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Voorwoord

Het boeiende verleden van een bedrijvenpark met toekomst

In opdracht van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werkt 
Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. aan Bedrijvenpark 
H2O. Dit nieuwe bedrijvenpark ligt direct ten zuiden van knooppunt 
Hattemerbroek, waar de snelwegen A28 en A50 elkaar treffen. Het 
plangebied is circa 75 hectare groot en ligt voor ongeveer tweederde op 
grondgebied van de gemeente Oldebroek. Het andere deel ligt in de 
gemeente Hattem. Een historische plek, waar in de steen- en bronstijd 
al volop werd geleefd. Duizenden jaren later ontwikkelen we hier met 
Bedrijvenpark H2O opnieuw bedrijvigheid.
 Uit eerder onderzoek rondom de aanleg van de Hanzelijn bleek de 
grote archeologische waarde van het gebied. Ontwikkelingsmaatschappij 
Hattemerbroek heeft dit belang al in een vroeg stadium erkend. Daarom 
hebben we opdracht gegeven voor grootschalig archeologisch onderzoek. Dit 
onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan en gelijktijdig met het bouwrijp 
maken van plandeel Oldebroek: het eerste deel van het bedrijvenpark dat we 
gaan ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek vindt u in het rapport 
dat nu voor u ligt.
 Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door archeologisch 
adviesbureau RAAP en een combinatie van de bureaus Archol en ADC 
ArcheoProjecten. RAAP heeft een booronderzoek gedaan, de combinatie 
zorgde voor archeologische begeleiding en opgravingen. Vestigia 
Archeologie & Cultuurhistorie heeft namens de Ontwikkelingsmaatschappij 
Hattemerbroek toezicht gehouden op de verschillende onderzoeken en was 
verantwoordelijk voor procesmanagement en contractbegeleiding.
De focus van het onderzoek lag in eerste instantie op de midden en 
late steentijd – het onderzoek rondom de Hanzelijn had immers vooral 
resten uit die periode opgeleverd. Verrassend genoeg zijn op de locatie 
van Bedrijvenpark H2O juist met name resten gevonden uit de bronstijd. 
Hiermee geven de opgravingen een belangrijke aanvulling als het gaat om 
de jongere bewoningsgeschiedenis van het gebied.
 In dit rapport leest u meer over de bijzondere vondsten die zijn 
gedaan. Zoals de laatneolithische graven, die aansluiten bij vergelijkbare 
graven die in de omgeving zijn gevonden. De resultaten van het onderzoek 
– met name als het gaat om de bronstijd – zijn van bovenregionaal belang. 
De rapportage is dan ook veel uitgebreider geworden dan was voorzien. 
Hiermee willen de onderzoekers een flinke aanzet geven om de lacune in de 
archeologische kennis van de regio op te vullen.
 Net als de onderzoekers zijn wij blij met de resultaten van het 
onderzoek en met de belangrijke bijdrage die deze leveren aan het 
historisch besef in de lokale gemeenschappen. Met deze kennis van het 
verleden kunnen we na ruim 3.000 jaar weer verder bouwen aan een mooie 
toekomst en nieuwe bedrijvigheid in Hattemerbroek!

Rik Duijn,
Directeur Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V.
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Eric Lohof en Tom Hamburg
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1 Inleiding en Methode & Technieken

1.1 Aanleiding 
In het kader van de aanleg van een bedrijventerrein (Bedrijvenpark 
H2O) rondom knooppunt Hattemerbroek (gemeente Hattem, Heerde en 
Oldebroek) is in opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (afb. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd 
door de combinatie Archol BV en ADC/ArcheoProjecten, onder 
directievoering van Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie. Het gehele 
veldonderzoek heeft plaatsgevonden van 16 april tot 27 september 2007. 
Vervolgens is er een lange periode van waardering en analyse gestart die 
uiteindelijk tot deze publicatie heeft geleid. 

Het plangebied, met een oppervlakte van 78 hectare, wordt door de snelweg 
A50 in twee deelgebieden verdeeld: Bedrijvenpark H2O - plandeel Hattem 
& plandeel Oldebroek. In het onderhavige rapport worden de twee delen 
respectievelijk aangeduid met de volgende toponiemen:  
· Deelgebied 1: Bedrijventerrein-Noord (25 hectare – gemeente Hattem); 
· Deelgebied 2: Bedrijventerrein-Zuid (53 hectare – gemeente Oldebroek). 
Het onderhavige rapport heeft betrekking op de resultaten van het 
archeologische onderzoek in deelgebied 2 dat in 2007 is uitgevoerd.

Direct ten noorden van het plangebied, binnen het tracé van de Hanzelijn,1 
zijn - in de periode 2005-2007 - inventariserend veldonderzoek (IVO-
proefsleuven) en een opgraving (DAO) uitgevoerd. Bij deze onderzoeken 
zijn resten aangetroffen daterend van het laat-paleolithicum t/m de ijzertijd, 
met de nadruk op midden- en laat-mesolithische en neolithische gebruiks-/
bewoningssporen. 

In deelgebied 1 (Bedrijvenpark H20-plandeel Hattem) is, in tegenstelling tot 
deelgebied 2 (zie verder), direct een IVO-proefsleuven uitgevoerd.2 Hierbij 
zijn op verschillende delen archeologische resten aangetroffen die, op 
basis van de aangenomen start van de veenvorming, ouder dan de ijzertijd 
gedateerd worden. Enkele 14C-dateringen wijzen tevens op een laatneolithi-
sche component. Op basis van dit onderzoek is een selectieadvies opgesteld 
voor archeologisch vervolgonderzoek in het zuidoostelijke deel van het 
deelgebied, in de vorm van een opgraving. Naar verwachting zal deze 
opgraving plaatsvinden in 2012.

De resultaten van het inventariserende onderzoek op de Hanzelijn hebben 
geleid tot archeologisch vooronderzoek (IVO-boringen (fase 1 en 2)) binnen 
deelgebied 2,3 waarbij op verschillende locaties archeologisch resten zijn 
aangetroffen. De exacte aard, ligging en omvang van deze resten was echter 
niet goed vast te stellen. Op basis van dit booronderzoek is besloten tot ver-
volgonderzoek. 
Het onderzoek bestond grofweg uit twee onderdelen: een archeologische 
begeleiding (AB) ten zuidwesten van de Middeldijk inclusief een sloopbege-
leiding van de woonboerderij Voskuilerdijk 15 en een opgraving (DAO) ten 
noordoosten van de Middeldijk (afb. 1.2). 

1  Lohof, Hamburg & Flamman 2011.
2  Lohof & Alders 2008.
3  Tol 2006c.



14 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

M iddeldijk

Voskuilerdijk

197000

197000

198000

198000

199000

199000

49
90

00

49
90

00

50
00

00

50
00

00

N

500m0

Bedrijvenpark H2O-
plandeel Hattem                 

Bedrijvenpark H2O-
plandeel Oldebroek

IVO proefsleuven

Archeologische opgraving

Gemeente Oldebroek

Gemeente Hattem

Hanzelijn

Sloopbegeleiding

Archeologische begeleiding

196000

196000

197000

197000

198000

198000

199000

199000

200000

200000
49
80
00

49
80
00

49
90
00

49
90
00

50
00
00

50
00
00

50
10
00

50
10
00

N

1000m0

Bron: Kadaster

Afbeelding 1.1 
Ligging onderhavige opgravingslocatie.

Afbeelding 1.2 
Verschillende onderzoekslocaties rondom 
knp. Hattemerbroek (Gld.).
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1.2 Vooronderzoek 
Het IVO-boringen is uitgevoerd door RAAP-Archeologisch Adviesbureau. 
Dit onderzoek bestond uit twee fasen: fase 1 betrof verkennend en karterend 
booronderzoek met als doel kansrijke locaties en vindplaatsen op te sporen; 
fase 2 omvatte een aanvullend booronderzoek in kansrijke zones, met als 
doel mogelijke vindplaatsen te begrenzen en te waarderen (m.n. fysieke 
kwaliteit) en te plaatsen in een landschappelijke context. 
Tijdens fase 1 zijn, in een grid van 40 bij 50 m, 251 mechanische boringen 
gezet met behulp van een zgn. aqualock-boor met een diameter van 7 cm. In 
aanvulling hierop zijn op een mogelijke terplocatie handmatig 3 aanvullende 
boringen gezet.
Tijdens fase 2 is het boorgrid verdicht naar een grid van circa 40 bij 25 m, 
waarbij handmatig in totaal 74 Edelman-boringen (12 cm) zijn gezet.

Op basis van het inventariserend booronderzoek (fase 1 en 2) is vastgesteld 
dat in de ondergrond riviersediment aanwezig is, dat in het westelijke deel 
wordt afgedekt door dekzand. Dit wordt in de westelijke en noordelijke 
randzone afgedekt door respectievelijk Hollandveen en een dunne laag 
komklei. 
Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zijn vier zones 
gedefinieerd:

Zone 1: een relatief hoog gelegen zone met intacte pleistocene afzettingen in 
het noordelijke deel van het plangebied.

Zone 2: relatief hooggelegen (vermoedelijk), geërodeerde pleistocene rivier-
afzettingen in het noordoostelijke deel van het plangebied. 

Zone 3: lager gelegen intacte pleistocene afzettingen aan de noordwestelijke 
flank van zone 1.

Zone 4: een laaggelegen zone met Hollandveen aan de westzijde van het 
onderzoeksgebied.

In combinatie met de archeologische indicatoren zijn er voor deze 
zones aanbevelingen gedaan. Hierin wordt voor zone 1 en 3 aanvullend 
waarderend proefsleuvenonderzoek voorgesteld en voor zone 2 en 4 wordt 
geen nader onderzoek aanbevolen. 

1.3 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het vooronderzoek is door Vestigia BV Archeologie en 

Cultuurhistorie een selectieadvies opgesteld.4 Hierin wordt allereerst gesteld 
dat de zuidelijke strook tussen de Voskuilerdijk en Middeldijk niet in 
aanmerking komt voor een opgraving, maar wel voor een archeologische 
begeleiding tijdens het bouwrijp maken van het terrein. Ten tweede wordt 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat er zich onder de te slopen 
woonboerderij langs de Voskuilerdijk (huisnummer 15) resten bevinden 
van oudere bewoning. Ten derde dat er in het noordelijke deel, tussen de 
Middeldijk en de A50/A28, nader onderzoek moet plaatsvinden. Gezien 
de diffuse spreiding van het vondstmateriaal binnen dit noordelijke deel 
is, in overleg met de (toenmalige) RACM, besloten direct over te gaan naar 
een gefaseerd definitief archeologisch onderzoek (DAO) in plaats van een 

4  Quadflieg 2006b.
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inventariserend proefsleuvenonderzoek. De uitgangspunten bij deze aanpak 
zijn dat binnen de grenzen van tijd en geld zo efficiënt mogelijk onderzoek 
wordt uitgevoerd, waarbij het wetenschappelijk kader zoals opgesteld voor 
het archeologisch onderzoek op de Hanzelijn leidend is.5 

1.4 Onderzoeksvragen 
Ten behoeve van de aanleg van de Hanzelijn is door de (toenmalige) 
RACM een aantal wetenschappelijke uitgangspunten geformuleerd. 
Deze uitgangspunten, aangevuld met resultaten van de verschillende 
vooronderzoeken, vormen de basis van de vraagstellingen voor het 
archeologische onderzoek op het Bedrijvenpark H2O - plandeel Oldebroek. 
Centraal hierbij staat het natuurlijke landschap, de aanwezigheid van de 
mens en diens invloed op dat landschap. 

Ten behoeve van de Hanzelijn is een overzicht gemaakt waarin de 
algemeen geldende vraagstellingen zijn weergegeven (tabel 1.1) die tevens 
van toepassing zijn op het onderhavige onderzoek. Door de verschillende 
specialisten zijn op basis van de waardering aanvullende vragen opgesteld 
die dieper ingaan op de volgende thema’s: landschap, vindplaats, geografie, 
economie, materiële cultuur en geloof. In tabel 1.2 wordt een overzicht 
gegeven van het specialistenonderzoek en de onderzoeksthema’s en in 
tabel 1.3 een overzicht van de relatie tussen de onderzoeksvragen en de 
verschillende specialismen. 

5  Peeters 2002.
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eruit?
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teerd?

   

A2 Wat is de aard en omvang van specifieke loca-
ties (woonplaats, kampement, exploitatie grond-
stoffen, begraven…)?

B2 Wat kan gezegd worden over de verspreiding 
van “gelijktijdige” vindplaatsen in dit landschap?

   

A3 Wat is de ruimtelijke differentiatie binnen de 
locaties? Welke activiteiten zijn, op specifiek onder-
scheiden locaties, uitgevoerd? Hoe en waarvoor 
werd de omgeveng geëxploiteerd? Welke grond-
stoffen of middelen kwamen lokaal voor en welke 
werden van verder aangevoerd?
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A4 Wat is de gebruiksduur en gebruiksintensiteit 
van de specifieke locaties en wat is de reden van 
beëindiging?

B4 Wat is de betekenis van het verkregen beeld 
in relatie tot nederzettingssystemen en andere 
vormen van landschapsgebruik voor de onder-
scheiden perioden / culturen?

A5 Wat zijn de kenmerken van de site-locatie ten 
aanzien van locatiekeuze?
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C1 Hoe ontwikkelt zich het landschap rond de 
vindplaatsen en welke invloed heeft de aanwezig-
heid van de mens daarop gehad?

D1 Hoe veranderde het landschap als onderdeel 
van het IJssel-stroomgebied gedurende de perio-
de 12.000 v.Chr. tot 1500 n.Chr. en welke factoren 
hadden daar invloed op?

   

C2 Hoe ontwikkeld zich aard, omvang en gebruik 
van specifieke locaties of zones in de loop van de 
tijd?

D2 Hoe ontwikkelt zich de site-locatiekeuze en 
hoe verhoudt zich dit tot de veranderingen in het 
landschap en in de ontwikkeling van locaties op 
het vlak van aard, omvang en gebruiksintensiteit?

   

C3 Welke overeenkomsten zijn er tussen vindplaat-
sen op het gebied van gebruiksduur en gebruiks-
intensiteit?

D3 In hoeverre tekent zich in de gegevens tem-
porele (dis)continuïteit af in het gebruik van het 
landschap en wat is de (mogelijke) relatie met 
landschapsvormende processen?

C4 Wat is de relatie tussen diachrone veranderin-
gen binnen locaties / zones en die in de landschap-
pelijke context van die locaties / zones?

 

specialisten onderzoek

ch
ro

no
lo

gi
e

sp
or

en
 e

n 
st

ru
ct

ur
en

ru
im

te
lij

ke
 p

at
ro

ne
n

be
gr

av
in

ge
n

aa
rd

ew
er

k

vu
ur

st
ee

n

st
ee

n

fy
si

sc
he

 g
eo

gr
af

ie

bo
ta

ni
sc

he
 m

ac
ro

re
st

en

ve
rk

oo
ld

e 
et

en
sr

es
te

n

ho
ut

 e
n 

ho
ut

sk
oo

l

bo
tr

es
te

n

Onderzoeksthema’s

landschap fysiek landschap                        

  vegetatie                        

  fauna                        

  lokale omstandigheden                        

vindplaats nederzetting patroon                        

  functie                        

  lokale groep                        

  seizoensgebondenheid                        

geografie vindplaats territorium                        

  groeps territorium                        

  interactie gebied                        

economie levensonderhoud                        

materiële cultuur grondstof aanvoer                        

  technologie                        

geloof ideologie                        

Tabel 1.1 
Algemeen geldende vraagstellingen voor het 
onzerzoek.

Tabel 1.2 
Overzicht specialisten onderzoek t.o.v. 
onderzoeksthema’s.
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C seasonality
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directe bijdrage indirecte bijdrage

Tabel 1.3 
Relatie onderzoeksvragen en specialismen.
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Hieronder worden de individuele door Vestigia opgestelde onderzoeksvra-
gen gepresenteerd:6

Landschap
· Hoe zag het landschap rondom de vindplaatsen er uit en hoe werd dit 

geëxploiteerd? 
· Wat kan worden gezegd over de ligging van locaties/clusters; hoe komen 

de vindplaatsen zowel stratigrafisch als bodemkundig in de bodem voor 
en hoe zijn de locaties in het algemeen over het landschap verspreid en 
hoe verhoudt zich die ligging in het bijzonder tot de laagstes? 

· Wat kan worden gezegd over de verspreiding van ‘gelijktijdige’ 
vindplaatsen in dit landschap? 

· Wat is de invloed van de mens op de natuurlijke omgeving?
· Wat is de betekenis van het verkregen beeld in relatie tot nederzet-

tingssystemen en andere vormen van landschapsgebruik voor de 
onderscheiden perioden/culturen binnen het gebied? 

· Wat is de lithogenese (stuwwal, dekzand, veenontwikkeling) en de 
datering van de afzettingen? 

· Wat is de oorsprong van de noordwestelijke laagte en gedurende welke 
periode is deze opgevuld met veen?

· Wat is de bodemgenese van de vertegenwoordigde bodems en wat de 
datering van de bodemniveaus?

· Hoe ontwikkelt zich het landschap rond de vindplaatsen en welke 
invloed heeft de aanwezigheid van de mens daarop gehad?

