de mogelijkheid om met behulp van veranderingen in het oorvormige 
(auriculaire) gewrichtsvlak tussen bekken en heiligbeen (sacrum) een 
skeletleeftijd te bepalen.�0 
   Bij leeftijdsgebonden botveranderingen zal de nauwkeurigheid toenemen 
naarmate meer kenmerken beoordeeld kunnen worden. Bij verbrand bot 
is door de fragmentatie en onvolledigheid van het materiaal meestal alleen 
maar een grove leeftijdschatting mogelijk gebaseerd op één kenmerk. De 
meest kwetsbare delen aan bijvoorbeeld het bekken of de gewrichtuitein-
den zijn in de meeste gevallen afwezig of zo sterk gefragmenteerd dat 
een betrouwbare determinatie niet mogelijk is. Omdat tussen de meeste 
crematieresten wel vaak schedeldakfragmenten worden aangetroffen wordt 
ook de schedelnaadvergroeiing aan de buitenkant van die fragmenten 
gebruikt om een ruwe leeftijdschatting te geven.��

Resultaten en discussie

Inventarisatie van de hoeveelheid verbrand bot in gewicht. 
   In tabel 5.8 wordt een overzicht gegeven van het totale gewicht aan 
verbrand menselijk bot. Het gaat om 27 vondstnummers uit tien sporen 

��  Smits 200�, ��.
�7  Acsádi/Nemeskéri �970; Workshop of European Anthropologists �980.
�8  Brinkkemper et al. �998, §�.�.�0.�.
�9  Nemeskéri/Harsányi/Ascádi �9�0; Ascádi/Nemeskéri �970; Sjøvold �97�; Workshop of Euro-

pean Anthropologists �980.
�0  Lovejoy/Meindl/Pryzbeck/Mensfort �98�.
��  Vallois �9�7, �02-�0�; Rösing �977, �0; Hermann et al. �990, �7.
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die ter determinatie zijn aangeboden. Over het verbrande botmateriaal uit 
drie sporen (S03.37, S04.20 en S05.5020) is geen uitspraak mogelijk of het 
om menselijk of dierlijk bot gaat. In één geval S03.26 lijkt het verbrande 
fragmentje gezien de dunne botwand en open mergholte meer dierlijk dan 
menselijk. De fragmenten uit S03.�4, S03.20, S05.�2, S05.�6, S05.47 en 
S05.48 bestaan met zekerheid voor het grootste deel uit verbrand menselijk 
bot. Tussen de menselijke botfragmenten uit S03.20 en S05.48 bevinden 
zich enkele mogelijke fragmenten dierlijk bot.

put vlak vak segment spoor vondstnr vulling dierlijk Gewicht in gram

� � �� �7 nee ���

� � � 20 20 � ja? �29

� � 2 20 2�-I � ja? �0�

� � 2 20 2�-II � ja? 2��

� � 2� �9 ja? <�

� � �7 2� indet <�

� � � 20 �� � indet <�

� � �2 �� nee ��2

� � �2 �� nee �

� � �2 �7 nee 2�

� � 2 �2 �� � nee 2

� � � �� �� nee �8

� � � �� �� � nee �

� � 7 �7 �� nee �

� � � �7 �8 � nee 70

� � � �7 �9 � nee �2

� � �7 �9 nee �7�

� � � �8 �� � nee 29

� � � �8 �7 � nee �7

� � � �8 �0 � nee �

� � 2 �8 70 2 nee 29

� � 2 �8 7� 2 ja? ��8

� � 2 �8 72 2 ja? ��7

� � 2 �8 7� 2 nee �2

� � 2 �8 79 2 nee �02

� � 7 �020 �8 indet �

� � 7 �020 �2 indet <�

In zes sporen is verbrand menselijk botmateriaal aangetroffen in wisselende 
hoeveelheden per vondstnummer (tabel 5.9) . Gelet op de context (kuilen 
en een urn) en de aanwezigheid van menselijke botfragmenten, hoewel in 
geringe hoeveelheden, kunnen we dus spreken van graven. 
   Uit het onderzoek naar de aanwezige skeletonderdelen per vondstnummer 
uit S05.48 blijkt dat het grootste deel van de craniumfragmenten onderin 
de urn zijn aangetroffen en dat er zich verhoudingsgewijs meer axiale 
fragmenten in de bovenste helft van urn bevinden. Of er sprake is van een 
doelbewuste indeling in de bijzetting van de fragmenten in de urn kan op 
basis van deze ene waarneming echter niet bewezen worden. 
   Onder ‘normale’ omstandigheden is het gebruikelijk dat het gewicht van 
de aangetroffen en geborgen botfragmenten lager ligt dan oorspronkelijk 
overblijft na verbranding.�� Oorspronkelijk kan het gemiddelde gewicht, 
van het verbrande bot van een volwassen persoon, na verbranding 2000 gr 
of meer bedragen.�� Een grote variatie hierin is mogelijk met hoeveelheden 
tussen circa �500 gr en 2700 gr.�� Deze grote spreiding is niet opmerkelijk 

�2  Smits 200�, �0.
��  Wahl 2008, ��9.
��  Smits/Hiddink 200�, ��0-���; Smits 200�,�0-��.

Tabel 5.8 
Overzicht vondstnummers met verbrand bot.
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aangezien bijvoorbeeld het skelet van een vrouw gemiddeld lichter is dan 
dat van een man. Recente onderzoeken ter referentie leveren uiteenlopende 
resultaten op voor het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen maar 
als gemiddelde voor vrouwen wordt circa �500 gr, en voor mannen 2000 
gr verondersteld.�� Volgens Smits hangt het potentiële gewicht af van onder 
meer geslacht, lichaamslengte, leeftijd en daaraan gerelateerde ziektes zoals 
osteoporose.�� De demografische kenmerken van de betrokken persoon zijn 
dus van grote invloed op het oorspronkelijke gewicht aan bot.

