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Inleiding

In opdracht van de gemeente Weert is tussen �9 en 29 maart 2007 door 
Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een Definitief Archeologisch 
Onderzoek (DAO) uitgevoerd in plangebied Laarveld ten noorden van 
Weert. Uit een eerder door het Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting (ACVU-HBS) uitgevoerde proef-
sleuvenonderzoek bleek dat in het plangebied twaalf vindplaatsen uit 
het tijdvak late bronstijd tot en met volle middeleeuwen aanwezig zijn.� 
Aangezien de voorgenomen werkzaamheden de archeologische resten in 
het onderzoeksgebied zullen verstoren, was een opgraving noodzakelijk. 
Het hier gepresenteerde rapport heeft betrekking op het onderzoek van de 
vindplaatsen �, 2 en �2. 

Onderzoeksgebied

Het plangebied Laarveld (ca 67 hectare) ligt ten noorden van de bebouwde 
kom van Weert en wordt begrensd door de Ringbaan Noord, de Sint 
Donatuskapelstraat, Rietstraat, Gertrudisstraat en de Laarderweg (zie figuur 
�.2). Het onderzoeksgebied betreft het westelijk deel van het plangebied 
(fase �) met een omvang van circa 8 ha. Ten tijde van het onderzoek bestond 
het uit akkerland en weiland.

Vooronderzoek en archeologische verwachting

Het plangebied Laarveld is na Kampershoek, Molenakker en Rosveld, 
het vierde grote uitbreidingsplan in de regio Weert-Nederweert. ACVU-
HBS heeft, na eerdere karteringen van RAAP, in maart en april 2006 
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Laarveld. In totaal zijn �46 
sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van �7.0�0 m2 (figuur 
�.2). Op basis van de hierin aangetroffen sporen en vondsten zijn twaalf 
archeologische vindplaatsen gedefinieerd. Het gaat om één grafveld uit 
de midden of late ijzertijd (vindplaats �), bewoningssporen uit de late 
bronstijd -vroege middeleeuwen (vindplaats 3, 4, 7, 9 en ��) en erven uit 
de volle middeleeuwen (vindplaats 2, 5, 6, 8, �0 en �2). De vindplaatsen 
zijn op grond van zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit als ‘in 
principe behoudenswaardig’ gewaardeerd. Uitzondering vormt vindplaats 
3 waar hoofdzakelijk verspreide erven uit de late bronstijd tot late ijzertijd 
werden verwacht. In de Weertse situatie ontbreekt op deze erven vaak een 
huisplattegrond, mogelijk vanwege een iets mindere conservering of omdat 
wellicht sprake is van een specifiek huistype dat minder sporen nalaat. 
Om die reden is de verwachte informatiewaarde van vindplaats 3 als ‘laag’ 
geclassificeerd2 en heeft de gemeente middels een selectiebesluit besloten 
dat deze vindplaats niet nader onderzocht hoefde te worden. 

Onderzoeksopzet en richtlijnen

De opgravingen van de bedreigde Laarveldse vindplaatsen worden, in 
navolging van de ontwikkeling van het plangebied, gefaseerd uitgevoerd. 
Fase � van het onderzoek bestaat uit het opgraven van de vindplaatsen �, 
2 en �2. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen 
Weert-Laarveld. Opgraving (Definitief Archeologisch Onderzoek) Fase � 

�  Hiddink & de Boer 2006.
2  Hiddink & de Boer 2006, �3.
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(vindplaatsen �, 2 en �2) dat is beoordeeld en goedgekeurd door het bevoegd 
gezag, de gemeente Weert.�

Administratieve gegevens

Project:  Opgraving Weert - Laarveld

Veldwerk:  �9 en 29 maart 2007  

Uitwerking/rapportage:  � juli 2007 – �8 juli 2009

Opdrachtgever:  gemeente Weert

Uitvoerder:  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

Bevoegd gezag:  Gemeente Weert

Locatie

 Gemeente:  Weert  

 Plaats:  Weert

 Toponiem:  Laarveld

Coördinaten vindplaats:  noordwesthoek: �76.500/364.�25

   zuidwesthoek: �76.440/364.025

   noordoosthoek: �76.650/364.�00

   zuidoosthoek: �76.960/363.850

Geomorfologie:  Niet bekend

Bodemtype:  hoge zwarte enkeerdgronden.

Onderzoeksmeldingnr.:  2�73�

Vondstnr.:  405.652

Deponering vondstmateriaal:  Depot bodemvondsten provincie Limburg

Deponering digitale gegevens:  E-depot (www.edna.nl)

3  Kortlang 2006.
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1 Onderzoekskader, vraagstellingen en methodiek

1.1 Onderzoekskader

De regio Weert-Nederweert en het onderzoek op het Laarveld
Het Laarveld maakt deel uit van de regio Weert-Nederweert. Deze regio 
is reeds vele jaren een belangrijk onderzoeksgebied van met name de 
Amsterdamse universiteiten. In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw 
zijn door de Universiteit van Amsterdam opgravingen uitgevoerd op de 
Boshoverheide waar een groot urnenveld uit de late bronstijd en vroege 
ijzertijd ligt.� Na de vondst van bronzen vaatwerk uit de Romeinse tijd en 
een daaropvolgend proefonderzoek van de Stichting Streekarcheologie Peel, 

Maas en Kempen werd de focus verlegd van het heidegebied naar de oude 
akkerlanden ten noorden van Weert. Vanaf �995 werden grote opgravingen 
uitgevoerd in achtereenvolgens de plangebieden Molenakker, Kampershoek 
en Rosveld, eerst nog door de UvA, maar al vrij snel overgenomen door de 
Hendrik Brunsting Stichting van het Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit (ACVU-HBS).� Tegelijkertijd vonden kleinere onderzoeken 
plaats te Ospel-Waatskampzijweg, Nederweert-Strateris en in het tracé van 
de Randweg-west.� 

�  Bloemers �988.
�  Roymans (eds) �99�; Roymans & Tol (eds) �996; Roymans, Tol & Hiddink (eds) �998; Hiddink 

2003; Hiddink, 200�; Hiddink 2006.
6  Siemons & Hiddink 2002; Bink & Wesdorp 2002; Hiddink 200�, bijlage 2.
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Figuur 1.1 
De ligging van de opgraving Weert-Laarveld.
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Door de vele grote en kleine onderzoeken van de afgelopen jaren is de 
regio Weert-Nederweert een van de belangrijkste micro-regio’s geworden 
van de ACVU. Micro-regio’s zijn grote onderzoeksgebieden waarbinnen 
zowel intensief bewoonde landschapsdelen (dekzandeilanden) als 
extensief gebruikte landschapsdelen (heide, beekdalen, venen) voorkomen. 
Onderzoeken binnen een micro-regio dienen in samenhang uitgevoerd te 
worden, waarbij de meerwaarde ligt in de structurele kennisopbouw en de 
onderlinge vergelijking van nabijgelegen vindplaatsen. 
De microregionale benaderingswijze heeft inmiddels een veelheid aan 
gegevens opgeleverd die het mogelijk maakt om uitspraken te doen over 
nederzettingspatronen in bepaalde perioden, de lange termijnbewo-
ningsgeschiedenis en de (veranderende) relatie tussen bewoners van het 
dekzandeiland Weert-Nederweert en het omliggende (cultuur)landschap.� 
Tijdens het vooronderzoek op het Laarveld, dat in het zuiden grenst aan de 
grote opgravingen op de Molenakker, zijn behoudenswaardige vindplaatsen 
gevonden die nadere informatie kunnen opleveren over de bewoning van 
de micro-regio Weert-Nederweert in de periode late bronstijd tot volle 
middeleeuwen.� Het hier gepresenteerde onderzoek heeft betrekking op 
vindplaatsen �, 2 en �2.

�  De rapporten over het grootschalige onderzoek van de ACVU-HBS te Nederweert-Rosveld 
geven een gedegen overzicht van de archeologische en landschappelijke aspecten van het 
gebied, de achtergrond van de micro-regionale aanpak en de doelstellingen van het Weertse 
onderzoek. Zie Hiddink 200� en 2006. 

8  Hiddink & de Boer, 2006.

Figuur 1.2 
Overzicht van het plangebied Laarveld met 
de proefsleuven en de vindplaatsen van het 
ACVU-HBS onderzoek.
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Vindplaats 1

Vindplaats � betreft een grafveld uit de midden- en/of late ijzertijd. Deze 
periode is zeer slecht bekend in Zuid-Nederland. Ook in de microregio 
Weert-Nederweert zijn niet of nauwelijks graven uit deze periode 
aangetroffen. Daar staat tegenover dat het Weerste onderzoek inmiddels wel 
een reeks van grafvelden uit de vroege ijzertijd, late ijzertijd en Romeinse 
tijd heeft opgeleverd. Vindplaats � biedt de mogelijkheid het tot nu toe 
buiten beeld gebleven tijdvak tussen het urnenveld van Weert-Raak (800-
500 voor Chr.) en de grafvelden van Molenakkerdreef (�50 voor Chr. – 225 
na Chr.) en Rosveld (250 voor Chr. – 225 na Chr.) te onderzoeken waardoor 
het als zodanig een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kennis over het 
grafritueel in Zuid-Nederland.

Vindplaatsen 2 en 12 

Het Laarveld herbergt verschillende vindplaatsen uit de volle middeleeuwen. 
Een deel van deze vindplaatsen zal in een later stadium onderzocht worden 
(vindplaatsen 5, 6, 8 en �0). Vindplaatsen 2 en �2, waarvan het vermoeden 
was dat zij elk de locatie van één boerenerf uit de volle middeleeuwen ver-
tegenwoordigen, maken deel uit van onderhavig onderzoek. In de micro-
regio Weert-Nederweert zijn inmiddels diverse nederzettingen uit de volle 
middeleeuwen onderzocht, maar een aantal hiervan incompleet. De huidige 
stand van zaken geeft een sterk gedifferentieerd beeld van het nederzettings-
patroon. Naast eenfasige erven, komen ook plaatsvaste nederzettingen voor, 
alsmede een cluster van afwijkende huisplaatsen uit de �3e eeuw. Mogelijk 
kunnen de Laarveldse vindplaatsen dit gedifferentieerde beeld nader duiden. 

Midden-paleolithicum

In de microregio Weert-Nederweert zijn diverse ‘losse’ vondsten van 
vuursteen uit het midden-paleolithicum (ca 300.000 – 35.000 voor heden) 
bekend, die er mogelijk op wijzen dat de afzettingen direct onder het 
oppervlak veel ouder zijn dan tot nog toe is aangenomen. Op verzoek van 
de RCE, die geïnteresseerd is in deze problematiek, is men bij de aanleg 
van vlakken en het uitgraven van sporen alert geweest op de aanwezigheid 
van artefacten uit het midden-paleolithicum. Deze extra aandacht heeft 
desondanks geen middenpaleolithische artefacten opgeleverd.

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen voor vindplaatsen 1, 2 en 12

Vindplaatsen �, 2 en �2 dienden op een efficiënte wijze onderzocht te 
worden, met als doel een zinvolle bijdrage te leveren aan de kennis over de 
bewoningsgeschiedenis van de microregio Weert-Nederweert. Hiertoe zijn 
in het PvE de volgende vraagstellingen geformuleerd:

Vindplaats 1

• wat is de omvang van het grafveld; is er sprake van een aaneengesloten 
grafveld of van meerdere clusters?

• hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen oorspronkelijk 
aanwezig zijn geweest?

• wat is de datering van de graven, is er sprake van een horizontale 
stratigrafie; is eventuele clustering te verklaren uit een gebruik door 
afzonderlijke families?
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• in hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden 
gereconstrueerd aan de hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen?

• welke leeftijd en/of geslacht van de overledene(n) kan worden bepaald 
aan de hand van de crematieresten (en vondsten)?

• is tussen het verbrande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo 
ja, van welke diersoorten?

• zijn op basis van vondsten en/of het graftype/de grafvorm uitspraken 
te doen over verticale sociale stratificatie of zijn verschillen tussen de 
graven op andere oorzaken terug te voeren?

• wat is de landschappelijke situering van het grafveld; ligt het bijvoorbeeld 
aan de rand van het (te verwachten) bijbehorende nederzettingsareaal of 
juist in het centrum daarvan? Ligt het hoger dan de omgeving? 

• wat is te zeggen over de locatie en aard van de bij het grafveld horende 
nederzetting(en)?

• hoe verhoudt het grafveld (indien gelijktijdig) zich tot de begravingen op 
Kampershoek, Molenakkerdreef en Rosveld?

Vindplaatsen 2 en 12:

• welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, 
greppels, waterputten)?

• wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie 
van de structuren en/of dendrochronologische data van hout uit 
waterputten?

• Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de 
geanalyseerde zadenmonsters?

• gaat het hier om complete erven? 
• wat is op basis van vondsten en sporen de functie van het erf?
• hoeveel fasen kunnen worden onderscheiden?
• wat is de indeling van het erf?
• welke activiteitenzones zijn te onderscheiden?
• welke aanwijzingen zijn er voor verbouwingen van gebouwen?
• maken de erven deel uit van een grotere nederzetting?
• zijn de erven in te passen in een nederzettingsmodel van de microregio?

Figuur 1.3 
Aanleg opgravingsput � met daarin de kring-
greppel rond graf �3.
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• sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewo-
ningspatroon van het dekzandplateau in de middeleeuwen?

1.3 Methoden

Aantal proefsleuven en afmetingen hiervan 

In totaal zijn op de onderzochte vindplaatsen 2� werkputten aangelegd 
met een totaal oppervlak van 6�65 m2. In tabel �.� is per vindplaats het 
blootgelegde areaal aangegeven. Tijdens de aanleg van de putten bleek dat 
de begrenzingen van de vindplaatsen � en 2 afweken van de op basis van 
het proefsleuvenonderzoek verwachte begrenzingen. Bovendien bleek op 
vindplaats �2 het vermoede erf uit de volle middeleeuwen niet aanwezig. 
In overleg met het bevoegd gezag is daarom het puttenplan uit het plan 
van aanpak aangepast. De aanpassing in het puttenplan zorgde ervoor dat 
de geplande putten van vindplaats � ietwat naar het noorden en westen 
zijn verlegd. Voor vindplaats 2 is uitgebreid naar het zuiden en westen. Op 
vindplaats �2 zijn slecht enkele putten aangelegd die meer verkennend van 
aard waren.

Vindplaats 1

Put 2: 2�� Put 2�: ��3

Put 3: 3�3 Totaal: �2�� m²

Put 6: 298

Put �: �92 Vindplaats 2

Put ��: 3�6 Put �: 608

Put �2: �23 Put �: ��8

Put �3: 3�3 Put �: �83

Put ��: 29� Totaal: �3�� m²

Put ��: ��2

Put �6: �33 Vindplaats 12

Put ��: 229 Put 8: 3�3

Put �8: 2�0 Put 9: ��0

Put �9: 223 Put �0: ��0

Put 20: 2�� Totaal: �93 m²

Opgravingsvlakken en profielen 

Na het verwijderen van de bouwvoor is laagsgewijs verdiept tot op het 
leesbare sporenvlak (vlak �). Hierbij zijn de aanleg- en vlakvondsten – voor 
zover aanwezig – als puntvondsten verzameld. Tijdens de aanleg van de 
putten is regelmatig en systematisch met de metaaldetector gezocht, wat 
echter geen metaalvondsten opleverde. 
In alle werkputten is één opgravingsvlak aangelegd, in de top van 
het dekzand onder de bouwvoor en eventuele verstoorde lagen. Het 
opgravingsvlak is getekend op schaal �:50. Hierbij is gebruik gemaakt van 
een Total Station en grondslagpunten met Z-waarden die door een extern 
landmeetkundig bureau zijn ingemeten in het Rijksdriehoeksnet.
De vlakdiepte van de putten op vindplaats � varieert van 30 cm in het oosten 
tot 70 cm in het westen onder maaiveld. De vlakdiepte van de putten op 
vindplaats 2 varieert van 40 cm in het zuiden tot 80 cm in het noorden 
onder maaiveld. De vlakdiepte van de putten op vindplaats �2 varieert van 
40 cm tot 50 cm onder maaiveld. De profielen van de opgravingsputten 
zijn beschreven door middel van � meter brede kolomopnames met een 
onderlinge afstand van circa �0 m. De kolomopnames zijn gefotografeerd 
en getekend (schaal �:20). 

Tabel 1.1 
Overzicht van de opgravingsputten per 
vindplaats.
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Afwerking en behandeling van sporen en vondsten 

De grondsporen zijn ingemeten en op de vlaktekening ingetekend. 
Vervolgens zijn alle grondsporen gecoupeerd, in profiel getekend en 
afgewerkt. Alleen de perceelsgreppels uit de late middeleeuwen en nieuwe 
tijd zijn niet volledig afgewerkt. De vondsten zijn per spoor en vulling 
verzameld. De graven van vindplaats � zijn opgegraven volgens de methode 
Hiddink.�

 
Bemonstering 

Op vindplaats � zijn alle aangetroffen graven (crematiegraven en brandsta-
pelgraven) bemonsterd. Daarnaast is de vulling van de randgreppels rond 
graven 9 en �3 bemonsterd voor palynologisch onderzoek en zijn hier 2 
leemmonsters van het dekzand genomen. Op vindplaats 2 zijn kansrijke 
paalsporen en kuilen bemonsterd voor archeobotanisch en palynologisch 
onderzoek en zijn eveneens twee leemmonsters van het dekzand genomen.
In totaal zijn 35 monsters met crematiemateriaal uit graven gezeefd. De 
uitgezeefde crematieresten zijn geanalyseerd door Liesbeth Smits (Smits 
Antropologisch Bureau). Het archeobotanisch onderzoek beperkte zich 
tot het scannen van monsters uit een middeleeuwse paalkuil (M207), drie 
ijzertijdpaalkuilen (M�82, M 246 en M247) en drie urnen (M263, M273 
en M274). Dit onderzoek is uitgevoerd door Wim Kuijper (Faculteit der 
Archeologie, Universiteit Leiden). De palynologische monsters uit de 
randgreppel rond graf 9 (M25� t/m 254) zijn geanalyseerd door Jan-Willem 
de Kort (RCE). 
Twee leemmonsters van vindplaats � en 2 zijn op leemgehalte geanalyseerd 
door Laboratorium Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit.
Van �4 graven zijn botresten geselecteerd voor AMS-analyse. Twee kuilen 
op vindplaats 2 bleken respectievelijk een verkoolde eikel en een erwt te 
bevatten die beide eveneens voor AMS-analyse zijn geselecteerd. Het AMS-
onderzoek is uitgevoerd door Poznan Radiocarbon Laboratory. 

9  Hiddink 2003, 9� ev. ; Hiddink 2006, 6-9.
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Figuur 1.4 
Overzicht opgravingsputten (Archol) en proefsleuven (ACVU-HBS).
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2 Archeologisch en landschappelijk kader

2.1 Landschap

Weert ligt op een zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandrug die 
ontstaan is in de laatste ijstijd, het Weichselien. De rug heeft een hoogte 
van gemiddeld 33 m +NAP en wordt in het noorden, oosten en zuiden 
omgeven door dekzandvlakten. Door de slechte ontwatering van het gebied 
zijn in deze relatief laag gelegen vlakten veenmoerassen tot ontwikkeling 
gekomen.�0

Het plangebied Laarderveld ligt ten noorden van Weert. Het maakt deel 
uit van een complex van oude bouwlanden, het Laarveld, gelegen tussen 
de gehuchten Biest, Hushoven en Laar. Volgens de bodemkaart bevinden 
zich in het onderzoek hoge zwarte enkeerdgronden (kaarteenheid zEZ23).�� 
Dit zijn oude akkerlanden met een plaggendek dat is ontstaan door 
eeuwenlange bemesting met potstalmest. Hierbij werd vulmateriaal in de 
(pot)stal vermengd met de uitwerpselen van het vee. De term plaggendek 
suggereert dat het vulmateriaal bestond uit zoden die gestoken waren op de 
heide of in het beekdal. Inmiddels is duidelijk dat ook ander vulmateriaal 
werd gebruikt, zoals bosstrooisel, gemaaide heide, varens, los zand en 
zeewier.�2 De combinatie van mest met het vaak zandhoudende vulmateriaal 
zorgde ervoor dat de akkers in de loop van de tijd hoger kwamen te liggen.

Het maaiveld daalt in het gehele plangebied geleidelijk in noordwestelijke 
richting, van ca. 33,0 naar 3�,25 m +NAP. Dit aflopende reliëf blijkt ook 
uit het verloop van de grondwaterstand. In de zuidelijke helft is sprake 
van grondwatertrap VII. De westelijke en noordelijke rand hebben met 
grondwatertrap VI, met name in de wintermaanden, een vochtigere bodem. 
Verder komen verspreid in het plangebied verschillende kleine depressies 
voor.��

Vindplaatsen �, 2 en �2 liggen in het westen van plangebied Laarderveld. 
Vindplaatsen 2 en �2 liggen beide op de overgang van grondwatertrap 
VI naar VII. Vindplaats � lijkt op het eerste gezicht iets lager en natter 
gesitueerd te zijn. Het blijkt echter dat ter plaatse van deze vindplaats een 
hoger gelegen, smalle dekzandrug ligt die niet op de bodemkaart staat 
aangegeven.��

2.2 Archeologisch kader

Uit de opgravingen van de afgelopen jaren blijkt dat het dekzandeiland 
Weert-Nederweert vanaf de late bronstijd intensief bewoond is geweest. Uit 
de voorafgaande perioden zijn wel aanwijzingen voor menselijke activiteiten 
aangetroffen maar deze wijzen eerder op incidentele bezoeken dan op 
langdurige bewoning.
In de gebieden Molenakker, Kampershoek en Rosveld zijn uit de urnen-
veldenperiode tot het begin van de late ijzertijd bijna 20 verspreide locaties 
aangetroffen met resten van bijgebouwtjes en kuilen met nederzettingsaar-
dewerk. Elk van deze locaties kan een erf vertegenwoordigen. Het gaat dan 
niet om gelijktijdige erven maar om ‘zwervende erven’ die elk gedurende 

�0  Hiddink 200�, 39-�0.
��  Stiboka �9�2.
�2  Spek 200�a, �26.
�3  Hiddink & de Boer 2006, 8.
��  Hiddink & de Boer 2006, �0.



�6 Weert LaarveLd

ongeveer een generatie bewoond werden waarna zij van standplaats 
veranderden.�� Opvallend is dat tijdens de opgravingen van de afgelopen 
�5 jaar nooit een huisplattegrond uit de late prehistorie is aangetroffen. Er 
bestaat hiervoor nog geen goede verklaring. Gezien de omvang van de tot nu 
toe uitgevoerde opgravingen lijkt het in ieder geval niet aannemelijk dat de 
plattegronden elders liggen, ver verwijderd van spiekers en afvalkuilen. 
In de loop van de late ijzertijd gaat de meeste bewoning zich concentreren 
in plaatsvaste nederzettingen van enkele boerderijen groot. Nabij Weert zijn 
vier nederzettingen bekend - Laarderweg, Raak, Kampershoek en Rosveld-
4 – waarvan de eerste drie in de late ijzertijd en Romeinse tijd in gebruik 
zijn geweest en de laatste alleen in de Romeinse tijd. Bij de locatie van de 
nederzettingen koos men voor de flanken van de hogere dekzandkoppen. 
Op deze wijze lagen zowel de hogere gronden die als akkerland in gebruik 
waren, als de lager gelegen weilanden op korte afstand van de woonplaatsen. 
In de vroege ijzertijd werden de doden begraven in het urnenveld van 
Weert-Raak. Weert-Raak was in gebruik van de 8e tot 6e eeuw voor Chr. 
In de late ijzertijd en Romeinse tijd zijn verschillende grotere en kleinere 
grafvelden in gebruik. Een deel van deze grafvelden werd vanaf circa 
250/200 voor Chr. aangelegd (Molenakkerdreef, Rosveld 5 en 6; zie 
figuur 2.�). Opvallend is dat uit de tussenliggende periode (5e tot begin 
3e eeuw voor Chr.) geen begraafplaatsen bekend zijn terwijl het gebied 
toch bewoning moet hebben gekend. Mogelijk vult vindplaats � deze 
kennislacune op.��

��  Fokkens & Roymans �99�; Gerritsen 200�; Schinkel 200�
�6  Hiddink 2003, 200�b en 2006.
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Figuur 2.1 
Weert en omgeving. Vindplaatsen uit de late 
bronstijd tot Romeinse tijd, geprojecteerd op 
de grondwatertrappenkaart. 
� urnenveld Raak; 
2 versterking Laarderweg; 
3 nederzetting Laarderweg; 
� grafveld Molenakkerdreef; 
� nederzetting Raak; 
6 grafveld Kampershoek; 
� nederzetting Kampershoek; 
8 grafveld Rosveld �; 
9 grafveld Rosveld 6; 
�0 nederzetting Rosveld �; 
�� nederzetting Laarveld vindplaats 2; 
�2 grafveld Laarveld vindplaats �
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In de vroege en volle middeleeuwen is sprake van zwervende en later 
ook plaatsvaste nederzettingen. Deze nederzettingen lagen op de hogere 
vruchtbare gronden. In de �3e eeuw vindt een herordening van het 
landschap plaats. De bewoning concentreert zich vanaf dat moment in 
gehuchten in de lagere delen van het landschap, terwijl op de hogere 
gelegen vruchtbare gronden uitgestrekte akkercomplexen ontstaan. Het 
Laarveld is een van deze akkercomplexen.
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3 Geologie en bodem van het onderzoeksgebied

Algemene bodemopbouw

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit dekzand dat is afgedekt met 
een akkerpakket. Op enkele plaatsen bevond zich tussen het dekzand en 
het akkerpakket een dunne gebioturbeerde overgangslaag (‘mollenlaag’) . 
Het akkerpakket had een dikte van gemiddeld 40 cm. Omdat het dunner is 
dan 50 cm voldoet het niet aan de bodemkundige kenmerken van een hoge 
zwarte enkeerdgrond. In delen van de vindplaatsen �, 2 en �2 zijn onderin 
het akkerpakket (onder de bouwvoor) resten van een oude akkerlaag uit de 
late middeleeuwen of nieuwe tijd aangetroffen. Dit wijst erop dat we wel 
degelijk te maken hebben met oude bouwlanden die door potstalbemesting 
enigszins zijn opgehoogd. 

Korrelgrootteklasse (in mu) Percentage Percentage

M241 M199 

klei < �,� ��,� ��,8

klei < 8 ��,� ��,3

   

zeer fijn silt < �6 8,0 �,3

fijne silt < 32 ��,� ��,3

grove silt < 63 3�,3 32,�

totaal silt �,� - 63 �9,0 �9,8

totaal leem 8 - 63 �6,3 ��,3

   

zeer fijn zand < �2� 2�,0 2�,2

fijn zand < 2�0 �,3 3,2

middelgrof zand < �00 0,0 0,0

grof zand < �000 0,0 0,0

zeer grof zand < 2000 0,0 0,0

totaal zand 63 - 2000 29,3 28,�

totaal klei, leem en zand �00 �00
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Figuur 3.1 
Microreliëf van het dekzand op basis van 
de hoogteligging van de C-horizont in de 
opgravingsputten en proefsleuven. 