· Hoe veranderde het landschap als onderdeel van het IJssel-stroomgebied 
gedurende periode 12.000 v.Chr tot en met 1500 n.Chr. en welke 
factoren hadden daar invloed op?

· Welke landschappelijke factoren hebben de sitelocatie (mede) bepaald en 
het ontstaan en het verlaten van de vindplaats beïnvloedt?

· Wat kan over de grofzandige sedimenten in de oostelijke zone van het 
onderzoeksgebied gezegd worden en in hoeverre zijn deze sedimenten 
met de als stuwwalsedimenten geïnterpreteerde afzettingen in 
Hattemerbroek-Noord te vergelijken?

· Wat kan over mogelijke veenwinning en de erosie van het veendek 
gezegd worden? 

Archeologie
De onderzoeksvragen met betrekking tot de archeologie zijn gericht op korte 
en lange- termijnbewoning vanaf het paleolithicum tot en met de bronstijd/
ijzertijd:

· Wat is de aard en omvang van specifieke locaties (woonplaats, 
kampement, exploitatie grondstoffen, begravingen)? 

· Wat is de ouderdom en eventueel de (relatieve) gebruiksduur van de 
locaties? Welke resultaten kunnen geboekt worden met het gebruik van 
OSL-datering naast traditionele 14C-dateringen?

· Wat is de gebruiksintensiteit van de specifieke locaties en wat is de reden 
van beëindiging?

· Welke overeenkomsten zijn er tussen vindplaatsen op het gebied van 
gebruiksduur en gebruiksintensiteit?

6  Quadflieg 2007.
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· Wat is de ligging van locaties en hoe komen de vindplaatsen zowel 
stratigrafisch als bodemkundig in de bodem voor?

· Hoe zijn de locaties in het algemeen over het landschap verspreid en hoe 
verhoudt zich die ligging in het bijzonder tot de laagstes? 

· Wat is de ruimtelijke differentiatie binnen de locaties? Welke activiteiten 
zijn, op specifiek onderscheiden locaties, uitgevoerd?

· Hoe en waartoe werd de omgeving geëxploiteerd? Welke grondstoffen of 
middelen kwamen lokaal voor en welke werden van verder aangevoerd?

· Wat zijn de kenmerken van de sitelocatie ten aanzien van locatiekeuze?
· Is er sprake van een archeologisch stratigrafische geleding?
· Hoe ontwikkelt zich de sitelocatiekeuze en hoe verhoudt dit zich tot 

veranderingen in het landschap en tot de ontwikkeling van locaties wat 
betreft aard, omvang en gebruiksintensiteit?

· Hoeveel sites en/of perioden zijn er te destilleren en welke type 
vindplaatsen zijn het?

· Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse 
‘gelijktijdige’ locaties?

· Wat kan over de organisatie, zowel binnen één vindplaats als ook tussen 
vindplaatsen onderling gezegd worden? 

· Welke activiteiten zijn op de vindplaatsen uitgevoerd, af te leiden 
uit de inrichting van de locaties en de bewerkingstechnologie en 
gebruikssporen die zichtbaar zijn op het materiaal? 

· Welke grondstoffen werden hiervoor benut en wat was hun 
herkomst(gebied)? Wat zegt dat over wonen, jagen-verzamelen-vissen, 
opslag, begraven, etc.?

· Welke vondstcategorieën (inclusief een indicatie van de grootteklassen) 
zijn bij het vaksgewijs opgraven ondervertegenwoordigd?

· Leent de assemblage zich om een refitting-analyse toe te passen? 
· Kunnen bepaalde categorieën van sporen aan zones in het plangebied 

worden toegewezen? Zo ja, welke zijn dat?
· Welke relatie bestaat er tussen vondstmateriaal en sporen?
· Hoe verhouden zich archeologische resten in het zuidelijke deel van het 

bedrijventerrein tot archeologische resten in het noordelijke deel van het 
plangebied en in Hanzelijn Module 5 - Knooppunt Hattemerbroek?

· Wat kan gezegd worden over het aansluiten van sporenclusters uit 
bepaalde periodes in het bedrijventerrein op vergelijkbare clusters in de 
Hanzelijn?

· Zijn hier aanwijzingen voor meerdere bewoningsfasen? Zo ja, om welke 
fasen gaat het en hoe verhouden deze zich tot de fasen aangetroffen in 
Hattemerbroek-Noord en de Hanzelijn?

· Op welke wijze is de locatiekeuze in de verschillende periodes 
afhankelijk geweest van het landschap? 

· Waar kan een verband tussen het voorkomen van bepaalde vindplaatsen 
en bepaalde geomorfologische vormen of landschapselementen worden 
vastgesteld?

· Wat kan over de intactheid van de sites gezegd worden; zijn er graduele 
verschillen vast te stellen, en zo ja, hoe verhoudt zich de intactheid van 
de sites tot de bodemkundige/ geomorfologische situatie? 

· Hoe ontwikkelen zich aard, omvang en gebruik van specifieke locaties of 
zones in de loop van de tijd?
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Archeologische begeleiding
Ten behoeve van de archeologische begeleiding (AB) waren de hierboven 
gestelde onderzoeksvragen van toepassing. Door de beperkte onderzoeks-
mogelijkheden was echter slechts een deel van de vragen te beantwoorden. 
De begeleiding was voornamelijk gericht op de volgende aspecten:

· Het verkrijgen van een compleet overzicht van de archeologische 
waarden in het betreffende te verstoren tracégedeelte.

· Het beantwoorden van gerichte, aanvullende vragen, voortvloeiend uit 
eerder onderzoek.

· Het vergaren van informatie ter evaluatie van de prospectie en het 
inventariserend veldonderzoek.

· Toetsing van verwachtingsmodellen.
· Het vergaren van informatie ten behoeve van flankerend AMZ-beleid.

1.5 Overzicht aanvullende onderzoeksvragen

1.5.1 Sporen en structuren

Paleolithicum en mesolithicum
· Is het mogelijk de twee paleolithische en/of mesolithische vuur-

steenspreidingen nader te dateren aan de hand van de typologische 
samenstelling van de assemblages? Zijn er naast deze twee dunne 
spreidingen nog meer paleolithische dan wel mesolithische vondsten en 
zijn deze te dateren?

· Uit welke periode(n) dateren de haardkuilen?
· Is er een chronologisch verschil binnen de hierboven gedefinieerde 

clusters en/of zijn er verschillen dan wel overeenkomsten tussen de 
clusters? 

· Indien er chronologische verschillen zijn, kunnen die gekoppeld 
worden aan verschillen in specifieke kenmerken van de haardkuilen 
(bv. houtspectrum, omvang, vorm of kleur van de kuil, en tot op zekere 
hoogte de inhoud aan mobiele vondsten)? 

· Hoe verhouden de dateringen zich tot die van de verschillende clusters 
aangetroffen binnen het tracé van de Hanzelijn? En hoe is dat met 
andere mesolithische haardkuilvindplaats(en) in de omgeving van 
Zwolle, en die van vergelijkbare vindplaatsen uit andere regio’s? 

Neolithicum
· Wat is de datering van het late Trechterbeker-complex (complex 1)? 

Behoren alle sporen tot eenzelfde neolithische vindplaats of gaat het in 
dit geval om meerdere bewonings-/gebruiksperioden?

· Wat zijn de dateringen van de Trechterbeker-vondstspreiding (complex 
2) en die van de geïsoleerde haardkuil (complex 12)?

· Wat is de precieze datering van de drie inhumatiegraven en het 
crematiegraf? 

· Wat is de datering van de stakenrijen? Is er een fasering aan te brengen 
in het perceleringssysteem?

· Hoe verhouden de akkerlaag en stakenrijen zich chronologisch tot 
elkaar?
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· In hoeverre kunnen de verschillende gedefinieerde vindplaatsen 
(Trechterbeker-nederzetting, vondstspreiding, graven en haardkuil) 
chronologisch met elkaar geassocieerd worden? 

Bronstijd en later
· Wat is de datering van de bronstijdnederzetting (complex 3)? Hoe lang 

is de nederzetting bewoond geweest? Is het mogelijk om een fasering 
voor de nederzetting op te zetten, waarbij er een opeenvolging van 
huisplaatsen wordt aangegeven? Zijn de kuilenclusters gelijktijdig met 
de huisplaatsen?

· Is het typologisch onderscheid in huisplattegronden te wijten aan een 
verschil in ouderdom of dient deze variatie anders verklaard te worden?

· Wat zijn de dateringen van de vindplaatsen 4 en 5? Hoe verhoudt hun 
datering zich tot die van de grote bronstijdnederzetting.

· Wat is de datering van de cluster vondstloze kuilen (complex 7)?
· Wat is de datering van de stakenrijen? Is er een fasering aan te brengen 

in het perceleringssysteem?
· Hoe verhouden de akkerlaag, eergetouwkrassen en stakenrijen zich 

chronologisch tot elkaar?
· In hoeverre kunnen de verschillende gedefinieerde vindplaatsen 

(palissade, graven, kuilen en akkergebieden) chronologisch met elkaar 
geassocieerd worden? 

1.5.1.1 Functie van de vindplaatsen en specifieke sporen

Paleolithicum en mesolithicum
· Hoe moeten dunne vondstspreidingen uit het paleolithicum dan wel 

mesolithicum geduid worden? 
· Welke functies hebben de haardkuilen gehad?7 
· Is het mogelijk om de variatie in grootte, kleur, vorm, diepte en inhoud 

van de haardkuilen te relateren aan functieverschillen?
· Bezien in het licht van de uitkomsten van het chemisch onderzoek 

naar de haardkuilen en eventueel nieuwe inzichten voorkomend uit het 
onderzoek binnen het Hanzelijntracé, hoe dienen we de kleine clusters 
van kuilen te interpreteren? 

· Hoe relateren de mesolithische haardkuil sites zich tot de spreiding van 
het mesolithische vuursteen? 

Neolithicum
· Wat was de functie van de geïsoleerde haardkuilen van site 12 en wat 

zegt dit over eventuele activiteiten die op deze plaatsen zijn uitgevoerd?
· Wat is de functie van de mogelijke waterkuil ter hoogte van site 1?
· Hoe verhoudt deze kuil zich tot de overige nederzettingssporen 

(paalsporen, staaksporen, …).
· Hoe verhouden de nederzettingssporen van het bedrijventerrein zich tot 

de neolithische nederzettingssporen van de Hanzelijn?
· Kan er op basis van de stakenrijen een perceleringssysteem uit het 

neolithicum gereconstrueerd worden?

7  De resultaten van de chemische analyses van de haardkuilvullingen binnen het Hanzelijn tracé 
zullen als uitgangspunt dienen bij een functietoekenning (ref ). Gekeken wordt in hoeverre er 
aanwijzingen zijn dat de kuilen een andere functie dienden op basis van botanische inhoud 
en evt. mobiele vondsten (vuursteen/steen) in de vulling. 
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Bronstijd en later
· Wat is de functie geweest van de verschillende inpandige kuilen? Wat is 

de functie geweest van de geïsoleerde kuilen op het erf buiten de huizen? 
Wat is de functie geweest van de kuilen binnen de kuilenclusters?

· Zijn de als waterkuil geïnterpreteerde sporen daadwerkelijk gebruikt 
voor het putten van water?

· Is het mogelijk om de huisplattegronden functioneel in te delen op 
basis van de uitkomsten van het kuilfunctie onderzoek van de inpandige 
kuilen?

· Is het mogelijk om een functie toe te kennen aan de verschillende 
bijgebouwen? Is het mogelijk te bepalen voor wat voor opslag de spiekers 
hebben gediend?

· Is het mogelijk erven te reconstrueren en hoe zag de erfinrichting uit?
· Is het mogelijk akkers van weidegebieden te onderscheiden gedurende 

de bronstijd?
· Is er sprake van seizoensmatig of permanent gebruik van de onderzochte 

terreinen gedurende de bronstijd en/of later?

1.5.1.2 Relatie met vondstspreiding 

Paleolithicum en mesolithicum
· Hoe relateren de haardkuil clusters zich ruimtelijk tot de overige 

mesolithische vondststrooiingen (vondstconcentraties en losse 
vondsten)?

Neolithicum
· Zijn er vondststrooiingen dan wel specifieke vondsten geassocieerd met 

de geïsoleerde haardkuil en met de neolithische graven (sites 8, 9, 10, 11 
en 44)?

Bronstijd en later
· Wat is de relatie tussen de “grijze laag” en de bronstijdnederzetting en 

omliggende percelen?
· Hoe dient de lage dichtheid aan vondsten binnen de bronstijdnederzet-

ting verklaard te worden?
· Wat voor vondsten zijn er in de inpandige kuilen aangetroffen en wat 

zegt dat over de functie van de kuilen en de ligging binnen het huis?
 
1.5.1.3 Sociale en culturele aspecten
· Hoe moeten we de graven plaatsen ten opzichte van de eerdere en latere 

bewoningssporen uit respectievelijk de Trechterbeker-periode en de 
bronstijd? 

· Hoe verhouden de graven zich tot die in het tracé van de Hanzelijn zijn 
aangetroffen, en hoe moeten we ze in regionaal perspectief plaatsen?

· Hoe heeft het grafritueel eruit gezien?

1.5.1.4 Sporen in relatie tot het landschap

· Waar bevinden de sporen en de mobilia uit de verschillende perioden 
zich ten opzichte van de landschappelijke eenheden (hoge/lage 
delen/water/veen/smeltwaterafzettingen/ dekzand/begroeiing)? Is 
er bewust gekozen voor bepaalde delen binnen het landschap voor 
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het uitvoeren van bepaalde activiteiten (bv. graven van haardkuilen in 
het mesolithicum, het begraven in het neolithicum, het wonen in het 
neolithicum en bronstijd, en het aanleggen van akker en weide gebieden 
in de bronstijd)? Veranderen die keuzes met de tijd? Met betrekking 
tot de haardkuilen dient ook nagegaan te worden in hoeverre er een 
relatie bestaat tussen de (hoogte)ligging van deze sporen, de datering, en 
eventuele verschillen in type en functie.

· Hoe dienen we de duidelijke archeologische verschillen met het 
landschappelijk lager gelegen Hanzelijn-tracé te verklaren? Daar zijn 
paleolithische en mesolithische vuursteensites aangetroffen evenals een 
significant hoger aantal aan mesolithische haardkuilen. 

· Hoe dienen we het gebruik van het gebied als dodenlandschap ten tijde 
van de klokbekerperiode / periode laat neolithicum – vroeg bronstijd te 
verklaren?

· Wat is de invloed van de mens op het landschap geweest gedurende de 
verschillende perioden?

1.5.2 Prehistorisch aardewerk
Het aardewerk is bestudeerd aan de hand van een reeks vraagstellingen 
voor de definitieve analyse, die bij de waardering van het aardewerk zijn 
opgesteld. De vraagstellingen zijn gegroepeerd rond een aantal thema’s en 
luiden als volgt: 

Chronologie
· Kan op basis van het aardewerk vastgesteld worden of er sprake is van 

continuïteit of discontinuïteit van de bewoningsduur? Zijn er duidelijke 
hiaten in het gebruik van het landschap aanwezig op basis van het 
ontbreken van het aardewerk uit betreffende periode? Hoe kunnen we 
deze hiaten in de chronologie verklaren?

· Hoe verhoudt het aardewerk zich chronologisch tot gidsartefacten van 
andere materialen (steen, vuursteen)?

· Is er op basis van het aardewerk meer te zeggen over de chronologische 
relatie tussen Wikkeldraad en Hilversum-aardewerk? Komt dergelijk 
aardewerk samen voor in sporen?

· Hoe manifesteert de overgang van midden- naar late bronstijd, die op 
basis van de huisplattegronden aanwezig is zich in het aardewerk?

Verspreiding
· Wat is de relatie tussen aardewerk en grondsporen? Wat zeggen deze 

verspreidingsbeelden over de sitelocatie en het type locatie?
· Wat voor invloed hebben post-depositionele processen gehad op het ver-

spreidingsbeeld van het aardewerk?
· Hoe verhoudt de conservering van het aardewerk zich tot de 

verspreiding?
· Zijn er binnen het totale verspreidingsbeeld discrete aardewerk clusters 

te herkennen? Hieruit voortvloeiend volgt de vraag of deze clusters 
geheel in het opgegraven areaal liggen en we dus van complete clusters 
kunnen spreken.

· Met betrekking tot de bronstijdnederzetting: hoe verhoudt de 
verspreiding van het aardewerk uit de vondstlaag zich tot de huisplatte-
gronden? Zegt dit wat over de functie van (delen van) de huisplattegron-
den? Stal vs. Woongedeelte?
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1.5.3 Vuursteen

Chronologie
· Kunnen op basis van typologische en technologische kenmerken het 

vuursteenmateriaal de bewoningsmomenten uit de verschillende 
perioden van elkaar worden gescheiden?

· Hoe verhouden de gidsartefacten van vuursteen zich tot het aardewerk 
en andere dateerbare vondsten in chronologisch opzicht?