Te Rhenen-Larikshof is het totaalgewicht van de aangetroffen verbrande 
menselijke botfragmenten uit de sporen die als graf worden beschouwd laag 
(tabel 5.�0). Het totaal gewicht bedraagt alleen in het geval van S05.48 meer 
dan �000 gr. In drie gevallen (S03.�4, S05.�2 en S05.�6) is minder dan 200 
gr overgebleven voor analyse. 
   Per graf is het percentage verbrand menselijk bot, groter dan één cm, 
berekend dat gedetermineerd is (tabel 5.�0). Dat wil zeggen hoeveel 
fragmenten toegewezen zijn aan de vijf inventarisatiecategorieën. Het 
dierlijk bot wordt hierbij niet meer in het totale gewicht opgenomen en 
verder buiten beschouwing gelaten. Uit S05.�6 blijkt meer dan driekwart 
van het verbrande bot identificeerbaar. In gewicht blijkt dit echter maar 
34 gr te zijn. Een hoog percentage determineerbaar zegt dus niet direct 
iets over de hoeveelheid determineerbaar bot. Wel lijkt het percentage 
determineerbare fragmenten uit de urnbegraving van S05.48 hoger 
dan in de andere graven. Een resultaat dat al vaker is waargenomen en 
veroorzaakt lijkt te worden door de beschermende functie van een container 
van aardewerk, waardoor de fragmentatie van de botfragmenten positief 
beïnvloed wordt.�� Er blijven dus meer grotere, goed herkenbare fragmenten 
over.
   In drie graven (S03.�4, S03.20 en S05.�2) blijkt iets meer dan een 
derde aan herkenbare botfragmenten aanwezig. Dat is vergelijkbaar met 

��  Smits/Hiddink 200�, ��0-���; Smits 200�,�0-��.
��  Smits 200�, ��.
�7  McKinley �99�, ��0-���.

put spoor
Vondst
nummer

opm. context
Neuro
cranium

Viscero
cranium

axiaal diafyse epifyse
niet
det.

Fractie 
>10mm

Fractie < 
10mm

gewicht 
totaal

� �� �7 7 � 8 2� � � �� �9 ���

� 20 20 9 2 �� 29 2 � �9 70 �29

� 20 2�-I � � �� � � �2 �9 �0�

� 20 2�-II � � 9 8� � � �07 ��7 2��

� �2 �� 28 2 9 � �0 72 ��2

� �2 �� � � � �

� �2 �7 zeefresidu grafkuil � 2 8 �� �2 2�

� �2 �� zeefresidu grafkuil 2 2

� �� �� � 2� 2 �2 � �8

� �� �� zeefresidu grafkuil 2 2 � �

� �7 �� � �

� �7 �8 9 � �� �� 2� 70

� �7 �9 zeefresidu grafkuil � � 2 8 �� �8 �2

� �8 �� boven (uit?) urn � 2 �� � � 22 7 29

� �8 �7 zeefresidu grafkuil � � 2 �� �7

� �8 �0 zeefresidu grafkuil 0 � �

� �8 70 zeefresidu boven urn (op deksel) 2 � � 2 8 2� 29

� �8 7� onderuit urn ��9 �� �0 ��� � 27 ��� 2�2 ��8

� �8 72 bovenuit urn (uit de deksel) 28 99 ��� 9 2� �07 2�0 ��7

� �8 7� boven urn (op de deksel) 2 � 2 7 � �2

� �8 79 zeefresidu onderuit urn 2 2 � 7 9� �02

Tabel 5.9 
Overzicht vondstnummer met menselijk bot 
en de aanwezige skeletonderdelen.
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bijvoorbeeld de crematiegrafvelden te Weert waar percentages gevonden zijn 
tussen de 32 en 38% maar lager dan de percentages (46-53%) te Nederweert-
Roskamp.�� Om deze verschillen als significant te veronderstellen is 
lastig. Een belangrijke factor voor de determineerbaarheid van een 
fragment is de grootte of fragmentatie. Deze zal in de volgende paragraaf 
behandeld worden. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden dat er 
verschillende methoden gebruikt worden te berekening van de percentages. 
Verplichte standaardisering van de methodieken kan de betrouwbaarheid en 
mogelijkheden ter vergelijking positief beïnvloeden.

put spoor
neuro
cranium

viscero
cranium

axiaal diafyse epifyse
niet 
det.

fractie
>10mm

factie
<10mm

totaal
gewicht 

percentage
determineerbaar

� �� 7 � 8 2� � � �� �9 ��� �7%

� 20 �� � 2� ��7 � �� 208 28� �9� �9%

� �2 29 � �7 � �2 89 ��� ��%

� �� 8 2� 2 �� 7 �� 78%

� �7 2� � 9 9� 2 2 ��� ��� 27� �8%

� �8 �97 �� ��� ��� �� �� 7�9 ��� ���0 �0%

Er bestaan kengetallen voor een representatieve onderlinge verhouding 
waarin verbrande menselijke botfragmenten teruggevonden kunnen 
worden. Gebaseerd op verhoudingen van het complete onverbrande 
skelet worden verhoudingen verondersteld van �6 tot �8% aan neuro- en 
viscerocraniale delen, 2� tot 23 % aan axiale fragmenten en 50 tot 59% aan 
diafyse en epifyse fragmenten.�� Dit komt in redelijke mate overeen met de 
verhoudingen aangetroffen voor de botfragmenten van de individuen uit 
S03.�4, S03.20 en S05.�6. 
Van de beschikbare verbrande menselijke botfragmenten uit S05.�2 is 
opmerkelijk dat er meer neurocraniale fragmenten aanwezig zijn dan 
diafyse fragmenten. Voor de fragmenten uit S05.48 ligt het gewicht van 
deze skeletonderdelen bijna gelijk. In S05. 47 zijn verhoudingsgewijs erg 
weinig axiale fragmenten aangetroffen. Omdat de deposities niet meer 
in hun oorspronkelijke gewicht zijn aangetroffen is het onduidelijk of de 
verhoudingen wel in de juiste proporties zijn vertegenwoordigd. In ieder 
geval zijn voor deze personen wel botfragmenten aanwezig in bijna alle 
inventarisatiecategorieën.

De fragmentatie van het verbrande bot

   Een overzicht van de maximale grootte van de verbrande menselijke 
botfragmenten wordt gepresenteerd in tabel 5.��. Opmerkelijk zijn de ‘zeer 
grote’ fragmenten uit S05.48. Zoals in de vorige paragraaf al vermeld is, 
is het verband met de beschermende, aardewerken container aannemelijk. 
In het merendeel van de sporen (S03.�4, S03.20, S05.�6 en S 05.47) zijn 
de fragmenten van de diafyse (beenschacht) het grootst. Opvallend is de 
zeer hoge fragmentatiegraad van de viscerocraniale fragmenten in S05.48. 
De oorzaak hiervoor is de aanwezigheid van een 8,2 cm groot fragment 
van de linker zijde van de mandibula (onderkaak) in dit graf (figuur 5.�2). 
De fragmenten uit Rhenen-Larikshof blijken van vergelijkbare grootte met 
bijvoorbeeld de vindplaatsen Roermond-Musschenberg en Valkenburg-
Marktveld.�0 De enige uitzondering zijn de ‘zeer grote’ fragmenten uit 
S05.48.