Tabel 3.1
Korrelgrootteverdeling in procenten van 
dekzandmonsters van vindplaatsen � (M2��) 
en 2 (M�99).
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Het dekzand

De diepere ondergrond in het onderzoeksgebied bestaat uit lemig Oud 
dekzand. De top van het dekzand daalt geleidelijk van oost naar west, van 
32,35 m + NAP naar 3�,2 m +NAP. De kern van vindplaats � ligt relatief 
hoog (top: 32,� m +NAP). 
Om een beeld te krijgen van de ‘natuurlijke’ vruchtbaarheid en het 
oorspronkelijke bodemtype is van twee dekzandmonsters de korrel-
grootteverdeling bepaald.�� Monster �99 is afkomstig uit de C-horizont 
op vindplaats 2. Monster 24� is genomen van de BC-horizont centraal 
in vindplaats �. Uit de analyse blijkt dat het in beide gevallen gaat om 
sterk zandige leem ( STIBOKA: zandige leem) met een leempercentage 
van ongeveer 60% (zie tabel 3.�).�� Op gronden met een dergelijk hoog 
leemgehalte ontstonden van nature geen podzolbodems, maar een ondiepe 
bruine verweringsbodem.�� Een intacte bruine verweringsbodem bestaat 
uit de oorspronkelijke bovengrond (Ah-horizont), een 20-30 cm dikke 
lichtbruine Bw-horizont die overgaat in een lichtgeelbruine BCw-horizont en 
een geelwitte C-horizont.20 Tijdens de ontginning en het latere grondgebruik 
is de bodem bijna volledig opgenomen in de toenmalige bouwvoor. Daarom 
zijn tijdens de opgraving geen ‘intacte’ verweringsbodems aangetroffen. Wel 
zijn in het westen van vindplaats � resten van een BC-horizont aangetroffen. 
Elders resteerde slechts het lemige moedermateriaal (C-horizont). 
Volgens Spek kunnen bruine verweringsbodems door ‘secundaire 
podzolisatie’ degraderen tot moder- en humuspodzolen. Secundaire 
podzolisatie zou optreden bij een leemgehalte tussen �0 en 25 %.2� 
Onder invloed van sterk fluctuerende grondwaterstanden lijkt dit 
��  De monsters zijn geanalyseerd door Ing. M. Konert van het Laboratorium Sedimentanalyse van 

de Faculteit Aard – Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam middels 
de lasserdiffractie. Zie Konert & Vandenberghe (�99�) voor een gedetailleerde beschrijving 
van de gehanteerde methode.

�8  Zie SIKB 2006. Grondsoort benaming op basis van basis van het percentage silt, zand en lutum: 
Lz3 in Klei-leem-zanddriehoek. 

�9  Spek 200�b.
20  Spek 200�a.
2�  Spek 200�a.

bouwvoor

plaggendek

mollenlaag

BC-horizont in dekzand

verstoord

C-horizont in dekzand

Schematisch bodemprofiel vindplaats

ZW NO

m + NAP

32.50

32

31.50

31

1 m0

Figuur 3.2 
Schematisch bodemprofiel over vindplaats � 
(zuidwest naar noordoost).
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proces reeds vanaf een leemgehalte van circa 35% op gang te komen.22 
Het leempercentage in het onderhavige onderzoeksgebied (60%) is 
waarschijnlijk te hoog geweest voor het optreden van het proces van 
secundaire podzolisatie. In ieder geval zijn tijdens de opgraving geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van podzolbodems aangetroffen.

22  Hiddink 200�b.

Figuur 3.3 
Vindplaats 2, oostzijde van werkput �. 
Profielkolom met onder de bouwvoor een 
oude akkerlaag en de C-horizont.

Figuur 3.4 
Vindplaats �, noordwestzijde werkput �. 
Profielkolom met onder de bouwvoor een 
oude akkerlaag en resten van de BC-horzizont.
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De archeologische niveaus en hun gaafheid

De aangetroffen grondsporen kunnen aan 2 archeologische niveaus worden 
verbonden. De grondsporen uit de late prehistorie kunnen gekoppeld 
worden aan de top van het dekzand dat in deze periode aan het oppervlak 
lag. De grondsporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen 
gekoppeld worden aan het akkerpakket. 
Tijdens de ontginning en het latere grondgebruik is de oorspronkelijk 
aanwezige bodem – een bruine verweringsbodem - vrijwel volledig 
opgenomen in de toenmalige bouwvoor. Dit betekent dat 25-30 cm van het 
toenmalige bewoningsniveau verdwenen is, hetgeen gebruikelijk is voor 
vindplaatsen onder oude akkercomplexen. 
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4 Grondsporen en structuren

Het opgraven van de vindplaatsen heeft een groot aantal grondsporen 
opgeleverd. Op vindplaats � overheersen sporen van graven en 
grafmonumenten uit de midden en late ijzertijd. Vindplaats 2 herbergt 
vooral paalsporen en kuilen behorende tot een nederzetting uit de late 
bronstijd en ijzertijd. Op beide vindplaatsen en op vindplaats �2 zijn 
tevens sporen van bewoning en landgebruik in de late middeleeuwen en 
nieuwe tijd aanwezig. Hieronder worden in chronologische volgorde de 
archeologische sporen en structuren van de drie hoofdgroepen besproken. 

4.1 Nederzettingssporen uit de late bronstijd en ijzertijd op vindplaats 2

Verspreid over de opgraving van vindplaats 2 zijn sporen van een nederzet-
tingsterrein aangetroffen. Het nederzettingsterrein is aangetast door een 
middeleeuwse gebouwplattegrond en een aantal perceelsgreppels uit de late 
middeleeuwen of nieuwe tijd. De nederzettingssporen zijn te verdelen in 
een aantal categorieën: gebouwen, kuilen en ’losse’ (paal)sporen. 

Gebouwen

Er zijn in totaal zeven spiekers aangetroffen. De spiekers zijn gebruikt voor 
de opslag van graan of andere gewassen. Er zijn 5 vierpalige en � zespalige 
spieker onderscheiden. Daarnaast is een achtpalige spieker gereconstrueerd 
met een wat onregelmatige plattegrond. De noordelijke hoekpaal van deze 
spieker lijkt bovendien een herstelfase te hebben. Bij spiekerstructuur � is 
de zuidoostelijke paal verstoord bij de bouw van de middeleeuwse schuur.
De vierpalige spiekers hebben een omvang van circa �,6 bij �,6 m 
(structuren 2, 3 en 5), circa �,6 bij 2,4 m (structuur �) en circa 2 bij 2 m 
(structuur 4). De zespalige structuur meet 2,5 bij 2,5 m. De achtpalige 
spieker heeft en omvang van �,7 bij 3,3 m. 
De diepte van de spiekerpalen varieert van 5 cm tot 38 cm. Bij enkele wat 
diepere sporen is duidelijk sprake van een kern en een insteek. De spiekers 
hebben maar weinig vondstmateriaal opgeleverd, dat niet nader te dateren is 
dan ijzertijd. De �4C-analyse van een verkoolde eikel (M�82) uit paalspoor 7� 
levert voor spiekerstructuur 6 een datering op in de vroege of het begin van 
de midden ijzertijd (zie tabel 4.�).2�

Kuilen

In het oosten van vindplaats 2 zijn drie kuilen aangetroffen, waarvan twee 
kleinere (spoor 2� en 8�) en een grote (spoor 36). 

Spoor 21 en 81 

Spoor 8� tekende zich in het vlak (op 32,03 m +NAP) af als een rond spoor 
met een diameter van circa �,7 m en een diepte van 32 cm. De kuilvulling 
bestond onderin uit een �0 cm dikke, grijs-humeuze laag en bovenin uit 
een witgrijze homogene zandpakket. In beide lagen zijn houtskoolpartikels 
aanwezig. 
Het onderzoek van de kuil heeft ���fragmenten aardewerk en � stukje 
vuursteen opgeleverd. Het materiaal is verspreid in de kuilvulling 
aangetroffen. Slechts enkele vondsten zijn in het onderste deel van de 
vulling aangetroffen. Binnen het aardewerk zijn 2 fasen te onderscheiden. 

23  2�3� ± 3� BP oftewel �30-690, ��0-��0 cal BC (� sigma conf. level; Poz-2606�).
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structuur 2

structuur 3

0

structuur 4 structuur 5

structuur 1

structuur 6

5m0

structuur 7

str.1

str.2,3

str.4,5

str.6

str.7

Figuur 4.1 
Vindplaats 2. Spiekerstructuren. Sporen schaal 
�:�00; dieptes schaal �:�0.
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Vindplaats 2. Overzicht van sporen en structuren.
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Het meeste materiaal lijkt thuis te horen in de late bronstijd (�0e – 9e eeuw 
voor Chr.). Er zijn echter ook enkele dikwandige aardewerkfragmenten 
aanwezig die beter passen bij het aardewerk uit kuilspoor 2� en het grafveld 
dat in beide gevallen in de tweede helft van de ijzertijd is geplaatst. Omdat 
het om slechts enkele jongere scherven gaat, is vermoedelijk sprake van 
‘vervuiling’ door bioturbatie (mollenpijpen). 

Spoor 2� ligt slechts enkele meters ten noordoosten van spoor 8�. In het 
vlak (circa 3�,99 m +NAP) was het spoor ovaal met een omvang van 2,� bij 
�,8 m. De diepte van het spoor bedroeg 45 cm. De opvulling was identiek 
aan die van spoor 8�: bovenin een witgrijze homogene vullaag en onderin 
een bruingrijze humeuze vullaag. 

Figuur 4.3
Vindplaats 2, werkput �. Coupe door kuilspoor 
8� uit de late bronstijd.

Figuur 4.4 
Vindplaats 2, werkput �. Coupe door kuilspoor 
2� uit de overgang midden-late ijzertijd.
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De opvulling van de kuil heeft verhoudingsgewijs zeer veel materiaal 
opgeleverd (403 scherven handgevormd aardewerk, 32 brokken natuursteen, 
verbrande brokken leem, verbrande botresten en enkele fragmenten 
metaalslak en fragmenten van een niet te determineren ijzeren voorwerp. 
Dit vondstmateriaal is verspreid over de hele vulling aangetroffen. Het 
aardewerk dateert in de laatste fase van de midden-ijzertijd en het begin van 
de late ijzertijd (3e en 2e eeuw voor Chr.). Een verkoolde erwt uit het archeo-
botanische monster M247 uit spoor 2� is door middel van een �4C-analyse 
in de 4e - 3e eeuw voor Chr. gedateerd (zie tabel 4.�).2� Daarmee lijkt spoor 
2� vooral in de 3e eeuw opgevuld te zijn.

Sporen 2� en 8� betreffen kuilen die vaker op erven worden aangetroffen. 
De primaire functie van de kuilen is onduidelijk. Het vondstmateriaal uit de 
kuilen heeft met deze primaire functie zeer waarschijnlijk niets te maken. 
Omdat het vondstmateriaal veelal sterk gefragmenteerd en secundair 
verbrand is en verspreid in de kuilvullingen is aangetroffen, gaat het 
waarschijnlijk om nederzettingsafval dat na verloop van tijd geleidelijk in de 
kuilen terecht is gekomen.

Spoor 36

Van spoor 36, gelegen ten oosten van het mogelijke hoofdgebouw en 
de beide kuilen, zijn alleen twee randen blootgelegd; het centrale deel is 
nooit opgegraven. De oostelijke rand is tijdens het proefsleuvenonderzoek 
in sleuf 53 tevoorschijn gekomen maar toen niet verder onderzocht. De 
westelijke rand is tijdens de opgraving van vindplaats 2 vrijgelegd. Uit de 
overzichtstekening blijkt dat we te maken hebben met een rond spoor met 
een diamater van circa �0 m. Door de grote tijdsdruk tegen het einde van 
de opgraving is de diepte van de kuil in het veld niet vastgesteld. Het is 
echter aannemelijk dat het om een waterput gaat. Tijdens de opgraving is 
alleen een smalle coupe door de westelijke randzone gegraven, waarbij wat 
vondsten zijn verzameld uit de humeuze bovenlaag, de vermoedelijke nazak 
van het spoor. Het betreft vondsten uit de ijzertijd, die echter niet scherper 
gedateerd kunnen worden. 

2�  Poz26020: 228� ± 3� BP oftewel �00- 3�0, 280-230 cal BC (� sigma conf. level).

Figuur 4.5
Vindplaats 2, werkput �. Coupe door spoor �� 
dat aardewerk uit de late bronstijd bevatte.
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Losse sporen

In het oosten van vindplaats 2 bevindt zich een zwerm sporen waarvan 
de aard in het veld moeilijk was vast te stellen. Een deel van de sporen is 
als ‘natuurlijk’ geïnterpreteerd (foto 4.6). Een groot deel is als paalsporen 
bestempeld. Slechts enkele diepere sporen (30-46 cm) betreffen door hun 
rechthoekige vorm duidelijke paalsporen. Voor veel van deze sporen geldt 
dat deze interpretatie niet geheel zonder twijfel is, omdat ze namelijk 
vrij ondiep zijn (5-�0 cm) en soms moeilijk van natuurlijke vlekken te 
onderscheiden (fig. 4.5 ). Het is daarom niet uit te sluiten dat enkele 
paalsporen in feite natuurlijk zijn, terwijl enkele als natuurlijk geïnterpre-
teerde vlekken in werkelijkheid paalsporen betreffen. 
Uit de als paalkuil geïnterpreteerde sporen is geen gebouwplattegrond 
te destilleren. Ook het betrekken van de natuurlijke vlekken bij de 
sporenanalyse levert geen plattegrond op. Het afwerken van de paalsporen 
(o.m. spoor �7) heeft aardewerk opgeleverd dat in de late bronstijd (�0e -9e 
eeuw voor Chr.) gedateerd wordt.

Archeobotanisch onderzoek

Drie monsters uit nederzettingssporen zijn onderzocht op archeobotanische 
resten.2�

Een paalkuil (spoor 7�, M�82) van spiekerstructuur 6 uit de vroege of begin 
midden-ijzertijd bevatte als voedselresten enkele eikels en pluimgierst. 
Tevens waren enkele onkruidzaden aanwezig. 
Kuilspoor 2� uit grofweg de 3e eeuw voor Chr. werd op twee plaatsen 
bemonsterd (M246 en 247). Ook hierin vonden we een aantal 
voedselgewassen en enkele onkruiden (zie bijlage 2). Hoewel de monsters 
uit dezelfde kuil afkomstig zijn, verschillen de soortenlijsten. Ze geven zo 
een aanvulling op het totaalbeeld. De gevonden gekweekte soorten zijn 
gerst, tarwe, mogelijk haver en erwt. Het materiaal is gering en soms slecht 

2�  Het archeobotanische onderzoek is uitgevoerd door W.J. Kuijper ( Archeologisch Centrum, 
Universiteit Leiden). De zandmonsters zijn op zeven met maaswijdtes van een halve mm ges-
poeld met kraanwater. Deels is er gezeefd met een kwart mm zeef. Na drogen zijn de residu’s 
onder een microscoop uitgezocht. Zie bijlage 2.

Figuur 4.6 
Vindplaats 2. werkput �. Coupe door spoor �� 
dat als een natuurlijke verkleuring is geïnter-
preteerd.
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bewaard gebleven. Hierdoor is bij de tarwe niet zeker te zeggen om welke 
tarwesoort het gaat. De haver kan gekweekt zijn, maar het kan in dit geval 
ook een akkeronkruid zijn. De aanwezige kruiden kunnen grotendeels als 
akkeronkruiden beschouwd worden.2�

Samenvattend kunnen we concluderen dat het slechts geringe aantal van 
drie monsters al een indruk geeft van enkele door de bewoners van Weert – 
Laarveld gekweekte plantensoorten in de ijzertijd. Het gaat om gerst, tarwe, 
pluimgierst en erwt. De eikels zijn verzameld in de omgeving. Zij kunnen 
door de mens gegeten zijn maar omdat ze ook als voer voor bijvoorbeeld 
varkens heel geschikt zijn, kunnen zij ook als dierenvoeder geïnterpreteerd 
worden. De gevonden soorten sluiten goed aan op de kennis die we hebben 
van de (gekweekte) planten in de late prehistorie. 

26  Opvallend is de vondst van een zaad dat lijkt op trosgierst. Deze plant is zeldzaam, gekweekt. 
Meer vondsten zijn nodig voor een zekere determinatie. De afmetingen zijn (lengte x breedte 
x dikte): �,6 x �,� x �,2 mm. Op het oppervlak lopen duidelijke dwarsricheltjes. Zie bijlage 2.
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Aard en ouderdom van de nederzettingsresten

Uit de aard van de sporen, structuren en vondsten valt af te leiden dat 
vindplaats 2 een nederzettingsterrein betreft. Vermoedelijk heeft op 
verschillende momenten in de late prehistorie ter plaatse een erf gelegen, 
maar net als bij de andere Weertse opgravingen zijn ook op vindplaats 2 
slechts bijgebouwen en geen resten van hoofdgebouwen aangetroffen. 
Op grond van de C�4-dateringen en de typochronologie van het aardewerk 
lijkt gedurende verschillende fasen van de late prehistorie sprake van 
bewoning, namelijk in de late bronstijd (�0e -9e eeuw voor Chr.), de vroege 
en het begin van de midden ijzertijd (7e - 5e eeuw voor Chr.), en de laatste 
fase van de midden ijzertijd en het begin van de late ijzertijd (4e - 2e eeuw 
voor Chr.). Wellicht is de bewoning zelfs continue geweest, maar dit is 
niet met bewijzen te staven. Aannemelijk is wel dat de bewoning het 
karakter heeft gehad van ‘zwervende erven’.2� De erven zullen deel hebben 
uitgemaakt van een groter nederzettingsareaal waartoe ook de aangrenzende 
vindplaats 3 behoort. 

4.2 Een grafveld uit de midden en late ijzertijd

Inleiding

Het grafveld Laarveld-vindplaats � is aangelegd op de zuidelijke flank van 
een smalle, oost-west georiënteerde zandrug (zie figuur 3.�). Het hoogste 
put van de zandrug ligt op circa 32 m +NAP. De rug staat in het oosten in 
verbinding met het hoger gelegen deel van het Laarveld en ‘steekt’ als het 
ware het lager gelegen noordwestelijke deel in. In totaal zijn 23 graven en 
grafmonumenten aangetroffen, verspreid over een oppervlakte van �00 bij 
30 m. De graven zijn afzonderlijk beschreven in bijlage �.

Graven en grafritueel

Bij alle blootgelegde graven gaat het om crematiebijzettingen. Dit betekent 
dat het gebruikelijk was om (een deel van) de overledenen in de open lucht 
te verbranden. Bij graf 9 lijkt de brandstapel op de plek te hebben gelegen 
waar later het graf werd aangelegd. Binnen de kringgreppel rond dit graf 
was namelijk in het vlak een grote onregelmatige vlek met houtskool 
partikels en crematieresten te zien, die als restant van de brandstapel is 
geïnterpreteerd. Na het verdiepen van het vlak kwamen onder de vlek een 
kuil met een crematierestendepot (spoor 2�) en een kuil met verbrandings-
resten (spoor 20) tevoorschijn. Spoor 2� betreft waarschijnlijk de eigenlijke 
bijzetting, spoor 20 is mogelijk de kuil waarin de overgebleven brandsta-
pelresten zijn gedeponeerd. Of ook voor andere graven geldt dat het ver-
brandingsritueel op het grafveld zelf plaatsvond of op een andere plaats, is 
onduidelijk.

graftype omschrijving aantal

A� Crrd (urn) -

A2 Crrd (organische container) 8

B� Crrd (urn) en vrbrr 3

B2 Crrd (organische container) en vrbrr 6

C Vrbrr �

D Onbekend �

2�  Fokkens & Roymans, �99�; Gerritsen, 200�; Schinkel, 200�

Tabel 4.2 
Overzicht graftypen. Crrd: crematierestende-
pot, vrbrr: verbrandingsresten.



32 Weert LaarveLd

Figuur 4.8B 
Vindplaats �. Graf ��. crematiebol met daarnaast twee bijpotten 
(graftype B2).

Figuur 4.7A 
Vindplaats �. Houtskoolvlek in het vlak boven graf 9.

Figuur 4.7B 
Vindplaats �. Houtskoolrijke laag met daaronder grafkuil 9. 
Onderin de grafkuil bevindt zich een concentratie crematieresten 
(graftype A2).

Figuur 4.8A 
Vindplaats �. Graf 2 met urnbijzetting (graftype B�).



Figuur 4.9
Vindplaats 1. Overzicht van sporen en structuren.
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Graven met alleen een crematierestendepot (type A) en graven met een cre-
matierestendepot en verbrandingsresten (type B) komen in ongeveer gelijke 
aantallen voor. Drie van de crematierestendepots waren ‘verpakt’ in een urn, 
waarvan er één voorzien was van een deksel (graf 8).2� 
Veertien crematierestendepots kenmerkten zich door een bol of laag 
verbrand bot. Oorspronkelijk zal dit verbrande bot in containers van 
organisch materiaal zijn begraven, die door de droge bodemomstandighe-
den na verloop van tijd zijn vergaan. 
Daarnaast zijn vijf graven met alleen verbrandingsresten aangetroffen 
(type C). Dit graftype is goed bekend van de Weertse grafvelden uit de 
late ijzertijd en Romeinse tijd. Net als bij die grafvelden kan bij de hier 
onderzochte verbrandingsresten-graven de vraag gesteld worden of het 
in alle gevallen wel om ‘echte’ graven gaat. Met name bij kuilen met een 
minimale hoeveelheid gecremeerd bot gaat het wellicht eerder om afval- of 
rituele kuilen. In Laarveld-� zou dit op kunnen gaan voor graf � dat maar � 
gram crematieresten opleverde. 
28  Een deel van de inhoud van de 3 urnen is gezeefd voor archeobotanisch onderzoek. Het zijn 

de vondstnummers 263, 2�3 en 2��. In deze drie vondsten waren geen zaden aanwezig. Zie 
noot 22.

Figuur 4.10A 
Vindplaats �. Graf �8 met verbrandingsresten 
(graftype C).

Figuur 4.10B 
Vindplaats �. Graf 8. Bijzetting in urn met 
deksel (graftype B�).
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Grafgoederen

In �� graven zijn tussen de crematie- of verbrandingsresten resten van 
voorwerpen aangetroffen die op de brandstapel zijn meeverbrand, tijdens 
het doorzoeken van de uitgedoofde brandstapel zijn opgeraapt en in de 
grafkuil gedeponeerd. In acht graven zijn secundair verbrande scherven 
van meeverbrande potten aangetroffen. De potten kunnen gevuld zijn 
geweest met voedsel of drank dat als leeftocht diende voor de reis naar het 
hiernamaals. 
Een deel van het voedsel in de potten kan hebben bestaan uit vleesbouten. 
Dierlijk bot is namelijk in 9 van de 23 grafkuilen (39%) aangetroffen. De 
determineerbare resten blijken van varken en schaap/geit te zijn, wat in 
overeenstemming is met het beeld uit de andere Weertse late ijzertijd-
grafvelden.2� 
In zeven graven zijn metaalfragmenten aangetroffen. In twee graven zijn 
delen van ijzeren spijkers aangetroffen. Deze maakten mogelijk deel uit van 
de constructie van de baar waarop de overledene werd gecremeerd. Twee 
maal zijn ijzerfragmenten aangetroffen van een niet nader te determineren 
voorwerp (beugeltje en een rond knopje).
Het grootste deel van de metaalfragmenten kan geïnterpreteerd worden 
als meeverbrande kledingaccessoires van overledenen: (fragmenten van) 
ijzeren gordelhaken, een ijzeren en een koperen fibula. Het laatste metalen 
voorwerp betreft een pincet van ijzer, dat mogelijk voor gezichtsverzor-
ging is gebruikt (epileren van baard of snor). Het meeverbranden van 
persoonlijke sieraden en kledinggoed is een algemeen verschijnsel in Zuid-
Nederlandse grafvelden vanaf de urnenveldenperiode tot in de Romeinse 
tijd. 
Als de verzamelde crematieresten waren bijgezet, werden in de grafkuil 
soms nog een of twee potten geplaatst. Mogelijk bevatten deze bijpotten 
– net als de meeverbrande potten- drank of voedsel dat als leeftocht naar het 
hiernamaals dienst deed. Het lijkt er bovendien op dat enkele bijpotten en 
urnen ook een rol speelden bij het crematieritueel. Verkleuringen aan de 
binnenzijde suggereren dat zij met vloeistof gevuld, dicht bij de brandende 
brandstapel hebben gestaan (zie hoofdstuk 7).

29  Hiddink 2003, 80 ev.; Groot & Hiddink 2006.

Figuur 4.11A 
Vindplaats �. Rechthoekige standgreppel rond 
graf ��.
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Grafmonumenten

Drie graven zijn gemarkeerd door omvangrijke randgreppels: twee 
kringgreppels rond graven 9 en �3 (diameter circa �� m) en een vierkante 
greppel rond graven 22 en 23 (9 bij 9 m). In en nabij de vierkante greppel 
lagen verschillende paalsporen, misschien van een palenkrans. Binnen 
de randgreppels hebben vrijwel zeker grafheuvels gelegen. Hiervoor zijn 
twee concrete aanwijzingen. In de eerste plaats de vele dierengangen die 
rondom graf �3 aanwezig zijn. Uit grafheuvels die nu nog zichtbaar zijn 
(bijvoorbeeld op de heide), is bekend dat heuvellichamen aantrekkelijke 
plaatsen voor dierenholen zijn. De tweede aanwijzing wordt gevormd door 
de greppel rond graf 9. Deze is, na een eerste fase met bodemvorming, 
door mensenhand met schoon zand dichtgegooid, waarschijnlijk tijdens het 
egaliseren van het heuvellichaam. 
Een vierde, kleinere randstructuur is aangetroffen rond graf ��. Het gaat om 
een smalle, rechthoekige greppel (2,5 bij 2,9 m) met op de hoeken en in de 
zijden paalkuilen. Vermoedelijk betreft het een standgreppel en was dit graf 
omgeven door een rechthoekige omheining van hekwerk of wanden van 
planken. Parallellen voor een dergelijk grafmonument zijn aangetroffen te 
Mierlo-Hout waar ze in de Romeinse tijd worden gedateerd.�0 Of binnen de 
omheining ook een grafheveltje lag, is niet zeker.
Bij de andere graven van vindplaats � ontbreken sporen van een 
randstructuur. Toch zullen ook deze graven bovengronds gemarkeerd zijn, 
waarschijnlijk ook met een grafheuveltje. Hierop wijst de diffuse spreiding 
van de graven en het feit dat nergens oversnijdingen van graven voorkomen. 
In ieder geval zullen graven 7 en/of 8 door een grafheuvel zijn afgedekt. 
De plaats van deze heuvel wordt globaal aangegeven door een concentratie 
dierengangen.

Soms werden in randgreppels van grafmonumenten complete potten 
geplaatst. Vermoedelijk gebeurde dit tijdens een soort ‘herdenkingsritueel’. 
Greppeldeposities van aardewerk zijn vooral bekend uit urnenvelden. In het 
grafveld op Laarveld zijn rituele deposities van aardewerk niet aangetroffen. 