Functie van de sites: 
· Wat is de functie van de werktuigen?
· Kan op basis van de aard van het materiaal en de gebruikssporen de 

functie van de verschillende sites achterhaald worden?
Verspreiding
· Vertonen de gidsartefacten ruimtelijke patronen, zo ja, hoe kunnen deze 

verklaard worden?
· Kunnen er activiteitsplaatsen worden aangewezen? Ook in relatie tot 

andere vondstcategorieën die behoren tot specifieke toolkits? 
Sociale en culturele aspecten 
· Kan het onderzoek van de lithische artefacten uit de EGK- en 

KBC-graven informatie geven over het grafritueel, en zo ja welke?
· Zijn er specifieke relaties tussen grondstoffen, vorm van de artefacten en 

de functie, in zowel chronologisch als ruimtelijk opzicht?
· Kan het onderzoek van de grondstoffen mogelijk aanknopingspunten 

bieden omtrent de lange-afstandscontacten van de bewoners?

Tot slot is de vraag wat de verschillen en/of overeenkomsten zijn in 
bovengenoemde aspecten tussen het onderzoek in het tracé van de 
Hanzelijn en het Bedrijvenpark H2O - plandeel Oldebroek.

1.5.4 Natuursteen

Chronologie
· Kunnen op basis van het natuursteen de bewoningsmomenten uit de 

verschillende perioden van elkaar worden gescheiden en zo ja, welke zijn 
dit?

· Hoe verhouden de stenen gidsartefacten zich tot de andere dateerbare 
vondsten in zowel chronologisch als ruimtelijk opzicht?

· Hoe ontwikkelen de diverse sites zich in de loop van de tijd op het 
gebied van steengebruik en gebruikslocaties?

Functie van de sites: 
· Wat is de functie van de stenen werktuigen?
· Kan op basis van de aard van het steenmateriaal en de gebruikssporen de 

functie van de verschillende sites achterhaald worden en zo ja, wat is de 
betekenis van deze verschillen?

· Is het mogelijk de bewoningsduur van de verschillende vindplaatsen vast 
te stellen?

Verspreiding
· Vertonen de stenen gidsartefacten ruimtelijke patronen en zo ja, wat 

betekenen deze?
· Kunnen er activiteitsplaatsen worden aangewezen en zo ja, hoe moeten 

we deze interpreteren? Wat is de relatie tot andere vondstcategorieën die 
behoren tot specifieke toolkits? 
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Sociale en culturele aspecten 
· Kan het onderzoek van de grondstoffen mogelijk aanknopingspunten 

bieden over de lange-afstandscontacten van de bewoners?
· Zijn er binnen vindplaats 3 verschillen aan te wijzen tussen de diverse 

huizen en locaties in steengebruik en grondstoffen?
Relatie tussen de Hanzelijn en Hattemerbroek
· Hoe verhouden zich de tijdens de Hanzelijn aangetroffen 

vondstcomplexen tot die van Hattemerbroek? Zijn deze aan elkaar te 
relateren of hebben we te maken met verschillende bewoningsmomen-
ten of bewoningsfasen?

1.6 Methodiek DAO volgens PvE
In het PvE waren richtlijnen aangegeven waaraan het onderzoek minimaal 
moest voldoen. Het was echter aan de opdrachtnemer om in het Plan van 
Aanpak (PvA) aan te geven welke methoden er precies gebruikt zouden 
worden. 

1.7 Methodiek in het veld (PvA-definitief)
Het onderzoek heeft bestaan uit twee deelonderzoeken: een archeologische 
begeleiding (tussen de Voskuilerdijk en de Middeldijk) en een opgraving 
tussen de Middeldijk en de snelweg A50. Hieronder volgt de methodiek 
zoals deze is toegepast bij de verschillende onderdelen.

1.7.1 Archeologische begeleiding
De archeologische begeleiding heeft bestaan uit drie fasen (afb. 1.3): 
Fase 1: sloopbegeleiding woonboerderij Voskuilerdijk 15.
Fase 2: archeologische begeleiding wegcunetten, watergangen en 
nutsleidingen.
Fase 3: archeologische begeleiding kavels. 

Fase 1
Tijdens fase 1 zijn de fundamenten van de recentelijk gesloopte 
woonboerderij ingemeten en getekend, waarna deze zijn verwijderd. 
Aansluitend is er een werkput gegraven van 2,5 m breed en 33 m lang, 
waarin in totaal drie vlakken zijn gegraven. Vlakken 1 en 3 zijn over 
het hele oppervlak van de werkput aangelegd, terwijl vlak 2 één derde 
van het putoppervlak omvat. In deze put zijn drie profielkolommen 
gedocumenteerd.

Fase 2 
Tijdens fase 2 zijn de toekomstige wegcunetten, watergangen en nutsvoor-
zieningen, van dit deel van het toekomstige bedrijventerrein, archeologisch 
begeleid. Hierbij is in totaal een oppervlak van 2,8 hectare onderzocht. Het 
vlak is met behulp van meerdere kranen aangelegd op de overgang van de 
donker gekleurde grond naar het licht gekleurde zand,8 het niveau waarop 
de mogelijk aanwezige archeologische grondsporen zichtbaar zouden zijn. 
Om een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw is op regelmatige 
afstanden (circa 10 m) de bodemopbouw gedocumenteerd. Alle (mogelijke) 
antropogene grondsporen zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. 

8  Het licht gekleurde zand bevond zich op een gemiddelde diepte van  0,85 m –MV (MV = 1,10 m 
+NAP).
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Uit deze begeleiding is gebleken dat er zich in het zuidwestelijke deel van 
het plangebied verspreid archeologische resten bevinden. Op basis hiervan 
is besloten de civiel technische werkzaamheden op dit deel van het terrein 
eveneens archeologisch te begeleiden (fase 3). 

Fase 3
De civieltechnische werkzaamheden bestonden uit het volledig afgraven 
van de afdekkende lagen tot op het licht gekleurde zand (zgn. archeologisch 
sporenvlak). In totaal betrof het een oppervlak van 3,6 hectare dat op deze 
wijze is onderzocht. De toegepaste methodiek verschilde niet van die 
gebruikt tijdens fase 2. 

1.7.2 Opgraving 
Conform het PvE is de opgraving gefaseerd uitgevoerd (zie afb. 3.1). Fase 
1 had een oriënterend en prospecterend  karakter in combinatie met een 
“sampling” strategie, waarbij het voornaamste doel was de resultaten van de 
IVO-boringen te controleren, de ontwikkeling van het landschap in relatie 
tot de archeologische resten vast te leggen en de aangetroffen vindplaatsen 
te waarderen en een overzicht van de vondstverspreiding te verkrijgen.9 
Hierbij zou maximaal 15.000 m2 onderzocht worden, waarna (na evaluatie 
van de voorlopige resultaten) in fase 2 maximaal 16.800 m2 zou worden 
opgegraven op locaties waar belangwekkende en/of grote hoeveelheden 
vondsten - sporen werden aangetroffen. 

9  Quadflieg 2007, 15.
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Afbeelding 1.3 
Fasering sloopbegeleiding Voskuilerdijk 15 en 
archeologische begeleiding.
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Fase 1
In eerste instantie moesten drie noordwest-zuidoost georiënteerde sleuven 
aangelegd worden, met een onderlinge afstand van 165 en 190 meter, een 
breedte van 10 meter en lengtes variërend van 300 tot 600 m. Vervolgens 
moesten, na een korte tussentijdse evaluatie, 10 sleuven haaks op de 
drie lange sleuven aangelegd worden over de locaties waar tijdens de 
IVO-boringen (fase 1 en 2)(zie paragraaf 1.2) vondstconcentraties waren 
vastgesteld. Door deze sleuven haaks op de lengte sleuven aan te leggen kon 
tevens een mogelijk verband tussen de lengtesleuven en de overgang naar 
de laagtes tussen de lengtesleuven beter in beeld gebracht worden. Deze 10 
sleuven meten eveneens 10 m breed en lengtes variëren tussen 50 en 150 m. 

Gedurende fase 1 is voor elke put een eenduidige opgravingsmethodiek 
gevolgd voor aanleg, documentatie en afronding. Deze methodiek is in 
overleg met de RACM vooraf vastgelegd. Het werk is in de volgende stappen 
te verdelen:

Aanleg
De bouwvoor en waar aanwezig afdekkende klei en veenlagen zijn 
machinaal tot op de top van het zand verwijderd. Anders dan bij het 
archeologisch onderzoek op het Hanzelijn-tracé bleek in veel gevallen geen 
afdekkende klei en veenlagen aanwezig te zijn en was de top van de oude 
bodem deels opgenomen in de bouwvoor. Het vlak van de top van het 
(onverstoorde) zand is telkens om de 2 meter met behulp van een ‘robotic 
Total Station’ ingemeten. Dit is vlak 1 genoemd. Elk blok van 5 bij 5 meter is 
verdeeld in vierkante meter vakken volgens een standaard nummering (afb. 
1.5). 

Het zeefprogramma
Wanneer de machine het eerste blok van 5 bij 5 meter tot op top zand had 
aangelegd is het centrale vak van 1 bij 1 meter geselecteerd om gezeefd te 
worden. De hoekpunten van dit vak zijn apart ingemeten. Dit zeefvak is 
opgedeeld in vier 50 bij 50 cm segmenten. De grond van ieder segment is 
handmatig schavend verdiept tot op het wit geel gekleurde ‘schone’ zand 
(het zgn. sporenvlak op de overgang van de B- naar C-Horizont) en in plastic 
kratten verzameld. Vondsten die tijdens dit handmatig schaven werden 

Afbeelding 1.4 
Opgravingsterrein voorafgaand aan 
opgraving.
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Afbeelding 1.5 
Standaard vak- en segmentnummering, 
inclusief de locatie van het monstervak.

Afbeelding 1.6 
Overzicht zeefinstallatie (hondenhokken) en 
zeefresidu in de zeef.
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aangetroffen zijn per 50 bij 50 cm vak geadministreerd als handgeschaafde 
vondsten (HSCH). De bakken met grond zijn naar de zeefinstallatie 
gebracht alwaar ze over een 3 mm nat gezeefd zijn (afb. 1.6). Het residu 
(met daarin tevens het kleinere vondstmateriaal) is geadministreerd als 
zeefvondst (ZF3).

Afwerking vondstlaag
Na het handmatig verdiepen van het zeefvak konden zich twee scenario’s 
afspelen:

· Handmatig geschaafd vakje levert geen of zeer weinig vondsten op.
Als bij het handmatig verdiepen van de vier segmenten minder dan 5 
vondsten werden aangetroffen is overgegaan op het machinaal schavend 
verdiepen van het vlak. Bij het machinaal verdiepen van het vlak, met 
behulp van een schaafbak, zijn vondsten in vakken van 1 bij 1 m verzameld.

· Handmatig geschaafd vakje levert meer dan 5 vondsten op. 
Bij meer dan 5 vondsten in een vak werden twee extra vierkante meters 
per blok van 5 bij 5 meter handmatig schavend verdiept. Vondsten uit 
deze extra vakken zijn per vierkante meter verzameld en de grond is niet 
gezeefd. Op basis van de vondstaantallen uit de drie geschaafde vakken 
moest vastgesteld worden in hoeverre sprake was van een vondstconcentra-
tie. Kwamen daarbij vergelijkbare of grotere hoeveelheden vondsten uit de 
extra vakken dan was er sprake van een vondstconcentratie en is in overleg 
met het bevoegd gezag/directievoerder en de specialisten besloten wat het 
vervolgtraject zou zijn. 

Afbeelding 1.7 
Machinaal schavend verdiepen van het vlak.
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Op één deel van het terrein (ter hoogte van put 43) is een relatief dichte 
vondstconcentratie aangetroffen. Om inzicht te krijgen in de horizontale 
vondstspreiding is besloten om de vondstlaag in enkele 1 meter brede 
stroken handmatig op te graven en vervolgens de grond te zeven. De 
vondsten zijn verzameld in vierkante meter vakken. 

Nadat de monstervakken waren gegraven is de rest van het vlak machinaal 
schavend verdiept tot op het het sporenvlak. Hierbij zijn de vondsten 
verzameld per vierkante meter vak (afb. 1.7). 

Het onderzoek van de grondsporen
Het machinaal schavend verdiepen van de vondstlaag is gestopt op het 
niveau waarin de grondsporen duidelijk zichtbaar werden. Doorgaans was dit 
op de overgang van de B- naar de C-Horizont. Dit sporenvlak (vlak 2) lag in 
alle gevallen dieper dan het niveau waarop de laatste vondsten zijn gedaan. 
In enkele gevallen kwamen tijdens het schavend verdiepen van de vondstlaag 
stakenrijen aan het licht, die veelal op het sporenvlak verdwenen waren. Deze 
stakenrijen zijn met behulp van de RTS op een tussenvlak ingemeten en 
later toegevoegd aan de digitale vlaktekening.

Het sporenvlak is (net als vlak 1) om de twee meter met de RTS ingemeten. 
De sporen zijn aangekrast en ingetekend. Behoudens de sporen die aan een 
structuur konden worden toegeschreven, zijn alle sporen gecoupeerd en van 
de coupes is een foto en een tekening gemaakt. De sporen die tot structuren 
behoorden zijn pas gecoupeerd en afgewerkt nadat de gehele structuur in het 
vlak was blootgelegd. Dit gebeurde pas in fase 2 van het onderzoek.

De grondsporen zijn, na overleg met verschillende specialisten, ruim 
bemonsterd zowel in aantal als hoeveelheid grond. In het bijzonder 
haardkuilen en andere kuilen die in potentie (dateerbaar en analyseerbaar) 
materiaal bevatten zijn structureel bemonsterd (circa 5 liter). Veel aandacht 
hierbij is besteed aan het bemonsteren van kuilen die met de verschillende 
bronstijd huisplattegronden geassocieerd kunnen worden (zowel inpandige 
kuilen als langwerpige kuilen die buiten de huizen lagen). Ook zogenaamde 
kuilenclusters zijn systematisch bemonsterd. Deze clusters lagen op enkele 
plaatsen binnen de bronstijd nederzetting, duidelijk ruimtelijk afgezonderd 
van de huisplattegronden. Van enkele verspreid liggende vondstrijke 

Afbeelding 1.8 
Overzicht enkele opgravingsputten.  
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kuilen is de vulling gezeefd. Voorts zijn de paalsporen van de verschillende 
bronstijd huisplattegronden en andere structuren bemonsterd voor het 
verkrijgen van dateerbaar materiaal. In de regel zijn zes paalsporen met 
houtskoolrijke vulling per huisplattegrond bemonsterd. Voor de overige 
structuren was het aantal bemonsterde palen veelal lager.

Profieldocumentatie
In iedere put is om de 10 meter een profiel van 2 meter breed 
gedocumenteerd (getekend, beschreven en gefotografeerd). Bij iedere profiel-
documentatie is een deel tot 50 cm onder het sporenvlak verdiept voor een 
beter zicht op de geologische opbouw van de afzettingen. Op enkele plaatsen 
is, in overleg met de fysisch geograaf, een diep profiel aangelegd (tot 2 m 
onder sporenvlak), gedocumenteerd en bemonsterd. 

Analyse resultaten fase 1
Voorafgaande aan fase 2 zijn de vondsten voortkomende uit het 
zeefprogramma en het machinaal verdiepen geteld en gewogen. Vervolgens 
is al het materiaal bekeken door de materiaalspecialisten aardewerk (E. 
Drenth) en (vuur)steen (M. Niekus). Op basis van de vondstspreidingen 
en sporenclusters zijn na fase 1 de volgende zes locaties aangemerkt als 
vindplaats. Na fase 2 zijn nog eens acht vindplaatsen gedefinieerd (zie voor 
een totaal overzicht afb. 4.1):

1) Een locatie met een vondstlaag uit de late Trechterbeker tijd (vindplaats 1)
2) Een locatie met een vondstlaag uit het laat-neolithicum/vroege bronstijd 

(vindplaats 2)
3) Een omvangrijke locatie met nederzettingssporen uit de bronstijd 

(vindplaats 3)
4) Een locatie met nederzettingsporen uit een niet nader te specificeren 

periode, vermoedelijk ijzertijd of later (vindplaats 4). Deze locatie ligt 
meer naar de stuwwallen toe en ligt landschappelijk gezien hoger. 
Vermoedelijk is dit gedeelte nooit met veen begroeid.

5) Een locatie met nederzettingsporen uit een niet nader te specificeren 
periode, vermoedelijk ijzertijd of later (vindplaats 5)

6) Een geïsoleerde kuil met 13e eeuws aardewerk, geïnterpreteerd als vlaskuil 
(vindplaats 6).

De eerste drie locaties zijn uitgekozen om nader onderzocht te worden. 
Deze lagen geheel of in ieder geval voor een groot deel in het plangebied 
en waren relatief goed geconserveerd. De bodems ter hoogte van deze 
locaties waren nog (gedeeltelijk) intact. Locatie 4 en 5 vertegenwoordigen 
de randzones van twee – of misschien zelfs één dezelfde – grotere, niet 
nader gedateerde nederzettingsterreinen, die doorlopen onder de bebouwde 
delen van Hattemerbroek. Door de hogere ligging van deze locaties 
waren de oorspronkelijke bodems geheel in de bouwvoor opgenomen. 
Archeologisch vondstmateriaal is in deze zones dan ook niet aangetroffen. 
De middeleeuwse kuil betrof een geïsoleerd spoor die reeds tijdens fase 1 is 
opgegraven.
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Fase 2
Op basis van de resultaten van fase 1 werd in fase 2 maximaal 16.800 m2 
opgegraven op delen die daartoe aanleiding gaven (bijvoorbeeld concentraties 
vondstmateriaal en/of grondsporen). De onderzoeksstrategie zoals die in fase 
1 is gebruikt is ook van toepassing in deze tweede fase van de opgraving.