�8  Smits/Hiddink 200�, ��2; Smits/Hiddink 200�, 2�.
�9  McKinley �989, �8; Smits 200�, �2-��.
�0  Schabbink/Tol 2000,��-��; Tol 2000, �27-�29, ��7; Smits 200�, �0-��, �9�-20�.

Tabel 5.10 
Overzicht spoornummers (graven) 
met totaal gewicht aan menselijk bot, 
aanwezige skeletonderdelen en per-
centage determineerbaar.
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Verschillende gebeurtenissen zijn van invloed op de uiteindelijke 
fragmentatie van het verbrande menselijke bot. Bijvoorbeeld de manier 
waarop het vuur geblust wordt (met water of zand), de wijze van verzamelen 
(vóór of na afkoeling), de bijzetting in een container of los in een kuil, de 
robuustheid van het skelet, de structuur van het botweefsel zelf en de post-
depositionele processen zoals bioturbatie, erosie en het opgraven zelf.�� Het 
is niet duidelijk in hoeverre elke gebeurtenis invloed heeft gehad op het 
botmateriaal van Rhenen-Larikshof. 

De verbrandingsgraad

De verbrandingsgraad zoals die voor menselijk bot beoordeeld kan worden 
is weergegeven in tabel 5.��. Deze verbrandingsgraad is uitsluitend van 
toepassing op het menselijke bot. Uit de zwarte oud witte kleur van bijna 
alle fragmenten blijkt dat de temperatuur bij de verbranding is opgelopen 
tot boven de 800° Celsius. Dat betekent een vrij contante wijze van 
verbranding die te classificeren is als zeer goed.
   De verbrandingsgraad kan onder meer als maat gebruikt worden om vast 
te stellen wat de zorgvuldigheid is geweest waarmee de uitvoering van de 
crematie heeft plaatsgevonden.�� Te Rhenen-Larikshof zijn de aangetroffen 
fragmenten uit de graven egaal van kleur. Er lijken dus geen fragmenten 
tijdens het verbrandingsproces terecht gekomen te zijn aan de, minder 
hete, rand van de brandstapel. Het is niet ongebruikelijk dat botfragmenten 
tijdens het verbrandingsproces terecht komen op plaatsen waar de hitte-
intensiteit hoger of juist lager lag.�� Omdat niet al het verbrande menselijke 
bot beoordeeld kan worden valt deze mogelijkheid niet uit te sluiten. Het 
minder goed verbrande materiaal kan bijvoorbeeld, al dan niet opzettelijk, 
niet verzameld zijn.

��  McKinley �99�, ��9-��2; Smits/Hiddink 200�, ���; Smits 200�, ��-�2.
�2  Smits/Hiddink 200�, ���.
��  Smits 200�, ��.

Figuur 5.12 
Mandibula fragment met sporen van abces uit 
S0�.�8 (schaal �:2).

put spoor neurocranium viscerocranium axiaal diafyse epifyse niet determineerbaar gemiddelde
Verbrandings 

graad

� �2 � 2 � � 2,� �

� �� � 2 2 � 2 2 2,� �

� �� 2 � � � �

� 20 � � � 7 2 � �,� �

� �7 � � � � � � �,2 �

� �8 � 8 � � � � �,� �

Tabel 5.11 
Overzicht van de fragmentatiegraad en 
verbrandingsgraad.
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Aantal individuen en demografische kenmerken

Bij de verdeling van de botfragmenten over de verschillende inventarisatie-
categorieën is gelet op de aanwezigheid van meerdere dezelfde lichaamson-
derdelen (tabellen 5.9 en 5.�0). Ook is rekening gehouden met fragmenten 
uit hetzelfde spoor die door hun bouw en/of afmeting onmogelijk van één 
persoon afkomstig kunnen zijn. De fragmenten uit alle zes graven geven 
echter geen aanwijzingen voor de bijzetting van meer dan één individu per 
graf. Het verbrande menselijke bot vertegenwoordigt dus maximaal zes 
individuen. 

put spoor kenmerken leeftijd conclusie kenmerken geslacht robrusticiteit conclusie

� �� suturen �0-�0 �0-�0 indet robuust man??

� 20 suturen �0-�0 �0-�0 indet robuust man??

� �2 suturen 20-�0 20-�0 processus mastoideus -1,
crista supramastoidea -1

indet vrouw?

� �� suturen 20-�0 20-�0 indet graciel vrouw??

� �7 suturen spits, puntig
jong volwassenen 20-�0

20-�0 arcus superciliaris -1 graciel vrouw?

� �8 facies auricularis �0-��
suturen 20-�0 

�0-�� processus mastoideus –1
protuberantia occipitalis externa –1
planum nuchae –1
os zygomaticum –2
processus zygomaticus-temporalis -1

graciel vrouw

Voor alle individuen is getracht het geslacht te bepalen (tabel 5.�2). Een 
aantal geslachtsonderscheidende kenmerken aan het cranium is bij drie 
personen te beoordelen. Robrusticiteit is bij vijf individuen inspecteerbaar. 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over geslachtskenmerken aan de pelvis. 
De determinatie resulteert in één vrouw (S05.48), twee waarschijnlijke 
vrouwen (S05.�2 en S05.47), één mogelijke vrouw (S05.�6) en twee 
mogelijke mannen (S03.�4 en S03.20).
   Bij (goed) verbrande individuen zijn er slechts beperkte mogelijkheden 
om de leeftijd bij overlijden te bepalen (tabel 5.�2). Op basis van de vorm en 
sluiting van verschillende trajecten van de craniale suturen (schedelnaden) 
is alleen een leeftijd vast te stellen die binnen marges van 20 of soms wel 30 

Tabel 5.12 
Overzicht leeftijd en geslacht.

Figuur 5.13 
Gewrichtsvlak tussen sacrum en pelvis van 
individu uit S0�.�8 (schaal �:2).
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jaar vallen. Deze marges kunnen in enkele gevallen worden verkleind met 
behulp van de beoordeling van het gewrichtsvlak tussen sacrum (heiligbeen) 
en pelvis (bekken). Te Rhenen-Larikshof is dat bij het individu uit S05.48 
toegepast (figuur 5.�3). 