30  Roymans & Tol �993.

Figuur 4.11B 
Vindplaats �. Kringgreppel rond graf 9.
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Wel leverde een randgreppel enkele losse aardewerkscherven op, maar 
daarbij zal het om zwerfvuil van brandstapels of een nabije nederzetting 
gaan. Een opmerkelijke vondst van 30 grote en kleine brokken maalsteen 
is wel afkomstig uit de kringgreppel van graf �3. Wellicht gaat het om 
een ‘herdenkingsritueel’, maar een interpretatie als nederzettingsafval is 
aannemelijker, omdat het geen complete maalsteen is en aangezien in de 
late prehistorie in de (ruime) omgeving van het grafveld is gewoond. 

Omvang, ligging en structuur van het grafveld

Met betrekking tot de vraag naar de omvang van het grafveld, is het 
allereerst belangrijk om vast te stellen of het grafveld compleet is 
opgegraven. Hierover bestaat helaas geen zekerheid. Uit de overzicht-
tekening valt af te lezen dat de noordelijke, westelijke en zuidelijke 
begrenzingen van het grafveld vrij goed in beeld zijn gekomen. Het is echter 
niet uit te sluiten dat het grafveld in oostelijke richting heeft doorgelopen. 
Er dient rekening mee gehouden te worden dat daar nog een tiental graven 
aanwezig is.
Een tweede belangrijke constatering is dat in het opgegraven deel van het 
grafveld niet veel graven door recente verstoringen zullen zijn verdwenen. 
Dit valt af te leiden uit het feit dat alle grafmonumenten nog resten van 
een centrale bijzetting hebben en het merendeel van de graven goed 
geconserveerd is.�� Daarmee kan gesteld worden dat het aantal van 23 
opgegraven bijzettingen een representatief beeld geeft van de omvang van 
het onderzochte deel van het grafveld. Indien het grafveld in oostelijke 
richting heeft doorgelopen, kan de maximale omvang op grofweg 35 graven 
worden geschat. Daarmee behoort het grafveld tot de groep van kleinere 
laatprehistorische begraafplaatsen die in Zuid-Nederland zijn opgegraven. 

Hierboven is aangegeven dat het grafveld Laarveld is aangelegd op een 
smalle dekzandrug die vanuit het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het 
plangebied de noordwestelijke laagte ‘insteekt’. Het hoger gelegen dekzand 
zal in gebruik zijn geweest als akkergebied. Het lagere deel, waar de 
broekbossen lagen, was woeste grond.�2 Het grafveld was dus gesitueerd op 
de overgang van het gecultiveerde naar het ongecultiveerde landschap. 
De kern van het grafveld bestaat uit drie grotere monumenten: twee 
kringgreppels en een vierkante structuur. De bijzettingen van deze 
monumenten wijken in hun eenvoud echter niet af van de andere minder 
monumentale graven en in twee gevallen gaat het om kindergraven. Dit 
maakt een interpretatie als elitegraven niet waarschijnlijk. Mocht het bij de 
monumentale bijzettingen om leiders of leiders in spé gaan, dan is dat niet 
tot uitdrukking gebracht in de meegegeven grafgoederen. Op grond van 
de horizontale stratigrafie betreffen het vermoedelijk de eerst aangelegde 
graven. Als dat zo is, kan bij deze grote grafmonumenten gedacht worden 
aan zogenaamde ‘stichtersgraven’ waarmee een nieuwe gemeenschap haar 
claim op het omliggende landschap wilde tonen. 
Ten zuiden van de grote monumenten liggen twee diffuse plekken met 
kleinere graven. Beide plekken bestaan uit graven van mannen, vrouwen en 

3�  Een aanwijzing hiervoor geeft het gemiddeld gewicht van de Laarveldse crematies dat hoger 
ligt dan dat van de andere Weertse grafvelden. Hoewel het grafritueel hier ook een rol in 
kan spelen, lijkt het toch eerder op dat dit te maken heeft met de hoge gaafheid van de 
Laarveldse graven (zie hoofdstuk �).

32  Zie hoofdstuk 6, palynologisch onderzoek.
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kinderen. Wellicht representeren beide groepjes elk een familiegroep. Het is 
goed mogelijk dat een van deze familiegroepen ruim �00 m ten zuidoosten 
van het grafveld woonde, gezien de technische overeenkomsten tussen het 
grafveldaardewerk en het late ijzertijd-aardewerk van vindplaats 2.
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De chronologie van het grafveld

Van �4 van de 23 graven is verbrand menselijk bot �4C-gedateerd door 
het Poznan Radiocarbon Laboratory van de Adam Mickiewicz University 
in Poznan.�� Tabel 4.� en 4.3 geven een overzicht van de gekalibreerde 
dateringen per graf. Twee chronologische groepen zijn te onderscheiden. 
De grootste groep van �2 dateringen valt in de 4e en/of 3e eeuw voor Chr. 
Twee dateringen zijn duidelijk ouder, namelijk (gekalibreerd) respectievelijk 
5e eeuw voor Chr. (graf 20) en 8e-5e eeuw voor Chr. (graf 23). Beide groepen 
zijn niet alleen in tijd gescheiden maar ook in ruimte. De oudere graven 
liggen in het noordoosten van de begraafplaats, binnen en nabij de vierkante 
randstructuur. De vierkante greppel met mogelijk een onderbreking in 
het zuidoosten, een type randstructuur die goed bekend is uit de jongste 
urnenvelden, pleit voor een datering in de 5e eeuw voor Chr. oftewel het 
begin van de midden-ijzertijd. 
De grote groep van jongere graven ligt ten westen van de oudste kern. Acht 
graven in deze zone bevatten vondstmateriaal dat min of meer scherp te 
dateren is. In tabel 4.3 is te zien dat de scherp gedateerde grafvondsten in 
combinatie met de �4C-dateringen erop wijzen dat de centraal en westelijk 
gelegen graven hoofdzakelijk in de 3e eeuw voor Chr gedateerd kunnen 
worden (overgang midden naar late ijzertijd). 
De vraag is of de bijzettingen uit de 5e en 3e eeuw erop wijzen dat 
het grafveld in de tussenliggende eeuw in onbruik is geweest. De 
chronologische aanwijzingen uit het vondstmateriaal lijken op het eerste 

33  Bij de ¹�C-analyse is gebruik gemaakt van de AMS-methode.

Tabel 4.3 
Overzicht van de chronologische gegevens 
van het grafveld Laarveld. 
Zwart ��C-datering (� sigma conf. level),
 grijs datering grafvondsten.
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gezicht te pleiten voor een dergelijk hiaat. Continuïteit van gebruik is 
echter waarschijnlijker. Meer dan de helft van de graven met een jonge �4C-
datering heeft geen daterendvondstmateriaal opgeleverd en zou dus uit de 
4e eeuw afkomstig kunnen zijn. 

Demografische analyse

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van onderzoek aan de crematieresten van 
Weert-Laarveld gepresenteerd. Het beeld is dat van een populatie die bestaat 
uit mannen, vrouwen en kinderen. Vanwege het verhoudingsgewijs grote 
aantal niet determineerbare individuen is geconcludeerd dat een vergaande 
demografische analyse door middel van de reconstructie van sterftetabellen 
minder zinvol is. De dateringsproblematiek waardoor de gebruiksduur van 
het grafveld moeilijk scherp is te krijgen, is hiervoor een extra argument. 

Het grafveld Laarveld en de andere Weertse grafvelden uit de late ijzertijd

Het grafveld Laarveld is in de 5e eeuw voor Chr. aangelegd op een smalle 
dekzandrug, die vanuit het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het 
plangebied de noordwestelijke laagte ‘insteekt’. We weten niet of het 
grafveld continu tot in de 3e eeuw voor Chr. is gebruikt of dat er sprake is 
van een hiaat in het gebruik. De jongste grafveldfase lijkt vrij compleet in 
beeld te zijn gebracht. De bijbehorende gemeenschap zal toen waarschijnlijk 
één tot drie huishoudens groot zijn geweest. 
Alle bijgezette doden werden gecremeerd. Er zijn aanwijzingen dat in één 
geval de brandstapel op de plaats lag waar later ook het grafmonument 
werd opgericht. Uit de aard van de grafvondsten kan worden afgeleid dat 
de overledenen gekleed met kledingaccessoires en persoonlijke sieraden 
werden gecremeerd. Regelmatig zullen op de brandstapel potten gevuld 
met drank en voedsel (vleesbouten van varkens en schaap/geit) zijn 
meeverbrand. Het lijkt erop dat potten die later als urn of bijpot in de 
grafkuil werden geplaatst, eerst bij de brandstapel stonden, mogelijk gevuld 
met drank. De grote grafmonumenten lijken op het eerste gezicht in 
tegenspraak met het egalitaire karakter van het dodenritueel. Hierboven is 
aangegeven dat het zeker niet om elitegraven gaat. Gesuggereerd is dat het 
‘stichtersgraven’ zijn,   waarmee nieuwe gemeenschappen hun claim op het 
omringende landschap bekrachtigden. 

Het Laarveldse grafveld past in grote lijnen in het algemene beeld dat van 
grafvelden uit de midden- en late ijzertijd in Zuid-Nederland bestaat. Veelal 
gaat het om kleinere grafvelden die op enige afstand van een bestaand 
urnenveld liggen. Het Laarveldse grafveld ligt 2000 m ten westen van 
het urnenveld Weert-Raak dat van circa 800 – 550 voor Chr. in gebruik 
is geweest. Verder wordt het grafritueel in de midden- en late ijzertijd 
gekenmerkt door een eenvoudig dodenritueel met grafmonumenten van 
een geringe omvang en schamele bijgiften die geen relatie lijken te hebben 
met individuele aspecten van de overledene.�� 
Een verklaring voor de geringe omvang van de grafvelden - die opvallend 
is, zeker vergeleken met de vaak aanzienlijke begraafplaatsen uit de 
voorafgaande urnenveldenperiode en latere Romeinse tijd -, is dat in de loop 
van de midden ijzertijd niet meer iedereen in aanmerking kwam om in het 
gemeenschappelijke grafveld begraven te worden. De resultaten van het 

3�  Hiddink 2003: � ev.
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crematierestenonderzoek maken duidelijk dat onder de Laarveldse begraven 
populatie zowel mannen als vrouwen en kinderen voorkomen. Het aandeel 
van 46% aan overleden onvolwassenen komt dicht in de buurt bij wat bij 
pre-industriële, rurale samenlevingen normaal is (45-60%).�� Dit lijkt er 
op te wijzen dat het merendeel van de overledenen gewoon in het gemeen-
schappelijke grafveld werd begraven. 

Het grafveld Laarveld is iets ouder of misschien deels gelijktijdig met de 
Weertse grafvelden Molenakkerdreef en Rosveld-5 en -6. In tabel 4.4 staan 
per grafveld de datering en de kenmerken van het grafritueel opgesomd.
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Laarveld �00-200bc 22 36 �� 23 23 3/��% ��% �

Rosvelt-� 2�0bc-2�/�0AD �0� �3 �3 �� ��6 �/3% ? �

Rosvelt-6 22�bc-22�AD 3� 22 � 8 �2 0/0% ? ��

Molenakkerdreef 200bc-22�AD ��0 �9 62 �9 �2� 0/0%
max. 

9-�%
0

Kampershoek ���-22�AD 22 �� �9 2� 23 0/0% �-22% +

De graftypen die in Laarveld zijn aangetroffen, komen ook allemaal voor in 
de andere Weertse late-ijzertijdgrafvelden. Ook de variatie aan grafgoederen 
(bijpotten, gordelhaken, fibulae, verbande scherven) komt goed overeen met 
wat in deze grafvelden uit graven tevoorschijn is gekomen. Wel valt op dat 
in Laarveld urnbegravingen voorkomen, terwijl deze bijzettingswijze elders 
in Weert niet of nauwelijks meer wordt toegepast. 
Dierlijk verbrande botresten zijn in 9 graven (39%) aangetroffen in 
associatie met mannen en vrouwen en één individu van �6 – �9 jaar. In 
Molenakkerdreef, Rosveld en Kampershoek zijn soortelijke percentages 
waargenomen. In Laarveld zijn vooral skeletdelen van varken en schaap/
geit aangetroffen. In de andere grafvelden komen ook botresten van kip en 
(minimaal) rund voor. Dit heeft te maken met de (deels) jongere datering 
van deze grafvelden. Kip als voedselbijgift of -offer doet namelijk pas zijn 
intrede in de Romeinse tijd.
 
Opvallend aan het Laarveldse grafveld zijn de grafmonumenten. Terwijl 
het merendeel van de grafmonumenten elders in Weert uit brede 
rechthoekige greppels bestaan die in de Romeinse tijd thuishoren, lijken 
onze exemplaren nog erg op grafmonumenten uit de urnenveldenperi-
ode. Alleen de kringgreppel op Rosveld-5 lijkt op de kringgreppels die in 
Laarveld zijn aangetroffen. Ook dit graf wordt rond 250 voor Chr. gedateerd. 
Mogelijk is de aanwezigheid van de ‘urnenveldachtige’ randstructuren een 
chronologisch verschijnsel en raken zij in de loop van de late ijzertijd uit de 
mode of worden andersoortige randstructuren aangelegd. 

3�  Wahl & Kokabi �988.

Tabel 4.4 
Overzicht van de verdeling naar graftype voor 
de Weertse grafvelden.
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4.3 Bewoning en landgebruik in de middeleeuwen en nieuwe tijd

Een erf uit de volle middeleeuwen

In het westen van vindplaats 2 is een erf uit de volle middeleeuwen 
aangetroffen (zie figuur 4.�). Van het erf kon alleen het oostelijke deel 
worden opgegraven, omdat het terrein waar het westelijke deel ligt niet 
toegankelijk was voor onderzoek. Het onderzochte deel van het erf bestond 
uit een gebouwplattegrond (structuur 8) en enkele smalle erfafscheidings-
greppels.
De gebouwplattegrond is van het ‘bootvormige’ type. Dit gebouwtype 
bestaat uit een kern van paren dakdragers, zogenaamde gebinten, 
zware wandpalen in de korte zijden en gebogen lange wanden die de 
karakteristieke bootvorm aan dit gebouwtype geven. Bij veel plattegronden 
van het ‘bootvormige’ type ontbreken resten van de lange wanden omdat 
deze niet diep ingegraven werden. Dit is ook bij onze plattegrond het geval. 
Bovendien is de plattegrond incompleet opgegraven. Blootgelegd zijn de 
kern van drie gebinten en twee dicht bij elkaar gelegen wandpalen aan de 
oostelijke korte zijde. De dubbele paalstelling van de westelijke korte zijde 
bevindt zich waarschijnlijk net buiten de opgravingsput. In figuur 4.�� 
is de vermoedelijke locatie van deze westelijke wandpalen door kruisjes 
aangegeven. Uitgaande van deze reconstructie bedraagt de lengte van de 
plattegrond circa �4 m. De breedte van de kern is 5,5 m. 
De paalkuilen van de kernconstructie en de korte zijde hebben een diepte 
van 45-65 cm. In alle paalkuilen zijn paalkernen vastgesteld. Verder viel 
op dat in de insteek van verschillende paalkuilen grote brokken houtskool 
zijn aangetroffen, alsof een eerdere fase van het gebouw is afgebrand. 
Toch is alleen bij de gebintspaal in spoor �3 een reparatie aan het gebouw 
vastgesteld. De oorspronkelijke paal (figuur 4.��, coupe: lichtgrijs) lijkt hier 
vervangen door een nieuwe paal (coupe: wit). Twee paalsporen hadden een 
‘uitgraafkuil’. Dit betekent dat de palen na het buiten gebruik raken van 
het gebouw, voor hergebruik uitgegraven zijn (coupe: donkergrijs). Bij de 
andere paalsporen zijn geen uitgraafkuilen waargenomen. Mogelijk zijn 
deze palen losgewrikt en verwijderd of waren ze niet meer bruikbaar en 
zijn ze daarom achtergelaten om weg te rotten. Binnen de kern ligt een 
langwerpige kuil waarin - op een onderlinge afstand van �,4 m - twee palen 
hebben gestaan. Mogelijk markeren deze palen de ingang van het gebouw.��

36  Palen M en N. Zie Theuws �999, 30�.

Tabel 4.5 
Overzicht van het voorkomen van dierlijk bot 
per grafveld.
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Door de aanwezigheid van drie, op een rechte lijn gelegen gebinten, lijkt 
de aangetroffen structuur op de plattegrond van het type Dommelen A�.�� 
Dit gebouwtype komt voor vanaf het eind van de �0e eeuw tot in de �2e 
eeuw.�� Het onderzoek van de paalsporen van het gebouw heeft �9 scherven 
opgeleverd, die overwegend in de �2e eeuw en de eerste helft van de �3e 
eeuw zijn te plaatsen (zie hoofdstuk �0). Vanwege de gangbare datering van 
plattegrondtype Dommelen A� en het feit dat de �3e eeuwse gebouwen van 
Rosveld-zone 3 een afwijkende plattegrond hebben, is het niet aannemelijk 
dat onze plattegrond uit de �3e eeuw dateert. Het is waarschijnlijker  dat het 
gebouw in de �2e eeuw is gebruikt. De jongere scherven zijn waarschijnlijk 
door bioturbatie in de kernen terecht gekomen. 

3�  Theuws e.a. �988.
38  Hiddink 200�b, ��6.

Figuur 4.12 
Vindplaats 2. Bootvormige plattegrond uit de 
�2e eeuw.
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Het is onduidelijk of structuur 8 de resten van een boerderij of van een 
schuur vertegenwoordigt. Het is bekend dat bootvormige gebouwen van 
het type A� met een omvang van grofweg �5 bij 6 m zowel  boerderijen als 
schuren kunnen zijn geweest.  Als een erf compleet is blootgelegd, kan de 
precieze functie van gebouwen soms worden achterhaald aan de hand van 
de structuur van het erf.�� Omdat het erf van vindplaats 2 niet compleet 
onderzocht is, blijft onzeker welke functie ons gebouw heeft gehad.

Archeobotanisch onderzoek

Een monster uit paalspoor 42 van gebouwstructuur 8 is op de aanwezigheid 
van archeobotanische resten onderzocht (M 207).�0 Er werd een 
fragment van een graankorrel aangetroffen. Door de slechte staat waarin 
dit fragmentje verkeert is het niet verder te determineren. Naast de 
graankorrel werd een stukje van een aarspil van rogge aangetroffen. Rogge 
is kenmerkend voor de periode na de Romeinse tijd. De eerste vondsten 
kennen we benoorden de grote rivieren uit de late ijzertijd en beneden de 
grote rivieren uit de Romeinse tijd. Verbouw op grote schaal treedt echter 
pas in de middeleeuwen op.

Perceelsgreppels

Het algemene beeld voor de microregio Weert-Nederweert is dat in de 
loop van de �3e eeuw de verspreide bewoning op de hogere, vruchtbaarste 
terreinen zich verplaatste naar lager gelegen delen van het dekzandeiland 
waar de gehuchten ontstonden die tot in de �9e eeuw bestaan hebben. De 
hogere gronden ontwikkelden zich tot grote, aaneengesloten akkergebieden 
waarop vanaf de late middeleeuwen een plaggendek ontstaat.�� Anders 
dan op het eerste gezicht gedacht kan worden, zijn deze akkergebieden 
gedurende hun gebruik niet onveranderd gebleven. Opgravingen op het 
Rosveld, een akkergebied tussen Weert en Nederweert, heeft aangetoond dat 
in de periode van de �4e/�5e eeuw tot de �9e eeuw grote veranderingen in de 
percelering optraden.�2 

Ook op het oude-akkercomplex Laarveld blijken nogal wat perceelsgrep-
pels aanwezig die een weerspiegeling zijn van het dynamische gebruik 
van dit akkercomplex. Tijdens het proefsleuvenonderzoek en op alle 
opgegraven vindplaatsen zijn greppels aangetroffen die te maken hebben 
met de percelering van het akkergebied uit de tijd na de bewoning in de 
volle middeleeuwen (zie figuren 4.�, 4.7 en 4.�2). Deze datering is niet 
zozeer gebaseerd op vondstmateriaal, want dat is in de greppels nauwelijks 
aangetroffen, maar veeleer op de aard van de greppelvullingen die veel 
jonger (scherper en minder gehomogeniseerd) aandoet dan de sporen uit 
de volle middeleeuwen. Het beperkte karakter van het hier gepresenteerde 
onderzoek laat geen uitspraken toe over een eventuele fasering van de 
greppels.

39  Hiddink 200�a, ��8 ev.
�0  Zie bijlage 2.
��  Hiddink 200�b: �23-�2�.
�2  Hiddink 200�b: �30-�3�
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Grafnr. monumenttype omvang graftype leeftijd geslacht dierlijk bot grafgoederen greppelgoederen

� C ? ?

2 B�
a) 2�-�0 j
b) 0-6 j?

v??
?

urn; fr. koperen fibula; fr. ijzeren spijker; aw

3 A2 ? ?

� B2 20-2� j m

� B�
6-�2 
mnd

? urn

6 B2 �6-�9 j ? indet., varken bijpot; aw

� grafheuvel? D >20 j ? aw

8 grafheuvel? B� 20-2� j m?? varken
urn met deksel;
fr. ijzeren fibula;
aw

9 kringgreppel �0,� m A2 9-�2 j ?

�0 B2 20-�0 j ?

�� rechthoekige greppel
2,� bij 
2,9 m

A2 30-60 j ? indet.
ijzeren gordelhaak;
ijzeren pincet; aw

�2 B2 30-�0 j m schaap,varken

�3 kringgreppel ��,� m B2 3-� j ? aw fr. maalsteen (tefriet); aw

�� C ? ?

�� A2 >20 j ? schaap/geit

�6 C ? ? ijzeren gordelhaak

�� B2 3�-�� j m schaap/geit 2 bijpotten

�8 C ? ? ijzeren gordelhaak

�9 C �2 j ?

20 A2 20-60 j v indet.

2� B2 30-�0 j m varken bijpot, fr ijzeren spijker, indet. rond ijzer kapje, aw

22 vierkante greppel 9 bij 9 m A2 20-30 j m? indet.

23 nabijzetting? A2 30-60 j ? aw

Tabel 4.6
Overzicht van gegevens per graf. 
Graftype A� kuil met crematierestendepot 
(crrd) in urn; 
A2 kuil met alleen crrd (organische container); 
B� kuil met crrd in urn en verbrandingsresten 
(vrbrr); 
B2 kuil met crrd (organische container) en 
vrbrr; 
C kuil met alleen vrbrr; 
D graftype onduidelijk.; aw losse scherf(ven) 
aardewerk; fr fragment(en)
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5 Het onderzoek van de crematieresten - E. Smits

5.1. Inleiding

Bij de opgravingen te Weert-Laarveld zijn 29 sporen met crematieresten 
aan het licht gekomen. Bij de analyse van deze resten werden het minimum 
aantal individuen (MAI), het geslacht en de leeftijd van de hier begraven 
individuen vastgesteld. Daarnaast werden pathologische botveranderingen 
beschreven. Tot slot gaf de determinatie van de dierlijke verbande botresten 
inzicht in verschijnselen die de behandeling van de doden omringden, zoals 
het brengen van dieroffers op de brandstapel. 

5.2. De methoden

Het onderzoek naar crematieresten omvat de beschrijving van de 
crematieresten zelf (verbranding en fragmentatie) en de beschrijving van 
de fysisch antropologische eigenschappen, zoals de determinatie van de 
botfragmenten, leeftijd, geslacht, lichaamslengte, MAI en pathologische bot-
veranderingen.

Beschrijving van de crematieresten

Bij gecremeerd botmateriaal is de samenstelling van het bot veranderd. De 
organische bestanddelen zijn door de hoge temperaturen verdwenen en 
alleen het anorganische gedeelte, voornamelijk bestaand uit hydroxyapatiet, 
blijft over. De kristalstructuur van dit mineraal verandert eveneens. 
Verbrand botmateriaal heeft te lijden gehad van fragmentatie, vervorming, 
krimp en breuk, waardoor de determinatie bemoeilijkt kan worden. 
Wanneer er echter genoeg botfragmenten van een redelijke grootte zijn 
overgebleven is het in het algemeen wel mogelijk om een leeftijdsschatting, 
een geslachtsdiagnose en een MAI te bepalen. 

Fragmentatiegraad

De fragmentatiegraad van crematieresten is afhankelijk van verschillende 
depositionele en post-depositionele processen (o.a. wel of niet bewaren 
in een urn, blussen). Niet afgekoelde crematieresten zijn erg breekbaar, 
handelingen als blussen of verzamelen van deze resten zorgen ervoor dat de 
fragmenten kleiner worden. Er worden verscheidene stadia van fragmentatie 
onderscheiden:

Fase Omschrijving Fragmentgrootte (cm)

� zeer klein < �.�

2 klein �.6-2.�

3 middel 2.�-3.�

� groot 3.6-�.�

� zeer groot >�.6

Verbrandingsgraad

De verbrandingsgraad kan men o.a. bepalen aan de kleur- en krimpscheur-
patronen van het verbrande bot. Deze kleur is afhankelijk van de duur 
en de temperatuur van de verbranding. Er worden verschillende fasen 
onderscheiden.��

�3  Wahl, �982
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Kleur Verbrandingsgraad Temperatuur oC

lichtbruin 0=onverbrand -

donkerbruin �=zeer slecht verbrand <2��

zwart 2=slecht verbrand 2��-��0

grijs 3=middelmatig verbrand ��0-6�0

krijtwit �=goed verbrand 6�0-800

oudwit     �=zeer goed verbrand >800

Beschrijving van de fysisch antropologische eigenschappen 

Determinatie

Bij het determineren van crematieresten wordt vooral de fractie van �0 
mm en groter bekeken, aangezien botstukjes kleiner dan �0 mm zelden 
gedetermineerd worden kunnen.�� Deze kleine fractie wordt wel nagekeken 
op fragmenten die van belang kunnen zijn voor de leeftijds- en geslachtsbe-
paling of het minimum aantal individuen (MAI). De crematieresten worden 
bij voorkeur gezeefd over een maaswijdte van � mm, omdat dan de grootste 
kans bestaat dat de allerkleinste botjes, n.l. de gehoorbotjes die van belang 
kunnen zijn bij het bepalen van het MAI, bewaard blijven.

Bij de inventarisatie worden de botfragmenten in de volgende skeletregio’s 
onderverdeeld:

Skeletdeel Omschrijving skeletdelen

neurocranium hersenschedel

viscerocranium aangezichtsschedel

axiaal schouder wervels ribben bekken heiligbeen, sleutelbeen

diafysen extremiteiten schachtfragmenten armen benen

epifysen extremiteiten gewrichtsuiteinden armen en benen

Binnen deze skeletregio’s zijn de individuele botstukken gedetermineerd 
(b.v. dijbeen, spaakbeen). Wanneer bij deze determinatie bepaalde 
beenderen ontbreken hoeft dat nog niet te betekenen dat deze daadwerkelijk 
afwezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat de fragmenten hiervoor te klein 
zijn. 

Geslachtsbepaling

De geslachtsbepaling wordt uitgevoerd volgens de normen van de 
Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen (�979) en maakt gebruik van een 
aantal kenmerken van de schedel en het bekken die in vorm en grootte 
verschillen tussen de geslachten. De robuustheid van het post-craniële 
skelet kan eveneens een aanwijzing zijn voor het geslacht.�� Wanneer 
achter de geslachtsbepaling een vraagteken staat, b.v. ‘m?’ betekent dit ‘zeer 
waarschijnlijk mannelijk,’ bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog 
onzekerder. Een geslacht toewijzen is alleen bij volwassenen mogelijk.