1.7.3 Aanpassingen standaard Methoden en Technieken
De methode en technieken zoals voorgesteld in het PvE konden als gevolg 
van verschillende specifieke redenen niet altijd volledig toegepast worden 
in de praktijk. Dit heeft tijdens fase 1 en 2 geleid tot aanpassingen die 
hieronder nader worden toegelicht. 

Fase 1 – Prospectie
Tijdens fase 1 van de opgraving is de in het PvE voorgestelde methodiek 
nagenoeg volledig toegepast. Uitzondering hierop vormen één put die 
niet is aangelegd en een andere put die verplaatst is (putnr. 13). Beide 
maken onderdeel uit van de putten die haaks op de drie lange noordwest-
zuidoost georiënteerde putten moesten worden aangelegd. De eerste is 
niet aangelegd in verband met logistieke omstandigheden en de tweede 
is verlegd omdat deze op zeer korte afstand van een recente sloot moest 
worden aangelegd. 

Fase 2 - Opgraving
Gedurende de 2e fase is archeologisch onderzoek verricht op drie vind-
plaatslocaties. Daar de mate van conservering van de vondstlaag op deze 
drie locaties sterk verschilde, is de opgravingsmethodiek aangepast. Hierbij 
is er een onderscheid gemaakt tussen de twee laatneolithische vindplaatsen 
aan de ene kant en de bronstijdvindplaats aan de andere kant.10 

Opgravingsmethodiek op de TRB-vindplaatsen (vindplaats 1 en 2)
Bij de neolithische vindplaatsen is de methodiek van fase 1 gecontinueerd. 
Bij beide vindplaatsen ging het om vuursteen- en aardewerkspreidingen en 
was de bodem nog grotendeels intact. 

Tijdens het onderzoek op vindplaats 1 (laat-TRB) zijn naast het zeven van 
het reguliere vierkante meter vak per 25 m2 blok, enkele één meter brede 
raaien volledig gezeefd. Na documentatie van het sporenvlak is op deze 
vindplaats een tweede sporenvlak aangelegd (circa 15-20 cm onder het eerste 
sporenvlak) om eventueel uitgeloogde grondsporen te documenteren.

Bij vindplaats 2 (laat-TRB/bronstijd), bleek het om een diffuse spreiding aan 
vuursteen en aardewerk te gaan, waarbij vrijwel geen geassocieerde neder-
zettingssporen zijn aangetroffen. De vondstconcentratie was relatief laag, en 
daarom zijn er buiten de standaard zeefvakken geen extra vakken gezeefd.

Opgravingsmethodiek op de bronstijdnederzetting (vindplaats 3)
Tijdens fase 1 bleek dat de vondstlaag op de bronstijdnederzet-
ting grotendeels was afgetopt. Het aantal vondsten uit de zeefvakken 
was dermate laag, dat de toegevoegde waarde van een systematisch 

10  Tijdens fase 1 leek het bij vindplaats 2 om een ‘schone’ laat neolithische (TRB) vindplaats te gaan. 
Tijdens de 2e fase werd duidelijk dat er ook een vroege bronstijd component aanwezig is. 
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zeefprogramma niet zou opwegen tegen de informatiewaarde. Voorts bleek 
deze vindplaats zeer uitgestrekt te zijn (circa 4 hectare). Op basis van deze 
gegevens is besloten om de beschikbare tijd en middelen te besteden aan 
het opgraven van een zo groot mogelijk deel van de nederzetting, in plaats 
van een gedetailleerde kartering van een sterk verstoorde vondstlaag. 

In grote lijnen volgt de methodiek op deze vindplaats die van fase 1. De 
verschillen betreffen echter de volgende:
· Er zijn geen vierkante meters per 5 bij 5 m blok gezeefd. Alleen in put 

53 is een aantal vakken handmatig verdiept en gezeefd. Het bleek dat 
binnen een klein gebied mogelijk laat-paleolithisch materiaal aanwezig 
was. Rondom deze vondsten zijn enkele vakken gezeefd.

· Het schavend verdiepen van de vondsthoudende bodemlagen gebeurde 
niet met de schaafbak maar met de gewone bak. Alleen tijdens het 
opschaven van het sporenvlak is de schaafbak gebruikt. Wel zijn alle 
vondsten tijdens het verdiepen per vierkante meter verzameld.

· Profielen zijn niet iedere 10 meter gedocumenteerd. Het documenteren 
gebeurde pragmatischer: op plaatsen waar tijdens fase 1 geen profielen 
waren gedocumenteerd (vaak aan de randen van het onderzochte neder-
zettingsterrein), op plaatsen waar profielopbouw variatie vertoonde en 
op plaatsen waar bijzondere sporen (bijvoorbeeld: inhumatiegraven, 
kuilenclusters etc.) of huisplattegronden lagen.

· Tijdens het veldwerk zijn drie inhumatiegraven en twee crematiegraven 
uit de Standvoetbeker- en Klokbekertijd aangetroffen. De 
inhumatiegraven zijn vlaksgewijs in 5 cm dikke lagen verdiept. Van ieder 
vlak is een foto en tekening gemaakt. Indien daartoe aanleiding was 
zijn monsters genomen. Alle grond die is vrijgekomen bij het opgraven 
van de inhumaties is gezeefd over 3 mm. Alle drie de graven en één 
van de crematiegraven bevatten complete bekers. Deze zijn voorzichtig 
vrijgelegd en en bloc gelicht. De crematiegraven zijn na een gedetaileerde 
vlakdocumentatie volledig als monster meegenomen en na het veldwerk 
zijn deze monsters gezeefd over een maaswijdte van 1 mm. In hoofdstuk 
5 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de gebruikte 
methode.

1.7.4 Bronbemaling
Op basis van de gegevens van de opgraving in het tracé van de Hanzelijn11 
en het inventariserend onderzoek in het noordelijke deel van het 
Bedrijventerrein12 was bekend dat het grondwater voor problemen zou 
kunnen zorgen. Het aanbrengen van een bronbemaling was derhalve van 
groot belang. Er is gekeken naar drie verschillende vormen van bemalen:
· ‘Deepwell’-bemaling
· Verticale filterbemaling
· Horizontale drainagebemaling

‘Deepwell’-bemaling
Allereerst is gekeken naar de mogelijkheid van een zogenaamde ‘deep-
well’-bemaling. Bij dit type wordt op een aantal plaatsen een gat met een 
diameter van circa 40 cm tot een diepte van circa 15-30 meter geboord. Deze 

11  Lohof, Hamburg & Flamman 2011.
12  Lohof & Alders 2008.
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wordt voorzien van een geperforeerde buis die ervoor zorgt dat de zijkanten 
niet instorten. Onderin de buis wordt een krachtige pomp geplaatst die 
in een trechtervorm het grondwater over een groot oppervlak verlaagd. 
Voordeel van dit type bemaling is dat er slechts op een klein aantal locaties 
(voor het Bedrijvenpark H2O-plandeel Oldebroek werd uitgegaan van vier 
‘deepwells’) verstoring van de archeologische resten optreedt. Nadeel is 
echter dat het er relatief veel grondwater wordt onttrokken wat eventueel 
problemen op kan leveren als er meer water wordt onttrokken dan de ver-
gunningslimiet.

Verticale bemaling
Bij dit bemalingstype wordt iedere 3 meter, aan weerszijde van de put (met 
een maximale breedte van 10 meter), een filterbuis verticaal in de grond 
geplaatst. Deze manier van bemalen heeft als nadeel dat uitbreidingen niet 
zomaar aangelegd kunnen worden door de aanwezigheid van de filterbuizen 
en afvoerbuizen direct naast de opgravingsput. Tevens wordt bij dit type (net 
als bij ‘deepwell’-bemaling) relatief veel grondwater onttrokken.

Horizontale drainagebemaling
Het derde type bemaling, die uiteindelijk is toegepast, is de horizontale 
drainage. Bij dit type wordt op een diepte van 4-5 meter een drainagebuis 
onder de grond aangebracht met een zgn. ‘drainage-machine’. Deze 
machine freest een circa 30 cm brede sleuf in de grond waarin zij direct 
een geperforeerde drainageslang aanbrengt op de gewenste diepte. De drain 
wordt in segmenten van zo’n 50 meter aangebracht en één uiteinde van de 
drain wordt met een (dichte)slang naar het maaiveld geleid. Dit uiteinde 
wordt vervolgens aan een pomp bevestigd die het grondwater over de volle 
lengte van het segment verlaagt. 
Bij het onderzoek van de Hanzelijn is ook gebruik gemaakt van deze 
techniek. Een deel van de drainage bij dat project was aangebracht met een 
relatief lichte machine (circa 20 ton) en de rest met een zwaardere (circa 24 
ton). Na het verwijderen van de bovengrond bleek echter dat de drainage 
aangelegd met de zware machine veel meer verstoring had veroorzaakt 
dan de breedte van de frees-arm (30 cm). Over de volle lengte van de 
drainagesleuf was de grond aan weerzijde over een breedte van 30 cm tot 1 
meter verzakt. De drainage aangelegd met de kleinere machine heeft echter 
alleen maar de breedte van de freesarm verstoord. 
Nadeel van deze techniek is dat er over grotere afstand verstoring plaatsvindt 
van de bodem. Voordeel van dit type bemaling is dat het uitbreiden van 
de opgravingsput altijd mogelijk is (de grond boven de drain kan gewoon 
verwijderd worden) en de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt ligt 
veel lager dan bij de andere twee technieken. 

1.8 Faciliteiten 
De volledige vondstverwerking is tijdens de opgraving uitgevoerd. De 
vondsten uit het veld zijn gewassen en gedroogd op de locatie in een daartoe 
ingerichte keet. De zeefmonsters zijn wekelijks naar het Archeologisch 
Diensten Centrum in Amersfoort getransporteerd waar deze zijn gedroogd 
en gesorteerd. Vervolgens is het gesorteerde vondstmateriaal teruggebracht 
naar de opgravingslocaties, waar de verschillende vondstcategorieën in 
de vondstdatabase zijn ingevoerd en voorzien zijn van een vondstkaartje. 
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De drie hoofdcategorieën (aardewerk, natuursteen en vuursteen) zijn 
vervolgens door twee specialisten (M. Niekus en E. Drenth) gewaardeerd. 
Wekelijks zijn de vlaktekeningen en de vakkenkaarten gedigitaliseerd. Door 
al deze gegevens aan elkaar te koppelen is continu overzicht behouden 
over de verspreiding van grondsporen en spoortypen in combinatie met de 
verschillende vondstcategorieën. 
Op basis van deze gegevens is het mogelijk geweest om binnen enkele 
dagen beslissingen met betrekking tot methodiek en/of strategie te nemen. 

1.9 Waardering en analyse 
Aansluitend aan het veldwerk is een evaluatierapport opgesteld.13 Voor 
de archeologische begeleiding is door het ADC een rapport opgesteld.14 
Vervolgens is gestart met de waardering van de verschillende materiaalca-
tegorieën, landschapsanalyse en sporen & structuren. In de waarderings-
verslagen zijn voorstellen gedaan voor aanvullend onderzoek en specifieke 
onderzoeksvragen toegevoegd.
Tijdens het hele uitwerkingstraject hebben geregeld specialistenoverleg-
gen plaatsgevonden, waarbij de waarderings- en analyse resultaten zijn 
besproken en eventueel aanvullende onderzoeken zijn voorgesteld. Om de 
tussentijdse uitwisseling van informatie van specialisten makkelijk te maken 
is een zgn. Surfgroep opgezet, waarbij gegevens op het internet geplaatst 
en verkregen konden worden door de verschillende deelnemers. Initieel 
werd er regelmatig gebruik gemaakt van deze surfgroep. Na verloop van tijd 
werd er echter steeds minder gebruik van gemaakt. Dit was te wijten aan 
verschillende factoren: o.a. specialisten waren niet bekend en enigszins 
huiverig met het uitwisselen van bestanden via een externe website; het 
versiebeheer van de bestanden werd niet goed genoeg bijgehouden.

1.10 Methode en technieken uitwerking 
Tijdens de uitwerking en de analyse van de opgravingsresultaten zijn 
diverse methoden en technieken ingezet, die hier kort door de auteurs 
van de betreffende hoofdstukken worden toegelicht. De bedoeling is dat 
dit de leesbaarheid van die hoofdstukken bevordert en dat op deze plaats 
overzichtelijk is na te slaan welke technieken zijn gebruikt en wie of welke 
laboratoria ze heeft uitgevoerd. 

1.10.1 Landschap
In het kader van de opgraving ten noordoosten van de Middeldijk zijn voor 
het landschappelijk onderzoek de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 
Tijdens fase 1 zijn elke 10 meter profielopnamen gemaakt (totaal zijn er 
283 profielen beschreven).15 Bij de profielopnamen is veel aandacht besteed 
aan de sedimentaire gelaagdheid, korrelgrootteverdeling en bodemopbouw. 
Bij tien profielen is het vlak verdiept, tot circa 2 meter onder maaiveld, om 
inzicht te verkrijgen in de opbouw van de diepere grondlagen. Op één plaats 
is om dezelfde reden door de Universiteit Utrecht een boring gezet met een 
zgn. ‘Van der Staay’ boor tot negen meter onder maaiveld. 

13  Jongste & Hamburg 2007: ongepubliceerd evaluatierapport definitief Archeologisch Onder-
zoek Bedrijventerrein Hattemerbroek zuid. 

14  Corver 2007.
15  De profielen zijn beschreven conform ASB 5.1 waarin de textuurbeschrijving conform 

NEN5104 wordt gehanteerd.
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Tijdens fasen 1 en 2 zijn verspreid over het terrein monsters genomen uit 
de profielen en grondsporen ten behoeve van micromorfologisch onderzoek, 
ouderdomsonderzoek (14C (AMS)16 en OSL17), botanische macroresten en 
pollenonderzoek. In verschillende hoofdstukken zijn de resultaten hiervan 
verwerkt en de specialistische rapporten zijn opgenomen als bijlagen.
In het kader van de archeologische begeleiding ten zuidwesten van de 
Middeldijk zijn tijdens fase 1 (sloop woonboerderij) drie profielopnamen 
gemaakt. Tijdens fase 2 (begeleiding wegcunetten, en de aanleg van 
riooltracé) is iedere 10 meter een profielopname gedaan. Bij de aanleg van 
de riolering is de kans benut om ter hoogte van enkele bezinkbassins een 
diep profiel te documenteren. 

Voor de beschrijving van de landschappelijke ontwikkeling is een beperkt 
literatuuronderzoek gedaan, voornamelijk met betrekking tot het IJsseldal. 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de vakgroepfysische geografie van de 
Universiteit van Utrecht (W. Hoek en K. Cohen).
Op basis van de verzamelde boor- en profielgegevens van zowel het voor- als 
het definitieve onderzoek zijn paleografische reconstructies gemaakt van het 
paleo-reliëf op de overgang van het Pleistoceen (stuwwal) naar het Holoceen 
(veen) voor twee prehistorische perioden en de vroege middeleeuwen. 
Met behulp van de verzamelde dateringen en de dateringgegevens uit 
het voor- en definitieve onderzoek van het project Hanzelijn en Zwolle-
Westerhalte-Spoolderhank is een lokale grondwatercurve opgesteld waarmee 
de verdrinking van het landschap is vormgegeven. Op basis van een AHN 
analyse is de morfologie van het dekzandkopje, waarop de midden- en late-
bronstijdnederzetting ligt, gemodelleerd. 

1.10.2 Vondstmateriaal
Na de waardering is gestart met de analyse van de verschillende materiaal-
categorieën. Hieronder wordt per categorie beschreven welke methoden en 
technieken zijn gebruikt:

1.10.2.1 Barnsteen
De ornamenten zijn in water bewaard en werden voor het onderzoek zo 
kort mogelijk uit het water gehaald en regelmatig natgehouden om een zo 
goed mogelijke conservering te waarborgen. Alle ornamenten zijn getekend 
en opgemeten en onderzocht met behulp van een stereomicroscoop met 
opvallende verlichting (vergrotingen van 10-64x) en een opvallend licht 
microscoop (vergrotingen van 100-560x). Fabricage- en gebruikssporen 
zijn in kaart gebracht en gefotografeerd met een Nikon DXM1200 digitale 
camera. 