Gebaseerd op de voorgaande beschreven beoordelingen ligt de leeftijd van 
beide ‘mogelijke’ mannen (S03.�4 en S03.20) tussen de 30 en 50 jaar. De 
‘mogelijke’ vrouw uit spoor S05.�6 en de ‘waarschijnlijke’ vrouw uit spoor 
S05.�2 zijn tussen de 20 en 40 jaar oud geworden. De ‘waarschijnlijke’ 
vrouw uit spoor S05.47 wordt op basis van de spitse en scherpe vormen 
van de suturen iets jonger geschat en zal tussen haar 20e  en 30e jaar zijn 
overleden. Ten slotte, de vrouw die in een urn (S05.48) is bijgezet lijkt 
tussen haar 30e en 34e jaar gestorven te zijn.
   In de zes onderzochte graven is geen bot aangetroffen van niet-volwassen 
individuen. De sterfteleeftijden die berekend zijn, zijn niet ongewoon voor 
deze periode.�� 
Omdat er geen bruikbare, meetbare botfragmenten aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld het complete proximale gewricht van een spaakbeen (radius), is 
niet mogelijk om de lichaamslengte te berekenen.
   Botveranderingen als gevolg van ziektes, ongevallen of geweld zijn 
niet waargenomen (tabel 5.�3). Wel zijn degeneratieve botveranderingen 
waargenomen in de wervelkolom bij de 30 tot 50 jarige mogelijke man 
uit spoor S03.�4. Degeneratieve botveranderingen in de wervelkolom 
zijn op deze leeftijd en in deze periode gebruikelijk.�� Een opmerkelijke 
anatomische variant is zichtbaar bij de 30 tot 34 jaar oude vrouw uit spoor 
S05.48 (figuur 5.�4). Het gaat hier om een exostose op de rechter humerus 

(opperarm), ook wel supratrochlear spur genoemd.�� Dit puntige, driehoekige 
uitsteeksel kan pijnlijk zijn maar levert geen ernstige beperkingen in de 
mobiliteit van de arm op.

put spoor leeftijd geslacht pathologie/anomalie

� �� �0-�0 man?? lichte botreactie rand wervellichaam, beginnende DDD

� �8 �0-�� vrouw exostose rechter humerus (supratrochlear spur)

Op demografisch niveau kunnen door het geringe aantal kenmerken en 
personen geen populatiespecifieke eigenschappen gesuggereerd worden.

��  Zie bijvoorbeeld Schabbink/Tol 2000; Tol 2000; Verhelst/Baetsen 2008.
��  Zie bijvoorbeeld Schabbink/Tol 2000; Tol 2000; Verhelst/Baetsen 2008.
��  Mann/Hunt 200�, ���-���.

Figuur 5.14 
Supratrochlear spur op humerus uit S0�.�8
 (schaal �:2).

Tabel 5.13 
Overzicht pathologie en anomalie.
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Conclusies

De verbrande botfragmenten uit tien sporen en totaal 27 vondstnummers 
afkomstig uit Rhenen-Larikshof representeren minimaal zes volwassen 
menselijke individuen. Het gaat daarbij steeds om een enkelvoudige 
bijzetting in één graf (S03.�4, S03.20, S05.�2, S05.�6, S05.47 en S05.48). 
Het materiaal uit de overige sporen duidt niet direct op menselijke graven 
gezien het ontbreken van determineerbare menselijke botfragmenten. 
Het kan niet helemaal uitgesloten worden dat het oorspronkelijk wel om 
menselijke graven heeft gehandeld. Gezien de geringe hoeveelheden bot is 
het echter aannemelijker dat het bij de overige sporen om post-depositioneel 
verspreide botfragmenten gaat. De aanwezigheid van een grafveld  is met 
deze zes graven duidelijk aangetoond.
   Een determinatie van leeftijd en geslacht is voor alle individuen uit de 
graven, in meer of minder betrouwbare mate, mogelijk. De demografische 
kenmerken lijken gebruikelijk voor deze periode maar zijn vanwege de 
geringe aantallen niet geheel representatief te noemen.
Alle lichaamsonderdelen lijken te zijn vertegenwoordigd in de graven 
hoewel de inhoud van de graven niet compleet zijn.
   De verbrande botfragmenten zijn egaal oud-wit van kleur. Dat betekent 
een zeer goede verbranding met een temperatuur boven de 800° Celsius.
   Door de aanwezigheid van slechts zes graven en een incompleet deel 
van de oorspronkelijke verbrande menselijke botfragmenten kunnen 
de onderzochte kenmerken niet als representatief voor de bijbehorende 
gemeenschap verondersteld worden. Daarnaast valt geen schatting te maken 
van de te verwachten graven in het overige deel van het plangebied of de 
omvang van de populatie. 

Verantwoording en aanbeveling

De resultaten van het onderzoek aan de verbrande menselijke 
botfragmenten zijn in dit onderzoek vergeleken met vindplaatsen 
uit verschillende perioden en zijn tevens door andere onderzoekers 
geanalyseerd. Echter wel met dezelfde methodieken. Toch kan dit 
verschillen veroorzaken in de resultaten. Daarbij komt dat er rekening 
gehouden moet worden met verschillende perioden van gebruik van een 
grafveld en een veelzijdigheid in graftypen. Dat wil zeggen verschillen 
tussen verbrande botfragmenten die zijn bijgezet samen of los van de brand-
stapelresten, in een urn, met een doek of los op het oppervlak of in kuiltjes. 
Dat dit gevolgen heeft voor onder meer de fragmentatie en daardoor ook de 
herkenbaarheid van individuele kenmerken is onomstotelijk aangetoond.�� 
   Omdat ook mogelijke dierlijke botfragmenten aanwezig zijn in de 
crematiegraven wordt de aanbeveling gedaan deze aan een archeozoöloog 
ter determinatie voor te leggen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld het soort 
vastgesteld worden.

5.3.5 Het dierlijke botmateriaal (I.M.M. van der Jagt)

Het verbrande bot uit de graven S03.20 en S05.48 is op aanbeveling van 
de fysisch antropoloog (zie hoofdstuk 5.3.4) nagekeken op dierlijk bot. 
Het materiaal is uitgezocht op het archeozoölogisch laboratorium van de 
Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Er konden echter geen 
eenduidige fragmenten dierlijk bot geïdentificeerd worden. 