Leeftijdsbepaling

De leeftijdsbepaling bij crematieresten-onderzoek volgt dezelfde richtlijnen 
als die van het inhumatie-onderzoek. Voor onvolwassenen wordt naar de 
vergroeiing van de epifysen gekeken,�� het eruptiepatroon van de tanden 

��  Maat �98�.
��  Schutkowski en Hummel �98�.
�6  Arbeitsgruppe Europäischer Anthropologen �9�9.
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en kiezen,�� het aanzien van de symphysis pubica en de sluiting van de 
schedelnaden, endocraniaal�� en de facies auricularis�� (allebei gewrichtsvlak-
ken aan het bekken), en de ectocraniale sluiting van de schedelnaden.�0 

Lichaamslengteschatting

Voor de lichaamslengteschatting wordt gebruik gemaakt van de grootte van 
de proximale gewrichten van de humerus (bovenarm), de radius (spaakbeen) 
en het femur (dijbeen).��

Pathologie

Het onderzoek naar ziekten en ongelukken bij gecremeerde individuen is 
vanwege de incompleetheid van het materiaal vrij moeilijk. Een beschrijving 
van de ziekteverschijnselen is vaak het hoogst haalbare. 

5.3. Werkwijze

De fractie die groter of gelijk is aan � cm wordt gedetermineerd. De 
crematieresten in de verschillende skeletregio’s worden gewogen 
en de fragmentatie- en verbrandingsgraad vastgesteld. De maximale 
fragmentgrootte wordt afgerond op een halve cm. Wanneer crematieresten 
minder dan � gram wegen wordt dit afgerond tot � gram.
De fractie die kleiner is dan � cm wordt onderzocht op relevante 
botfragmenten. Wat overblijft wordt residu genoemd. In sommige gevallen 
is het residu erg vervuild en moet een schatting gemaakt worden van het 
gewicht aan crematieresten dat aanwezig is. 
Aanwezige dierenbotten worden van de menselijke crematieresten 
gescheiden, fragmentatie- en verbrandingsgraad en gewicht worden 
genoteerd.
Het totaal gewicht aan crematieresten onderaan de tabellen duidt op het 
totaal zonder de dierlijke botfragmenten.

5.4 Resultaten crematieonderzoek

De resultaten worden hieronder beschreven en in de bijlagen I t/m III zijn 
de determinatie gegevens in tabellen en lijsten vermeld.

Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten komen vergelijkbare 
grafvelden aan bod wat betreft de hoofdthema’s, zoals het gewicht aan 
crematieresten, de verbrandingsgraad, de samenstelling van de bevolkings-
groepen/ grafveldpopulaties, pathologische botveranderingen en mogelijke 
bijgaven van dieroffers op de brandstapel die herkenbaar kunnen zijn aan 
de aanwezige dierlijke verbrande botresten. Vergelijkingen worden gemaakt 
met de grafvelden van Rosveld, Molenakkerdreef en Kampershoek.�2

Het minimum aantal individuen:

In totaal zijn 23 graven bekend met daarin waarschijnlijk 24 individuen. In 
één graf bevonden zich namelijk de crematieresten van een vrouw en die 
van een jong kind. Van dit kind zijn echter slechts zeer weinig skeletresten 
overgebleven die alleen op hun afmeting beoordeeld zijn. Uitspraken 

��  Ubelaker �98�.
�8  Acsádi en Nemeskéri �9�0.
�9  Lovejoy c.s. �98�.
�0  Rösing �9��.
��  Rösing, �9��
�2  Smits, 2003; Smits, 2006
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hierover kunnen dan ook niet met zekerheid gedaan worden. In de overige 
graven bedraagt het MAI �. 
Net als in Laarveld is in de andere Weertse late-ijzertijdgrafvelden het 
verschijnsel van meerdere individuen per bijzetting zeldzaam. In Weert-
Rosveld was een dubbelgraf aanwezig met de crematieresten van een man 
en een kind.

De samenstelling van de populatie

De onderzochte populatie bestaat uit �3 volwassenen, waarvan 6 mannen 
en 2 vrouwen. Van 5 individuen zijn te weinig crematieresten aanwezig 
om het geslacht te bepalen. Het aandeel aan onvolwassenen in deze groep 
betreft 6 individuen, namelijk � persoon van juveniele leeftijd en 5 jongere 
kinderen. In 4 gevallen is een determinatie van geslacht en/of leeftijd geheel 
onmogelijk door de kleine hoeveelheden crematieresten die voor onderzoek 
beschikbaar zijn.

De populatie bestaat uit meer mannen dan vrouwen. Voor conclusies over 
de demografische samenstelling is dit aantal echter te weinig, zeker gezien 
het aantal graven met te weinig skeletresten voor een geslachtsdeterminatie. 
In het grafveld van Rosveld zien we een andere verdeling. Hier bedraagt 
het aantal vrouwen 2,5 keer zoveel als het aantal mannen. De populatie van 
Molenakkerdreef vertoont een meer evenwichtig beeld met ongeveer een 
gelijk aantal mannen en vrouwen. In Kampershoek zijn iets meer vrouwen 
dan mannen bij de groep volwassenen vertegenwoordigd.

Het percentage onvolwassenen (jonger dan 20 jaar) bedraagt hier ca. 
46%. Dit is hoog in vergelijking met de overige drie populaties. Maar ook 
wat dit aspect betreft is het de vraag of deze uitsnede van de populatie 
representatief is voor de gehele bevolkingsgroep. Het lage aantal graven en 
individuen vormt een beperking om hier conclusies aan te verbinden.

Grafveld
populatie

% vrouw % man
Aantal individuen 
geslachtsbepaling

% volwassen
% onvol
wassen

Aantal individuen 
leeftijdsbepaling

Laarveld 2� �� 8 �6 �� �9

Rosveld ��,� 28,6 �6 8� �9 �3�

Molenakkerdreef ��,� �8,9 �� 82 �8 9�

Kampershoek �8,3 ��,� �2 �00 0 22

Pathologische botveranderingen

Alleen bij volwassen individuen (waaronder 2 mannen) is enkele malen een 
pathologische botverandering waargenomen. Het betreft ontstekingen in 
het kaakbot veroorzaakt door (waarschijnlijk) tandbederf en degeneratiever-
schijnselen aan de wervelkolom. 

Ook bij de overige grafvelden zijn dit de meest voorkomende aandoeningen. 
Het scala is bij de andere populaties iets groter maar dat heeft waarschijnlijk 
te maken met het aantal individuen.

Gewicht, verbrandingsgraad en aanwezige skeletdelen

De hoeveelheid aan crematieresten varieert van � tot �549 gram. Deze ruime 
variatiebreedte is ook in de andere grafvelden vastgesteld, in Rosveld is dit 
�-�476 gram, in Molenakkerdreef �-�799 gram en in Kampershoek �-�033 
gram. 
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De variatie aan gewicht wordt beïnvloed door de verzamel- en begraafwijze. 
Urngraven bevatten doorgaans veel meer en grotere botfragmenten dan 
graven waarin de resten los bijgezet waren. Post-depositionele verstoringen 
kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor het verlies aan crematieresten. 
Afgezien van bovengenoemde formatieprocessen is ook de robuustheid van 
de personen in kwestie van invloed op de hoeveelheid crematieresten. Zo 
bedraagt het gemiddelde gewicht bij mannen �0�3 gram, bij vrouwen 708,5 
gram, het juvenile individu 593 gram en de jongere kinderen �38,8 gram. 
Het onderscheid in gewicht tussen mannen-, vrouwen- en kindergraven 
is een algemeen verschijnsel, zo ook in de drie andere grafvelden in deze 
regio.

Populatie
Gemiddeld gewicht (g) 

crematieresten vrouwen-
graven

Gemiddeld gewicht (g) 
crematieresten mannen-

graven

Gemiddeld gewicht (g) 
crematieresten kinder-

graven

Laarveld �08,� �0�3 �38,8

Rosveld 636 826 <��0

Molenakkerdreef ��9,� �8�,� ��8,9

Kampershoek ��3,6 �30,6 ?

Verbrandingsgraad: 

De crematieresten zijn goed verbrand, d.w.z. over het algemeen is een 
verbrandingsgraad van fase 4 of 5 waargenomen wat wijst op een verbran-
dingstemperatuur van 650 °C tot meer dan 800 °C. Ook dit is een normaal 
verschijnsel voor deze periode in deze regio. De verbrandingsgraad komt 
overeen met de geregistreerde gegevens van de overige 3 crematiegrafvel-
den.

Inventarisatie van de skeletdelen:

De inventarisatie van de skeletresten wijst op een vertegenwoordiging van 
alle skeletonderdelen, waarbij de compactere botdelen van de schedel en 
de schachten van de pijpbeenderen beter bewaard zijn gebleven. Dit is de 
gangbare wijze waarop de nabestaanden met de stoffelijke overschotten 
omgingen. Soms zijn er afwijkingen op de regel, zoals in Molenakkerdreef 
waar bij een aantal gevallen de schedeldelen geheel of vrijwel geheel 
ontbraken.

Dierlijk verbrand bot in de graven

In 39% van de graven was dierlijk verbrand bot aanwezig. 
Dierlijk verbrande botresten zijn in 9 graven aangetroffen in associatie 
met mannen en vrouwen en één individu van �6 – �9 jaar. Dit zijn vooral 
skeletdelen van varken en schaap/geit. In de Rosveld en Kampershoek zijn 
soortelijke percentages waargenomen, in Molenakkerdreef was het blijkbaar 
veel meer de gewoonte om dieren mee te geven op de brandstapel. Het 
soortenspectrum komt is in de vier grafvelden overeenkomstig en bestaat 
voornamelijk uit varken en schaap/geit. Kip als voedselbijgift of -offer doet 
zijn intrede pas in de Romeinse tijd. 

Populatie Laarveld Rosveld Molenakkerdreef Kampershoek

% graven met dierlijk bot 39% 2�% �9% 23%
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Overzicht resultaten

In de onderstaande tabel zijn de basisgegevens per graf/spoor vermeld. 
Bijgevoegd zijn verder bijlage I met tabellen met de beschrijving en 
determinatie per graf. Daarbij zijn alleen die graven met een aanzienlijke 
hoeveelheid crematieresten opgenomen. In bijlage II en III zijn de deter-
minatiegegevens per graf en de inventarisatie van de crematieresten per 
vondstnummer weergegeven.

5.4 Conclusie 

Het crematieonderzoek van Weert-Laarveld heeft een beeld opgeleverd 
van een populatie die bestaat uit mannen, vrouwen en kinderen. De repre-
sentativiteit met het oog op een vergaande demografische analyse door 
middel van de reconstructie van sterftetabellen is gezien de hoeveelheid 
niet determineerbare individuen twijfelachtig. Wat betreft de gezondheid 
van deze personen is weinig bekend. De mogelijkheden ten aanzien 
daarvan zijn voor het crematieonderzoek zeer beperkt. Botveranderingen 
van pathologische aard zijn vooral waargenomen op de onderkaak en de 
wervelkolom en wijzen op respectievelijk tandbederf en degeneratie. 
De skeletresten zijn goed verbrand, en soms bijgezet met de verbrande 
botresten van varken en schaap/geit.

De resultaten komen in hoge mate overeen met die ten aanzien van een 
aantal andere grafvelden uit de late ijzertijd in deze regio.
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Grafnr Grafspoor gesl leef-
tijd

tot 
gew

frag aantal gesl 
kenm

robuustheid lft kenm dier gewicht diersoort pathologie

� �30.0��   �        

2 �30.0��  0-6? 2 <�       

2 �30.0�� vrouw?? 2�-�0 3�8 �-6  graciel suturen, auricularis    

3 �30.0�9   �        

� �30.0�2 man 20-2� 9�� �-8 C�0,C��,P2  epifysen    

� �30.038  
6-�2 
mnd

2� �   gebit    

� �30.0��   �        

6 HBS, put �33, 
spoor 2

 �6-�9 �93 3-�  graciel epifysen 3 ntd/varken  

� �30.0�9  >20 �� �-�   afmeting    

8 �30.00� man?? 20-2� ���2 �-�0 P3  epifysen � varken  

9 �60.020 � 2

9 �60.02�  9-�2 636 �-9   gebit,epifysen    

�0 �60.0�3  20-�0 �22 �       

�� �0.0�3  30-60 �89 �-�   suturen 2 ntd  

�2 HBS, put �32, 
spoor �

man 30-�0 �89 �-8 C�,C8,C9,C�0,C��  suturen 6 schaap, 
varken

DDD Cervicale 
Vertebrae

�3 �0.002   �        

�3 �0.��9   �        

�3 �0.�20   �        

�� �0.03�   ��        

�� �0.�23  >20 26� 2-�   afmeting � schaap/geit  

�6 �0.�2�   �        

�� �0.�2� man 3�-�� 6�6 2-6 C8,C�0  suturen �3 schaap/geit Abces Mandibula 

�8 ��0.006   28        

�9 ��0.00�  �2 � �-3   gebit    

20 60.0�� vrouw 20-60 �039 3-6 C6,C�0 graciel afmeting � ntd  

2� HBS, put 
�3�,spoor 3

man 30-�0 ���9 3-� C9,C�0,P2  suturen 22 varken  

22 6002� man? 20-30 82� 3-� C8,C�0,P2  suturen, auricularis 2 ntd  

23 600��  30-60 39� 2-�   suturen   �. 2x Abces 
Mandibula 2. 
Syndesmophyt 
Vertebra

Tabel 5.1 
Lijst van graven met determinatiegegevens.
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6 Palynologisch onderzoek van twee kringgreppels te Weert 
Laarveld  -  Jan-Willem de Kort

Inleiding

Tijdens het onderzoek van vindplaats � zijn de kringgreppels rond graven 9 
en �3 bemonsterd voor palynologisch onderzoek. Beide graven dateren uit de 
4e of 3e eeuw voor Chr.. Doel van het onderzoek was het krijgen van inzicht 
in de lokale vegetatie ten tijde van de aanleg van het grafveld.

Materiaal en methodiek

Voor het onderzoek zijn twee kringgreppels bemonsterd. In put �6 zijn 
vier monsters genomen van spoor � (figuur 6.�: kringgreppel graf 9: 
monsternummers 25� t/m 254) en in put 7 zijn twee monsters genomen 
van spoor � (kringgreppel graf �3: monsternummers 259 en 260). 
De pollenmonsters zijn bereid door W. Kuijper van de Faculteit der 
Archeologie van de Universiteit Leiden. De grondmonsters zijn gekookt 
in �0% KOH om de pollenkorrels vrij te maken, gezeefd (residu’s zijn op 
macroresten onderzocht), vervolgens in bromoform/alcohol (S.G. 2,0) 
gecentrifugeerd (om zand en klei te verwijderen) en tenslotte met een 
acetolyse mengsel behandeld om plantenresten te verwijderen. Aan ieder 
monster is een pil met een bekende hoeveelheid van een exoot (Lycopodium) 
toegevoegd om te controleren of de bereiding goed verlopen is en een 
indruk te geven van de pollenconcentratie. Benadrukt moet worden dat één 
pil te weinig is gebleken voor een statistisch houdbare bepaling van de pol-
lenconcentratie. Een indicatie geeft het echter wel en voor de twee monsters 
van kringgreppel graf �3, kan uitgesloten worden dat hier een betrouwbare 
pollenanalyse uitgevoerd had kunnen worden. De pollenmonsters zijn 
bewaard in glycerine. De preparaten zijn geanalyseerd met een doorvallend-
lichtmicroscoop bij een vergroting tot 640 maal. Voor de determinatie van 
de graanpollenkorrels is gebruik gemaakt van een vergroting van �600 maal 
met olie en phase-contrast.

Figuur 6.1 
Coupe door kringgreppel graf 9 met de locatie 
van de monsters 2�� t/m 2��.
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De conservering van het materiaal bleek matig tot zeer slecht. In alle 
monsters is een aanzienlijke hoeveelheid fijn houtskool aangetroffen. 
De monsters uit de kringgreppel rond graf �3 bleken te weinig pollen te 
bevatten voor een analyse. De monsters uit de kringgreppel rond graf 9 zijn 
alle vier onderzocht.
Als pollensom is gebruik gemaakt van een boompollensom zonder 
Betula (berk) om de spectra te kunnen vergelijken met andere spectra van 
grafheuvels in Noord-Brabant, waarbij dezelfde pollensom is gebruikt. 
Betula wordt uitgesloten van de pollensom, omdat deze soort veel voorkomt 
in de heide en dus vanwege zijn lokale voorkomen sterk kan fluctueren.�� 
Voor de pollensom is geteld tot circa 300 pollenkorrels, met het idee dat 
dit een representatief beeld vormt van de polleninhoud van een monster. 
De rest van het preparaat is ‘gescand’ op soorten die niet eerder waren 
waargenomen. De percentages zijn bepaald op basis van de pollensom.

Het nemen van monsters uit greppels vraagt om enige toelichting. Het 
nadeel van pollenmonsters van greppels is dat het materiaal kan bevatten 
van verschillende herkomst. In de eerste plaats kan tijdens de aanlegfase 
pollen in de greppel terechtgekomen zijn dat aangevoerd is door de lucht. 
Dit pollen is contemporain met of jonger dan de aanleg van de greppel. 
In de loop der tijd zal afhankelijk van de erosiegevoeligheid van het 
omliggende materiaal (in dit geval sterk zandige leem) de greppel snel of 
langzaam dicht raken. In dit materiaal zit zowel contemporain als ouder 
materiaal. Tenslotte vormt zich na het opvullen van de greppel een bodem. 
Na en tijdens dat proces infiltreren pollen in de greppelvulling via fossiele 
wortelkanaaltjes. Dit materiaal is jonger dan de aanleg van de greppel. 
Bij de bemonstering dient men zich van deze mogelijke beeldverstorende 
processen bewust te zijn. Het is dus zaak om de monsters zo diep mogelijk 
in de greppel te nemen. Wanneer een greppel erg ondiep is, is de kans 
dat er jonger materiaal in de monsters zit groter. De monsters van in het 
verleden palynologisch onderzochte grafheuvels, waarbij zowel het oud 
oppervlak als de greppel werd geanalyseerd, komen redelijk goed overeen. 
De greppel laat echter vrijwel altijd een iets jonger beeld zien dan het oude 
oppervlak.

Resultaten monsters kringgreppel graf 9

De vier monster uit de kringgreppel rond graf 9 zijn boven elkaar genomen 
uit de opvulling van een spitse greppel.�� Monster 25� is het diepste 
monster, genomen van de donkere, scherp begrensde, bodem van de 
greppel. Monsters 252 t/m 254 zijn hierboven genomen met een onderlinge 
afstand van circa 5 cm. Stratigrafisch gezien zou monster 25� het oudste 
beeld op moeten leveren, direct na de aanleg van de greppel. De andere 
monsters zouden latere fasen van opvulling van de greppel moeten laten 
zien. De donkere opvulling doet vermoeden dat na een aanvankelijke 
erosie direct na de aanleg van de greppel, de greppel langere tijd open 
heeft gelegen. In de bovenste vulling van de greppel is duidelijk bioturbatie 
(mollenpijpen) waar te nemen. Deze lijkt zich te beperken tot de bovenste 
25 cm van het spoor. De plaats waar de monsters zijn genomen lijkt minder 
of niet gebioturbeerd te zijn.�� 

�3  Van Zeist �96�.
��  Zie bijlage 3.
��  Het vrijwel afwezig zijn van pollen in kringgreppel graf �3 doet eveneens vermoeden dat er 



Weert LaarveLd    57

Er is een aantal overeenkomsten en verschillen aan te wijzen in de 
monsters. De verhouding tussen de boomsoorten in alle monsters komt 
vrijwel overeen. Pollenkorrels van Alnus (els) vormen het overgrote deel 
(circa 60%), gevolgd door Corylus (hazelaar) (circa 30%). Daarnaast komt 
pollen van Quercus (eik) met percentages rond de 5%, Fagus (beuk) en 
Tilia (linde) met percentages rond de 2%. Het percentage Betula (berk) 
schommelt tussen 4 en �0 %. 
De verschillen in de percentages voor de kruiden zijn echter groter. In het 
bijzonder het percentage Ericales (heideachtigen) neemt naar boven toe af 
(van circa �22 naar 27 %). Daarnaast schommelt het percentage Poaceae 

(grassen) tussen circa �0 en 20 %. Andere kruiden zijn in slechts lage 
percentages (< �,5 %) aangetroffen en er lijken geen grote verschillen tussen 
de afzonderlijke monsters te bestaan. De kruiden omvatten Cyperaceae 
(cypergrassen, onder andere biezen en zeggen), Asteraceae (composieten, 
zoals de paardenbloem en distels), Artemisia (bijvoet), Galium-type (walstro), 
Plantago lanceolata (smalle weegbree), Potentilla-type (ganzerik), Rosaceae 

(rozen), Rumex acetosa-type (waaronder veld- en schapenzuring), Scabiosa 
(duifkruid) en Succisa (blauwe knoop).
In de monsters zijn pollenkorrels van graansoorten aangetroffen. Een 
gedeelte hiervan kon gedetermineerd worden met behulp van de sleutel 
van Beug�� tot Hordeum-type en Secale-type. Een gedeelte kon niet verder 
gedetermineerd worden dan Hordeum-type of Secale-type. 

De soortensamenstelling van de bomen en de aangetroffen percentages 
komen goed overeen met palynologisch onderzochte kringgreppels uit de 
Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd in Noord-Brabant��. In het bijzonder de 
verhouding els: hazelaar en het percentage beuk en linde en het ontbreken 
van haagbeuk  is typerend voor de periode die ongeveer samenvalt met de 
overgang van het subboreaal naar het subatlanticum. In deze periode zien 
we een afname van de pollenpercentages van hazelaar ten opzichte van els, 
een toename van de percentages beuk, een afname van de percentages linde 
en het nog afwezig zijn van pollenkorrels van haagbeuk.
De percentages voor beuk zijn in vergelijking met de monsters van 
het urnenveld op de Boshoverheide�� (circa 3 km ten zuidoosten van 
de opgraving Laarveld) laag. Dit kan betekenen dat het beukenbos 
op een grotere afstand stond dan het geval is bij het urnenveld van 
de Boshoverheide.�� Daarnaast zijn de percentages heideachtigen in 
vergelijking laag en de percentages grassen hoog. In combinatie met 
het aangetroffen pollen van graan kan verondersteld worden dat de 
begraafplaats Laarveld dicht in de buurt of op een terrein is aangelegd dat 
tot kort voor het opwerpen van de heuvel in gebruik was als cultuurgrond. 
De afname van het aantal pollenkorrels graan in de hogere monsters wijst 
er op dat de akkers op (iets) grotere afstand zijn komen te liggen.�0 De 

weinig tot geen contaminatie van jonger pollen plaats heeft gevonden. Deze monsters zijn 
namelijk hoger (dichter onder de bouwvoor in de gebioturbeerde zone) genomen. Daarnaast 
is in de conservering van het materiaal geen grote verschillen waargenomen.

�6   Beug, 200�.
��   o.a. Bakels �9��, Groenman-Van Waateringe �988, De Kort 2002, De Kort 200�.
�8   Groenman-Van Waateringe �988.
�9   De andere mogelijke interpretatie, dat de monsters van Laarveld ouder zijn dan het grafveld, 

is niet waarschijnlijk. Hoewel graf 9 geen daterend materiaal heeft opgeleverd, is op grond 
van de algemene datering van het grafveld gesteld worden dat het zeker 2 eeuwen jonger is 
dan de jongste graven van Boshoverheide.

60   Het is tevens mogelijk dat deze enkele pollenkorrels in de greppel zijn gespoeld (uit een 
voormalige beakkerde bodem) en dus ouder pollen representeren. 
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percentages grassen en de aanwezigheid van kruiden zoals smalle weegbree, 
bijvoet en mogelijk veldzuring wijzen eveneens op een iets rijkere bodem. 

Conclusies

De palynologisch onderzochte kringgreppel laat een beeld zien van een 
vegetatie die sterk onder invloed van de mens staat. Waarschijnlijk is 
de kringgreppel aangelegd op een voormalige akker of ligt in de directe 
omgeving van cultuurland. Er is vermoedelijk geen sprake van een 
aaneengesloten heidevegetatie zoals bij andere onderzoeken is aangetroffen. 
De drogere bossen kunnen gekenmerkt worden als een eiken-beukenbos 
en in de nattere delen groeide een elzenbroekbos. De hoge percentages els 

wijzen er op dat de broekbossen nog niet ontgonnen zijn om weidegrond te 
creëren. 
Onze greppel is jonger (overgang midden-late ijzertijd) dan de palynologisch 
onderzochte greppels van de Boshoverheide (late bronstijd en vroege 
ijzertijd). Het verschil tussen beide pollenbeelden zit hem in de locatiekeuze 
van de begraafplaats. Ons grafveld lijkt dichter bij de bewoonde wereld te 
liggen dan dat van de Boshoverheide.
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7 Het prehistorische aardewerk van Weert-Laarveld                            
 - Cristian van der Linde

7.1 Inleiding

De opgraving Weert-Laarveld heeft in totaal 760 potfragmenten en 9 (bijna) 
complete potten van handgemaakt aardewerk opgeleverd die alle in de late 
bronstijd of ijzertijd zijn te dateren.�� In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan 
van de analyse van dit aardewerk. De analyse was gericht op de technische, 
chronologische en functionele aspecten van het aardewerk. Voordat de 
resultaten van het aardewerkonderzoek aan bod komen, dient eerst dieper 
ingegaan te worden op de bij de analyse gehanteerde methodiek. 

7.2 Methodiek

Het aardewerk uit de ijzertijd kent een breed scala aan vormen, productie- 
en versieringstechnieken. Voor de analyse van het ijzertijdaardewerk 
van Oss heeft Van den Broeke een gestandaardiseerde beschrijvings-
wijze ontwikkeld.�2 Hierdoor was het mogelijk om voor het inheems 
geproduceerde Osse aardewerk een typochronologie op te stellen waarbij de 
ijzertijd in �2 fasen verdeeld werd (A-L).�� Deze fasering is gebaseerd op de 
frequentieverdelingen van potopbouw, potvorm, versieringswijze en afwer-
kingstechniek en de verschuivingen die daar in de loop van de ijzertijd in 
optreden. Deze verschuivingen kunnen gezien worden als ‘modetrends’, die 
voor grote delen van Zuid-Nederland en het aangrenzende rivierengebied 
blijken te gelden, hoewel daarin een zekere regionale variatie bestaat. Voor 
een betrouwbare frequentieverdeling zijn grote, gesloten aardewerkcom-
plexen nodig. De typochronologie is vooral bruikbaar bij grote, gesloten 
aardewerkcomplexen. Veelal komen hiervoor alleen kuilen, waterputten en 
structuren in aanmerking. 

vindplaats 1 vindplaats 2 vindplaats 3

graven (compleet) 9 zone noord �9

graven (losse scherven) 9� gebouw? 3�

randgreppels 2 kuil �.8� ���

overige grondsporen �2 kuil �.2� �03

aanlegvondsten/opspit �2 aanlegvondsten/opspit �� aanlegvondsten/opspit �

totaal �62 totaal �89 totaal �

Bij de beschrijving van het aardewerk van Weert-Laarderveld is gebruik 
gemaakt van de eerder genoemde methode Van den Broeke. Per 
vondstnummer zijn de volgende variabelen beschreven: 

1)	 fragmentatie (wand-, bodem-, schouder-, randscherf)
2)	 afwerking buitenzijde
3)	 magering
4)	 rand- en wandversiering
5)	 randvorm
6)	 herkomst
7)	 kleur-bakwijze
8)	 potvorm

6�  Dedeterminatie van het prehistorische aardewerk is begeleid door P. van den Broeke (ge-
meente Nijmegen).