1.10.2.2 Aardewerk
Het aardewerk is op scherfniveau beschreven. Hierbij is in eerste instantie 
een scheiding gemaakt tussen scherven en gruis. Bij het bestempelen van 
een scherf als gruis zijn verschillende criteria aangehouden, waaronder 
grootte en conservering. Om niet als gruis bestempeld te worden moest 
een scherf in principe groter zijn dan 1 cm2 en moesten beide zijdes van 
de scherf intact zijn. In enkele gevallen is een uitzondering op deze regel 

16  AMS = Accelerator Mass Spectrometry.
17  OSL = Optically Stimulated Luminescence.
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gemaakt. In het geval van het TRB-aardewerk zijn scherven die net onder 
de 1 cm2 grens liggen vaak ook meegenomen in de analyse. Door de hoge 
fragmentatiegraad was veel van dit aardewerk niet veel groter dan 1 cm2. 
Hierdoor zou “officieel” bijna het gehele complex als gruis bestempeld 
moeten worden. Ook is een uitzondering gemaakt waar het gruis duidelijk 
diagnostische kenmerken bezat, waardoor een typering of datering van de 
scherf mogelijk was. Van het overige gruis is alleen het gewicht genoteerd.
Na het gruis van de scherven gescheiden te hebben is het materiaal voor 
zover mogelijk geplakt en is het aantal scherven per vondstnummer geteld, 
waarbij onderscheid gemaakt is tussen randscherven, bodemscherven en 
wandscherven. De scherven zijn vervolgens gewogen en per scherf is een 
aantal variabelen beschreven. De determinaties zijn met het blote oog 
verricht. Het gaat om de volgende variabelen:

· Gewicht – In grammen
· Dikte – Van de scherven is de gemiddelde wanddikte opgemeten waarna 

deze in een dikteklasse geplaatst is (de verschillende klassen zijn 2 mm 
dik en variëren van 1-2 mm tot 17->17 mm)

· Afwerking aan buiten- en binnenzijde – Bij de afwerking is onderscheid 
gemaakt tussen de volgende manieren van afwerking: gepolijst 
of (intentioneel) geglad / ruw / besmeten of opzettelijk geruwd / 
onduidelijk 

· verschraling - soort(en) en eventuele bijzonderheden. Zandverschraling 
is alleen aangegeven indien er duidelijk sprake was van intentioneel 
toegevoegd zand aan de klei.18

· Potopbouw – Bij grote scherven en complete profielen is de vorm 
van de pot beschreven. Ook is gekeken naar eventuele sporen van 
rollenopbouw.

· Versiering – Techniek, motief en locatie van de aanwezige versieringen is 
voor zover mogelijk beschreven.

· Bakwijze – Aangegeven is of het aardewerk in een oxiderende (kleur: geel 
tot oranje), neutrale (kleur: verschillende bruintinten) of reducerende 
omgeving (kleur: donkergrijs tot zwart) of in een combinatie daarvan 
gebakken is. De laatste groep manifesteert zich in een verse breuk 
bijvoorbeeld door een donkere kern en een lichtere rand. Indien 
de bakwijze door bijvoorbeeld secundaire verbranding niet meer te 
achterhalen was, is dit ook aangegeven. 

· Vaatwerktype – Indien mogelijk is het aardewerk ingedeeld in 
de bestaande aardewerktypologie (bijvoorbeeld trechterbeker, 
standvoetbeker, klokbeker, wikkeldraadbeker etc.) 

· Datering – Op basis van uiterlijke kenmerken is getracht om van elke 
scherf een begin- en einddatering te geven. Deze kan variëren van zeer 
algemeen (bijvoorbeeld ‘bronstijd’ (BRONS-BRONS) ) tot zeer specifiek 
(bijvoorbeeld ‘laat-neolithicum B’ (NEOLB-NEOLB) )

De aardewerkanalyse is uitgebreid met een pilot-study waarbij zeven 
scherven zijn onderzocht met behulp van een aantal natuurwetenschap-
pelijke methoden om te achterhalen op welke wijze dit vaatwerk werd 
vervaardigd en in hoeverre het lokale producten betreft dan wel importen. 

18  Met betrekking tot de determinatie van het als verschraling gebruikte steenmateriaal zijn wij 
S. Knippenberg (Archol b.v.) zeer erkentelijk. 
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1.10.2.3 Vuursteen
In totaal zijn er 14.055 vuurstenen aangetroffen tijdens de opgraving. 
Hiervan zijn alle stukken groter dan 1 cm op typomorfologische kenmerken 
beschreven inclusief alle gemodificeerde artefacten kleiner dan 1 cm. Het 
totaal aantal beschreven stukken komt hiermee op 9.693. Hiervan zijn de 
volgende variabelen gecodeerd: lengte, breedte, dikte, gewicht, type artefact, 
vuursteensoort, type cortex en locatie, grondvorm, mate van verbranding, 
fragmentatie en modificatie.
In aanvulling op typomorfologische kenmerken is een deel van de artefacten 
onderzocht op de aanwezigheid van gebruikssporen. Op basis van de 
eerste waardering van de gebruikssporen op vuursteen is vastgesteld dat er 
sporen aanwezig zijn op de werktuigen. De analyse zou uitgevoerd worden 
op 200 werktuigen. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de 
functie van de late trechterbeker- en midden- late bronstijdnederzetting is 
een aanvullend gebruikssporenonderzoek op 115 vuurstenen werktuigen 
uitgevoerd. In totaal gaat het om 315 stukken die zijn onderzocht, waarvan 
er iets minder dan de helft sporen hebben opgeleverd.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een opvallend lichtmicroscoop 
(Nikon Optiphot - met vergrotingen tussen 10 en 560 maal-) en een ste-
reomicroscoop (Nikon - met vergrotingen tussen 10 en 64 maal-). Beide 
instrumenten zijn naast elkaar gebruikt om zowel het overzicht te bewaren 
over de verspreiding van de sporen over het artefact in relatie tot de 
morfologie, als op detailniveau inzicht in de karakteristieken van de glans 
en andere slijtagesporen op de werkrand te verkrijgen. Ook is gekeken of 
er residu aanwezig was. Foto’s werden genomen met een Nikon DXM1200 
digitale camera. De meeste werktuigen werden schoongemaakt met water 
om aanhangend vuil te verwijderen en met een 96% alcoholoplossing om 
vingerafdrukken weg te halen. Chemische reiniging was niet nodig.

1.10.2.4 Natuursteen
In totaal zijn er 3.295 stuks natuursteen verzameld, waarvan er uiteindelijk 
2.368 zijn beschreven. Niet al het verzamelde steen is typomorfologisch 
beschreven. Ten eerste is het materiaal kleiner dan 1 cm buiten de analyse 
gehouden. Daarnaast bleek, dat gedurende het veldwerk stenen verzameld 
waren die geen sporen van gebruik, bewerking of fragmentatie vertoonden. 
Gezien het feit dat er binnen grote delen van het terrein grindrijke peri-
fluvioglaciale afzettingen aan het oppervlak komen, zijn van al deze niet-
gemodificeerde exemplaren de stenen kleiner dan 5 cm niet beschreven. 
Uiteindelijk zijn 2.368 stukken typomorfologisch beschreven.19 Voor 
deze beschrijving is gebruik gemaakt van een database in het programma 
Access.20 Hierin zijn de volgende variabelen gecodeerd:21 afmetingen en 
gewicht, grondvorm, artefacttype, grondstof, aard en hoeveelheid natuurlijk 
oppervlak, fragmentatie, postdepositionele oppervlakteveranderingen en ver-
brandingsgraad. Alle stenen zijn tevens bestudeerd op de aanwezigheid van 
sporen van fabricage en gebruik. Wanneer deze sporen zijn aangetroffen, 
is hiervan een aantekening gemaakt in de database. Voor het bepalen van 
de grondstof en de sporen van fabricage zijn zowel een loep als incidenteel 

19  De typomorfologische beschrijving is uitgevoerd door S. Knippenberg en A. Verbaas.
20  Hierbij is dezelfde methodiek is gehanteerd als tijdens de analyse van het natuursteenmateri-

aal afkomstig van het archeologisch onderzoek in het tracé van de Hanzelijn (Lohof . 2011).
21  Lengte, breedte en dikte zijn in centimeters met één decimaal gemeten; het gewicht in hele 

grammen. Typologie en grondstof zijn beschreven volgens de Archis specificaties.
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een stereomicroscoop gebruikt (vergrotingen 10-64x). Op basis van de aard 
van de macroscopisch geïdentificeerde gebruikssporen is het werktuigtype 
bepaald. Deze werktuigtypen zijn gedefinieerd aan de hand van de 
kenmerken zoals aangegeven in tabel 1.4. Deze kenmerken vormen de 
criteria waarmee over het algemeen gewerkt wordt bij de bestudering van 
natuursteenmateriaal.22 
Vervolgens is een steekproef van werktuigen nader bestudeerd op 
sporen van gebruik met behulp van een microscoop en is gekeken in 
hoeverre de macroscopische interpretatie overeenkomt met die van 
de veel nauwkeurigere en experimenteel gefundeerde microscopische 
interpretatie.23 Omdat beide wijzen van bestudering verschillende data 
kunnen opleveren en ze niet altijd naast elkaar gebruikt worden, zullen 
bij de beschrijving van het natuursteenmateriaal in eerste instantie 
de macroscopische classificaties gehanteerd worden. Op deze manier 
blijven de bestudeerde assemblages vergelijkbaar met elders gepubliceerd 
materiaal. Wel zal aangegeven worden waar de macroscopische classificaties 
verschillen van die van het microscopisch onderzoek.

Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het klop-
pen tegen een (hard) voorwerp

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig als 
gevolg van het kloppen tegen een hard voorwerp.

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

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

Slijpsteen (pas-
sief )

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

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken (Kars 2000).

Actieve slijpsteen 
(wetsteen)

Een in de hand gehouden slijpsteen, waarbij slijpvlakken convex zijn.

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

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

Gebruikssporenanalyse
Gebruikssporenanalyse op stenen werktuigen maakt steeds vaker een 
belangrijk deel uit van het onderzoek. Deze methode van onderzoek wordt 
continu verder ontwikkeld en de experimentele referentiecollectie van 
het Laboratorium voor Artefactstudies in Leiden wordt steeds uitgebreid. 
De resultaten van de gebruikssporenanalyse op stenen werktuigen 
dragen bij aan een beter inzicht in de materiële cultuur en de onderlinge 
technologische en functionele verbanden tussen verschillende artefactca-
tegorieën (toolkits).24 Ook geven de gebruikssporendata meer inzicht in 

22  Zie bijvoorbeeld Van Gijn & Houkes 2006; E. Kars 2000; Knippenberg 2008a; Verbaas et al. 
2011.

23  De microscopische analyse is uitgevoerd door A. Verbaas en A. van Gijn.
24  Verbaas & Van Gijn 2007; Van Gijn & Verbaas 2008; Van Gijn & Houkes 2006.

Tabel 1.4 
Verschillende werktuigtypen en hun 
macroscopische kenmerken.
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bepaalde aspecten van het dagelijks leven van de prehistorische mensen 
zoals voedselverwerving en ambachtelijke activiteiten. 

Voor de gebruikssporenanalyse is een steekproef genomen van 86 
artefacten. Bij het nemen van deze steekproef is getracht een evenredig 
deel van de verschillende werktuigtypen te selecteren. Daarbij is in 
eerste instantie sterker gelet op de vondstcontext dan op de gaafheid 
of compleetheid van de artefacten zelf. De grootste aandacht is daarbij 
uitgegaan naar de artefacten die kunnen worden geassocieerd met de 
Trechterbekerbewoning binnen vindplaats 1 en de midden- en late-bronstijd-
bewoning van vindplaats 3. Voor de selectie van de midden- en late bronstijd 
zijn stukken gekozen die hetzij uit goed te dateren sporen komen, hetzij 
duidelijk ruimtelijk geassocieerd zijn met één van de huisplattegronden. 
Naast deze twee grote subsamples zijn er enkele individuele stukken 
bekeken, die geassocieerd kunnen worden met de resten uit één van de 
andere perioden, die zijn aangetroffen binnen het plangebied. Specifiek 
betreft dit materiaal uit een paleolithisch/mesolithisch kuil, materiaal uit 
de vondstspreiding van vindplaats 2 en 12, een werktuig uit een laatmid-
deleeuwse kuil (vindplaats 6) en enkele individuele, geïsoleerd gevonden, 
bijzondere stukken.

In totaal zijn de 86 stenen artefacten microscopisch bestudeerd op sporen 
van fabricage en gebruik. Hierbij is gebruik gemaakt van een stereomi-
croscoop (vergrotingen 10-64x) met zowel opvallend licht als strijklicht om 
een goede indruk te krijgen van de mogelijk gebruikte zones op een stenen 
werktuig en om eventueel aanwezig residu te lokaliseren. Daarnaast geeft de 
stereomicroscoop een goed overzicht van krassen, afronding, klopsporen en 
andere sporen van fabricage en gebruik. Vervolgens is het volledige artefact 
bestudeerd onder een metaalmicroscoop (vergrotingen 100-560x) om tot 
een meer gedetailleerde interpretatie van de met de stereomicroscoop 
geïdentificeerde zones te komen. Tevens worden met deze techniek zones 
van gebruik herkend die niet op macroscopisch niveau of met een stereomi-
croscoop te herkennen zijn. Foto’s zijn gemaakt met een Nikon DXM1200 
digitale camera. 

Fytoliet-analyse
Naast deze gebruikssporenanalyse is een vijftal werktuigen op de 
aanwezigheid van fytolieten geanalyseerd. De gebruikssporenanalyse vond 
plaats vóór een tweede bemonstering voor het fytolietenonderzoek omdat 
het grondig verwijderen van residu de gebruikssporen kan aantasten.

De analyse van fytolieten is een onderdeel van het microscopisch onderzoek 
naar residu op werktuigen en in bodemmonsters.25 Naast pollen en zetmeel 
kunnen daarin ook fytolieten gevonden worden. Een plant neemt gedurende 
zijn leven silicium op uit de bodem en slaat dit op in de cellen of de ruimtes 
tussen de cellen. Deze siliciumconcentraties nemen de vorm aan van de 
cellen of intracellulaire ruimtes. Na het afsterven van de plant blijven 
deze verkiezelde cellen, de fytolieten, onder de meeste omstandigheden 
aanwezig in de bodem. Hoewel fytolieten niet zo plantspecifiek zijn als 
pollen, kunnen ze vaak wel op het niveau van families en subfamilies 

25  De fytolietenanalyse is uitgevoerd door C. Nieuwenhuis.
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gedetermineerd worden. Omdat fytolieten de morfologie van plantencellen 
overnemen, kunnen ze ook informatie geven over de onderdelen van de 
plant waaruit ze afkomstig zijn. Zo zijn er fytolieten die voornamelijk 
afkomstig zijn uit het blad, of uit kelkkafjes. Het meeste onderzoek is 
verricht naar fytolieten uit Poaceae (grasachtigen). De fytolieten die op de 
werktuigen aanwezig zijn geven een indruk van het laatste gebruik van 
het werktuig. Vaak komt dit overeen met het gebruik dat door gebruiks-
sporenanalyse aan het artefact gekoppeld wordt, maar soms verschilt dit 
ook. De fytolietenanalyse kan hierdoor een veel directer inzicht geven in het 
gebruik van werktuigen. Gebruikssporen op een werktuig ontstaan immers 
slechts na langdurig gebruik, waar fytolieten te allen tijde op het werktuig 
achterblijven, met name in de poriën van meer grofkorrelige gesteentesoor-
ten. Met fytolietenanalyse is niet het volledige gebruiksleven van een artefact 
te achterhalen. Alleen fytolieten van het laatste gebruik, of eventueel een 
aantal gebruiksmomenten daarvoor zijn nog aanwezig op het oppervlak. 
Soms laat de morfologie van de fytolieten zien wat voor behandeling het 
plantaardig heeft ondergaan. Zo zijn in Schipluiden afgeronde spiky rods van 
Poaceae gevonden die wijzen op het malen van graan. Het fytolietonderzoek 
in Schipluiden heeft ook aangetoond dat er lokaal graan is gewand.26 

De fytolietenanalyse is uitgevoerd op een vijftal maalstenen.27 De selectie is 
gebaseerd op morfologie, typologie en context. Drie liggers zijn geassocieerd 
met de Trechterbekercomplexen. Daarvan is er één afkomstig uit de 
Trechterbekernederzetting van complex 1 (v. 5957) en komen er twee uit 
vindplaats 12 (v. 4237.1 en .2). De andere twee exemplaren (v. 4879 en 
5091), beiden eveneens liggers, zijn met de bronstijdnederzetting (complex 
3) geassocieerd.
Ten eerste was het doel van deze analyse te achterhalen welke plantaardige 
materialen in het laatste stadium van gebruik op deze werktuigen verwerkt 
waren. En ten tweede is gekeken in hoeverre deze bepaling aanvullende 
inzichten gaf in het gebruik van deze werktuigen buiten het eveneens 
uitgevoerde microscopische onderzoek.