�7 Smits 200�, �8-��.
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5.3.6 Archeobotanisch onderzoek (W.J. Kuijper)

Ten behoeve van een waarderend archeobotanisch onderzoek is bij het 
IVO één monster genomen (S03.39). Het monster is genomen op de 
houtskoolsrijke bodem van een vermoedelijke silokuil uit de midden- of late 
bronstijd. Gezien de vermoedelijke functie van deze kuil als opslagplaats 
voor graan en de houtskoolrijke laag op de bodem van deze kuil werd dit 
een geschikte plek voor bemonstering geacht te zijn. 
   Op het botanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie van de 
Universiteit Leiden is 5 liter zand gezeefd over een zeef met mazen van 
0,5 mm. Met deze maaswijdte worden de meeste verkoolde zaden (of 
fragmenten daarvan) opgevangen, wat voor een waardering in principe 
voldoende is. Het residu leverde naast veel grof zand en grind, honderden 
fragmentjes houtskool op en � verkoolde korrel van Emmertarwe (Triticum 

dicoccum). Dit is één van de bekendste tarwesoorten uit de Nederlandse 
prehistorie. 
   Onverkoolde botanische resten zijn niet bewaard gebleven. De kans is 
klein dat dergelijke resten bij een eventueel vervolgonderzoek wel gevonden 
worden, tenzij er sporen aanwezig zijn die tot onder de grondwaterspie-
gel uitgegraven zijn. Verkoold botanisch materiaal is daarentegen wel 
aanwezig. Een uitgebreid monsterprogramma bij een eventueel vervolgon-
derzoek zou meer informatie over de voedseleconomie in laat-prehistorische 
nederzettingen kunnen verschaffen.
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6 Conclusie en beantwoording van de onderzoeksvragen

Het proefsleuvenonderzoek in het uitbreidingsgebied van de begraafplaats 
Larikshof heeft een grote hoeveelheid sporen uit de periode midden-
bronstijd tot en met de ijzertijd opgeleverd. Het gaat daarbij om een 
urnenveld uit de vroege ijzertijd en nederzettingssporen uit de midden-
bronstijd tot en met de ijzertijd. Het is mogelijk dat een deel van de neder-
zettingssporen gelijktijdig is met het urnenveld, wat goede mogelijkheden 
biedt om de relatie tussen bewoning en begraving te bestuderen. Dit is één 
van de aandachtspunten in recent onderzoek naar de late prehistorie. 
   Afgezien daarvan is de aanwezigheid van een uitgestrekt urnenveld met 
een minimale lengte van �00 meter redelijk uniek te noemen voor deze 
streken. In de directe omgeving kan alleen het urnenveld op de Koerheuvel 
bij Rhenen genoemd worden, alhoewel hier geen duidelijke kringgreppels 
zoals op de Larikshof gevonden zijn.�� Daarnaast zijn er vele losse 
meldingen van urnen bekend, onder andere uit (oudere?) grafheuvels op de 
stuwwal.�� Het dichtstbijzijnde vergelijkbare urnenveld met kringgreppels 
moet gezocht worden bij Bennekom.�0

Wat betreft de resten van nederzettingen sluiten de aangetroffen sporen 
goed aan op de sporen die gevonden zijn bij de opgravingen te Remmerden. 
De sporen wijzen op de aanwezigheid van één of meerdere erven met 
huisplattegrond en bijgebouwen uit de midden-bronstijd. De nederzettings-
sporen bij de Larikshof lijken eens te meer te bevestigen dat sporen uit 
deze periode op een uitgestrekt areaal van de sandr-vlakte verwacht kunnen 
worden. 

De in het Programma van Eisen opgestelde vraagstellingen kunnen als volgt 
beantwoord worden: 

Wat is de ouderdom, aard, verspreiding en (geschatte) omvang van de aanwezige 

archeologische resten? Op welke wijze zijn de archeologische resten te plaatsen in 

een breder landschappelijk kader? 

Het IVO heeft archeologische resten uit verschillende periodes opgeleverd. 
Het gaat om een urnenveld uit de vroege ijzertijd en nederzettingssporen 
uit de midden-bronstijd en late bronstijd/ijzertijd. Het urnenveld bestaat 
uit twee stroken met kringgreppels, gescheiden door een lege zone. Binnen 
de kringgreppels bevond zich in een aantal gevallen het zwaar beschadigde 
restant van een urn met crematieresten. Tussen de greppels werden 
daarnaast ook her en der ‘losse’ crematiegraven gevonden. Het binnen het 
plangebied gelegen deel van het urnenveld heeft een omvang van ongeveer 
� hectare. 
   Voor aanvang van het onderzoek was al bekend dat zich in het plangebied 
een verploegde grafheuvel bevond. Deze is onderzocht door middel van een 
proefsleuf, waardoor de interpretatie als door mensen gemaakte (graf)heuvel 
bevestigd kon worden. Er resteerde niets meer van het heuvellichaam, maar 
wel werd een vierkante kringgreppel gedocumenteerd. Op basis van de vorm 

�8  Van Heeringen �999.
�9  Van Heeringen �999.
70  Bursch �9��.
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van de greppel wordt voorlopig een datering in de vroege of midden-ijzertijd 
aangehouden.
   De nederzettingssporen bevinden zich grotendeels ten noorden van het 
urnenveld en beslaan eigenlijk het resterende deel van het plangebied met 
uitzondering van de meest noordoostelijk punt, waar geen grondsporen 
werden aangetroffen. De nederzettingssporen lijken te bestaan uit 
verschillende kleine clusters, die vermoedelijk verschillende huisplaatsen 
vertegenwoordigen. Weinig sporen konden direct gedateerd worden, maar 
het is duidelijk dat er verschillende periodes vertegenwoordigd zijn. Enkele 
scherven Hilversum-aardewerk uit een kuil lijken er vooralsnog op te wijzen 
dat de bewoning begint in de midden-bronstijd A (�800-�500 v.Chr.). 
Overig vondstmateriaal dateert in de midden-bronstijd, de late bronstijd en 
mogelijk ook de ijzertijd.
   In landschappelijk opzicht bevinden de sporen zich op de sandr-vlakte aan 
de voet van de stuwwal. 

Wat zijn de verbanden tussen het nederzettingsterrein ten zuiden van het 

plangebied en de archeologische resten die tijdens dit onderzoek worden 

aangetroffen (in tijd en ruimte)?