62  Van den Broeke �98�.
63  idem

Tabel 7.1 
Overzicht van de context van het aardewerk 
per vindplaats.
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Alle vindplaatsen hebben aardewerk uit de late prehistorie opgeleverd. Het 
meeste aardewerk is afkomstig van het vindplaats 2 (nederzettingsterrein: 
78%), gevolgd door vindplaats � (grafveld: 2�,5%) en vindplaats �2 (per-
ceelsgreppels: 0,5%). Per vindplaats verschilt de context van het aardewerk. 
Alleen bij vindplaats 2 is sprake van grote, gesloten vondstcomplexen die 
een datering op basis van de typochronologie van Oss zinvol maakt. Voor 
vindplaats � – graven met veelal � potindividu of enkele losse scherven 
- geldt dat gekeken is naar typochronologische kenmerken van individuele 
potten. Vindplaats �2 is buiten beschouwing gelaten omdat hier maar 
weinig aardewerk is aangetroffen met bovendien een jongere context 
(opspit/aanleg). 

7.3 Algemene kenmerken van het aardewerk 

1) fragmentatie

Getracht is bij elke scherf vast te stellen tot welk deel van de pot deze 
behoort. Hierbij geldt dat het kenmerk ‘wand’ ondergeschikt is aan de 
andere kenmerken, aangezien bijna alle potdelen een wanddeel bevatten. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat een bodemaanzet op een groot wandfragment 
als bodemdeel is geteld. In de verdeling zijn wanddelen uiteraard dominant, 
aangezien deze het grootste deel van het potoppervlak innemen. Het 
percentage ‘indet.’ is hoog, omdat een groot deel van het materiaal secundair 
verbrand nederzettingsafval betreft met een hoge fragmentatiegraad. Het 
secundair verhitten van het aardewerk heeft ertoe geleid dat 25% van de 
scherven volledig versinterd en gebarsten zijn, 25% zacht en poederachtig 
en 25% juist ‘verhard’ en ‘vreemd’ gebarsten. Er zijn relatief weinig 
randfragmenten, hetgeen verklaart waarom bij maar weinig potindividuen 
de vorm kon worden bepaald (zie 9 potvorm).

2) afwerking buitenzijde (glad, ruw, besmeten, gepolijst, indet. )

Een in de ijzertijd veel voorkomende wandafwerking was het aanbrengen 
van een dunne kleipap op de wand (besmijten) voordat de pot werd 
gebakken. Voordeel van deze techniek is dat tijdens het bakproces, door een 
grotere wandoppervlakte, de warmte beter wordt geleid. Daarnaast had het 
besmijten als praktisch voordeel dat meer grip op de pot werd verkregen. In 
totaal is bijna 48% van het schervenmateriaal (deels) besmeten. Overigens 
betekent dit niet per se dat 48% van de potten besmeten is, maar dat van al 
het vaatwerk tezamen 48% van het oppervlak is besmeten. Het besmeten 

Verdeling potdeel totaal N=762 

rand 48 6,1% 

wand 569 72,4% 

bodem 49 6,2% 
oor 6 0,8% 

schouder 20 2,5% 

indetpotdeel 94 12,0% 

rand 
wand 
bodem 
oor 
schouder 
indetpotdeel 

Verdeling afwerking totaal N=745
 

glad; 214; 28,6%  

ruw; 17; 2,3%  

besmeten; 356; 47,7%  

gepolijst; 49; 6,6%  

indetafwerking ; 111; 14,9%  

glad  
ruw  
besmeten  
gepolijst  
indetafwerking  
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vaatwerk was vermoedelijk over een groot deel van het oppervlak besmeten 
en niet alleen tot aan de schouder. Dit blijkt uit het feit dat randscherven 
veelal tot dicht onder de rand besmeten zijn. Open vormen zijn zeer zelden 
besmeten.
Ook bij de geruwde scherven gaat het in feite om besmeten aardewerk. In 
bijna alle gevallen is de wand ruw gemaakt met fijn zand in een sliblaag. 
Slechts in enkele gevallen zijn de baksels zeer zandig. Het besmeten of 
geruwde aardewerk is overigens doorgaans slechts licht besmeten, waardoor 
de afwerkingstechniek soms niet bepaald kon worden. 
Scherven zijn gepolijst genoemd als de ondiepe sporen van de polijsting of de 
eindglans zichtbaar zijn. Alle andere gevallen zijn onder glad ondergebracht. 
Het percentage gepolijste scherven ligt laag ten opzichte van ijzertijdcom-
plexen in Zuid-Limburg. Het Laarveldse aardewerk past wat dat betreft 
meer in de Noord-Brabantse traditie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
het aandeel gepolijst aardewerk in werkelijkheid waarschijnlijk hoger was. 
Doordat bij secundair verbrand aardewerk het scherfoppervlak vaak sterk is 
aangetast, zal een aantal in oorsprong gepolijste scherven bij de categorie 
indet. zijn geplaatst. Opvallend is verder dat besmeten scherven vaak aan de 
binnenzijde gepolijst zijn. 

3) magering (potgruis, fijn zand, grof zand, grind/kwarts, bot, indet.)

Al het inheemse aardewerk in de ijzertijd is handgemaakt. Vrijwel altijd 
werd aan de klei een verschralingsproduct toegevoegd. Dit geldt voor zowel 
de zware als de lichtere kleien. Gedurende de gehele ijzertijd werd hiervoor 
potgruis gebruikt. Een grove minerale magering, zoals kwartsgruis, wordt 
bijna uitsluitend in de vroege ijzertijd toegepast. Een fijne plantaardige 
magering komt voornamelijk in de tweede helft van de late ijzertijd voor.  
Tegelijkertijd wordt een zandiger, harder baksel populairder, waarvoor 
van nature zandige kleien lijken te zijn uitgezocht. Ook kleien met 
ijzerconcreties zijn regelmatig gebruikt.
In het lokaal vervaardigde aardewerk van Weert-Laarveld is bijna uitsluitend 
potgruis als verschralingsmateriaal gebruikt (> 96%). Over het algemeen is 
gebruik gemaakt van fijne potgruis, maar in enkele gevallen is sprake van 
magering met grove potgruis. In de frequentieverdeling representeert het 
aandeel potgruis het aardewerk waarin enkel potgruis is toegepast. De andere 
verschralingstechnieken komen vrijwel uitsluitend voor in combinatie met 
potgruis. In een enkel geval komt grind/kwarts voor in combinatie met grof 
zand en potgruis. 
Mineraal gemagerde scherven zijn zelden geheel doorspekt met gruis; 
meestal zijn er slechts enkele delen steengruis zichtbaar. Minerale magering 
bestaat bijna uitsluitend uit melkkwarts waarvan de helft bestaat uit 
onbewerkt grind en de andere helft is vergruisd.. Bij een kleine minderheid 
is gebruik gemaakt van andere grinden of steengruis: zandsteen, gekleurde 
kwartsiet/vuursteen en gebroken mica (muskoviet). Fijne mica-delen zijn in 
de grondstof aanwezig. In enkele baksels is dit gehalte zeer hoog, hetgeen 
wijst op een afwijkend grondstofgebruik.�� 
De kwartsmagering is veelal ‘weggewerkt’,d.w.z. het kwartsgruis is netjes 
met klei afgesmeerd. De aanwezigheid van kwartsmagering is daarom veelal 
alleen vast te stellen in scherpe breukvlakken. Het aandeel kwartsgruisma-
gering kan in werkelijkheid dus iets hoger hebben gelegen. Het zorgvuldig 

6�  Determinatie minerale magering Sebastiaan Knippenberg.
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wegwerken van magering is ook toegepast bij met grove potgruis gemagerde 
potten. 
Ook het aandeel zandmagering is hoog te noemen. Met fijn zand wordt 
bedoeld goed gesorteerd fijnkorrelig zand. Het is niet in alle gevallen 
duidelijk of dit fijne zand als verschraling is toegevoegd, dan wel van nature 
in de gekozen grondstof voorkwam. Daarnaast kon soms moeilijk worden 
vastgesteld of het fijne zand als magering of ruwing was toegevoegd. 
Met grof zand wordt bedoeld slecht gesorteerd fijn- tot zeer grofkorrelig 
(bijna grindig) zand. Het is in alle gevallen met zekerheid als verschraling 
toegevoegd, in sommige gevallen neigt de grootste fractie zelfs naar grind. 
Het weinige kustaardewerk is uitsluitend organisch gemagerd.

 4) versiering (VTI rand, VTI wand, reliëf/groef, lijn, del, kamstreek, overig)

Zeer weinig aardewerk is versierd, slechts 4%. Door secundaire verbranding 
en verwering zijn de versieringen slecht zichtbaar, wat in het bijzonder 
geldt voor de vingertop-indrukken en groeven. Een groot deel van het 
scherfmateriaal is bovendien sterk verweerd of doorworteld of vertoont 
knaag- of klauwsporen.
Versiering op de wand komt zeer weinig voor, slechts in 3,5% van de 
gevallen. De variatie in versieringstechnieken is wel groot, en evenredig 
verdeeld. Enkele versieringsvariaties zijn gegroepeerd onder reliëf/groef en 
overig. Bij enkele potten uit het grafveld komt versiering in een Kalenderberg-
patroon voor.

Verdeling magering totaal N=747 

potguis; 545; 72,6% 

grofzand; 66; 8,8% 

fijnzand; 17; 2,3% 

grindofkwarts; 86; 11,5% 
indetmagering; 37; 4,9% 

potguis 
grofzand 
fijnzand 
grindofkwarts 
indetmagering 

Verdeling versieringswijze totaal N=25 

VTIrand; 5; 20% 

VTIwand; 6; 24% 

relief; 5; 20% 

lijnversiering; 4; 16% 

kamstreek; 3; 12% 

overig; 2; 8% 

VTIrand 
VTIwand 
relief 
lijnversiering 
kamstreek 
overig 

Verdeling versierd totaal N=646 

versierd;  
24; 3,7% 

onversierd;  
622; 96,3% 

versierd 
onversierd 
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Versiering op randen is beduidend frequenter, namelijk in �0,5% van 
de gevallen. Het gaat daarbij uitsluitend om vingertopindrukken (VTI). 
De plaatsing daarvan is altijd bovenop of aan de buitenzijde van de rand, 
nooit aan de binnenzijde. Het grafaardewerk lijkt frequenter, maar ook 
intensiever versierd: �0,5%. 

5) randvorm

Het merendeel van de randen is afgerond. De randen in de categorie 
afgeschuind zijn enigszins asymmetrisch afgeplat en vertonen niet de scherp 
naar binnen gehoekte randen, zoals die in de late bronstijd voorkomen. Bij 
een aantal verdikte randen is de productiewijze zichtbaar; door secundaire 
verbranding is de gedrapeerde verdikkingslaag die als ‘opzetrand’ is 
aangebracht gedeeltelijk verdwenen. Globaal kan gezegd worden dat 
het merendeel van de randen enigszins afgerond of afgeplat is en dat 
er hoofdzakelijk niet of incidenteel verdikte of sterk afgeronde randen 
voorkomen.

6) herkomst (locaal, kust, indet.)

Er is onderscheid gemaakt tussen lokaal geproduceerd aardewerk en 
importaardewerk. Hierbij kan macroscopisch alleen het kustaardewerk uit 
de eerste helft van de ijzertijd onderscheiden worden. 
Aardewerk uit het Nederlandse en Belgische kustgebied komt voor vanaf 
het einde van fase B tot en met fase O. Macroscopisch kan een groot deel 
van het aardewerk uit fase B-F herkend worden aan een plantaardige 
magering, slechte afwerking, onbesmeten en onversierde wanden en een 
lichte kleuring van het oppervlak. Deze categorie aardewerk diende vanwege 
zijn poreusheid en slechte kwaliteit vermoedelijk als container voor het 
transport van zeezout.�� Vanaf fase G komt een minderheid kustaardewerk 
voor dat nauwelijks te onderscheiden is van de lokale productie. Hierin 
wordt plantaardige magering niet of nauwelijks toegepast, de afwerking is 
verbeterd, de baksels zijn harder en donker gekleurd. Vanaf eind fase B tot 
begin fase E komen uitsluitend zoutgootjes voor, in fase E-F kleine conische 
bekertjes. In fase G-H is er een veel grotere variatie in baksel, vorm en 
formaat. Met name in fase H is dit goed zichtbaar. De absolute en relatieve 
aantallen kustaardewerk zijn dan tevens flink toegenomen. In fase I-K 
domineert dikwandig aardewerk.

6�  Van den Broeke �98�.

Verdeling randvorm totaal N=27 

rond; 15; 55% 

afgeschuind; 7; 26% 

verdikt; 4; 15% 

overig; 1; 4% 
rond 
afgeschuind 
verdikt 
overig 

Verdeling herkomst totaal N=713
 

locaal; 685; 96% 

kust; 7; 1% 
indetherkomst; 22; 3% 

locaal 
kust 
indetherkomst 
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Het Laarveldse aardewerk bestaat voor �-4% uit kustaardewerk. Het betreft 
dunwandige, gelig tot rossige baksels met plantaardige magering. Er zijn 
geen zoutgootjes aangetroffen, die veelal voorkomen in de tweede helft van 
de vroege ijzertijd.

7) kleur-bakwijze en secundaire verbranding (lichtgrijs-zwart, lichtbruin-gelig-

rossig)

Doordat het merendeel van het aardewerk secundair gebrand is (80%), kan 
over de dominante bakwijze (oxiderend of reducerend) niets gezegd worden. 
Over het algemeen geldt dat het baksel van het aardewerk vrij uniform 
overkomt. Een kleine aardewerkgroep, aangetroffen tijdens de aanleg van 
werkput �5, wijkt af door een hard, ‘bruin’ baksel. Het zijn reducerend 
gebakken individuen met zeer lichte oxidatieverschijnselen (grijze scherf 
met donkerbruine smoorlaag aan de buitenkant van de scherf). Dit zeer 
harde, glad afgewerkte baksel met minerale magering is onverbrand in 
verschillende vondstnummers herkend. Er is dus sprake van een afwijkende 
bakwijze.

8) potvorm (open, gesloten rand neigt naar binnen, gesloten rand neigt naar 

buiten)

Het grafveld heeft relatief veel compleet aardewerk opgeleverd zodat 
hier goed inzicht verkregen is in de variatie aan potvormen. Vanwege de 
fragmentatiegraad van het nederzettingsaardewerk van vindplaats 2 is 
het daarentegen slechts sporadisch mogelijk uitspraken te doen over de 
potvormen, meestal aan de hand van de rand- en de halsscherven. 
Er zijn 3 typen te onderscheiden: open (éénledig), gesloten zonder hals 
(tweeledig) of gesloten met hals (drieledig). Het meest voorkomend zijn 
3-ledige potprofielen. Het zijn gesloten potten met een opstaande of 
naar buiten gerichte rand. Naar binnen gesloten potprofielen zijn bijna 
uitsluitend dunwandig en onversierd. Voor een belangrijk deel zijn dit 
kommetjes of napjes. Randen met vingertopindrukken komen dus voor op 
gesloten potvormen rechtopstaande of naar buiten gestelde randen. 

Verdeling kleur totaal N=666
 

grijszwart; 128; 19,2% 

geelrood; 538; 80,8% 

grijszwart 
geelrood 
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Figuur 7.1 
Selectie van het aardewerk uit grafveld Laarveld (vindplaats �). Schaal �:�.

Figuur 7.2 
Selectie van het aardewerk uit grafveld Laarveld (vindplaats �). Schaal �:�.
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7.4 Grafveld vindplaats 1 
Het grootste deel van het aardewerk van vindplaats � is afkomstig uit graven 
en grafmonumenten. In 6 graven zijn 8 min of meer complete potten 
aangetroffen. Deze hebben gefunctioneerd als urn, deksel of bijpot. Een 
aantal van deze potten had nogal geleden onder secundaire verbranding 
waardoor ze plaatselijk waren gebarsten en vervormd. Bij drie potten – de 
urnen uit graven 2 en 8 en een bijpot uit graf �7 - is aan de binnenkant 
sprake van een grijs-gereduceerde onderzijde en een geelrood verbrande 
bovenzijde (zie figuren 7.4 en 7.5). De grens tussen beide vlakken is recht 
en scherp. Het lijkt erop dat de binnenzijde van de potten blootgesteld is 
aan verhitting, terwijl deze half gevuld waren met voedsel of drank. Het 
ligt voor de hand om hierbij een relatie te leggen met het crematieritueel: 
mogelijk zijn de potten, voordat zij als urn of bijpot in graven zijn bijgezet, 
met vloeistof gevuld dicht bij de brandende brandstapel geplaatst. 
Naast complete potten hebben 8 graven ook 97 losse scherven met 
secundaire brandsporen opgeleverd. Waarschijnlijk gaat het om de resten 
van vaatwerk dat op de brandstapel is meeverbrand. Het vaatwerk kan 
gevuld zijn geweest met voedsel of drank dat als leeftocht diende voor 
de reis naar het hiernamaals. Daar waar het om één of enkele scherven 
per graf gaat zal het aardewerk bij het verzamelen van de crematieresten 
waarschijnlijk per ongeluk zijn opgeraapt. Bij graven 6, �3 en 22 lijkt 
daarentegen sprake te zijn van het doelbewust deponeren van verbrand 
schervenmateriaal. Deze graven leverden respectievelijk 32, 50 en 
29 scherven op zodat het erop lijkt dat men zoveel mogelijk van de 
meeverbrande potten in de grafkuil heeft willen deponeren. 

Het (half) complete grafaardewerk is afgebeeld in figuur 7.� en 7.2. Onder 
het grafaardewerk domineren de 3-ledige vormen. Het gaat om een schaal 
(graf 8, deksel) en voor de rest om hoge potten met een flauw S-profiel of 
een hoekig profiel met rechtop- of iets naar buiten staande rand. Verder 
komt een tonvormige , opvallend dikwandige pot voor (graf 6, bijpot). 
Twee potten zijn voorzien van een standring (graf 6 en 8) en bij een pot is 
sprake van een del-vormige bodem (kleine omphalos; graf �7). Vijf potten 
hebben een besmeten wand. Vaak is sprake van een lichte besmijting en 
alleen de tonvormige pot kenmerkt zich door een klodderige wijze van 
besmijten. 
Vier potten uit graven zijn versierd. Twee maal is sprake van vingertop-
indrukken in een Kalenderberg-patroon. Twee andere potten hebben een 
versiering van horizontale en geometrische groeflijnen. 
Het merendeel van het grafaardewerk hoort thuis in de 3e of 2e eeuw voor 
Chr. (Oss-Ussen fase H-J). Het betreft de hoge bijna 2-ledige potten uit 
graf 2 en �7, de potten met standringen (graf 6 en 8). Beide vormen zijn 
bijvoorbeeld goed bekend uit het grafveld Sittard-Hoogveld dat eveneens in 
de 3e en/of 2e eeuw wordt gedateerd.�� De verticale versiering op het deksel 
uit graf 8 kent een parallel uit de vroegste fase van het grafveld Rosveld 
dat rond 250 voor Chr. wordt gedateerd.�� Daarnaast komen gelijksoortige 
versieringen ook voor in het grafveld Molenakkerdreef waar zij eveneens tot 
de oudste fasen behoren (2e en �e eeuw voor Chr.).�� De klodderig besmeten, 
dikwandige tonvorm uit graf 6 past in de typologie van Oss-Ussen onder 

66  Tol 2000, �3� ev.
6�  Hiddink 2006, �0�, pot �23-�; 
68  Hiddink 200�, 3�8 ev., potten ��.�, ��.� en 69.8.
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type 23a dat ook in de 3e en 2e eeuw voor Chr. gedateerd.
De (incomplete) pot met Kalenderberg-versiering uit graf 5 en de kom met 
omphalos-bodem uit graf �7 komen in principe algemener voor, in de tweede 
helft van de midden ijzertijd tot de eerste helft van de late ijzertijd (4e – 2e 
eeuw voor Chr.).

De kringgreppel rond graf �3 leverde 6 losse niet nader te determineren 
ijzertijdscherven op die als ‘zwerfvuil’ zijn te interpreteren. Dit geldt ook 
voor het merendeel van de ijzertijdscherven uit andere, niet eenduidig 
tot het grafveld behorende prehistorische grondsporen, de perceelsgrep-
pels en het akkerpakket. Een uitzondering vormt een aanlegvondst van 24 
scherven in put �5. Deze scherven wijken af van al het andere aardewerk 
van vindplaatsen � en 2 door het harde baksel, de bruine kleur, de grind- 
en steengruismagering en de fijnzandige, mica-rijke magering. Dit laatste 
maakt dat, ondanks dat de binnen- en buitenzijde netjes gepolijst zijn, 
het potoppervlak ruw aanvoelt. Mogelijk gaat het om aardewerk uit de late 
bronstijd of vroege ijzertijd, maar hierover kan geen eenduidige uitspraak 
worden gedaan.

7.5 Vindplaats 2 (nederzetting) 

In vindplaats 2 (N=589) zijn vier complexen onderscheiden: 
- de noordwestelijke zone met spiekers en enkele losse paalsporen,
- de zuidelijke palencluster,
- kuilspoor 8� (put �) en
- kuilspoor 2� (put 5)

In zijn algemeenheid geldt dat het aardewerk veelal sterk gefragmenteerd 
en secundair verbrand is. Over de functie van het vaatwerk kan daarom niet 
meer gezegd worden dan dat het waarschijnlijk om gebruiksaardewerk gaat 
dat als nederzettingsafval in de sporen terecht is gekomen. 

Noordwestzone

Het prehistorische vondstmateriaal is afkomstig uit enkele kuiltjes, 
paalsporen en uit structuur 3. 
Het materiaal heeft geen minerale magering en is voor tenminste 50% 

Figuur 7.3 
Selectie van het nederzettingsaardewerk van 
vindplaats 2. Schaal �:2.
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secundair verbrand. Het complex bevat geen randfragmenten of andere 
diagnostische stukken. Het scherfmateriaal dateert uit de ijzertijd maar 
vermoedelijk niet uit het begin van de ijzertijd.

Kuil 5.21

Het complex bestaat uit 403 fragmenten (zie tabel 7.2). Hieronder vallen 
fragmenten van weefgewichten, twee spinklossen en enkele brokken 
verbrande huttenleem. Het materiaal is voor tenminste 70% secundair 
verbrand. Een groot deel van schervenmateriaal is besmeten (60%) en er is 
sprake van een aanzienlijk aandeel minerale magering (6% grind/kwarts 
en 6% grof zand). Besmeten aardewerk is vaak dikwandig en ‘klodderig’ 
besmeten. Er komt maar weinig versierd aardewerk voor (�%): vingertopin-
drukken op de rand (2x) en groeflijnen (�x). Er zijn nauwelijks potvormen 
te reconstrueren. Twee scherven lijken afkomstig van 2-ledige vormen. Een 
gepolijste scherf heeft een scherpe schouderknik die kenmerkend is voor 
Marne-aardewerk. Een aantal scherven met een geel-rossige kleur zijn te 
classificeren als kustaardewerk.
Op grond van het overheersen van dikwandig aardewerk en de ‘klodderige’ 
wijze van besmijten kan dit aardewerk geplaatst worden tegen het einde 
van de midden-ijzertijd en de eerste helft van de late ijzertijd (fase H-J; circa 
3e-2e eeuw voor Chr.). Het kustaardewerk en de tweeledige vormen met 
naar binnen staande rand passen daar goed in. Het relatief hoge percentage 
minerale magering is kenmerkend voor de midden-ijzertijd en zelfs begin 
late ijzertijd in deze de regio. Dit in tegenstelling tot het noorden van 
Brabant, waar dit type magering m.n. in de vroege ijzertijd voor komt. De 
Marne-scherf, die in de 5e tot 4e eeuw voor Chr. gedateerd wordt, kan alleen 
als ‘opspit’ worden verklaard.

Kuil 1.81 
Het complex bestaat uit ��� fragmenten vaatwerk. Het materiaal is voor 
tenminste 75% secundair verbrand. Het aardewerk is over het algemeen 
dunwandig, glad afgewerkt en hard gebakken en wijkt duidelijk af van dat 
uit kuil 5.2�. Vingertopindrukversieringen komen voor op de rand (2 ex.) en 
eop de wand in de vorm van parallelle horizontale rijen (� ex.). Opvallend 
is een geplugd oor van een nap of kom. Op basis van dit oor, het geringe 
aandeel besmeten aardewerk en de versieringen kan het complex in de late 
brondstijd (�0e of 9e eeuw voor Chr.) gedateerd worden. Enkele dikwandige, 
besmeten scherven lijken van jongere datum (midden of late ijzertijd?). 
Vermoedelijk gaat het om ‘vervuiling’.

Sporencluster

Het complex bestaat uit slechts 35 fragmenten uit verschillende sporen. Het 
materiaal komt sterk overeen met dat uit kuil �.8�. Dezelfde dunwandige 
glad afgewerkte baksels komen voor met een hoge component minerale 
magering.�� Dit pleit voor een datering in de late bronstijd. Uit spoor 5.�7 
komen scherven van een 3-ledige gesloten pot met vingertopindrukken op 
de rand en een rij horizontale vingertopindrukken in de hals. Eén scherf is 
voorzien van een voor de late-bronstijd kenmerkende Kerbschnitt versiering. 
Gesteld kan worden dat de sporencluster gelijktijdig is met kuilspoor �.8� 
(�0e-9e eeuw voor Chr.).