De op het werktuig aanwezige fytolieten kunnen vermengd raken met 
fytolieten die in de omringende grond aanwezig zijn. Daarom worden er 
verschillende monsters genomen van het artefact. Zowel van de aan de 
buitenzijde aangekoekte grond, als van de grond direct op het gebruiksvlak. 
Hierdoor kan bij de analyse rekening gehouden worden met de fytolieten 
die in de omringende grond aanwezig zijn.
Bij de bemonstering voor het fytolietenonderzoek is erop toegezien dat de 
stenen nog niet waren schoongemaakt. Volgens de hieronder beschreven 
procedure zijn er uiteindelijk vier verschillende monsters per werktuig 
genomen, waarvan er drie bekeken zijn. Ten eerste is met behulp van een 
zachte borstel en gedestilleerd water een monster (1) genomen van het 
deel van het betreffende werkvlak.28 Daarna zijn de stenen in hun geheel 
24 uur geweekt en is het water bemonsterd (2). Vervolgens zijn de stenen 
voorzichtig schoongemaakt om gebruikssporenonderzoek mogelijk te 
maken. Dit is gedaan met behulp van een waterspuit met douchekop boven 

26  Nieuwenhuis & Van Gijn 2008.
27  Een zesde exemplaar met sporen van verbranding is in eerste instantie wel bekeken maar 

uiteindelijk niet in de analyse opgenomen. 
28  Er zijn geen chemische middelen gebruikt om de monsters te reinigen.
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een plastic zeef.29 Het laatste spoelwater is opgevangen en opgeslagen.30 De 
stenen zijn op gebruikssporen bekeken. Het schonere oppervlak is voor een 
tweede maal geborsteld, op dezelfde plek als de eerste bemonstering en het 
residu is opgevangen (3). 
De preparaten zijn bekeken met een doorvallend lichtmicroscoop met 
vergrotingen van 200 en 500x. Bij elk preparaat is een telling gedaan van 
alle fytolieten. Andere diagnostische resten, zoals pollen of zetmeelkorrels, 
zijn niet aangetroffen. Niet diagnostisch materiaal is niet geteld. Het bleek 
dat de tweede borstelsamples helemaal geen fytolieten meer bevatten. Het 
weken heeft sediment en residu geheel verwijderd. 

1.10.2.5 Palynologie
In totaal zijn er 18 pollenmonsters geanalyseerd afkomstig uit grondsporen 
en profielen. 
De pollenmonsters31 zijn behandeld volgens de acetolysemethode van 
Erdtman.32 Om pollenconcentratieberekeningen mogelijk te maken zijn 
als aanvulling op de methode van Erdtman aan elk monster Lycopodium 
sporen toegevoegd.33 
De preparaten zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop bij een vergroting 
van 600 maal geanalyseerd. Indien nodig zijn determinaties verricht bij een 
vergroting van 1000 maal en/of door middel van fase-contrastmicroscopie.
Er is gestreefd naar een pollentelling van tenminste 600. Over het 
algemeen wordt dit beschouwd als een steekproef die voldoende groot is 
om een indruk te krijgen van de verdeling van de meest voorkomende 
pollentypen (met 10% of meer vertegenwoordigd).34 In vrijwel alle monsters 
uit de waterkuil (S43.24) kon een pollensom van 600 worden geteld. Een 
aantal monsters uit de inhumatiegraven bevatte minder pollen waardoor in 
deze monsters de som van 600 niet kon worden behaald. Dit betekent dat 
de percentages van de wat zeldzamere soorten in deze monsters iets minder 
betrouwbaar zijn. Bij de bespreking van de resultaten van de betreffende 
monsters zal hier indien nodig op ingegaan worden.
Voor de bepaling van het relatieve aandeel van de verschillende pollentypen 
is als uitgangspunt een totaalpollensom inclusief sporen van varens en 
veenmossen gebruikt.35 Hierbij is het totaal aantal getelde pollen en sporen 
per monster op 100% gesteld. De percentages van de pollentypen, sporen en 
andere microfossielen zijn berekend op basis van deze totaalpollensom.

1.10.2.6 Macroresten
Tijdens de opgraving is uit een groot aantal grondsporen monsters 
genomen voor macrorestenonderzoek. De eerste stap in het macrores-
tenonderzoek was de waarderingsfase. Het doel hiervan was om van 
elk monster een inschatting te maken van de rijkdom en conservering 
van de plantaardige resten en de diversiteit aan soorten. Op grond van 
29  Kleinere stenen worden in een ultrasone tank schoongemaakt maar deze stenen zijn daarvoor 

te groot.
30  Het spoelwater van de reiniging voor gebruikssporenanalyse is niet bekeken omdat niet 

verwacht werd dat daaruit essentieel andere informatie zou voortkomen dan uit de samples 
die gemaakt waren van de geweekte maalstenen. 

31  Geprepareerd door M. Konert. Laboratorium voor sedimentanalyse van de VU in Amsterdam, 
Faculteit Aard- en Levenswetenschappen.

32  Erdtman 1960; Fægri et al. 1989.
33  Stockmarr 1971.
34  Moore et al. 1991, 169.
35  Dierlijke microfossielen, diatomeeën en sporen van algen en schimmels zijn buiten de pol-

lensom gehouden.
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archeologische criteria zijn voor de waardering 97 monsters geselecteerd. 
Verreweg de meeste monsters waren afkomstig uit grondsporen daterend 
uit de bronstijd, aangezien de bronstijdnederzetting het meest uitvoerig 
is opgegraven. Daarnaast zijn er monsters gekozen uit sporen daterend 
in het neolithicum (TRB) en mesolithicum, in welke perioden eveneens 
nederzettingen en kampementen aanwezig waren in dit gebied.

Op basis van deze waardering is ongeveer de helft van de waarderingsmon-
sters (N = 45) uiteindelijk geanalyseerd. Hieronder volgt een overzicht van 
de monsterverdeling per periode. 

Monsters uit mesolithische context
Tijdens de waardering zijn acht monsters uit mesolithische haardkuilen 
onderzocht. Er zijn in deze sporen echter geen plantaardige resten behalve 
houtskool aangetroffen. Geen van de mesolithische monsters is daarom 
geselecteerd voor verdere analyse.

Monsters uit neolithische context
Van de gewaardeerde monsters zijn er twaalf afkomstig uit middenneoli-
thische sporen (Trechterbekercultuur). Van deze monsters zijn er zeven 
afkomstig uit paalsporen, één uit een waterkuil en één uit een andere kuil. 
In geen van deze monsters zijn tijdens de waardering behalve houtskool 
plantaardige resten aangetroffen. De monsters zijn daarom niet geselecteerd 
voor vervolgonderzoek. Eén monster (vnr. 4010) is afkomstig uit een 
crematiegraf (S16.5) uit de klokbekerperiode. Op grond van een interessante 
onkruidvondst tijdens de waardering is dit monster geselecteerd voor 
vervolgonderzoek, maar dit leverde niet meer soorten op dan tijdens de 
waardering waren gevonden.

Monsters uit bronstijd context
Van de bronstijdnederzetting zijn in totaal 77 monsters gewaardeerd. 
Het betreft voornamelijk monsters uit kuilen (vaak aangetroffen nabij 
huizen), paalsporen en paalgaten. Een aantal monsters was genomen uit 
waterkuilen en sporen zoals haardkuilen en afvallagen. Met uitzondering 
van de waterkuilen en een kuil met venige vulling, leverden de sporen 
alleen verkoolde resten op. De monsters uit de paalsporen/paalgaten en 
(water)kuilen waren het rijkst aan plantaardige resten en het meest divers 
wat betreft plantensoorten. Van de bronstijdnederzetting zijn uiteindelijk 43 
monsters geselecteerd voor analyse.
Van één van de waterkuilen (vnr. 6807, S43.24) bestond in eerste instantie 
het vermoeden dat hij in het midden-neolithicum gedateerd was, aangezien 
zich in en boven de kuil een grote hoeveelheid Trechterbekerscherven 
bevond. Een 14C-datering van een aantal onverkoolde zaden van landplanten 
uit de kuil leverde echter een datering op in de midden-bronstijd (3295 
± 30 BP). Ook een tweede datering uit het pollenprofiel leverde een 
middenbronstijd ouderdom op (3320 ± 30 BP).
In totaal zijn dus 44 monsters uit de bronstijd geselecteerd voor 
een volledige analyse. Een overzicht van deze monsters met hun 
contextgegevens wordt gegeven in tabel 1.5.



InleIdIng en methode en technIeken    45

site Vnr. put spoor context omschrijving BP

1 6807 43 24 WK waterkuil 3295 ± 30
3320 ± 30

3 2041 4 79 WK waterkuil bij huis 10 3555 ± 35

3 4601 4 107 PGK paalspoor huis 10 3125 ± 35

3 6133 9 19 KL kuil 3060 ± 30

3 3908 15 16 KL homogene kuil met platte bodem  

3 4628 20 80 KL inpandige kuil structuur 11  

3 4584 23 3 KL waterkuil 3365 ± 35

3 5130 23 143 KL inpandige kuil structuur 7 3120 ± 35

3 4687 24 20 KL homogene brede ondiepe kuil  

3 4698 24 69 KL diepe siloachtige kuil  

3 4695 24 75 PK paal van spieker  

3 4754 26 17 KL rommelige kuil; mogelijke afvalkuil  

3 4760 26 38 PGK paalspoor huis 9  

3 4792 30 36 KL afvalkuil  

3 5268 30 152 KL waterkuil  

3 5218 32 54 KL donkere kuil; inpandig huis 12 3015±30

3 4796 37 41 PK paalspoor uit mogelijk bijgebouw 18  

3 6128 44 1 HAK inpandige haard in huis 2  

3 6158 44 22 KL waterkuil nabij huis 2 3185±35

3 6171 47 46 KL inpandige kuil huis 22 3050±30

3 6173 47 71 PGK paalspoor van structuur 26 3050±35

3 6194 47 115 PGK paalspoor van bijgebouw 23  

3 6178 47 122 KL grote kuil mogelijk geassocieerd met bijgebouw 23  

3 6163 47 126 KL kuil mogelijk geassocieerd met bijgebouw 23  

3 7000 47 140 PGK paalspoor van bijgebouw 25  

3 7502 56 20 KL kuil tussen huizen  

3 6187 47 15 KL grote kuil op erf huis 22  

3 7095 50 178 PK paalspoor van huis 30  

3 4591 12 27 KL inpandige kuil structuur 3/6 3070±35

3 6100 42 17 KL ondiepe grote kuil/nazak over structuur 21  

3 6153 45 77 KL kuil uit kuilencluster  

3 6152 45 82 KL onderste kuil van kuilencluster 2995±30

3 7828 60 59 KL inpandige kuil huis 36  

3 7590 60 79 KL vondstrijke bovenste vulling van grote kuil naast huis 36  

3 7592 60 79 KL onderste vulling van grote kuil naast huis 36 3070±30

3 7814 63 35 KL inpandige kuil huis 38 2985±30

3 7582 60 4 KL kuil naast spiekers structuur 41-44 2815±30

3 7029 50 9 PGK paalspoor uit huis 27 3670±35

3 7059 50 107 HAK inpandige haardkuil huis 29 3230±30

3 7079 50 144 KL vondstrijke kuil geassocieerd met spieker 32  

3 7528 58 53 KL inpandige kuil huis 37 2985±35

3 4771 12 80 PGK paalspoor  

5 2798 9 136 KL veenkuil  

11 4010 16 5 CR crematiegraf 3670±30

Tabel 1.5 
Overzicht van geanalyseerde macroresten-
monsters met bronstijddatering. Uit spoor 
24 (put 43) zijn ook pollenmonsters geanaly-
seerd. 
Legenda:
 WK = waterkuil, KL = kuil, HAK = haardkuil, CR 
= crematiegraf, PGK = paalgat met paalkuil, 
PK = paalkuil.



46 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

Laboratoriumverwerking en analyse
Voor het onderzoek aan botanische macroresten (zaden, vruchten en andere 
relatief grote plantenresten) zijn de monsters eerst met water gezeefd over 
een set zeven met maaswijdten van 0.25, 0.5, 1 en 2 mm. Dit is gedaan om 
fijn (an)organisch en amorf materiaal te verwijderen en de macroresten in 
de monsters te verdelen in overzichtelijke fracties van ongeveer dezelfde 
grootte. Elke fractie is in zijn geheel onderzocht, of net zolang totdat de 
kans op ontdekking van nieuwe soorten statistisch gezien verwaarloosbaar 
klein was. De macroresten zijn in de meeste gevallen geanalyseerd met 
een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 50 maal. Vruchten van 
de grassenfamilie en zaden van de russenfamilie zijn gedetermineerd met 
behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400 maal. 
De waarderingen en analyses zijn verricht door L. Kubiak-Martens.

1.10.2.7 Parenchym en chemisch onderzoek van voedselresidu
Om inzicht te krijgen in de voedseleconomie in het laat neolithicum en de 
bronstijd is het aankoeksel aanwezig op een aantal fragmenten aardewerk 
met behulp van specialistische technieken onderzocht. Het onderzoek 
was gericht op het detecteren en identificeren van verkoolde botanische 
macroresten en organische componenten in het aankoeksel. 
De selectie heeft plaatsgevonden tijdens de waardering van het aardewerk 
door de betreffende specialist. In totaal zijn 18 scherven geselecteerd (HB 
01 - HB 18; tabel 1.6).

Scherven met organische resten
Van de 18 scherven zijn er uiteindelijk 16 bemonsterd voor chemisch en/
of botanisch onderzoek. De overige twee scherven (HB 06 en HB 15) bleken 
bij de preparatie van het monster niet voldoende of geen aankoeksel te 
bevatten.36 
Aangezien alle residuen stevig vastzaten aan het aardewerk, werd in eerste 
instantie uitgegaan van een niet-recente associatie tussen aardewerk en 
residu. Of het residu werkelijk de originele potinhoud reflecteerde, werd pas 
duidelijk na chemisch onderzoek; resten grond of andere bodemmaterialen 
zijn soms visueel moeilijk te onderscheiden van de originele potinhoud, 
maar zijn chemisch duidelijk als contaminatie te herkennen. Indien er geen 
sprake was van dergelijke contaminatie werd een residu geïnterpreteerd als 
een overblijfsel van (één van) de laatste gebruiksfase(n) van het aardewerk.

36  Macroscopisch leek het om aankoeksel te gaan maar bij de preparatie bleek het om verkitte 
grond te gaan. 
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HB 01 5800 43 2 7006 - TRB In Wand Zwart fijne korst (1mm) X X -

HB 02 6202 43 2 8021 - TRB In Wand Zwart, zeer fijne korst (1mm) X - -

HB 03 6204 43 2 6022 - TRB* In Wand Zwart zeer fijne korst (1mm) X X 1.4

HB 04 7307 54 2 7017 - TRB In Wand Zwartbruin zeer fijne korst 
(<1mm)

X X -

HB 05 7354 55 2 2016 - TRB In Wand Zeer fijne korst (1mm) X X 1.5

HB 06 7431 55 2 6012 - TRB - - - - - -

HB 07 7734 55 2 3038 - TRB* In Wand Bruinzwart dikke korst (2mm) X X 1.6

HB 08 6590 47 2 6042 - LNEOVBT  Ex Rand Hard zwart materiaal (glas-
achtig) in decoratie

X X -

HB 09 4575 23 2 - 134 MBT In Wand Bruin dikke zachte korst 
(3mm)

X X -

HB 10 7776 60 2 - 50 BT In Wand Bruin zachte zeer fijne korst 
(2mm)

X - 1.7

HB 11 7827 63 2 - 7 BT In Wand Zwart dikke korst (3mm) X X 1.8

HB 12 7825 63 2 - 7 MBT In Wand Zwart dikke fijne korst (3mm) X X -

HB 13 7826 63 2 - 7 MBT In Wand Bruinzwart zachte fijne korst 
(2mm)

X X -

HB 14 5572 40 2 2008 - BT In Wand Bros hard glasachtig zwart 
materiaal (2mm)

X - 1.9

HB 15 7576 60 2 - 4 BT - - - - - -

HB 16 4630 20 2 - 29 BT In Wand Bros hard glasachtig zwart 
materiaal (1mm)

X X -

HB 17 4636 20 2 - 106 BT In Wand Bruin dikke fijne korst (3mm) X - -

HB 18 2312 12 2 - 5 BT In Wand 
Kom

Bruin dikke fijne korst (3mm) X X 1.10

Tabel 1.6 
Overzicht van residuen gekozen voor 
botanische en chemische analyse 
inclusief afbeeldingnummers van 
foto’s en dateringen (* AMS datering 
aanwezig).

Afbeelding 1.9
a. Binnenaanzicht van enkele wandscherfjes 
met zwart residu. Het vierkant toont de locatie 
van HB 03 (vnr. 6204). Foto: T.F.M. Oudemans. 
b. Binnenaanzicht van twee wandscherfjes met 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van 
HB 05 (vnr. 7354). Foto: T.F.M. Oudemans.
c. Binnenaanzicht twee wandscherven met 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van 
HB 07 (vnr. 7734). Foto: T.F.M. Oudemans.
d. Binnenaanzicht van vier wandscherven met 
bruin residu. Het vierkant toont de locatie van 
HB 10 (vnr. 7776). Foto: T.F.M. Oudemans.
e. Binnenaanzicht van een wandscherf met 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van 
HB 11 (vnr. 7827). Foto: T.F.M. Oudemans.
f. Binnenaanzicht van een wandscherfje met 
zwart residu. Het vierkant toont de locatie van 
HB 14 (vnr. 5572). Foto: T.F.M. Oudemans.
g. Binnenaanzicht van de scherf van een kom 
met bruinzwart residu. Het vierkant toont 
de locatie van HB 18 (vnr. 2312). Foto: T.F.M. 
Oudemans.
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Botanische monsters 
In totaal zijn 18 monsters (afkomstig van 18 verschillende scherven) 
onderzocht op de aanwezigheid van mogelijk identificeerbaar plantaardig 
weefsel, en daarvan werden er 12 vervolgens onderzocht met behulp van 
een rasterelektronenmicroscoop (SEM) in het SEM-laboratorium van 
het Nationaal Herbarium in Leiden. Geprepareerde fragmenten van de 
verkoolde voedselresten werden op SEM-nippels bevestigd met tweezijdig 
koolstofplakband. Ze werden vervolgens met een goudlaagje bedekt en 
onderzocht met een JEOL JSM-5300 rasterelektronenmicroscoop. De 
specimens werden beschreven en gefotografeerd. 