Een deel van de nederzettingssporen die bij het IVO zijn aangetroffen 
dateren uit de midden-bronstijd en zijn daarmee gelijktijdig met de neder-
zettingssporen, die ten zuiden van het onderzoeksgebied bij het industrie-
terrein Remmerden zijn gevonden. Het geheel wijst op een intensieve 
bewoning van de sandr-vlakte in de midden-bronstijd. De nederzettings-
sporen in het plangebied en bij het industrieterrein Remmerden worden 
van elkaar gescheiden door een diep droogdal. Dergelijke droogdalen 
doorsnijden de sandr-vlakte bij Rhenen en omgeving op meerdere locaties.

Zijn er aanwijzingen voor grafvelden en houden deze verband met de aanwezige 

nederzettingssporen? Wat is de ouderdom van de grafvelden en wat is van de 

grafmonumenten zelf nog aanwezig (bijzetting, grafgiften, randstructuren)?

Bij het IVO zijn resten van een urnenveld uit de vroege ijzertijd en 
- ten noorden van het urnenveld - een losse grafheuvel uit de vroege of 
midden-ijzertijd gevonden. Noch bij het urnenveld, noch bij de losse 
grafheuvel in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied zijn resten 
van een heuvellichaam gevonden. Uit bestudering van de profielen kon 
worden opgemaakt dat deze er oorspronkelijk wel gelegen hebben. Het 
bodemprofiel was juist op deze locaties veel beter bewaard gebleven dan in 
het overige deel van het plangebied. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen 
met de oorspronkelijke aanwezigheid van ophogingen die het bodemprofiel 
beschermden tegen verstorende factoren zoals ploegen. 
   De aangetroffen resten bestaan uit de kringgreppels die om de grafheuvels 
waren gegraven, soms geassocieerd met een zwaar beschadigde urn met 
crematieresten. Buiten de kringgreppels werden ook enkele losse urnen met 
crematieresten gevonden. Ook deze waren, één exemplaar uitgezonderd, 
zwaar beschadigd. 
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   Zowel het urnenveld als de losse grafheuvel dateren uit de ijzertijd 
(respectievelijk vroege ijzertijd en vroege/midden-ijzertijd). Een deel van de 
aangetroffen nederzettingssporen is op basis van de zeer kleine hoeveelheid 
geassocieerd aardewerk niet nader te dateren dan late bronstijd / ijzertijd. 
Het is dus zeer goed mogelijk dat een deel van de nederzettingssporen 
gelijktijdig is met het urnenveld en de grafheuvel. 

Zijn er, gegeven de aanwezigheid van Celtic Fields in de omgeving, aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van opgeworpen dammetjes uit de (ijzertijd)/Romeinse tijd 

en/of oude akkerlagen uit de prehistorie? 

Er zijn geen resten van Celtic fields waargenomen, noch in de vorm van 
aarden wallen, noch in de vorm van oude akkerlagen. Er kan op basis van 
het IVO zelfs gesteld worden dat de melding van een Celtic field (Archis 
waarnemingsnr. 2688�) in en vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied in 
feite betrekking heeft op het urnenveld en niet op een Celtic field.

Zijn er ook archeologische resten uit historische perioden aanwezig (Romeinse 

tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd)? Wat is de kwaliteit van deze resten (gaafheid, 

conservering, ouderdom en aard)? 

Afgezien van losse vondsten, namelijk een fragment van een fibula uit de 
Romeinse tijd en vijf scherven uit de middeleeuwen, zijn er geen resten uit 
historische periodes gevonden. 

Is er in combinatie met archis-meldingen en ander archeologisch onderzoek 

iets te zeggen over de inrichting van het landschap gedurende de verschillende 

bewoningsfasen binnen en in de omgeving van het plangebied?

Het IVO en eerder uitgevoerd onderzoek op de sandr-vlakte heeft duidelijk 
gemaakt dat dit gebied in de midden-bronstijd intensief bewoond was. 
   In de vroege ijzertijd bevindt er zich in het zuidelijke deel van het onder-
zoeksgebied een urnenveld. Ten noorden van dit urnenveld bevinden zich 
resten van vermoedelijk deels gelijktijdige bewoning en ook bij de opgraving 
ten noorden van Remmerden zijn enkele sporen en wat vondstmateriaal 
gevonden die op bewoning in deze periode wijzen. 

Mochten er geen archeologische resten aanwezig zijn: wat is de verklaring voor het 

ontbreken ervan rekeninghoudend met het grote aantal archis-waarnemingen van 

het terrein?

Deze vraag is niet van toepassing op het onderzoek.
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Hoe kunnen de aangetroffen archeologische resten gevisualiseerd worden en voor 

een breder publiek toegankelijk worden gemaakt worden?

Gezien het feit dat inmiddels is afgezien van uitbreiding van de 
begraafplaats Larikshof en het onderzoeksgebied in gebruik blijft als 
akkerland zal het moeilijk worden de aangetroffen archeologische 
resten in situ te visualiseren. Gezien de populariteit van de omgeving als 
wandelgebied zou het wel mogelijk zijn om ter hoogte van het urnenveld 
een informatiepaneel neer te zetten met daarop de resultaten van het 
archeologisch onderzoek. 
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7 Waardering en aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het IVO volgt in dit hoofdstuk een 
waardering van de aangetroffen archeologische resten. Deze waardering 
gebeurt conform de criteria die zijn opgesteld in Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.� (2006). De resten worden hierbij 
gewaardeerd op beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit (tabel 
7.�)

Waarden Criteria Scores

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2
�

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

8Informatiewaarde �

Ensemblewaarde �

Representativiteit hoog �2

Beleving

   We kunnen in het geval van de vindplaats Rhenen-Larikshof niet van een 
zichtbaar monument spreken. Zelfs bij de grafheuvel en het urnenveld 
betreft het alleen geheel verploegde resten. De criteria schoonheid en herin-
neringswaarde kunnen daarom niet gescoord worden.