69  Vergelijkbaar vaatwerk is aangetroffen in het late bronstijd-grafveld van Echt. Zie Hiddink 
200�c.
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Conclusie

Het aardewerk dat verzameld is tijdens het archeologisch vooronderzoek 
en de opgraving op vindplaats �, kan grofweg gedateerd worden in de 3e of 
2e eeuw voor Chr. Voor vindplaats 2 kan geconcludeerd worden dat hier in 
twee fasen bewoning heeft plaatsgevonden, namelijk in de late bronstijd 
(�0e – 9e eeuw voor Chr.) en op de overgang van midden naar late ijzertijd 
(3e – 2e eeuw voor Chr.) Het aardewerk uit de jongste bewoningsfase laat 
zich goed vergelijken met het grafaardewerk van vindplaats �.
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complex 5.21  1.81  sporencluster

 N % N % N %

N 403  111  35  

fragmentatie    

rand �3 3,2 8 �,2 2 �,�

wand 32� �9,� �� 69,� 2� ��,�

bodem �9 �,� �0 9,0 2 �,�

oor 0 0,0 6 �,� 0 0,0

schouder � �,0 � 0,9 0 0,0

indet-gruis �6 ��,� 9 8,� � ��,�

afwerking    

glad �6 �9,0 6� 63,2 �� �8,6

ruw �0 2,� 0 0,0 0 0,0

besmeten 2�2 60,3 �� �6,0 �� 3�,�

gepolijst �� 3,� 3 2,8 � 2,9

indet-gruis �9 ��,� �9 ��,9 6 ��,�

magering    

potguis 3�9 �8,8 �0 6�,3 �� �0,0

grofzand 2� 6,2 �� �6,3 � 20,0

fijnzand 9 2,2 0 0,0 0 0,0

grindofkwarts 2� 6,2 �2 ��,� �� �0,0

indet-gruis 2� 6,� � �,8 0 0,0

herkomst    

locaal 3�3 9�,9 98 9�,2 3� �00,0

kust � �,9 0 0,0 0 0,0

indet-gruis �2 3,2 6 �,8 0 0,0

kleur    

secundair verbrand >222 >��,� >8� >��,� >2� >��,�

grijszwart �0 ��,� �8 �8,9 6 ��,�

geelrood-lichtbruin 30� 8�,9 �� 8�,� 29 82,9

versierd    

versierd 3 0,9 � �,3 2 6,�

onversierd 328 99,� 89 9�,� 3� 93,9

potvorm �  �  �  

open 3 �2,9 0 0,0 0 0,0

gesloten zonder hals 2 28,6 0 0,0 0 0,0

gesloten met hals 2 28,6 � �00,0 � �00,0

randvorm    

rond � ��,6 2 �0,0 0 0,0

afgeschuind 2 22,2 2 �0,0 0 0,0

verdikt � ��,� 0 0,0 � �00,0

haakrand � ��,� 0 0,0 0 0,0

versieringswijze 3  �  3  

VTIrand 2 66,� 2 �0,0 � �0,0

VTIwand 0 0,0 � 2�,0 2 �00,0

lijnversiering � 33,3 � 2�,0 0 0,0

frequentie randversiering 2/�3 ��,� 2/8 2�,0 �/2 �0,0

frequentie wandversiering �/32� 0,3 2/�� 2,6 2/2� �,�

Tabel 7.2
Kenmerken van drie aardewerkcomplexen op 
vindplaats 2. 
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Figuur 7.4 
Gerestaureerd aardewerk uit grafveld Laarveld-vindplaats �. Schaal �:2. Foto A.E.M. Dekker.

graf � (V26�)
graf �� (V88)

graf �� (V26�)

graf �� (V26� bovenaanzicht)

graf 2 (V�28)
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Figuur 7.5 
Gerestaureerd aardewerk uit graf 8. Urn (V�3�) met deksel (V�36). Schaal �:�. Foto A.E.M. Dekker.

Onderaanzicht Bovenaanzicht
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8 Voorwerpen van koper en ijzer

In zes van de 23 graven zijn fragmenten van in totaal negen metalen 
voorwerpen aangetroffen. Vier voorwerpen waren compleet: drie ijzeren 
gordelhaken en een ijzeren pincet; van vijf voorwerpen - een ijzeren 
fibula, een fibula van een koperlegering, twee niet nader gespecificeerde 
spijkers en een niet nader gedetermineerd ijzeren kapje - resteerden slechts 
fragmenten.
Onder de gordelhaken zijn twee typen vertegenwoordigd. De gordelhaak 
uit graf �� bestaat uit twee delen: een bevestigingsplaat en de eigenlijke 
haak die met behulp van een klinknagel aan elkaar geklonken zijn.  De 
bevestigingsplaat heeft gebogen randen waar oorspronkelijk het leer 
tussen zat. Een vrijwel identieke gordelhaak is afkomstig uit graf 730 van 
het grafveld Nederweert-Rosveld 5.�0 Beide gordelhaken zijn van het type 
Hamminkeln waarvan het voorkomen door Hiddink tussen 300 en �50 
voor Chr. is geplaatst.�� Het Nederweertse exemplaar wordt rond 200 voor 
Chr. gedateerd. Onze gordelhaak lijkt op grond van een �4C-datering van de 
crematieresten eerder rond 250 voor Chr. thuis te horen.
De twee andere gordelhaken uit het grafveld Laarveld zijn van een type 
dat in Weert en omgeving nog geen parallellen heeft. Beide exemplaren 
bestaan uit een haak die door een strip is gestoken die om het riemuiteinde 
was gevouwen. De basis van de haak was verder met een nagel aan de riem 
vastgeklonken. In het schema van Hiddink komt dit type grofweg in de 3e 
eeuw voor Chr. voor.�2

De twee fibulae zijn niet te determineren omdat niet meer dan (delen van) 
de veerrol resteren. Alleen bij de fibula uit graf 8 is vermeldenswaardig dat 
het om een bovendraads exemplaar gaat met twee windingen. 
Het ijzeren pincet is mogelijk voor gezichtsverzorging gebruikt (epileren 
van baard of snor).

�0  Hiddink 2006, �09. 
��  Hiddink 2003, 2�� & fig. �0 E.
�2  Hiddink 2003, fig, �0 H.
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Figuur 8.1 
Metalen voorwerpen uit graven. Schaal �:�.
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Figuur 8.2 
Metalen voorwerpen uit graven. Schaal 2:�.
Foto A.E.M. Dekker.

graf 8 (V9�)

graf �� (V��a)

graf �� (V��b)

graf �8 (V�92)

graf �6  (V89)
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9 Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd                                

Een deel van het verzamelde aardewerk dateert uit de middeleeuwen en 
nieuwe tijd (92 fragmenten).�� Eén scherf uit de vroege middeleeuwen, 
Karolingisch aardewerk uit Badorf (8e en 9e eeuw), duidt erop dat het onder-
zoeksgebied reeds in de vroege middeleeuwen bewoning heeft gekend.
Het merendeel van het aardewerk (72%) dateert grofweg in de tweede helft 
van de volle middeleeuwen (�2e en �3e eeuw). Het betreft hoofdzakelijk 
scherven van lokaal met de hand vervaardigd kogelpot-aardewerk en 
Zuidlimburgs aardewerk uit Schinveld/Brunssum, alsmede enkele scherven 
van Andenne- en Elmpt-aardewerk. Het meeste kogelpot-aardewerk lijkt 
gedateerd te moeten worden in de �2e eeuw. Hierop wijzen enerzijds de 
driehoekige randprofielen die typerend zijn voor deze periode en anderzijds 
het ontbeken van dekselgeulen die veelal van jongere datum zijn.
In totaal 22 scherven (25%) zijn met zekerheid in de late middeleeuwen 
(�3e – �5e eeuw) te dateren. Hieronder zijn scherven protosteengoed en 
steengoed, grijs- en roodbakkend aardewerk, en aardewerk uit Langewehe. 
Opvallend is dat er nauwelijks aardewerk uit de nieuwe tijd is aangetroffen: 
slechts 2 stuks baksteen en een scherf van een �7e eeuwse voorraadpot zijn 
aan dit tijdvak toe te wijzen. 

Soort Aantal Percentage

Badorf � �

kogelpot 38 ��

Schinveld-Brunssum �6 ��

Andenne � �

elmpt � 8

protosteengoed/steengoedachtig 3 3

steengoed � �

grijs/rood 9 �0

Langewehe � 8

baksteen 2 2

Indet. � �

 totaal 92 �00

Een deel van het middeleeuwse aardewerk is verspreid in het onderzoeks-
gebied aangetroffen in het akkerpakket en de vulling van perceelsgreppels. 
Vermoedelijk is het hier als ‘zwerfvuil’ of afval vermengd met bemesting 
terechtgekomen. Negentien scherven zijn afkomstig uit de paalkuilen van 
het middeleeuwse gebouw op vindplaats 2. Het meeste van dit aardewerk 
dateert grofweg uit de �2e eeuw. Daarnaast hebben de paalkuilen ook een 
zestal scherven uit de �3e eeuw opgeleverd. 

�3  Het aardewerk en keramisch bouwmateriaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd is gedeter-
mineerd door drs. E. Bult Universiteit Leiden. Zie bijlage �.

Tabel 9.1 
Overzicht van het aardewerk uit de 
middeleeuwen en nieuw tijd.
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10 De vondsten van natuursteen - Sebastiaan Knippenberg

Inleiding

Het onderzoek op Weert-Laarveld heeft in totaal 88 stuks natuursteen 
opgeleverd, waarvan een klein deel sporen van gebruik of bewerking 
vertoont.�� Het onderzoek van vindplaats � leverde 33 stukken natuursteen 
op. Hieronder bevinden zich 30 maalsteenfragmenten die uit de opvulling 
van de kringgreppel rond graf �3 komen. Mogelijk gaat dit om een 
doelbewuste depositie, een herdenkingsritueel. 
Op vindplaats 2 zijn in totaal 55 natuurstenen geborgen. Dit materiaal is 
merendeels afkomstig uit nederzettingsporen en kuilen en kan als kan als 
nederzettingsafval worden geïnterpreteerd.

Herkomst

Het grootste gedeelte van het natuursteen bestaat uit brokken vulkanisch 
gesteente (tefriet en kristelijn dieptegesteente; n=50). Daarnaast komen 
fragmenten zandsteen (n=5), kwartsiet (n=�6) en kwartsitische zandsteen 
(n=5) voor. In totaal zijn 9 stukken vuursteen en 3 grindjes gangkwarts 
aangetroffen.
Het merendeel van het materiaal is van lokale herkomst. Als grondstofbron 
komen de grindige afzettingen van de Maasterrasen in aanmerking. De 
stukken tefriet en (mogelijk) kristelijn gesteente komen zeer waarschijnlijk 
uit de Eiffel in Duitsland, waar dit gesteente veelvuldig wordt aangetroffen. 

Functie

Bij het vulkanische tefriet en het hierop gelijkende kristalijne gesteente gaat 
het om brokken van maalstenen. Deze gesteenten zijn door hun ruwe en 
poreuze oppervlak zeer geschikt voor het malen van graan. De porositeit 
zorgde ervoor dat de steen, ook bij intensief gebruik, van zichzelf geschikt 
bleef voor het malen van bijvoorbeeld graan en dat de maalsteen niet 
continu verruwd hoefde te worden. 
Vanaf de bronstijd en zeker vanaf de ijzertijd komen met name tefrieten 
maalstenen vrij algemeen in Nederland voor en vervangen deze maalstenen 
gemaakt van lokale materialen.�� Tefriet is afkomstig uit de regio rond 
Mayen, waar het van nature voorkomt en waar duidelijke aanwijzingen voor 
de fabricage van maalstenen zijn aangetroffen.�� Maalstenen van tefriet zijn 
tot in de middeleeuwen in gebruik gebleven. Tefriet-vondsten zijn bekend 
van (inheems-) Romeinse nederzettingen�� en ook in middeleeuwse context 
komt het materiaal veelvuldig voor.�� In de (vroege) middeleeuwen is de 
handelsnederzetting Dorestad een belangrijke spil geweest in de doorvoer 
van dit materiaal.�� Het materiaal werd hier niet alleen verhandeld maar ook 
verwerkt tot producten. 
In de late prehistorie zijn verschillende typen maalstenen in gebruik 
geweest. Helaas zijn de in Weert-Laarveld gevonden fragmenten te klein om 
ze typologisch te kunnen onderbrengen.

��   Het natuursteen is met behulp van het blote oog en een loep gedetermineerd door S. Knip-
penberg (Archol). Zie bijlage �.

��   Joachim �98�; van Heeringen �98�.
�6   Joachim �98�; van Heeringen �98�.
��   Harsema �96�; Harsema �9�9. Voor recent onderzoek: Hiddink en Boreel 200�a; 200�b.
�8   Zie recent onderzoek in: Nederweert-Rosveld (Hiddink en Boreel 200�a); Lieshout-Beekseweg 

(Hiddink en Boreel 200�b); Uden-Schouwstraat (van Hoof en Jansen 2002); Bakel-Achter de 
Molen (Arnoldussen 2003); Herpen-Wilgendaal (Ball en Jansen 2002); Kerk-Avezaath (E. Kars 
2000; 200�).

�9   H. Kars �980; Parkhouse �9�6.
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Bij het merendeel van de overige natuurstenen is de functie niet precies te 
achterhalen. Bij enkele stenen geven gebruikssporen een indicatie voor het 
mogelijke gebruik:
enkele brokken kwartsiet betreffen mogelijk fragmenten van slijpstenen 
(v245, v249); 
gezien het feit dat een klein gedeelte van het aangetroffen aardewerk 
met kwartsiet gemagerd is, kan worden aangenomen dat de aangetroffen 
kwartsieten deels ook voor dit doeleinde verzameld zijn;
twee brokken kwartsitisch zandsteen hebben sporen die erop duiden dat zij 
zijn gebruikt als klopsteen (v243, v255);
een aantal stenen vertoont sporen van verbranding of verhitting. Met name 
bij de wat grotere stenen kan sprake zijn van kookstenen. Kookstenen zijn 
stenen die werden verhit en vervolgens in vloeistof gedompeld werden om 
deze aan de kook te brengen.

Onder de 9 vuurstenen die tijdens de opgraving zijn aangetroffen, bevinden 
zich 2 (mogelijke) afslagen (vondstnummers 55 en 69). Onduidelijk is of 
deze artefacten uit de steentijd dateren of gelijktijdig zijn met de bewoning 
uit de late bronstijd en ijzertijd. Het gebruik van vuursteen als grondstof 
voor werktuigen houdt niet op met de aanvang van de bronstijd. Het is zeer 
goed mogelijk dat de bewoners uit de late prehistorie voor een deel nog 
afhankelijk waren van vuursteen voor hun werktuigen.
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11 Synthese en samenvatting

Inleiding

In opdracht van de gemeente Weert heeft Archol in maart 2007 
opgravingen uitgevoerd op vindplaatsen �, 2 en �2 in plangebied Laarveld in 
de gemeente Weert. Het doel van het onderzoek was het op een efficiënte 
wijze, zo optimaal mogelijk onderzoeken van de vindplaatsen �, 2 en �2 
zodat een zinvolle bijdrage geleverd kon worden aan de kennis over de 
bewoningsgeschiedenis van de microregio Weert-Nederweert. Het onder-
zoeksgebied, dat op dit moment deel uitmaakt van een groot akkercomplex, 
Laarveld, wordt in de toekomst heringericht tot nieuwe woonwijk. 

Geologie en bodem

Weert ligt op een zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandrug die 
ontstaan is in de laatste ijstijd, het Weichselien. De rug heeft een hoogte van 
gemiddeld 33 m +NAP en wordt in het noorden, oosten en zuiden omgeven 
door dekzandvlakten. Door de slechte ontwatering van het gebied zijn in 
deze relatief laag gelegen vlakten veenmoerassen tot ontwikkeling gekomen.
Het plangebied Laarderveld ligt ten noorden van Weert. Het maakt deel 
uit van een complex van oude bouwlanden, het Laarveld, gelegen tussen 
de gehuchten Biest, Hushoven en Laar. De bodem in het onderzoeksge-
bied bestaat uit dekzand dat is afgedekt met een akkerpakket (hoge zwarte 
enkeerdgronden met een plaggendek). De top van het dekzand daalt 
geleidelijk van oost naar west, van 32,35 m + NAP naar 3�,2 m +NAP. Ter 
plaatse van de kern van vindplaats � ligt een relatieve hoogte (top: 32,� m 
+NAP). 
Uit de korrelgroottebepaling van twee dekzandmonsters blijkt dat het 
dekzand uit sterk zandige leem bestaat met een leempercentage van 
ongeveer 60%. Op gronden met een dergelijk hoog leemgehalte ontstonden 
van nature geen podzolbodems, maar ondiepe (circa 30 cm dikke) bruine 
verweringsbodems. Tijdens de ontginning en het latere grondgebruik is de 
bodem bijna volledig opgenomen in de toenmalige bouwvoor. Dit betekent 
dat 25-30 cm van het toenmalige bewoningsniveau verdwenen is, hetgeen 
gebruikelijk is voor vindplaatsen onder oude akkercomplexen. Daarom zijn 
tijdens de opgraving geen ’intacte‘ verweringsbodems aangetroffen. Wel 
zijn in het westen van vindplaats � resten van een BC-horizont aangetroffen. 
Elders resteerde slechts het lemige moedermateriaal (C-horizont).

Bewoning in de late bronstijd en de ijzertijd

In het zuiden van vindplaats 2 is een kuil en een cluster paalsporen 
aangetroffen die op basis van het aanwezige aardewerk in de late bronstijd 
gedateerd kunnen worden. Vermoedelijk is hier sprake van een eenfasig 
boerenerf. Uit de palencluster kon helaas geen gebouwplattegrond worden 
gedestilleerd. 

Aanwijzingen voor nieuwe menselijke activiteiten zijn er voor de vroege, 
midden- en het begin van de late ijzertijd (5e-2e eeuw voor Chr.). In de 5e 
eeuw voor Chr. werd op vindplaats � een grafveld aangelegd, dat - of met 
tussenpozen of continu – gebruikt is tot in circa de 3e eeuw voor Chr. In de 
5e eeuw of eerder in de vroege ijzertijd is op of nabij vindplaats 2 gewoond, 
net als in de 3e eeuw voor Chr. Deze nederzettingsresten bestaan uit een 
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afvalkuil en enkele spiekers. De bewoners kweekten in ieder geval de 
volgende plantensoorten: gerst, tarwe, pluimgierst en erwt. Daarnaast zijn 
eikels verzameld in de omgeving. Zij kunnen door de mens gegeten zijn 
maar ook als voer voor bijvoorbeeld varkens zijn benut.

Het grafveld Laarveld is aangelegd op een smalle dekzandrug. De 
dekzandrug steekt vanuit het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het 
plangebied de noordwestelijke laagte in. Het palynologisch onderzoek voor 
deze periode laat zien dat de mens het landschap rondom het grafveld sterk 
had beïnvloed. Waarschijnlijk is het grafveld aangelegd op een voormalige 
akker of ligt het in de directe omgeving van cultuurland. Het hoger gelegen 
dekzand ten zuidoosten van het grafveld komt in ieder geval in aanmerking 
als locatie van akkerland. De hier gelegen drogere bossen bestonden uit een 
eiken- en beukenbos. Er ontbreken aanwijzingen voor een aaneengesloten 
heidevegetatie. 
In de natte delen van de dekzandlaagte groeide een elzenbroekbos dat 
nog niet ontgonnen was en niet was omgezet in weidegronden. Het 
grafveld was dus gesitueerd op de overgang van de gecultiveerde naar het 
ongecultiveerde, woeste landschap.

In totaal zijn 23 graven en grafmonumenten aangetroffen, verspreid over 
een oppervlakte van �00 bij 30 m. In alle gevallen gaat het om crematie-
bijzettingen. Er werden zowel mannen als vrouwen en kinderen bijgezet. 
Graven met alleen een crematierestendepot (type A) en graven met een cre-
matierestendepot en verbrandingsresten (type B) komen in ongeveer gelijke 
aantallen voor. Daarnaast zijn vijf graven met alleen verbrandingsresten 
aangetroffen (type C). Uit de aard van de grafvondsten kan worden afgeleid 
dat de overledenen gekleed en met kledingaccessoires en persoonlijke 
sieraden werden gecremeerd. Regelmatig zullen op de brandstapel potten 
gevuld met drank en voedsel (vleesbouten van varkens en schaap/geit) op de 
brandstapel zijn meeverbrand. Er zijn aanwijzingen dat potten die later als 
urn of bijpot in de grafkuil werden geplaatst, met voedsel of drank gevuld 
bij de brandstapel stonden. 
Drie graven werden, nadat de crematieresten en resten van meeverbrande 
goederen waren bijgezet, bovengronds gemarkeerd door een grote 
grafheuvel omgeven door een ronde of vierkante randgreppel. . 
Een vierde graf is omgeven door een kleinere rechthoek van hekwerk 
of planken wanden. Bij de andere graven van vindplaats � ontbreken 
sporen van een randstructuur. Toch zullen ook deze graven bovengronds 
gemarkeerd zijn, waarschijnlijk ook met een grafheuveltje. 
Omdat waarschijnlijk maar weinig graven in latere tijden verloren zijn 
gegaan, geeft het aantal van 23 opgegraven bijzettingen een representatief 
beeld van de omvang van het onderzochte deel van het grafveld. Indien het 
grafveld in oostelijke richting heeft doorgelopen, kan de maximale omvang 
op grofweg 35 graven worden geschat.
De kern van het grafveld bestaat uit drie grotere monumenten: twee 
kringgreppels en een vierkante structuur. De vierkante structuur en enkele 
nabijgelegen graven vormen de oudste kern van het grafveld uit de 5e eeuw 
voor Chr. Ten westen hiervan liggen de graven uit de jongste fase (3e eeuw 
of misschien ook 4e eeuw voor Chr.).
Ten zuiden van de kringgreppels liggen twee diffuse plukjes met kleinere 
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graven. Wellicht vertegenwoordigen de monumentale graven zogenaamde 
‘stichtersgraven’. De beide plukjes met graven kunnen elk de bijzettingen 
van een familiegroep zijn. Een van deze familiegroepen woonden in de 5e 
en 3e eeuw voor Chr. waarschijnlijk op of nabij vindplaats 2. 

Uit de aard van de sporen, structuren en vondsten valt af te leiden dat 
vindplaats 2 een nederzettingsterrein betreft. Vermoedelijk was in de late 
bronstijd, het begin van de midden-ijzertijd en op de overgang van midden- 
naar late ijzertijd ter plaatse een erf gelegen. Op vindplaats 2 zijn geen 
eenduidige resten van hoofdgebouwen aangetroffen. In het oosten van 
vindplaats 2 was weliswaar een rechthoekige palencluster aanwezig, maar 
hieruit viel geen huisplattegrond te reconstrueren.
Het ontbreken van hoofdgebouwen op laatprehistorische erven is in de 
Weertse situatie een algemeen verschijnsel. Om die reden is door de 
gemeente besloten dat de aan vindplaats 2 grenzende vindplaats 3, waar 
hoofdzakelijk verspreide erven uit de late bronstijd tot late ijzertijd worden 
verwacht, niet nader onderzocht hoefde te worden.
De hoge fysieke kwaliteit van de paalsporencluster op vindplaats 2 geeft 
echter aan dat als er in het Weertse gebied nog ergens laatprehistorische 
huisplattegronden aanwezig zijn, de kans daarop in het Laarveld het grootst 
is. Mogelijk spelen hierbij de specifieke bodemomstandigheden (hoog 
leemgehalte en daardoor ondiepe bruine verweringsgronden) een rol. We 
adviseren daarom om bij het ontwikkelen van vindplaats 3 toch aandacht te 
besteden aan de hier aanwezige prehistorische bewoningsresten. 

De erven van vindplaats 2 zullen deel hebben uitgemaakt van een groter 
nederzettingssysteem waartoe ook de aangrenzende vindplaats 3 behoort. 
Dit nederzettingssysteem lijkt in ieder geval in de late bronstijd en vroege 
ijzertijd continue bewoond te zijn. De datering van het urnenveld Weert-
Raak (ca. 800 – 550 voor Chr.) duidt namelijk op bewoning van het Noord-
Weertse gebied in de vroege ijzertijd. Of er ook sprake is van bewonings-
continuïteit van de vroege naar de late ijzertijd is op basis van het huidige 
onderzoek niet vast te stellen. 

Veel vondstmateriaal op vindplaats 2 kan als nederzettingsafval worden 
beschouwd en is nogal verweerd. Dit geldt vooral voor de meest omvangrijke 
vondstcategorie: het aardewerk. Over de functie ervan kan niet meer worden 
gezegd dan dat het waarschijnlijk om gebruiksaardewerk gaat (kookgerei, 
voorraadpotten en serviesgoed). 
Natuursteen blijkt op verschillende manieren gebruikt te zijn. Kwartsiet 
diende mogelijk als grondstof voor slijpstenen en aardewerkmagering en 
kwartsitische zandstenen werden gebruikt als klopsteen. Verder is het 
goed mogelijk dat de bewoners voor een deel nog afhankelijk waren van 
vuursteen voor hun werktuigen. Het aangetroffen vuursteen kan natuurlijk 
ook van oudere datum zijn en als ’opspit‘ in de laatprehistorische sporen 
terecht zijn gekomen. De aanwezigheid van de tefrieten (en mogelijk 
ook kristelijne) maalsteenfragmenten duidt erop dat de nederzetting niet 
geïsoleerd bestond, maar deel uitmaakte van een groter netwerk waarin 
grondstoffen van zo ver weg als de Eiffel hun weg naar het onderzoeksge-
bied vonden. 
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Landschap en bewoning in de middeleeuwen en Nieuwe Tijd

Het oudste middeleeuwse aardewerk wordt vertegenwoordigd door een 
scherf Karolingisch aardewerk uit Badorf (8e en 9e eeuw). Deze scherf kan 
duiden op de aanwezigheid van een vroegmiddeleeuws erf in de omgeving 
van het onderzoeksgebied. Er zijn echter geen aanwijzingen voor een 
continue bewoning vanaf de vroege tot in de late middeleeuwen.

In de gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied vanaf de volle 
middeleeuwen zijn 2 fasen te onderscheiden:
- een boerenerf uit ongeveer de �2e eeuw;
- akkercomplex Laarveld met plaggenbemesting (vanaf de �3e eeuw).

Van het �2e eeuwse erf kon alleen het oostelijke deel worden opgegraven. 
Het onderzochte deel van het erf bestond uit een gebouwplattegrond 
(structuur 8) en enkele smalle erfafscheidingsgreppels.
De gebouwplattegrond is van het ‘bootvormige’ type Dommelen A�. Dit 
gebouwtype bestaat uit een kern van drie paren dakdragers, zogenaamde 
gebinten, zware wandpalen in de korte zijden en gebogen lange wanden 
die de karakteristieke bootvorm aan dit gebouwtype geven. Omdat het 
erf van vindplaats 2 niet compleet onderzocht is, is onzeker of het om de 
plattegrond van een schuur of van een boerderij gaat.
In een archeobotanisch monster van een van de gebintspalen is een 
graankorrel aangetroffen. Door de slechte staat is dit fragmentje niet 
verder te determineren. Daarnaast vonden we een stukje van een aarspil 
van rogge. Rogge is kenmerkend voor de periode na de Romeinse tijd. De 
eerste vondsten kennen we benoorden de grote rivieren uit de late ijzertijd 
en beneden de grote rivieren uit de Romeinse tijd. Verbouw op grote schaal 
treedt echter pas in de middeleeuwen op.

Na de volle middeleeuwen zal de bewoning in het onderzoeksgebied, in 
overeenstemming met het algemene beeld voor de microregio Weert-
Nederweert, zich verplaatst hebben naar lager gelegen delen van het 
dekzandeiland waar de gehuchten ontstaan die tot in de �9e eeuw bestaan 
hebben. De hogere gronden in het onderzoeksgebied gaan deel uitmaken 
van het grote, aaneengesloten akkercomplex Laarveld. Tijdens het proef-
sleuvenonderzoek en op de opgegraven vindplaatsen �, 2 en �2 zijn greppels 
aangetroffen die te maken hebben met de percelering van het akkergebied 
uit de tijd na de bewoning in de volle middeleeuwen (zie figuren 4.�, 4.7 
en 4.�2). Deze datering is niet zozeer gebaseerd op vondstmateriaal, want 
dat is in de greppels nauwelijks aangetroffen, maar veeleer op de aard van 
de greppelvullingen die veel jonger (scherper en minder gehomogeniseerd) 
aandoen dan de sporen uit de volle middeleeuwen. Het beperkte karakter 
van het huidige onderzoek laat geen uitspraken toe over een eventuele 
fasering van de greppels.
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12 Antwoorden op de onderzoeksvragen

Vindplaats 1

Wat is de omvang van het grafveld; is er sprake van een aaneengesloten grafveld of 

van meerdere clusters?