Onderzoek van bewerkt plantaardig materiaal met de rasterelektronenmicroscoop 

Het gebruik van een SEM is essentieel voor de identificatie van bewerkte, 
plantaardige materialen in verkoolde vorm. Meestal gaat het dan om 
verkoolde brokken voedsel, zoals brood, koek, pap of andere brij of 
aangebrande voedselresten vastgekoekt aan aardewerk. Voedselbereiding 
gaat vaak gepaard met mechanische verwering (malen of pletten) en 
verhitting (koken). Dit vernietigt veel van de macromorfologisch herkenbare 
plantendelen. De traditionele methoden voor het identificeren van zaden, 
bijvoorbeeld met behulp van een opvallend-lichtmicroscoop, zijn daarom 
ontoereikend. Een alternatieve methode met behulp van inspectie onder de 
rasterelektronenmicroscoop maakt het echter mogelijk de micromorfologi-
sche kenmerken van plantenresten te bestuderen. Soorten of soortgroepen 
kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van anatomische kenmerken 
van minuscule fragmenten van plantenresten (kafdeeltjes, fragmenten van 
de epidermis, zetmeelkorrels, elementen van vaatweefsel) die het proces 
van voedselbereiding en koken hebben overleefd. Deze methode is in 
de afgelopen jaren met succes toegepast op materiaal van verschillende 
archeologische vindplaatsen en geeft een breed inzicht in de lokale 
economie en de technieken van voedselbereiding (indien de juiste bemon-
steringstechnieken worden toegepast).37 

Chemische residuanalyse met DTMS 
Tijdens het onderzoek van residuen zijn 16 monsters genomen voor DTMS. 
Directe temperatuuropgeloste massaspectrometrie (DTMS) produceert 
een chemische ‘vingerafdruk’ van het complete organische materiaal, 
met inbegrip van zowel vluchtige stoffen als niet-extraheerbare, vaste 
stoffen. DTMS geeft daardoor informatie over een breed scala organische 
verbindingen zoals lipiden, wassen, terpenoïden, polynucleaire aromatische 
verbindingen oligosacchariden, kleine peptiden en eiwitfragmenten, en een 
hele reeks thermisch stabiele, meer of minder gecondenseerde, polymere 
componenten. 
De monsters zijn gekozen op basis van visuele kenmerken (tabel 1.6). 
Voorafgaande aan de DTMS werd een kleine hoeveelheid van een 
monster (50 microgram) fijngewreven en gehomogeniseerd met 10 – 
50 microliter ethanol in een glazen wrijfbuisje met een glazen staafje. 
Kleine hoeveelheden (2-5 microliter) van deze suspensie werden op de 
filamenthouder van de massaspectrometer gebracht en gedroogd (in 
vacuüm) alvorens te worden geanalyseerd.

37  Kubiak-Martens 2006, 2008; Kubiak-Martens & Oudemans 2007; Kooistra & Kubiak-Martens 
2008; Oudemans & Kubiak-Martens 2009.
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In principe benut de DTMS-techniek de massaspectrometer als monitor 
om te bepalen welke organische verbindingen vrijkomen bij toenemende 
temperatuur. Het monster wordt in suspensie op een platina/rhodium 
(Pt/Rh) filament gebracht en vervolgens gedroogd. Daarna wordt het 
monster verhit door een elektrische stoom door het filament te voeren. 
Een DTMS-meting toont alle massa’s van alle organische verbindingen 
die vrijkomen als functie van de tijd (en dus de temperatuur, aangezien de 
temperatuur stijgt gedurende de meting).
De DTMS analyse kent dan ook verschillende stadia:
· Het desorptiegebied (ongeveer scan 25 – 50): Bij lagere temperaturen zien 

we desorptie (verdamping) optreden en komen vooral de extraheerbare, 
vluchtige componenten vrij zoals lipiden (vetzuren, acylglyceriden, 
wassen en sterolen); aromatische stoffen (polyaromatische koolwater-
stoffen) en harsachtige verbindingen (di- en triterpenen). Ook enkele 
andere verbindingen komen in dit gebied vrij, zoals zwavelhoudende 
componenten en ftalaten.

· Het pyrolysegebied (meestal scans 55 – 75): Als de temperatuur stijgt 
komen ook de niet-vluchtige stoffen vrij door thermische fragmentatie 
(opbreken van grote moleculen in kleine indicatieve fragmenten). 
Belangrijke componenten die vrijkomen in dit gebied zijn eiwit 
indicatoren in de vorm van kleine peptiden en aminozuren. Ook door 
verhitting of condensatie gevormde polymeerstructuren worden in het 
pyrolysegebied weer opgebroken in indicatieve fragmenten.

· Het hoge-temperatuurgebied (boven scan 80 = bij temperaturen boven 800 
°C): – Bij zeer hoge temperaturen komen anorganische verbindingen 
vrij, bijvoorbeeld CO2 uit kalk en SO2 uit sulfaat.

 
Recente toepassingen van DTMS binnen de archeologie moeten vooral 
worden gezocht in de studie van complexe organische vaste stoffen zoals de 
studie van verkoolde granen en erwten, harsachtige stoffen, voedselresten 
en coatings op aardewerk uit pre- en protohistorie.38 

Instrumenteel
De massaspectrometer was een JEOL SX102-102A tandem-massaspectrome-
ter. De MS-condities waren 16 eV elektron ionisatie, 8kV versnelspanning, 
een scan-bereik van massa m/z 20 – 1000, en een snelheid van 1 scan 
per seconde. Dataverwerking werd gedaan met behulp van het JMA7000 
datasysteem en bijbehorende software.

1.10.2.8 Hout en houtskool
Gedurende het onderzoek zijn twee stukken hout onderzocht die zijn 
aangetroffen in één van de pollenbakken, die voor palynologisch onderzoek 
in het profiel van een middenbronstijd waterkuil waren geslagen (S43.24, 
vindplaats 1). Het hout is beschreven, waarbij de maten zijn vastgelegd, 
de houtsoort is bepaald en de stukken zijn onderzocht op bewerkings- 
en gebruikssporen, alsmede op geschiktheid voor dendrochronologisch 
onderzoek.
De onderzochte houtskool is afkomstig uit grondmonsters, die tevens 
voor het onderzoek aan botanische macroresten zijn genomen. De 

38  Granen en erwten: Braadbaart 2004. Harsachtige stoffen: van Gijn & Boon 2006; Kubiak-Mar-
tens & Oudemans 2007. Voedselresten en coatings: Oudemans 2006; Boon 2006.



50 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

grondmonsters (94 in totaal) zijn door dr. L. Kubiak-Martens (BIAX Consult) 
geïnventariseerd op botanische macroresten en houtskool. De inventarisatie 
op houtskool bestond uit het schatten van het aantal te determineren stukjes 
houtskool.

put spoor vnr. cont. opmerking arch. dat. GrA-nr. AMS in BP max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

6 145 2089 HAK - MESOV GrA-41690 8785 + 45 8200 7650

14 8 3456 HAK - MESOM GrA-41691 7945 + 40 7040 6690

4 20 593 HAK - MESO? - - - -

43 83 6420 KL - MESO? - - - -

47 10 6188 HAK - MESO? - - - -

48 6 7004 HAK - MESO? - - - -

50 177 7092 HAK - MESO? - - - -

43 123 6800 PGK - TRB? - - - -

43 126 6802 PK - TRB? - - - -

55 41 7121 PGK - TRB? - - - -

55 49 7124 PK - TRB? - - - -

55 58 7122 PGK - TRB? - - - -

26 25 4755 HAK - KB GrA-41394 3875 + 35 2470 2200

16 5 4010 CR - KB / BRONSV GrA-41627 3670 + 30 2140 1950

30 57 5248 HAK - BRONSM-A/B GrA-41693 3285 + 35 1670 1450

50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B GrA-41619 3230 + 30 1610 1430

4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B GrA-
41392*

3125 + 35 1500 1310

9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B GrA-41611 3060 + 30 1420 1260

20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B GrA-
41628*

2985 + 30 1370 1120

23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B GrA-
41395*

3120 + 35 1500 1300

32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B GrA-41606 3015 + 30 1390 1130

47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B GrA-41613 3050 + 30 1410 1210

58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B GrA-41689 2985 + 35 1380 1110

60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B GrA-41623 3070 + 30 1420 1260

63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B GrA-41625 2985 + 30 1370 1120

50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? - - - -

Op basis van de houtskoolinventarisatie zijn zeven sporen uit het 
mesolithicum, zeven uit het neolithicum en twaalf uit de midden-bronstijd 
voor houtskoolanalyse geselecteerd (zie tabel 1.7). Van het mesolithicum 
en neolithicum zijn alle monsters met een redelijke hoeveelheid 
determineerbaar houtskool geselecteerd. Voor de midden-bronstijd waren 
veel monsters voor analyse geschikt, zodat een selectie moest worden 
gemaakt. Er is hier gekozen voor het analyseren van houtskoolmonsters 
uit zeven kuilen en een haardkuil, die binnen structuren lagen en die met 
behulp van de AMS-methode gedateerd konden worden. Daarnaast zijn 
drie kuilen geselecteerd die buiten structuren lagen, waaronder één die met 
spieker 32 is geassocieerd. 
Nog niet genoemd is de haardkuil uit put 30 spoor 57, die oorspronkelijk 
aan het mesolithicum was toegeschreven, maar met behulp van de 
14C-methode in midden-bronstijd A/B is gedateerd. De achterliggende 
argumentatie voor de selectie van de bronstijdmonsters is dat het, op de 
houtskool uit de kuil bij de spieker na, waarschijnlijk gaat om brandhout 
voor huishoudelijke activiteiten. Brandhout werd doorgaans in de omgeving 
verzameld en geeft daarom een beeld van de houtige vegetatie. Houtskool in 

Tabel 1.7 
Bedrijvenpark H2O-plandeel Oldebroek. 
Overzicht van geanalyseerde houtskoolmon-
sters. 
Legenda: arch. dat. = archeologische dater-
ing; BRONSM = midden-bronstijd; BRONSV = 
vroege bronstijd; cont. = context; GrA-nr. = 
Groningen nummer; CR = crematiegraf; HAK 
= haardkuil; KB = Klokbeker; KL = kuil; MESO 
= mesolithicum; MESOM = midden-mesolith-
icum; MESOV = vroeg-mesolithicum; PGK = 
paalspoor; PK = paalkuil; spiek. = spieker; str. 
= structuur; TRB = Trechterbeker; vpl. = vind-
plaats; ? = onzekere datering; * = datering is 
van een ander spoor uit dezelfde structuur.
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afvalkuilen is gedurende een langere periode geaccumuleerd. Brandkuilen 
en haarden bevatten echter meestal materiaal dat van één of enkele 
handelingen afkomstig is. In dat geval is de houtskoolsamenstelling een 
momentopname en geeft het geen volledig beeld van het houtaanbod dat 
in de natuurlijke vegetatie aanwezig was. Houtskool uit de aan de spieker 
gelieerde kuil is geselecteerd omdat verwacht werd dat dit informatie over 
het constructiehout van de spieker zou opleveren.
De analyse bestond uit het determineren van circa vijftig stukjes houtskool 
per monster. Tijdens de determinatie is gekeken naar de houtsoort, het 
boomonderdeel en de aanwezigheid van schimmeldraden of andere aan-
tastingsverschijnselen. Naar aanleiding van het onderzoek van Hanzelijn-
Knooppunt Hattemerbroek is bij de monsters uit mesolithische haardkuilen 
gekeken of de stukjes glazig waren verkoold.39 Voor alle monsters geldt dat 
tijdens de determinatie steeds is opgeschreven na hoeveel determinaties een 
nieuwe houtsoort werd aangetroffen, aangeduid met N-C. 
Van de grotere stukken houtskool is de gemiddelde jaarringbreedte bepaald 
door het aantal jaarringen te delen door de breedte van het beschikbare 
stukje houtskool. De achterliggende beweegreden is dat bomen onder 
goede groeiomstandigheden brede ringen produceren en onder slechte 
omstandigheden smalle ringen. Toch zal in dit onderzoek nog geen 
uitspraak over de groeiomstandigheden worden gedaan op basis van de 
gemiddelde jaarringbreedte. Het meten van de gemiddelde jaarringbreedte 
is in Nederland nog vrijwel niet op houtskool toegepast en dat maakt het 
interpreteren van de resultaten momenteel nog niet mogelijk. Pas als er in 
de loop van de tijd een databank van gegevens is gevormd, kunnen wellicht 
uitspraken hieromtrent verwacht worden.
Bij het determineren van de houtskool is gebruik gemaakt van een opval-
lend-lichtmicroscoop met donkerveld-verlichting en vergrotingen tot 400 
maal. De determinaties zijn waar nodig gecontroleerd met behulp van deter-
minatieliteratuur.40 De houtskool is gedetermineerd door drs. K. Hänninen, 
drs. P. van Rijn en  dr. L. Kubiak-Martens. De resultaten van het houtskool-
onderzoek zijn vastgelegd in bijlage 1a-c.

1.11 Organisatie 
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door de combinatie Archol BV/
ADC-ArcheoProjecten. Naast de medewerkers van deze beide bedrijven 
zijn er vele specialisten verbonden aan het project. Het gaat hierbij om de 
volgende personen: 
· drs. T. Hamburg – projectleider (Archol BV))
· dr. E. Lohof – projectleider (ADC/ArcheoProjecten)
· drs. M. Niekus – vuursteenspecialist (GIA)
· drs. E. Drenth – aardewerkspecialist (RACM)
· dr. A. van Gijn – (vuur)steenspecialist (UL)
· drs. A. Verbaas – junior (vuur)steenspecialist (UL)
· dr. Y.M.J. Lammers-Keijsers - vuursteenspecialist (UL)
· dr. C.J. Nieuwenhuis - natuursteenspecialist(UL)
· drs. C. van Woerdekom - junior specialist (vuur)steen (UL)
· dr. S. Knippenberg – junior (vuur)steenspecialist (Archol BV)

39  Zie Lohof et al. 2011.
40  Schweingruber 1982, 1990.
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· dhr. J. Kempkens & dhr. T. Lupak – restauratie en conservering 
(Restaura)

· dr. M.L.P. Hoogland – fysisch antropoloog (UL)
· dr. rer. nat. T. Brorsson – chemisch specialist (Ceramic Studies, Sweden)
· dr. L. Kubiak – botanisch specialist (BIAX-consult)
· dr. H. van Haaster – botanisch specialist (BIAX-consult)
· dr. L. Kooistra - botanisch specialist (BIAX-consult)
· dr. T. Oudemans – advies en analyse biomoleculaire archeologie 

(KENAZ-consult)
· drs. K. Hänninen – botanisch specialist (BIAX-consult) 
· drs. P. van Rijn – botanisch specialist (BIAX-consult)

Tijdens de veldwerkperiode, analyse en rapportage is Dipl. geol. B.I. 
Quadflieg van Vestigia BV, Archeologie & Cultuurhistorie als directievoerder 
betrokken geweest bij het project. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel 
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2. Landschap

W.K. van Zijverden
Met een bijdrage van: J. de Moor

2.1 Inleiding
In het kader van de opgravingen die hebben plaatsgevonden voorafgaand 
aan de aanleg van het bedrijventerrein heeft een landschappelijk onderzoek 
plaatsgevonden. Het onderzoek valt uiteen in twee deelprojecten, de 
opgraving van het noordoostelijke deel en een begeleiding van grondwerk-
zaamheden op het zuidwestelijke deel. In de rapportage wordt tussen deze 
twee projecten geen onderscheid gemaakt. Doel van het landschappelijke 
onderzoek is om het paleo-landschap te reconstrueren, landschapselemen-
ten te differentiëren en de bewoningsmogelijkheden en het gebruik van 
het pleistocene dekzandlandschap in kaart te brengen. Het onderzoek heeft 
inzicht verschaft in de geologische opbouw, de bodemkundige opbouw en de 
geomorfologische situatie van de vindplaatsen (de geologische ‘enveloppe’). 
Getracht is daarmee de verticale en horizontale spreiding van archeologische 
resten en hun landschappelijke context in beeld te krijgen. 