Fysieke kwaliteit

   Op de criteria gaafheid scoort de vindplaats 2 punten. Op sommige delen 
van het terrein is nog een restant van de B-horizont aanwezig, wat betekent 
dat de bodem op deze plekken niet heel intensief te lijden heeft gehad van 
latere verstorende ingrepen zoals bijvoorbeeld ploegen. Op andere delen 
van het onderzoeksgebied (met name ter hoogte van de nederzettings-
sporen) is de bodem geheel opgenomen in de bouwvoor. Desalniettemin 
waren de nederzettingssporen hier nog goed bewaard gebleven. De dieptes 
van de paalkuilen bedroeg vaak nog �5 tot 30 cm. Met betrekking tot het 
urnenveld moet vermeld worden dat de randstructuren over het algemeen 
een vergelijkbare conservering hadden als de nederzettingssporen. De 
urnen met crematieresten daarentegen waren over het algemeen zwaar 
beschadigd. De restanten van de urnen liggen grotendeels direct onder de 
bouwvoor en bevinden zich daardoor in een kwetsbare positie. Zeker gezien 
het feit dat het plangebied nog steeds als akker in gebruik is en geregeld 
geploegd wordt.
   Conservering heeft betrekking op de aanwezigheid van cultureel en 
ecologisch (vondst)materiaal en scoort eveneens 2 punten. Vondstmateriaal 
is zowel in grondsporen als in de afdekkende lagen aanwezig. Net als bij 
alle opgravingen op zand hoeven er bij dit IVO in principe geen objecten / 
resten van organisch materiaal verwacht te worden. Deze blijven alleen in 
verkoolde toestand bewaard. Niet verbrande organische resten kunnen wel 
gevonden worden indien er sporen aanwezig zijn die tot onder het grond-
waterniveau zijn uitgegraven. De conservering van niet-organische objecten, 
zoals aardewerk en steen, is goed.

Tabel 7.1 
Waardering van de vindplaats Rhenen 
– Larikshof.
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Op grond van de fysieke kwaliteit zijn de archeologische resten behoudens-
waardig.

Inhoudelijke kwaliteit

Op zeldzaamheid scoort de vindplaats 2 punten. In de directe omgeving 
van het plangebied zijn een grote hoeveelheid grafheuvels uit verschillende 
periodes bekend. Daarnaast zijn nederzettingsterreinen uit de late 
prehistorie in de gemeente de laatste tijd in toenemende mate bekend 
geworden, onder andere door de opgravingen bij het industrieterrein 
Remmerden en in Elst. Het binnen het onderzoeksgebied aangetroffen 
urnenveld is desalniettemin bijzonder te noemen. 
   Op informatiewaarde scoort de vindplaats 3 punten. Dit heeft dan met 
name betrekking op de informatiewaarde op locaal niveau. Hoewel er talloze 
vondstmeldingen uit de late prehistorie bekend zijn, is weinig bekend 
over de wijze waarop nederzettingen en grafvelden uit de late prehistorie 
op de sandr-vlakte waren ingericht en zich gedurende de late prehistorie 
hebben ontwikkeld. Op een regionaal niveau heeft de nederzettingscom-
ponent van de vindplaats een iets lagere informatiewaarde aangezien er 
in de aangrenzende holocene riviervlakte een aanzienlijk aantal (beter 
geconserveerde) vindplaatsen bekend en opgegraven zijn, onder ander in 
Tiel.�� De combinatie grafveld en nederzetting binnen het onderzoeksgebied 
zorgen toch voor een hoge score op informatiewaarde.
    Ook op ensemblewaarde scoort de vindplaats 3 3 punten. Gelet op andere 
vondsten die in het plangebied en de directe omgeving daarvan gedaan zijn, 
is het duidelijk dat de bewoningssporen van Rhenen - “Larikshof” slechts 
een klein onderdeel zijn van een veel uitgestrekter nederzettingsterrein 
uit de late prehistorie. Over de aard van het nederzettingssysteem is zo 
goed als niets bekend. De vindplaats Rhenen - “Larikshof” en vergelijkbare 
locaties kunnen hier wellicht inzicht in verschaffen. Het feit dat op één 
locatie sporen van bewoning en begraving gevonden zijn, geeft daarnaast 
de mogelijkheid om de relatie tussen beide te bestuderen. Tenslotte kunnen 
onder andere op basis van deze vindplaats plannen opgesteld worden met 
betrekking tot behoud en beheer van laat-prehistorische vindplaatsen op de 
sandr-vlaktes. 
   De representativiteit van de vindplaats krijgt op basis van bovengenoemde 
waardering de score ‘hoog’.

Concluderend kunnen we stellen dat de vindplaats zowel op fysieke als op 
inhoudelijke kwaliteit behoudenswaardig is. 

Aanbevelingen

Indien in situ behoud van de archeologische resten in het onderzoeksgebied 
niet mogelijk is zullen deze door middel van een archeologische opgraving 
veilig gesteld moeten worden. 
   In totaal gaat het hierbij om een oppervlakte van circa 4 hectare, verdeeld 
over het urnenveld dat ongeveer � hectare van het onderzoeksgebied beslaat 
en de nederzettingssporen en losse grafheuvel die ten noorden daarvan 
liggen. Het noordoostelijke deel van het terrein (het puntige deel van het 
plangebied) heeft geen archeologische resten opgeleverd en behoeft geen 
verder onderzoek. 

7�  Van Hoof en Jongste 200�.
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   Naar aanleiding van de resultaten van het IVO heeft de gemeente inmiddels 
afgezien van aankoop van het terrein en uitbreiding van de begraafplaats.�� 
De vindplaats kan zo behouden worden voor toekomstige generaties. Het 
archeologisch erfgoed is een zeer kwetsbare bron van kennis, die zorgvuldig 
beheerd moet worden. Het behouden van vindplaatsen is dan ook één van 
de hoofddoelen van de hedendaagse archeologische monumentenzorg. 
Als laatste kanttekening moet hierbij wel worden opgemerkt dat gezien de 
kwetsbare staat waarin met name het urnenveld in het zuidelijke deel van het 
plangebied zich bevindt, hier een passende oplossing bedacht moet worden 
ter voorkoming van verdere sluipende beschadiging. De kwetsbaarheid van 
het urnenveld is duidelijk gebleken gedurende het veldwerk. Veel van de 
urnen bleken namelijk al grotendeels verploegd te zijn.Het huidige gebruik 
van de grond als akker die op regelmatige basis geploegd wordt, draagt 
ongetwijfeld bij aan de verdere degradatie van het bodemarchief. Een goed 
begin in deze richting zou het niet meer diep ploegen van deze akker zijn. Dit 
zal de conservering en daarmee de behoudenswaardigheid van de vindplaats 
zeker ten goede komen.