De graven zijn verspreid aangetroffen over een oppervlakte van �00 bij 
30 m. De kern van het grafveld bestaat uit drie grotere monumenten: 
twee kringgreppels en een vierkante structuur. Ten zuiden van deze 
monumenten liggen twee diffuse clusters met kleinere graven.

Hoeveel graven zijn aanwezig en hoeveel kunnen er oorspronkelijk aanwezig zijn 

geweest?

In totaal zijn 23 graven en grafmonumenten aangetroffen. Omdat 
waarschijnlijk maar weinig graven in latere tijden verloren zijn gegaan, 
geeft dit aantal van 23 een representatief beeld van de omvang van het 
onderzochte deel van het grafveld. In het geval dat het grafveld in oostelijke 
richting heeft doorgelopen, kan de maximale omvang op grofweg 35 graven 
worden geschat.

Wat is de datering van de graven, is er sprake van een horizontale stratigrafie; is 

eventuele clustering te verklaren uit een gebruik door afzonderlijke families?

Op grond van het grafaardewerk en de gordelhaken lijken de meeste graven 
te dateren in de 5e en 3e eeuw voor Chr. Onduidelijk is of er ook in de 4e 
eeuw voor Chr. graven zijn bijgezet.

In hoeverre kan de procesgang van het dodenritueel worden gereconstrueerd aan 

de hand van de lagen en vondsten in de grafkuilen?

Alle graven zijn crematiebijzettingen. Graven met alleen een crematieres-
tendepot (type A) en graven met een crematierestendepot en verbrandings-
resten (type B) komen in ongeveer gelijke aantallen voor. Daarnaast zijn vijf 
graven met alleen verbrandingsresten aangetroffen (type C). Uit de aard van 
de grafvondsten kan worden afgeleid dat de overledenen gekleed en met 
kledingaccessoires en persoonlijke sieraden werden gecremeerd. Regelmatig 
zullen op de brandstapel potten gevuld met drank en voedsel (vleesbouten 
van varkens en schaap/geit) op de brandstapel zijn meeverbrand. Er zijn 
aanwijzingen dat potten die later als urn of bijpot in de grafkuil werden 
geplaatst, met voedsel of drank gevuld bij de brandstapel stonden. 

Welke leeftijd en/of geslacht van de overledene(n) kan worden bepaald aan de 

hand van de crematieresten (en vondsten)?

Er werden zowel mannen als vrouwen en kinderen bijgezet: 6 mannen, 
2 vrouwen en �0 kinderen zijn aan de hand van determinatieresten 
vastgesteld.

Is tussen het verbrande menselijke bot ook dierlijk bot aanwezig, en zo ja, van 

welke diersoorten?

Dierlijk verbrande botresten zijn in 9 graven (39%) aangetroffen in 
associatie met mannen en vrouwen en één individu van �6 – �9 jaar. 
Kinderen jonger dan �6 jaar hebben nooit dierlijke resten tussen de 
crematie. Het betreft vooral skeletdelen van varken en schaap/geit.
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Zijn op basis van vondsten en/of het graftype/de grafvorm uitspraken te doen 

over verticale sociale stratificatie of zijn verschillen tussen de graven op andere 

oorzaken terug te voeren?

Het grafritueel is vrij eenvormig en armoedig en lijkt juist het ontbreken 
van sociale stratigrafie te benadrukken. Grote grafmonumenten kunnen 
als ‘stichtersgraven’ geïnterpreteerd worden. Kinderen jonger dan �6 jaar 
hebben nooit dierlijke resten in het graf. Vanwege het geringe aantal graven 
en vooral het geringe aantal op geslacht gedetermineerde individuen, is 
het statistisch niet zinvol om verbanden tussen andere verschillen in het 
grafritueel en geslacht en leeftijd van overledenen te onderzoeken.

Wat is de landschappelijke situering van het grafveld; ligt het bijvoorbeeld aan 

de rand van het (te verwachten) bijbehorende nederzettingsareaal of juist in het 

centrum daarvan? Ligt het hoger dan de omgeving? 

Het grafveld Laarveld is aangelegd op een smalle dekzandrug. De 
dekzandrug steekt vanuit het hoger gelegen zuidoostelijke deel van het 
plangebied de noordwestelijke laagte in. De palynologisch onderzoek voor 
deze periode laat zien dat de mens het landschap rondom het grafveld sterk 
had beïnvloed. Waarschijnlijk is het grafveld aangelegd op een voormalige 
akker of ligt het in de directe omgeving van cultuurland. Het hoger gelegen 
dekzand ten zuidoosten van het grafveld komt in ieder geval in aanmerking 
als locatie van akkerland. De hier gelegen drogere bossen bestonden uit een 
eiken- en beukenbos Er ontbreken aanwijzingen voor een aaneengesloten 
heidevegetatie. 
In de natte delen van de dekzandlaagte groeide een elzenbroekbos dat nog 
niet ontgonnen was of was omgezet in weidegronden. Het grafveld was dus 
gesitueerd op de overgang van de gecultiveerde naar het ongecultiveerde, 
woeste landschap.

Wat is te zeggen over de locatie en aard van de bij het grafveld horende 

nederzetting(en)

Vanwege het verhoudingsgewijs grote aantal niet determineerbare 
individuen en de dateringsproblematiek van het grafveld, is het niet zinvol 
om uitspraken te doen over de omvang van de bijbehorende gemeenschap. 
Wel is het waarschijnlijk dat de gemeenschap in de buurt van haar 
begraafplaats woonde en akkerde. Vindplaats 2 leverde nederzettingsres-
ten op die deels gelijktijdig zijn met de gebruiksfase(n) van het grafveld. 
Vermoedelijk heeft op deze vindplaats in de 3e en misschien ook in de 5e 
eeuw voor Chr. een erf gestaan. Het erf zal deel hebben uitgemaakt van 
een groter nederzettingssysteem van ‘zwervende’ erven waartoe ook de 
aangrenzende vindplaats 3 behoort. 

Hoe verhoudt het grafveld (indien gelijktijdig) zich tot de begravingen op 

Kampershoek, Molenakkerdreef en Rosveld?

Het grafveld Laarveld is gelijktijdig of misschien iets ouder dan de Weertse 
grafvelden Molenakkerdreef en Rosveld-5 en -6. De graftypen die in Laarveld 
zijn aangetroffen, komen ook allemaal voor in de andere Weertse late-ijzer-
tijdgrafvelden. Ook de variatie aan grafgoederen (bijpotten, gordelhaken, 
fibulae, verbande scherven, dierlijke resten) komt goed overeen met wat 
in deze grafvelden uit graven tevoorschijn is gekomen. Wel valt op dat in 
Laarveld urnbegravingen voorkomen, terwijl deze bijzettingswijze elders in 
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Weert niet of nauwelijks meer werd toegepast. 
In Laarveld zijn vooral skeletdelen van varken en schaap/geit tussen de 
crematieresten aangetroffen. In de andere grafvelden komen ook botresten 
van kip en (minimaal) rund voor. Dit heeft te maken met de (deels) jongere 
datering van deze grafvelden. Kip als voedselbijgift of -offer doet namelijk 
zijn intrede pas in de Romeinse tijd.
Opvallend aan het Laarveldse grafveld zijn de grafmonumenten. Terwijl het 
merendeel van de grafmonumenten elders in Weert uit brede rechthoekige 
greppels bestaan die in de Romeinse tijd gedateerd moeten worden, lijken 
onze exemplaren nog erg op grafmonumenten uit de urnenveldenperiode. 
Alleen de kringgreppel op Rosveld-5 lijkt op de kringgreppels die in Laarveld 
zijn aangetroffen. Dit graf wordt net als die van Laarveld-� rond 250 voor 
Chr. geplaatst. Mogelijk is de aanwezigheid van de ‘urnenveldachtige’ 
randstructuren een chronologisch verschijnsel en raken zij in de loop van de 
late ijzertijd uit de mode of worden andersoortige randstructuren aangelegd. 
De vermoedelijke datering van onze vierkante greppel in de 5e eeuw voor 
Chr. bevestigt dit.

Vindplaats 2

Welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, greppels, 

waterputten)?

In het zuiden van vindplaats 2 is een kuil en een cluster paalsporen 
aangetroffen die op basis van het aanwezige aardewerk in de late bronstijd 
gedateerd kunnen worden. Vermoedelijk is hier sprake van een eenfasig 
boerenerf. Uit de palencluster kon helaas geen gebouwplattegrond worden 
gedestilleerd. 

Aanwijzingen voor nieuwe menselijke activiteiten zijn er voor de 
vroege ijzertijd of begin midden- ijzertijd (8e – 5e eeuw voor Chr., en de 
overgang van midden- naar late ijzertijd (3e eeuw voor Chr.). De nederzet-
tingsresten bestaan uit een afvalkuil en enkele spiekers (hoewel enkele 
spiekers mogelijk bij de latebronstijdbewoning horen). In het oosten ligt 
waarschijnlijk een waterput, die echter niet gedateerd kon worden.
In de �2e eeuw na Chr. bevond zich in het westen een erf, waarvan alleen 
het oostelijke deel kon worden opgegraven. Het onderzochte deel van het 
erf bestond uit een gebouwplattegrond (structuur 8) en enkele smalle erfaf-
scheidingsgreppels. De gebouwplattegrond is van het ‘bootvormige’ type 
Dommelen A�. Omdat het erf van vindplaats 2 niet compleet onderzocht 
is, is onzeker of het om de plattegrond van een schuur of van een boerderij 
gaat.

Wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, de typologie van de 

structuren en/of dendrochronologische data van hout uit waterputten?

Voor prehistorische sporen: zie boven.
Middeleeuwse erf: Het gebouwtype type Dommelen A� komt voor vanaf het 
eind van de �0e eeuw tot in de �2e eeuw. Het onderzoek van de paalsporen 
van het gebouw hebben �9 scherven opgeleverd die overwegend in de 
�2e eeuw en de eerste helft van de �3e eeuw zijn te plaatsen. Vanwege 
de algemene datering van plattegrondtype Dommelen A� en het feit dat 
de �3e eeuwse gebouwen van Rosveld-zone 3 een afwijkende plattegrond 
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hebben, is het niet aannemelijk dat onze plattegrond uit de �3e eeuw dateert. 
Waarschijnlijker is daarom dat het gebouw in de �2e eeuw is gebruikt. De 
jongere scherven zijn waarschijnlijk door bioturbatie in de kernen terecht 
gekomen. 

Welke cultuurgewassen en wilde planten zijn aangetroffen in de geanalyseerde 

zadenmonsters?

De bewoners van het erf uit de ijzertijd kweekten in ieder geval de volgende 
plantensoorten: gerst, tarwe, pluimgierst en erwt. Daarnaast zijn eikels 
verzameld in de omgeving. Zij kunnen door de mens gegeten zijn maar ook 
als voer, voor bijvoorbeeld varkens, zijn benut.
In een archeobotanisch monster van een van de gebintspalen van het �2e 
eeuwse gebouw is een niet nader te determineren graankorrel aangetroffen. 
Daarnaast was een stukje van een aarspil van rogge aanwezig. 

Gaat het hier om complete erven? 

Voor wat betreft de prehistorische erven is dat niet zeker, vanwege de 
problematiek van het ontbreken (niet herkenbaar zijn?) van de boerde-
rijplattegronden. Van het middeleeuwse erf is alleen het oostelijke deel 
aangetroffen. 

Wat is op basis van vondsten en sporen de functie van het erf?

Niet te beantwoorden. Zie boven.

Hoeveel fasen kunnen worden onderscheiden?

N.v.t.

Wat is de indeling van het erf?

Niet te beantwoorden. Zie boven.

Welke activiteitenzones zijn te onderscheiden?

Niet te beantwoorden. Zie boven.

Welke aanwijzingen zijn er voor verbouwingen van gebouwen?

De noordelijke hoekpaal van de 8-palige spieker uit de late prehistorie lijkt 
een herstelfase te hebben.
Gebouw uit de volle middeleeuwen: het viel op dat in de insteek van 
verschillende paalkuilen grote brokken houtskool zijn aangetroffen, alsof 
een eerdere fase van het gebouw is afgebrand. Toch is alleen bij gebintspaal 
spoor �3 een reparatie aan het gebouw vastgesteld. De oorspronkelijke paal 
lijkt hier vervangen door een nieuwe paal. Twee paalsporen hadden een 
‘uitgraafkuil’. Dit betekent dat de palen na het buiten gebruik raken van het 
gebouw, voor hergebruik uitgegraven te zijn. Bij de andere paalsporen zijn 
geen uitgraafkuilen waargenomen.

Maken de erven deel uit van een grotere nederzetting?

De laat-prehistorische erven zullen deel hebben uitgemaakt van een groter 
nederzettingssysteem waartoe ook de aangrenzende vindplaats 3 behoort. 
Dit nederzettingssysteem lijkt in ieder geval in de late bronstijd en vroege 
ijzertijd continue bewoond te zijn geweest. De datering van het urnenveld 
Weert-Raak (ca. 800 – 550 voor Chr.) duidt namelijk op bewoning van het 
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Noord-Weertse gebied in de vroege ijzertijd. Of er ook sprake is van bewo-
ningscontinuïteit van de vroege naar de late ijzertijd is op basis van het 
huidige onderzoek niet vast te stellen.
Het (incomplete) erf uit de volle middeleeuwen laat op dit punt geen 
uitspraken toe.

Zijn de erven in te passen in een nederzettingsmodel van de microregio?

Zie hierboven.

Sluiten de onderzoeksresultaten aan bij het actuele beeld van het bewoningspa-

troon van het dekzandplateau in de middeleeuwen?

Zie hierboven.

Vindplaats 12

Welke structuren zijn op de vindplaats aanwezig (huizen, bijgebouwen, greppels, 

waterputten)?

Perceelsgreppels uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.

De resterende vragen zijn niet van toepassing op deze vindplaats.
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Figuren

Figuur �.� De ligging van de opgraving Weert-Laarveld.
Figuur �.2 Overzicht van het plangebied Laarveld met de proefsleuven en de 
vindplaatsen van het ACVU-HBS onderzoek.
Figuur �.3 Aanleg opgravingsput 7 met daarin de kringgreppel rond graf �3.
Figuur �.4 Overzicht opgravingsputten (Archol) en proefsleuven (ACVU-HBS).
Figuur 2.� Weert en omgeving. Vindplaatsen uit de late bronstijd tot Romeinse 
tijd, geprojecteerd op de grondwatertrappenkaart. 
Figuur 3.� Microreliëf van het dekzand op basis van de hoogteligging van de C-
horizont in de opgravingsputten en proefsleuven. 
Figuur 3.2 Schematisch bodemprofiel over vindplaats � (zuidwest naar 
noordoost).
Figuur 3.3 Vindplaats 2, oostzijde van werkput �. Profielkolom met onder de 
bouwvoor een oude akkerlaag en de C-horizont.
Figuur 3.4 Vindplaats �, noordwestzijde werkput 7. Profielkolom met onder de 
bouwvoor een oude akkerlaag en resten van de BC-horzizont.
Figuur 4.� Vindplaats 2. Spiekerstructuren. Sporen schaal �:�00; dieptes schaal 
�:50.
Figuur 4.2 Vindplaats 2. Overzicht van sporen en structuren.
Figuur 4.3 Vindplaats 2, werkput �. Coupe door kuilspoor 8� uit de late 
bronstijd.
Figuur 4.4 Vindplaats 2, werkput 5. Coupe door kuilspoor 2� uit de overgang 
midden-late ijzertijd.
Figuur 4.5 Vindplaats 2, werkput 5. Coupe door spoor �7 dat aardewerk uit de 
late bronstijd bevatte.
Figuur 4.6 Vindplaats 2. werkput 5. Coupe door spoor �4 dat als een 
natuurlijke verkleuring is geïnterpreteerd.
Figuur 4.7A Vindplaats �. Houtskoolvlek in het vlak boven graf 9.
Figuur 4.7B Vindplaats �. Houtskoolrijke laag met daaronder grafkuil 9. 
Onderin de grafkuil bevindt zich een concentratie crematieresten (graftype 
A2).
Figuur 4.8A Vindplaats �. Graf 2 met urnbijzetting (graftype B�).
Figuur 4.8B Vindplaats �. Graf �7. crematiebol met daarnaast twee bijpotten 
(graftype B2).
Figuur 4.9 Vindplaats �. Overzicht van sporen en structuren.
Figuur 4.�0A Vindplaats �. Graf �8 met verbrandingsresten (graftype C).
Figuur 4.�0B Vindplaats �. Graf 8. Bijzetting in urn met deksel (graftype B�).
Figuur 4.��A Vindplaats �. Rechthoekige standgreppel rond graf ��.
Figuur 4.��B Vindplaats �. Kringgreppel rond graf 9.
Figuur 4.�2 Vindplaats 2. Bootvormige plattegrond uit de �2e eeuw.
Figuur 4.�3 Vindplaats �2. Sporenoverzicht.
Figuur 6.� Coupe door kringgreppel graf 9 met de locatie van de monsters 25� 
t/m 254.
Figuur 7.� Selectie van het aardewerk uit grafveld Laarveld (vindplaats �). 
Schaal �:4.
Figuur 7.2 Selectie van het aardewerk uit grafveld Laarveld (vindplaats �). 
Schaal �:4.
Figuur 7.3 Selectie van het nederzettingsaardewerk van vindplaats 2. Schaal 
�:2.
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Figuur 7.4 Gerestaureerd aardewerk uit grafveld Laarveld-vindplaats �. Schaal 
�:2. Foto A.E.M. Dekker.
Figuur 7.5 Gerestaureerd aardewerk uit graf 8. Urn (V�3�) met deksel (V�36). 
Schaal �:4. Foto A.E.M. Dekker.
Figuur 8.� Metalen voorwerpen uit graven. Schaal �:�.
Figuur 8.2 Metalen voorwerpen uit graven. Schaal 2:�. Foto A.E.M. Dekker

Tabellen

Tabel �.� Overzicht van de opgravingsputten per vindplaats.
Tabel 3.�Korrelgrootteverdeling in procenten van dekzandmonsters van 
vindplaatsen � (M24�) en 2 (M�99).
Tabel 4.� Overzicht van de �4C-dateringen van het grafveld (vindplaats �) en 
de nederzetting (vindplaats 2).
Tabel 4.2 Overzicht graftypen. Crrd: crematierestendepot, vrbrr: verbran-
dingsresten.
Tabel 4.3 Overzicht van de chronologische gegevens van het grafveld 
Laarveld. 
Tabel 4.4 Overzicht van de verdeling naar graftype voor de Weertse 
grafvelden.
Tabel 4.5 Overzicht van het voorkomen van dierlijk bot per grafveld.
Tabel 4.6 Overzicht van gegevens per graf. 
Tabel 5.� Lijst van graven met determinatiegegevens.
abel 7.� Overzicht van de context van het aardewerk per vindplaats.
Tabel 7.2 Kenmerken van drie aardewerkcomplexen op vindplaats 2. 
Tabel 9.� Overzicht van het aardewerk uit de middeleeuwen en nieuw tijd.
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Bijlage 1. Catalogus graven vindplaats 1

Toelichting
De opzet van de catalogus is overeenkomstig die van de opgraving Weert 
Rosveld (Hiddink, 2006). Per graf worden de volgende elementen 
besproken:

grafnummer

De nummering van de graven verwijst naar de nummering op de 
overzichtstekening van figuur 4.� De bij de graven behorende put- en 
spoornummers staan tussen haakjes aangegeven. De put- en spoornummers 
die voorafgegaan worden door HBS verwijzen naar het proefsleuvenonder-
zoek van de ACVU-HBS (Hiddink, 2006).

graftype 
De volgende graftype zijn onderscheiden: 
• Type A betreft een kuil met alleen een crematierestendepot (crrd). Bij 

type A� is sprake van een urn als container. Bij type A2 is alleen een 
concentratie crematieresten aangetroffen; waarschijnlijk heeft hierbij een 
zak van organisch materiaal als container gediend.

• Type B is een kuil bestaande uit een crrd en verbrandingsresten 
(vrbrr). Ook hierbij zijn twee subtypen onderscheiden: B� (urn) en B2 
(organische container).

• Type C bestaat uit een kuil met alleen vrbrr.
• Type D: graftype onduidelijk.

kuilvorm

Hier worden vorm en afmetingen van de grafkuil besproken.

kuildiepte

Diepte van de grafkuil ten opzichte van het opgravingsvlak. Tussen haakjes 
staat de hoogte van het vlak ten opzichte van NAP aangegeven.

opmerking

Op deze plaats worden bijzonderheden of afwijkende zaken met betrekking 
tot het graf besproken. Tevens wordt hier een eventueel aanwezige 
randstructuur besproken.

datering 
Hier wordt de datering van het graf (inclusief onderbouwing) vermeld.

crematieresten

Samenvatting van de resultaten van het crematierestenonderzoek: 
• Geslachtbepaling. Indien te bepalen wordt hier het geslacht aangegeven 

en de mate van zekerheid hierover. Zo betekent m?’ ‘zeer waarschijnlijk 
mannelijk,’ bij twee vraagtekens is de geslachtsbepaling nog onzekerder; 

• Leeftijdsbepaling; 
• Gewicht crematieresten. Bij graftype B tussen haakjes de verhouding 

tussen crrd en verbrr (indien vast te stellen),
• Fragmentatiegraad. Daarbij zijn 5 fasen onderscheiden (zie § 5.2). 
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dierlijk bot

Indien tussen de crematieresten dierlijk bot is aangetroffen, wordt hier de 
soort en het gewicht vermeld. 

vondsten

Per itemnummer worden de vondsten besproken: aantal fragmenten, 
categorie, vorm, versiering, type en de aanwezigheid van secundaire 
brandsporen.

GRAF 1 (werkput 13, spoor 55)
graftype :  C
kuilvorm: ovaal (doorsnede circa 50 cm)
diepte:  �� cm (3�,75+)
opmerkingen

Rondom de grafkuil bevond zich een grote vuil-grijsbruine vlek (��5 bij 70 
cm) met veel diergangen en houtskool. Waarschijnlijk een gebioturbeerd 
restant van een B-horizont. 

crematieresten

�6�:   Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht � g. 

GRAF 2 (werkput 13 spoor 54)
graftype : B�
kuilvorm: ovaal (25 bij 35 cm)
diepte:  �8 cm (3�,74+)
opmerkingen

De grafkuil was rondom de urn opgevuld met vrbrr.

datering 
Aardewerk: ca 3e-2e eeuw v.Chr (midden-ijzertijd tot eerste helft late 
ijzertijd; Oss-Ussen fase H-J).

crematieresten

�26, �27, 27�, 
270,272:  vrouw??; leeftijd 25-40; gewicht 378 g; 
   fragmentatiegraad 4-8. 
275:    geslacht onbekend; leeftijd 0-6 j?; gewicht 2 g; 
   fragmentatiegraad <�. 

vondsten

�28 urn: bijna complete 3-ledige pot met recht opstaande of licht naar 
binnenstaande rand. Van bodem tot schouder licht besmeten en voorzien 
van Kalenderberg-versiering bestaande uit afwisselend verticale en 
horizontale/iets diagonale velden van rijen nagelindrukken. Ook zijn enkele 
diagonale groeven/indrukken zichtbaar die eerder iets met de fabricage 
te maken hebben. Schouder tot rand glad afgewerkt en onversierd. Door 
verhitting enigszins vervormd en gebarsten. Geelrode brandsporen aan 
binnenzijde van pot, behalve daar waar inhoud aanwezig was (grijs). 
�26 � sec. verbrande randscherf.
�23 fragment van een ijzeren spijker.
270 veerrol van een ijzeren fibula, koperlegering.
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GRAF 3 (werkput 13 spoor 59)
graftype : A2
kuilvorm: rond (40 cm)
diepte:  9 cm (3�,7�+)
opmerkingen

Zwaar aangetast graf. Rondom de grafkuil bevond zich een restant B-
horizont (doorsnede circa 2 m).

crematieresten

V�40   Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht 5 g.

GRAF 4 (werkput 13 spoor 52)
graftype : B2
kuilvorm: rond (35 cm)
diepte:  �8 cm (3�,76+)
opmerkingen

Graf zwaar gebioturbeerd. Rondom de grafkuil bevond zich een restant B-
horizont (doorsnede circa � m).

datering 
C�4: 2285 ± 35 (BP Poz-25883) 
68.2% probability 400-350,  280-230cal BC
95.4% probability 4�0-340,  3�0-200cal BC

crematieresten

�55, �57, �58 Geslacht man; leeftijd 20-24 j; gewicht 957 g (99/�); 
   fragmentatiegraad 4-8. 

GRAF 5 (werkput 13, spoor 38 en 57)
graftype :  B�
kuilvorm: ovaal? ( 70 bij 50 cm)
diepte:  4� cm (3�,66+)
opmerkingen

Onthoofde urn met weinig crr bevond zich in een gebioturbeerde vlek, 
direct naast een diepere kuil met verbrr.

datering 
Aardewerk: 4e-2e eeuw v.Chr (Oss-Ussen fase G-J, tweede helft midden-
ijzertijd tot eerste helft late ijzertijd. 

crematieresten

�24,�25, 268,
269   geslacht onbekend; leeftijd 6 -�2 maanden; gewicht 26 gram (4/96);  
  fragmentatiegraad �. 

vondsten

267 onderste helft van pot met Kalenderberg-versiering van velden verticale 
rijen vingertopindrukken afgewisseld met velden horizontale parallelle 
aaneengesloten indrukken. Secundaire brandsporen.
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GRAF 6 (HBS 133.002)
graftype : B2
kuilvorm: rond (diameter 60 cm)
diepte:   15 cm
opmerkingen

Naast het crrd lag een bijpot met daarin verbrande scherven van een kom.

datering 
Aardewerk: op basis van v99 ca 250-�00 v.Chr. (Oss-Ussen fase I-J, eerste 
helft late ijzertijd).
C�4: 2�85 ± 35 (BP Poz-25885)
68.2% probability 360-280,  240-�90cal BC
95.4% probability 380-�60 cal BC

crematieresten

�0,�2   geslacht onbekend; leeftijd �6-�9 j; gewicht 593 g; 
   fragmentatiegraad 3-7.

dierlijk bot

Niet te determineren en varken (3 g). 

vondsten

�33.2.��:  tonvormige dikwandige pot, ‘klodderig’ besmeten tot net onder de 
rand, mogelijk enkele vingertopindrukken onder de rand.
�33.2.�3 50 sec. verbr. scherven van een 3-ledige kom met hoekige 
schouderknik en korte naar buiten staande hals. Waarschijnlijk met 
standring. Binnen en buitenzijde gepolijst, vanaf schouder tot rand versierd 
met diepe groeven in geometrisch patroon. 