72  Gemeente Rhenen, raadsbesluit 22-0�-2008 (documentnummer Alg 08/2��9).
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Aanbevelingen voor vervolgonderzoek in het 
onderzoeksgebied.
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Bijlage 1 Beschrijving prehistorisch aardewerk

vondstnr. put vlak vak spoor aantal gewicht opmerking datering

� � � 7 �000 � 7,7 onversierde wandscherf BRONSL-IJZ

� 2 � �� �020 � 9,� onversierde wandscherf BRONSL-IJZ

� 2 � �� �000 � �,2 gruis

� 2 � � � �,9 � verweerde randscherf. BRONSL-IJZ

� 2 � �� �020 � �,� � verweerde randscherf. BRONSL-IJZ

7 2 � 20 �000 � �,� � verweerde wandscherf. BRONSL-IJZ

8 2 � �� � �,0 gruis

9 � � �0 �020 2 �,� gruis

�0 � � 9 �020 � �0,� � wandscherf. Geglad. BRONSL-IJZ

�� � � 8 �020 2 �,2 gruis

�2 � � 7 �020 � �0,7 onversierde wandscherf BRONSL-IJZ

�� � � � �020 2 ��,8 � x wandscherf. Dikwandig, grof baksel. Mineraal gemagerd. � x gruis. BRONSM

�� � � � �020 � �,9 � versierde wandscherf. Fijn baksel, relatief dunwanding. Iets minerale magering. 
Versierd met horizontale rij(en?) indrukken.

NEOL / BRONSL

�� � � � �000 2 �,� gruis

�� � � 22 � �,0 gruis

�7 � � �� � �82,7 Bodem van besmeten urn. Zeer gefragmenteerd. Magering gebroken kwarts. IJZV

22 � � �0 �000 7 77,� Onversierde wandscherven. � x besmeten. BRONSL-IJZ

2� � � �� �020 2 2,8 gruis

2� � � �� �020 � 2,7 gruis

27 � � �8 � 20,� � onversierde wandscherf. Grof baksel. Grove minerale magering. BRONSM

27 � � �8 � �7,� � versierde wandscherf van gesloten vorm met hals. Grof baksel, minerale 
magering. Op de hals verticale touwindruk en restant van een tweede indruk. 
Losse nagelindrukken op overgang van hals naar schouder.

BRONSMA (Hilversum)

27 � � �8 � ��,9 � versierde randscherf. Grof baksel, minerale magering. Vermoedelijk van een 
gesloten tonvormig type. Versiering rijen verticale touwindrukken onder de 
rand. Daaronder enkele rij (?) Nagelindrukken.

BRONSMA (Hilversum)

28 � � � �020 2 �2,� � onversierde wandscher. � gruis. BRONSL-IJZ

29 � � 2 �020 � �,� gruis

�0 � � � �020 � �,� onversierde wandscherf BRONSL-IJZ

�� � � � �020 � ��,� onversierde wandscherf. Secundair verbrand. BRONSL-IJZ

�� � � �8 �020 2 �,8 gruis

�� � � �2 ���,7 Gerfragmenteerde urn. Bodem relatief compleet. Minerale magering. Platte 
bodem van een grof besmeten pot.

IJZV

�7 � � �� � ��,� � onversierde wandscherf. BRONSL-IJZ

�8 � � 7 �020 � �0,2 � onversierde wandscherf. BRONSL-IJZ

�9 � � 8 �020 2 7,9 2 onversierde wandscherven. BRONSL-IJZ

�0 � � 2� � 8,7 � wandscherf. Licht besmeten. BRONSL-IJZ

�2 � � 7 �020 7 �8,� � bodemscherf. � x gruis. BRONSL-IJZ

�� � � 7 �7 9 �8,� Losse scherven ter hoogte van grafkuil. � wandscherven, � x gruis BRONSL-IJZ

�� � � �� �029 � ��,2 � bodemscherf. Versierd met losse nagelindrukken. Mogelijk bekeraardewerk. 
Dergelijke versiering echter ook in de late bronstijd.

NEOL / BRONSL

�� � � �7 � �,� onversierde randscherf BRONSL-IJZ

�� � � �9 � �2,� onversierde wandscherf. Fijne kwartsmagering. Aankoeksel aan binnenzijde. BRONSM-IJZV

�2 � � �9 � 2,� gruis

�� � � �2 �000 � 2�,0 � versierde wandscherf van gesloten vorm. Grof baksel met kwartsmagering. Rij 
vingertop indrukken op overgang van buik naar schouder.

BRONSM 

�� � � �� ���,0 Gefragmenteerde bodem van urn. Grove minerale magering. Besmeten buik. IJZV

�� � � �� 7 �2,0 Losse scherven uit vulling grafkuil. � onversierde wandscherven, � randscherf 
versierd met nagelindrukken, � wandscherf versierd met vingertop indrukken

BRONSL-IJZV
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vondstnr. put vlak vak spoor aantal gewicht opmerking datering

�� � � �8 �9 2��,2 Losse scherven uit vulling grafkuil. �� scherven van secundair verbrande 
besmeten pot (�� wand, � bodem). Vermoedelijk � individu. Opbouw onbekend. 
� x gruis.

IJZV

�8 � � �7 � 7�2,9 Gefragmenteerde urn (samen met V�9). Gesloten vorm met hals. Buik matig 
geglad, schouder en hals gepolijst. Magering van gebroken kwarts.  

IJZV

�� � � �0 � 9,� � wandscherf. 2 x gruis. BRONSL-IJZ

�� � � 20 2 ��,2 2 onversierde wandscherven. Grof baksel met kwartsmagering en relatief dik-
wandig.

BRONSM

�7 � � 9 �000 � �,� � onversierde wandscherf. BRONSL-IJZ

�7 � � 9 �000 � �,2 � versierde wandscherf. Fijn baksel met relatief grove kwartsmagering. 
Versiering bestaat uit horizontale groeven met daartussen rijen schuin gestelde 
nagelindrukken. Mogelijk bekeraardewerk, maar versiering doet ook kalender-
berg-achtig aan. In dat geval late bronstijd

NEOL / BRONSL

�8 � � �2 �000 � 27,2 2 x wandscherf (� geglad/gepolijst). 2 x gruis. BRONSL-IJZ

7� � � �8 � 2�0�,0 Relatief complete urn, wel gefragmenteerd. Gesloten vorm met hals. Buik 
besmeten, schouder en hals gepolijst. 

IJZV

78 � � �8 � 8��,� Complete kom. “Deksel” binnen urn (V7�). Open vorm met hals. Oppervlak 
geglad tot gepolijst. Magering van gebroken kwarts.

IJZV

�� � � �0 � �2,� � wandscherf. AME (Vroeg?)

28 � � � �020 2 2,� � x wandscherf Pingsdorf; � x gruis. AME (Vroeg?)

�8 � � �2 �000 � ��,8 � x randscherf. AME (Vroeg?)

�� � � �2 �000 � �8,7 � x wandscherf. AME (Vroeg?)