GRAF 7 (werkput 13 spoor 19)
graftype : D
kuilvorm: onbekend
diepte:  nvt
opmerkingen

Verspitte resten van een graf in de opvulling van greppelspoor �7 uit de 
Middeleeuwen.

crematieresten

�59   Geslachtbepaling onbekend; leeftijd >20 j; gewicht 54 g; 
   fragmentatiegraad �-5. 

vondsten

�60   2 besmeten wandscherven, sec. verbrand. 
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GRAF 8 (werkput 13 spoor 001)
graftype : B2 
kuilvorm: rond (60 cm)
diepte:  23 cm (3�,84+)
opmerkingen

Urn met deksel. 

datering 
Aardewerk: beide potten uit ca 3e - 2e eeuw voor Chr. (Oss-ussen fase H-J: 
einde midden-ijzertijd tot eerste helft late ijzertijd).
C�4: 2�95 ± 35 (BP Poz-25886) 
68.2% probability 360-280,  260-200cal BC
95.4% probability 380-�70cal BC

crematieresten

�29, �30, �32,
�33, �34, �35 geslacht man ??, leeftijd 20-24 j; gewicht �4�2 g (97/3);  
   fragmentatiegraad 4-�0.

dierlijk bot

varken (5 g)

vondsten

�3� urn: bijna complete 3-ledige hoge wijd uitlopende pot met smalle 
standring, binnen- en buitenzijde gepolijst. Secundaire brandsporen, ook 
onregelmatige brandsporen aan binnenzijde. 
�36 deksel: 3-ledige schaal, met korte scherp geknikte schouder en iets 
naar buiten staande rand. Onder de schouder licht besmeten en voorzien 
van brede verticale groeflijnen. Door verhitting brandsporen en barsten bij 
de rand, aan de onderzijde nauwelijks brandsporen.
�32-�35 �� sec. verbrande gladwandige scherven, waarvan � met kamstreek-
versiering en � randscherf van schaal/bord.
94  veerrol van een ijzeren fibula (bovendraads met twee windingen).
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GRAF 9 (werkput 16 spoor 2, 20 en 21)
graftype:  A2 (spoor 2�)
kuilvorm: rond (40 cm)
diepte:  30 cm (3�.,99+)
opmerkingen

Grafmonument bestaat uit een gesloten kringgreppel (spoor �) met een 
diameter van �0,5 m. De randgreppel heeft een breedte van circa 0,9 m en 
een diepte van circa 0,65 m. De greppel heeft een V-vormige doorsnede 
en lijkt in 2 fases te zijn opgevuld. Na het graven van de greppel is de 
onderste 0,3 m geleidelijk opgevuld. Hierna volgt een stilstandfase in 
de opvulling waarin een humeuze bodem in de opvulling is ontstaan. 
Vervolgen is de greppel door mensenhand (tijdens het egaliseren van het 
heuvellichaam?) met schoon zand grotendeels dichtgegooid. In deze tweede 
opvulling is eveneens een humeuze bodem ontstaan. Centraal binnen de 
randstructuur was in het vlak een grote onregelmatige vlek (�30 bij 80 cm) 
met houtskool partikels en crematieresten te zien die doorsneden werd door 
twee middeleeuwse greppels (spoor 5 en �7). Mogelijk gaat het om resten 
van de brandstapel.. Op een dieper niveau bleken onder de vlek twee kuilen 
aanwezig: spoor 20 met vrbrr en spoor 2� met een crrd. Spoor 2� betreft 
waarschijnlijk de primaire bijzetting, spoor 20 is mogelijk de kuil waarin de 
verzamelde brandstapelresten zijn gedeponeerd.

datering 
C�4: 22�0 ± 35 (BP Poz-25887)
68.2% probability 360-340, 330-270, 260-200cal BC
95.4% probability 390-�90cal BC

crematieresten

234, 235: geslacht onbekend; leeftijd 9-�2; gewicht 636 g; 
    fragmentatiegraad �-9; 
23�, 232: 4 gram crr tussen vrbrr in spoor 20; fragmentatiegraad 2.

GRAF 10 (werkput 16 spoor 13)
graftype : B2
kuilvorm: rond (56 cm)
diepte:  �� cm (3�,98+)

datering 
C�4: 2200 ± 35 (BP Poz-25888)
68.2% probability 360-280, 260-200cal BC
95.4% probability 380-�80cal BC

crematieresten

278, 279  Geslacht onbekend; leeftijd 20-40 j; gewicht �22 g(96/4);  
   fragmentatiegraad �. 
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GRAF 11 (werkput 7 spoor 43)
graftype : A2
kuilvorm: rond (30 cm)
diepte:  9 cm (3�,95+)
opmerkingen

Rechthoekige randstructuur (2,5 bij 2,9 m) bestaande uit wandgreppels 
(spoor 42) met op de hoeken een paalkuil (spoor 38 t/m 4�). Binnen de 
noordoostelijke zijde bevond zich een vijfde paalkuil (spoor 27). Centraal lag 
een grote ronde vlek (doorsnede circa �,5 m) met houtskool en crr, mogelijk 
het restant van de brandstapel. Excentrisch was de bijzetting ingegraven.

datering 
Gordelhaak: type Hamminkeln 300-�50 voor Chr (type E, Hiddink 2003)
C�4: 2285 ± 35 (BP Poz-25928)
68.2% probability 400-350, 280-230 cal BC
95.4% probability 4�0-340, 3�0-200 cal BC

crematieresten

72, 73  Geslacht onbekend; leeftij 30-60 j; gewicht 489 g; 
   fragmentatiegraad �-7. 

dierlijk bot

Niet te determineren (2 g)

vondsten

72,73 �   indet. en 2 besmeten scherven, waarvan � versierd met  
   diepe parallelle groeven. Sec. verbrand.
71   Gordelhaak (type Hamminkeln) en pincet, beide compleet  
   en van ijzer.

GRAF 12 (HBS 132.001)
graftype : B2
kuilvorm: rond (diameter 75 cm)
diepte:  ?

datering 
C�4: 2250 ± 35 (BP Poz-25929)
68.2% probability 390-350, 290-230 cal BC
95.4% probability 400-340, 330-200 cal BC

crematieresten

�0, ��  geslacht man, leeftijd 30-40 j; gewicht 789 g; 
   fragmentatiegraad 4-8. 

dierlijk bot

Schaap en varken (6 g)
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GRAF 13 (werkput 7, spoor 2, 119, 120, 121 en 133)
graftype : B2
kuilvorm: Onbekend
diepte:  Maximaal 45 cm (32,06+).
opmerkingen

Grafmonument bestaat uit een gesloten kringgreppel (spoor �) met een 
diameter van ��,5 m. De randgreppel heeft een breedte van circa 0,7 m en 
een diepte van circa 0,3 m. De greppel heeft een min of meer U-vormige 
doorsnede en een gevlekte, sterk uitgeloogde opvulling. Het gehele 
grafmonument was met diergangen doorgraven. Min of meer centraal 
zijn vijf grotere en kleinere kuilen aangetroffen die alle door diergangen 
zwaar zijn aangetast of resten van diergangen betreffen. Een kuil bevatte 
een duidelijke bijzetting in de vorm van een crrd (spoor �2�). Niet zeker is 
of dit de primaire bijzetting betreft of een nabijzetting, omdat het graf iets 
excentrisch ligt. De vier andere kuilen (sporen 2, ��9, �20 en �33) waren 
opgevuld met vrbrr (houtskoolrijk met enkele spikkels crr). Onduidelijk 
is of het bij deze kuilen om ‘afvaldepots’ gaat of om resten van andere 
bijzettingen. 

datering 
2290 ± 40 (BP Poz-25930) 
68.2% probability 400-350, 290-230 cal BC
95.4% probability 4�0-340, 320-200 cal BC

crematieresten

85   Geslacht onbekend; leeftijd 3-7 j; gewicht 24 g (spoor �2�).
83, �09  Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht 5 g (spoor 2). 
84, ��0  Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht � g (spoor �20). 
��8   Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht � g (spoor ��9). 

vondsten
83,96, �09,��2 20 sec. verbrande rand- wand- en bodemscherven   
   (besmeten en gladwandig), waaronder en RS van geknikt  
   aardewerk spoor 2).
��6,��8  � randscherf van hoekig aardewerk, 6 sec. verbrande  
   wandscherven (spoor ��9).
��0,���  2 sec. verbrande wandscherven (besmeten en gladwandig;  
   spoor �20).
97   9 rand- en wandscherven (besmeten en gladwandig; 
   spoor �2�).
�38,�43,�97,�98 verspreid in greppelvulling: 6 sec. verbrande scherven.
�39   in greppelvulling: ruim 30 brokken maalsteen (tefriet).
�97,�98  in greppelvulling: 2 sec. verbr. indet. scherven
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GRAF 14 (werkput 7 spoor 37)
graftype : C
kuilvorm: Rond (75 cm)
diepte:  �8 cm (3�,97+)

crematieresten

98, 99, 
�00, �06: · Geslacht onbekend; leeftijd onbekend; gewicht �� g. 

GRAF 15 (werkput 7 spoor 123)
graftype : A2
kuilvorm: rond (35 cm)
diepte:  �7 cm (32,00+)

datering 
2220 ± 35 (BP Poz-26000) 
68.2% probability 370-340, 320-200cal BC
95.4% probability 390-200cal BC

crematieresten

��3   Geslacht onbekend; leeftijd >20 j; gewicht 265 g, 
   fragmentatiegraad 2-4.

dierlijk bot

Schaap/geit (5 g)

GRAF 16 (werkput 7 spoor 124)
graftype : C
kuilvorm: ovaal (80 bij 90 cm)
diepte:  37 cm (32,00+)
datering

Gordelhaak:  3e eeuw voor Chr. (type H, Hiddink 2003).

crematieresten

92   Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht 4 g. 

vondsten

89   Complete ijzeren gordelhaak (type H, Hiddink 2003).
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GRAF 17 (werkput 7 spoor 125)
graftype : B2
kuilvorm: rond (48 cm)
diepte:  47 cm (32,00+)
opmerkingen

Crrd lag op de bodem van de kuil. Daardaarnaast waren als bijgiften 2 
potten geplaatst. Pot � stond rechtop; pot 2 lag op zijn zij. Kuil was verder 
opgevuld met verbrr.

datering 
Aardewerk: op basis van v26� ca 3e-2e eeuw v.Chr (midden-ijzertijd tot 
eerste helft late ijzertijd; Oss-Ussen fase H-J).
C�4: 2�90 ± 35 (BP Poz-25956) 
68.2% probability 360-280, 260-�90 cal BC
95.4% probability 380-�60cal BC

crematieresten

86, 87, 265 geslacht man; leeftijd 35-45 j; gewicht 656 g(97/3); 
   fragmentatiegraad 2-6.

dierlijk bot

Schaap/geit (�3 g)

vondsten

88   bijpot:� 3-ledige pot met S-vormig profiel en iets naar  
   buiten staande rand. Del-vormige bodem (kleine omphalos),  
   dikwandig en licht besmeten. Secundair gebrand.
26�   bijpot:2 3-ledige pot met flauw gebogen schouder en  
   rechtopstaand rand, plaatselijk licht besmeten tot glad  
   afgewerkt. Door verhitting gebarsten, houtskoolresten  
   aan buitenzijde, weinig aankoeksel aan binnenzijde.  
   Geelrode brandsporen aan binnenzijde van pot, behalve  
   daar waar oorspronkelijk inhoud aanwezig was (grijs). 

GRAF 18 (werkput 14 spoor 6)
graftype : C
kuilvorm: onregelmatig (�20 bij �00 cm)
diepte:  �7 cm (32,04)

datering

Gordelhaak: 3e eeuw voor Chr. (type H, Hiddink 2003).

crematieresten

�92-�96  Geslacht en leeftijd onbekend; gewicht 28 g. 

vondsten

�92   Een in twee delen gebroken ijzeren gordelhaak 
   (type H, Hiddink 2003).
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GRAF 19 (werkput 14 spoor 5)
graftype : C
kuilvorm: ovaal (70 bij 60 cm)
diepte:  26 cm (3�,99+)
opmerkingen

Verbrr bevinden zich centraal in de grafkuil. In het vlak tekenden de verbrr 
zich af als een vrijwel vierkante zwarte vulling (45 bij 50 cm)

crematieresten

�87-�90  Geslacht onbekend; leeftijd �2 j; gewicht 7 g; 
   fragmentatiegraad �-3. 

GRAF 20 (werkput 6 spoor 14)
graftype : A2
kuilvorm: rond (30 cm)
diepte:  �5 cm (3�,96+)
opmerkingen

datering 
C�4: 2405 ± 35 (BP Poz-2593�) 
68.2% probability 520-400 cal BC 
95.4% probability 750-680, 670-640, 560-390 cal BC

crematieresten

67    Geslacht vrouw; leeftijd 20-60 j; gewicht �039 g; 
    fragmentatiegraad 3-6.

dierlijk bot

Niet te determineren (� g). 
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GRAF 21 (HBSspoor 131.003)
graftype : B2
kuilvorm: rond (diameter 50 cm)
diepte:  ?
opmerkingen

naast het crrd bevond zich een kom (bijpot).

datering 
C�4: 2300 ± 35 (BP Poz-25932) 
68.2% probability 4�0-360, 280-260 cal BC
95.4% probability 4�0-350, 300-200 cal BC

crematieresten

�3,�4   Geslacht man; leeftijd 30-40 j; gewicht �549 g; 
   fragmentatiegraad 3-7. 

dierlijk bot

varken (22 g)

vondsten

�3�.3.�2a  bijpot: incomplete 2ledige (?) geknikte pot, dikwandig en  
   met secundaire brandsporen. 
�3�.3.�3/�4  fragmenten van een ijzeren spijker en een indet. 
   rond kapje 
�3�.3.�4  29  deels sec. verbrande scherven van � of 
   2 aardewerkindividuen. 

GRAF 22 (werkput 6 spoor 27)
graftype : A2
kuilvorm: rond (30 cm)
diepte:  �6 cm (3�,90+)
opmerkingen

Grotendeels blootgelegde vierkante randstructuur (9 bij 9 m) bestaande 
uit door recente ploegsporen aangetaste wandgreppels (spoor 22). Op de 
drie blootgelegde hoekpunten zijn paalkuilen vastgesteld (spoor �9, 20 en 
28). In het midden van de zuidoostelijke greppel is eveneens een paalspoor 
aangetroffen (spoor 8). Daarnaast bevond zich direct binnen en buiten de 
zuidwestelijke greppelzijde een vijftal paalsporen (�2, �4, �6, 2� en 25) die 
mogelijk ook deel uitmaken van het grafmonument. 
De centraal gelegen bijzetting (spoor 27) betreft waarschijnlijk het primaire 
graf. Het excentrisch gelegen graf 23 betreft mogelijk een nabijzetting. 

datering 
C�4: 2290 ± 35 (BP Poz-25933) 
68.2% probability 400-350, 280-230 cal BC
95.4% probability 4�0-340, 300-200 cal BC

crematieresten

68   Geslacht man (?); leeftijd 20-30 j; gewicht 825 g; 
   fragmentatiegraad 3-7.
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dierlijk bot

Niet te determineren (2 g).

GRAF 23 (werkput 6 spoor 15)

graftype : A2
kuilvorm: rond (30 cm)
diepte:  8 cm (3�,89+)
opmerkingen

Rondom veel diergangen met crematie- en houtskoolresten. Graf ligt 
excentrisch binnen randgreppel van graf 22. Mogelijk betreft het een 
nabijzetting.

datering 
C�4: 2460 ± 35 (BP Poz-25934) 
68.2% probability 750-680, 670-630, 620-6�0, 600-500, 460-450, 440-4�0 
cal BC
95.4% probability 760-680, 670-4�0 cal BC

crematieresten

�08   Geslacht onbekend; leeftijd 30-60 j; gewicht 395 g; 
   fragmentatiegraad 2-4.

vondsten

�08   gruis van (sec. verbrand?) aardewerk.
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Bijlage 2. Zadenanalyse

WEERT - LAARVELD  

middeleeuwen ijzertijd ijzertijd ijzertijd

put � � � �

spoor �2 �� 2� 2�

vondstnr. 20� �82 2�6 2��

grondsoort zand zand zand zand

volume in liters � 3 � �

datum �0-�-200� �-�-200� ��-�-200� ��-�-200�  

voedsel

gerst - - - � Hordeum vulgare

pluimgierst - 2 - - Panicum miliaceum

erwt - - - � Pisum sativum

rogge � aarspilfragm. - - - Secale cereale

(tros?)gierst - - - � Setaria cf italica

tarwe - - - 2, � kaf Triticum sp.

tarwe (emmer of spelt) - - - � kaf Triticum dicoccum/spelta

graan � 2 �0 cerealia

eik - �� halven - - Quercus sp.

 

(akker-)onkruiden

haver/oot - � - � Avena sp.

dreps type - - � - Bromus secalinus type

melganzenvoet - � � - Chenopodium album

glad vingergras - - � - Digitaria ischaemum

hanenpoot - - - � Echinochloa crus-galli

zwaluwtong - - - 2 Fallopia convolvulus

gras (middelgroot) - - - � Poaceae

waterpeper - - � 2 Persicaria hydropiper

beklierde duizendknoop - � � � Persicaria lapathifolia

smalle weegbree - - � - Plantago lanceolata

spurrie - - � - Spergula arvensis

 

analyse: W.J. Kuijper, maart 2008
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Bijlage 3. Resultaten pollenalnalyse 

put 16 16 16 16 7 7

spoor 1 1 1 1 1 1

monsternr 251 252 253 254 259 260

coupe/segment c  c  c  c  h  h

Pinus � 0,3 0 0,0 2 0,6 3 0,8 0 0

Fagus 6 2,0 8 2,� 3 0,9 � �,� 0 0

Alnus �83 60,0 2�� 6�,6 �9� �9,9 222 6�,8 � �

Quercus �� �,9 �� �,2 �� �,3 �2 3,3 0 0

Tilia � �,3 � �,� 9 2,8 �0 2,8 0 0

Ulmus 0 0,0 � 0,3 0 0,0 3 0,8 0 0

Fraxinus 0 0,0 0 0,0 0 0,0 � 0,3 0 0

Salix 0 0,0 � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0

Corylus 96 3�,� 80 2�,� 9� 30,� �03 28,� 0 0

Betula �� �,9 30 9,2 �� �,� 26 �,2 0 0

Hordeum-type/Secale-type 3 �,0 2 0,6 2 0,6 0 0,0 0 0

Hordeum-type � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

Secale-type 2 0,� 2 0,6 0 0,0 � 0,3 0 0

Poaceae 2� 8,9 6� 20,6 3� 9,� �6 2�,2 0 0

Cyperaceae � �,3 0 0,0 0 0,0 � 0,3 0 0

Ericales 3�2 �22,0 238 �3,0 ��8 �6,� �3� 3�,6 0 0

Asteraceae liguliflorae � 0,3 � 0,3 0 0,0 � �,� 0 0

Asteraceae tubuliflorae � 0,3 0 0,0 2 0,6 � 0,3 0 0

Artemisia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 � 0,3 0 0

Galium-type 0 0,0 0 0,0 0 0,0 � 0,3 0 0

Plantago lanceolata 0 0,0 � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0

Potentilla-type 0 0,0 2 0,6 0 0,0 � 0,3 0 0

Rosaceae � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

Rumex acetosa-type 0 0,0 � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0

Scabiosa 0 0,0 0 0,0 � 0,3 0 0,0 0 0

Succisa � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

indet 2 0,� � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0

Sphagnum � 0,3 � �,2 0 0,0 � 0,3 2 2

Polypodium 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 � 0

Monoletae verrucatae � 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0

Monoletae psilatae � �,3 2 0,6 0 0,0 3 0,8 0 0

Zygnemataceae � 0,3 � 0,3 � 0,3 0 0,0 0 �

Lycopodium �� �,9 �0 3,� �0 3,� 9 2,� �00 �00

AP-Betula 30� 326 3�9 3�9 � �

Totaalpollensom ��2 6�8 ��9 6�0 � �

AP 320 3�6 33� 38� � �

NAP ��3 3�� �8� 22� 0 0

NAP:TPS x �00 ��,� �6,3 3�,� 36,2 0,0 0,0
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Bijlage 4. Vondstenlijst natuursteen uit opgraving
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228 � � 2� � vuursteen

228 2 � 2� � � kwartsiet

228 3 � 2� � Kwartsitisch zandsteen; brok

�� � � 2� � � Kwartsiet; passend v2�6-�

2�6 � � 2� � � Kwartsiet; brok; passend v��-�

2�6 2 � 2� 2 Kwartsiet, grindjes

2�6 3 � 2� 2 Vuursteen grindjes

2�6 � � 2� � �? Zandsteen; brok; passend aan v2�3-3

2�6 � � 2� � �? Kwartsitische zandsteen; fr. van keitje; passend 
aan v2�3-3

2�3 � � 2� � �? �? Kwartsitische zandsteen; fr. van keitje; met moge-
lijke klopsporen; passend aan v2�6-�

2�3 2 � 2� � �? Kwartsiet; brok

2�3 3 � 2� � Zandsteen; brok; passend aan v2�6-�

2�� � � 2� � � Kwartsiet; keifragm.

2�� 2 � 2� � � Zandsteen; keifragm

2�� 3 � 2� 3 Gangkwarts; grindjes

2�� � � 2� � � Kwartsiet; keifragm.

2�� � � 2� � � � Kwartsiet; fr. mogelijke slijpsteen

2�8 � � 2� � Vuursteen; grindje

2�9 � � 2� � Vuursteen; grindje

2�9 2 � 2� � � Kwartsiet; brok

2�9 3 � 2� � � Kristelijn dieptegesteente mogelijk van graniet; 
maalsteenfr. 

2�9 � � 2� 3 � Kwartsiet; keifragm.

2�9 � � 2� � Kwartsitisch zandsteen

2�9 6 � 2� � � Kwartsiet; fr. slijpsteen

2�9 � � 2� � Kristelijn gesteente, lijkt op tefriet; brok

2�9 8 � 2� � � Zandsteen; keifragm.

�� � � �� �0 � Tefriet; brokken; maalsteen

�39 � � � 30+ � Tefriet; brokken; maalsteen

209 � � �� � � Tefriet; brokken; maalsteen; dikte 8 cm

238 � � �� 2 � Tefriet; brokken; maalsteen

�� � � �0 � � Tefriet; brok; maalsteen

�6� � � ��� � Kwartsiet; keifragm.

�8 � � �3 � Zandsteen; brok

2�8 � � 6� � � Kwartsiet; grind

29 � � 22 � � vuursteen

�3 � � 8� � � Vuursteen

�8 � � �020 � � Vuursteen terrasgrind; afslag

69 � �0 �000 � �? � Vuursteen; afslag?

2�� � �6 � � � �? � Kwartsitische zandsteen; keifragm.; mogelijk 
klopsteen



��6 Weert LaarveLd



Weert LaarveLd    ��7

Bijlage 5. Overzicht van het aardewerk uit de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd.
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� � � vak  steengoed � ws  na �320 wsch. eind ��e eeuw ivm vlakke bodem

� 2 � vak  steengoed � rs  ��e eeuw  

2 � � �  Elmpt 3 ws    

3 � � vak  Langewehe 2 ws paarse angobe �3e-��e eeuw  

3 2 � vak  grijsbakkend gedraaid � ws  �3e-��e eeuw  

3 3 � vak  grijs � ws  �200-���0  

� � � 6  steengoed � ws zoutglazuur ��e eeuw  

� � � 9  kogelpot � ws    

� � � ��  kogelpt � ws  ��00-�22�  

8 � � �8  Langewehe � ws,bs leemangobe ��e eeuw  

8 2 � �8  ruwwandig gedraaaid � ws    

8 3 � �8  rood � ws geglazuurd �3e-��e eeuw  

�� � � ��  Andenne � ws  ��00-�2�0  

�� 2 � ��  kookpot � ws bu: glazuurspatten; bi:geglazuur ��e eeuw?  

�2 � � 22  grijs � ws  �2e-�3e eeuw  

20 � � 2�  kogelpot � rs  ��00-�22�  

22 � � 9  kogelpot 2 ws  �2e eeuw  

22 2 � 9  grijsgedraaid � ws  �3e eeuw  

23 � � �0  kogelpot 2 ws  �0��-�300 lokaal vervaardigd

30 � � �020  kogelpot � rs  ��00-�22� driehoekige rand

3� � � 22  Schinveld-Brunssum � bs  �2e eeuw  

3� 2 � 22  kogelpot grijs � ws  �2e-�3e eeuw  

3� 3 � 22  roodbakkend � oor  ��e-��e eeuw  

32 � � 2�  protosteengoed � ws ijzerangobe �22�-�2��  

39 � � ��  Andenne � rs  �3e eeuw  

39 2 � ��  kogelpot � rs  ��00-�22� driehoekige rand

�0 � � �2  Elmpt grijs � bs  ����-�300 standring

�0 2 � �2  baksteen �   na ��00  

�0 � �0 ��  kogelpot � ws  �200-�32� vanwege hardheid baksel

�0� � � ��  Elmpt � rs  �3e eeuw drieh. Rand

�22 � �3 �3  Langewehe � ws    

��3 � 9 �  Schinveld-Brunssum 2 ws  �2e eeuw?  

��� � 9 �  kogelpot 2 rs  �2e eeuw driehoekige rand; van tertiaire klei

�6� � � ��  Badorf � ws radstempel 8e eeuw

�6� 2 � ��  Andenne � ws  ��00-�2�0  

�6� 3 � ��  kogelpot � ws  �2e-�3e eeuw  

�66 � � �  grijs aw � rs mangaanoxide loodglazuur �3e-��e eeuw kom

�66 2 � �  kogelpot � rs  ����-�300  

�68 � � ��0  kogelpot � ws    

��3 � � �0  Schinveld-Brunssum � rs versierd ����-�200  

��� � � 9  kogelpot 2 ws    

��� 2 � 9  Schinveld-Brunssum � ws  �0��-�200  

�83 � �9 �0�0  steengoed � ws zoutglazuur ��e eeuw  

�8� � �9 �  Elmpt � rs  ����-�300 voorraadpot

�8� � �9 3  Elmpt grijs � ws  �3e-��e eeuw  

203 � � �� � Andenne � ws loodglazuur �2e-�3e eeuw  

20� � � �3 2 Schinveld-Brunssum � ws ijzeroxide vlekken �2e eeuw  

20� 2 � �3 2 kogelpot � ws    

208 � � �� � Schinveld-Brunssum � ws  �0��-�200  

2�2 � � �� � kogelpot 3 ws,rs  �2e eeuw driehoekige randprofiel

2�2 2 � �� � kogelpot � ws    

2�� � � �� � kogelpot � ws  �0��-�200 Schinveld-Brunssum, van tertiaire klei

2�� 2 � �� � kogelpot grijs � ws  ����-�300 van tertiaire klei

2�� 3 � �� � kogelpot/Elmpt 3 ws  �3e eeuw  

2�� � � �� � Schinveld-Brunssum � ws  �0��-�200  

2�� � � �� � kogelpot rood � ws  ��00-�22�  

HBS��6.2.� � ��6 2 � kogelpot � rs,ws  �2e eeuw Schinveld-Brunssum, van tertiaire klei

HBS��6.2.� 2 ��6 2 � Schinveld-Brunssum � ws ijzeroxide vlekken �000-��2� vers. over hele pot

HBS��.�.� � �� � � kogelpot � rs  ��00-�22� driehoekige rand

HBS��.2.2 � �� 2 2 rood � ws  na �200 lokaal vervaardigd

HBS��.3.� � �� 3 � bijna stgoed � ws  ca. �2�0-�280  

HBS�6.3.0 � �6 3 0 baksteen � ws  na ��00  