In de regio heeft recentelijk veel onderzoek plaatsgevonden en wordt ook 
nog steeds intensief onderzoek uitgevoerd. De huidige stand van kennis 
over de ontwikkeling van het landschap wordt als eerste besproken. Daarna 
wordt ingegaan op het uitgevoerde vooronderzoek voor het plangebied. De 
resultaten van archeologisch vooronderzoek met betrekking tot de omliggende 
terreinen wordt niet individueel besproken, maar is wel bestudeerd.1 

2.2 Resultaten literatuuronderzoek
In de eerste paragraaf wordt de landschappelijke ontwikkeling geschetst zoals 
bekend uit de algemene literatuur over het IJsseldal en de ontwikkeling van 
het stuwwal- en dekzandlandschap. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 
onderzoek dat is uitgevoerd in de kader van de aanleg van de Hanzelijn-Oude 
Land.2 Geïncorporeerd zijn de resultaten van een proefsleuvenonderzoek en 
een verkennend booronderzoek dat op het noordelijk deel van het bedrijven-
terrein is uitgevoerd in het najaar van 2006.3 Verder kon gebruik worden 
gemaakt van de concept zanddiepteattentiekaart van de IJssel.4 Ten slotte kon 
gebruik worden gemaakt van de conceptrapportage over de ontwikkeling van 
het IJsseldal van de RACM en een scriptie met betrekking tot de ontwikkeling 
van het IJsseldal.5 Voor het ruimtelijke kader van de dieper gelegen oudere 
afzettingen is gebruik gemaakt van het recent verschenen proefschrift 
van Freek Busschers over de geschiedenis van de Midden-IJssel.6 Voor de 
holocene ontwikkeling kon gebruik worden gemaakt van een historisch 
geografische studie van Theo Spek en een recent verschenen artikel over de 
laat holocene ontwikkeling van de IJssel van Bart Makaske e.a.7

1  Voor een kritische evaluatie van deze rapporten wordt verwezen naar Van Zijverden 2009 en 
Vos 2003. 

2  Gouw et al. 2002; Müller 2003; Leijnse 2003; De Roller 2004; Hamburg & Knippenberg 2006; Tol 
2006a; Tol 2006b; Vos 2003; Lohof,  Hamburg & Flamman 2011.

3  Resp. Lohof & Alders 2008; Tol 2006c.
4  Cohen et al. in voorbereiding. Met dank aan Kim Cohen voor het beschikbaar stellen van deze 

manuscripten.
5  Janssen 2006; Janssen & Van den Hazelkamp, in druk. Met dank aan Loes Janssen die het manu-

script voor dit onderzoek beschikbaar heeft gesteld.
6  Busschers 2008.
7  Resp. Spek 1999 en Makaske et al. 2008.
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2.2.1 Het regionale landschap
Tijdens het Saalien (370.000-130.000 jaar geleden) is door landijs in het 
gebied een stuwwal gevormd. Deze stuwwal is in de diepere ondergrond 
aanwezig. Achter de stuwwal bevindt zich een diep tongbekken. Aan 
het eind van deze ijstijd werd dit tongbekken gedeeltelijk gevuld door 
grote hoeveelheden smeltwater en werd een meer gevormd. Tijdens het 
terugtrekken van het ijs voerde de Rijn zijn water af via het huidige IJsseldal 
en sedimenteerde in dit meer. Mogelijk is het Vechtdal ontstaan als overloop 
van dit meer. In de daarop volgende warme periode, het Eemien (130.000-
115.000 jaar geleden) bleef de Rijn via het IJsseldal stromen. De zeespiegel 
steeg in deze periode. De maximale kustuitbreiding lag in deze periode iets 
ten westen van het onderzoeksgebied ter hoogte van Kampen (afb. 2.1). 

In het Weichselien (115.000-10.000 jaar geleden) werd het klimaat een stuk 
kouder. Het landijs heeft Nederland echter niet bereikt in deze periode. In 
de warmere perioden, de interstadialen, hadden de rivieren een meanderend 
patroon en sneden zich diep in. In de koudere perioden, de stadialen, 
hadden de rivieren overwegend een vlechtend rivierpatroon en vormden 
zij brede ondiepe riviervlaktes. Op deze manier is een terrassenlandschap 
ontstaan. Dit terrassenlandschap is nog steeds in de ondergrond aanwezig. 
Buiten de rivieren werd met name in de koude perioden sediment afgezet 
door de wind: löss, dekzand en langs de rivierdalen rivierduinen. Lokaal 
werden beekafzettingen gevormd die worden gekarakteriseerd door een 
over korte afstanden sterk variërende lithologische samenstelling. Deze 
afzettingen worden aangeduid met de naam fluvioperiglaciale afzettingen. 

Vanaf circa 26.000 jaar geleden wordt het dal van de IJssel verlaten door de 
Rijn en Maas en voeren deze rivieren hun water af via de huidige Rijn-Maas 
delta. Vanaf deze tijd functioneert het IJsseldal als lokale afvoer van het 
oostelijke deel van de Veluwe en de Achterhoek. De maximale koude wordt 
bereikt rond 18.000 jaar geleden. Tijdens deze periode is een permafrost-
bodem ontstaan. Aan het eind van deze periode wordt over grote delen van 
het landschap dekzand afgezet. In het Laat-Weichselien (of Laat Glaciaal 
13.000-10.000 jaar geleden) volgen perioden met gemiddeld hoge en lage 
temperaturen elkaar snel op. In de koude perioden wordt dekzand afgezet 

Afbeelding 2.1 
Paleogeografie voor Saalien, Eemien en 
Weichselien uit: De Mulder et al. 2003, fig. 131, 
133, 134.
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en in de warmere perioden vindt herstel van de vegetatie plaats en worden 
bodems, en op de nattere lage delen in het landschap moerassen, gevormd.

Rond  11.500 jaar geleden eindigt de laatste koude periode en ontstaat een 
warmer klimaat, het Holoceen. Aan het begin van het Holoceen wordt 
de afvoer van de rivieren gelijkmatiger. Het rivierpatroon verandert van 
vlechtend in meanderend en de rivieren snijden zich in. Daarnaast stijgt de 
zeespiegel als gevolg van het afsmelten van de ijskappen in snel tempo. Als 
gevolg van het stijgen van de zeespiegel vullen de beek- en rivierdalen zich 
op met sediment en gaan de rivieren sedimenteren op de laat pleistocene 
riviervlakte. De vroeg holocene meanders in het Vechtdal vullen zich op 
vanaf 8000 jaar geleden en er vindt sedimentatie plaats op de pleistocene 
riviervlakte vanaf dezelfde tijd.8 In het dal van de Beneden-IJssel is de eerste 
veenvorming en de opvulling van de restgeulen in deze periode gedateerd.9

Rond 6000 jaar geleden neemt de snelheid waarmee de zeespiegel 
stijgt drastisch af. Als gevolg hiervan sluit de kust zich en kunnen in 
het achterland uitgestrekte veenkussens ontstaan. Met het stijgen van 
de zeespiegel stijgt ook de grondwaterspiegel en vanaf circa 5000 jaar 
geleden komt in het onderzoeksgebied de vorming van veen voor op de 
lagere delen van het dekzandlandschap. Er wordt verondersteld dat rond 
1250 v.Chr. het zeegat van Bergen zich volledig sluit en in het huidige 
IJsselmeergebied een stelsel van meren ontstaat.10 Het water uit deze 
meren wordt moeizaam afgevoerd via de IJmonding. Hierdoor ontstaat in 
het merengebied een verhoogd waterpeil. Dit fenomeen wordt aangeduid 
met het begrip “kombergingseffect”. Als gevolg van het kombergingsef-
fect stijgt de grondwaterstand in het bovenstroomse gebied relatief snel 
waardoor de venen zich sterk kunnen uitbreiden en er plaatselijk hoogveen 
tot ontwikkeling komt. Vóór 50 n.Chr. ontstaat ter hoogte van de huidige 
Vliestroom een verbinding tussen het veengebied en het Waddengebied.11 
Dit zorgt voor een betere drainage van het merengebied en ontwatering 
van het omliggende veengebied. Hierdoor worden delen van het om de 
meren gelegen veenmoeras exploiteerbaar. Op basis van het onderzoek dat 
is uitgevoerd in het kader van de aanleg van de Hanzelijn en in het kader 
van het project “Ruimte voor de Rivier” wordt deze verdroging rondom 
knp. Hattemerbroek gedateerd op de overgang van de midden-ijzertijd 
naar de late ijzertijd, rond 300 v.Chr.12 Deze datering sluit goed aan op de 
verspreiding van archeologische vindplaatsen in deze regio.13

Het dal van de IJssel functioneert volgens Berendsen & Stouthamer tot 
aan het begin van de Romeinse tijd als beekdal waarbij het de afwatering 
van de oostelijke Veluwe en een groot deel van Overijssel verzorgt.14 
Klostermann15 ziet daarentegen wel aanwijzingen voor rivieractiviteit in het 
dal van de IJssel aan het begin van het Holoceen. Tijdens het grootschalige 
onderzoek naar de genese van het IJsseldal zijn volgens Cohen en Hoek 
tot aan Hattem geen holocene rivierafzettingen aangetroffen die dateren 

8  Resp. GrN 18181: 8000 ± 60 BP; Huissink 1998, 80-81, Wolfert 2001; Wolfert & Maas in druk.
9  Van Zijverden 2009.
10  De Mulder et al. 2003, 229.
11  De Mulder et al. 2003, 232. 
12  Resp. Van Zijverden 2009 en Brijker & Van Zijverden 2009.
13  Mondelinge mededeling M. Klomp, gemeente Zwolle.
14  Berendsen & Stouthamer 2001.
15  Klostermann 1992.
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van vóór de Romeinse tijd.16 De leem die de pleistocene rivierafzet-
tingen afdekt dateert in de middenloop van de IJssel en in het dal van 
de Vecht uit het Subboreaal (3800-1100 v.Chr.).17 Deze leemlaag kan 
worden geïnterpreteerd als beekleem naar analogie van de rivierleem 
in het centrale rivierengebied. Berendsen & Stouthamer18  dateren de 
start van de holocene IJssel aan het eind van de late ijzertijd/ begin van 
de Romeinse tijd als een overloop van de Rijn. De sedimentatiesnel-
heid in het IJsseldal neemt volgens hen toe tot in de 4e eeuw n.Chr. en 
bereikt rond 375 n.Chr. haar maximum. De reactivering van het IJsseldal 
zien zij als een direct gevolg van een verandering in de piekafvoeren als 
gevolg van een schaalvergroting in de landbouw en grootschalige boskap 
in het Duitse achterland. Hamming plaatst de reactivering van de IJssel 
nog veel vroeger.19 Op basis van de eerste resultaten van het onderzoek 
van Cohen en Hoek echter functioneerde de Midden- en Beneden-IJssel 
als lokaal beekdal, terwijl tegelijkertijd de Boven-IJssel als overloop van 
de Rijn functioneerde. Makaske et al.20 dateren met een serie nieuwe 
AMS-dateringen ter hoogte van Zwolle-Westenholte de basis van de 
komafzettingen van de Beneden-IJssel rond 950 n.Chr. Op basis van een 
analyse van oudere conventionele dateringen uit de regio veronderstellen zij 
dat de Beneden-IJssel op zijn vroegst rond 600 n.Chr. als Rijn-arm actief is 
geworden. De dateringen uit het Hanzelijn-onderzoek en het “Ruimte voor 
de Rivier-project” wijzen allemaal op een datering rond 700/800 n.Chr.21

2.2.2 Het lokale landschap op grond van het vooronderzoek
In deze paragraaf wordt het geoarcheologisch onderzoek besproken 
dat in het kader van het vooronderzoek van de Hanzelijn - Oude Land, 
Bedrijventerrein-Noord en Bedrijventerrein-Zuid is uitgevoerd.

16  Mondelinge mededeling K.M. Cohen en W.Z. Hoek, Faculteit Ruimtelijk Wetenschappen 
Universiteit Utrecht.

17  Hamming 2000, 25.
18  Berendsen & Stouthamer 2001.
19  Hamming 2000 voor een uitgebreide discussie zie: Lohof & Schrijer 2006.
20  Makaske et al. 2009.
21  Resp. Van Zijverden 2009 en Brijker & Van Zijverden 2009.
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NITG-TNO22

Tijdens het vooronderzoek van de opgraving Hanzelijn-Oude Land is 
door NITG-TNO een uitgebreide studie gedaan naar de genese van het 
landschap.23 Met betrekking tot de ontwikkeling van het landschap rondom 
knp. Hattemerbroek wordt op grond van een kwalitatief beperkte dataset 
een eenvoudig beeld geschetst.24 De basis van de aangetroffen afzettingen 
bestaat uit vlechtende rivierafzettingen die gerekend worden tot de Formatie 
van Kreftenheye IV. Daarop bevinden zich afzettingen van de Formatie 
van Boxtel. De beschikbare boorbeschrijvingen lieten geen onderscheid toe 
tussen lacustriene afzettingen, eolische afzettingen en fluvioperiglaciale 
afzettingen aan de basis van het pakket. In het profiel wordt het gehele 
pakket beschreven als een pakket dekzandafzettingen waarbinnen geen 
onderscheid gemaakt kan worden op grond van sedimentaire kenmerken 
of het voorkomen van meerdere bodems. Vos geeft in de begeleidende test 
expliciet aan dat wel degelijk rekening dient te worden gehouden met een 
dergelijke variatie in een afzettingsmilieu. 

De grens tussen rivierafzettingen en dekzandafzettingen is gelegd op basis 
van het voorkomen van grind, de korrelgrootteverdeling en het kalkgehalte 
van het zand. Er is niet gekeken naar de mineralogische inhoud (bontheids-
klassen) en de afronding van het materiaal. Naast dekzand komen lemige 
zanden voor op de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Deze zijn 
door Vos geïnterpreteerd als vroegholocene beekafzettingen (beekleem) die 
zijn gevormd als komafzettingen op het pleistocene rivierterras vergelijkbaar 
met de rivierleem in het centrale rivierengebied. Deze afzettingen worden 
gerekend tot het Laagpakket van Singraven van de Formatie van Boxtel.
De beschikbare dataset liet geen nadere onderverdeling van het veenpakket 
toe.25 Met betrekking tot het veen is onbekend om welk veentype het gaat, of 
er sprake is van één of meerdere oxidatiehorizonten en/of bijmenging met 
lutum. Daarnaast kan op basis van de beschikbare data geen onderscheid 
worden gemaakt in een mariene of fluviatiele herkomst van dit lutum. Vos 
gaat er om die reden vanuit dat dit door de IJssel beïnvloede broekvenen 
zijn. Aan de hand van de beschikbare dataset kan geen lithostratigrafisch 
onderscheid worden gemaakt in het kleipakket op basis van de korrelgroot-
teverdeling. De bestaande literatuur met betrekking tot dit gebied wekte 
de verwachting dat er in het pakket klei een tweedeling zichtbaar zou zijn. 
Een (humeuze) zwak siltige klei aan de basis en een sterk tot uiterst siltige 
klei aan de top.26 Binnen het kleipakket kan echter slechts een onderscheid 
worden gemaakt tussen crevasseafzettingen en komafzettingen van de 
IJssel. Informatie over de ouderdom ontbreekt voor dit onderzoekgebied. Op 
basis van informatie uit de ruime omgeving verwacht Vos dat de aanvang 
van de groei van het veen in het Atlanticum (7000-3800 v.Chr.) kan 
worden geplaatst, dat de vorming van rivierafzettingen door de IJssel in de 
Romeinse tijd kan worden geplaatst en dat de vorming van crevasseafzettin-
gen vanuit de IJssel vanaf circa 1000 n.Chr. moet worden geplaatst.27

22  Nederlands Instituut voor toegepaste Grondwetenschap-Toegepast Natuurwetenschappelijk 
onderzoek

23  Vos 2003.
24  Zie diverse kritische opmerkingen in Vos 2003, o.m. paragraaf 5.1.
25  Idem noot 19.
26  Zie o.m.: Hamming 2000; Berendsen & Stouthamer 2001.
27  Van der Plassche 1982; Gotjé 1993; Makaske et al. 2003.
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RAAP-Archeologisch Adviesbureau 
In het kader van het inventariserend veldonderzoek door middel van 
grondboringen (IVO-O) zijn door RAAP binnen het plangebied in twee fasen 
320 boringen uitgevoerd.28 In de eerste fase zijn 251 boringen uitgevoerd met 
een sonic boorsysteem, zgn. Aqualockboringen. Deze boringen zijn geplaatst 
tot minimaal één meter onder de top van het dekzand. In de tweede fase is 
het boorgrid plaatselijk verdicht met Edelmanboringen met een diameter 
van 12 cm. Op basis van de boringen en het landschappelijke model van Vos, 
zoals hierboven beschreven, is de onderstaande landschappelijke opbouw 
geschetst. 
De basis van het profiel bestaat uit rivierafzettingen van de Formatie van 
Kreftenheye. In een noot wordt opgemerkt dat deze afzettingen mogelijk ook 
onderdeel uit zouden kunnen maken van de Veluwse stuwwal. Aangegeven 
wordt dat in de afzettingen van Kreftenheye mogelijk laatpaleolitische 
vondsten aanwezig zouden kunnen zijn maar dat deze moeilijk traceerbaar 
zijn met de gekozen onderzoeksmethode. Plaatselijk komt in de top van 
de rivierafzettingen een verweringshorizont voor die wordt aangeduid als 
verbruininghorizont. De rivierafzettingen zijn in het westelijke deel van 
het terrein afgedekt met een pakket dekzand. De top van het dekzand is 
opmerkelijk weinig aangetast. Vrijwel over het gehele terrein is volgens 
RAAP sprake van podzolen met een A, E of B-horizont aan de top. 
Het dekzand is op delen van het terrein afgedekt met veen. Van het veen zijn 
monsters genomen. De analyseresultaten wijzen op een ontstaan in een nat 
grasland/laagveen. Het veen is geoxideerd, waardoor de verwachting op het 
voorkomen van organische resten laag is. Door RAAP worden in het veen 
uitsluitend off-site sporen verwacht, zoals veenwegen en deposities van vóór  
de middeleeuwse periode en sporen die samenhangen met de veenontgin-
ningen uit de 14e eeuw of later. Zowel op het veen als het zand is in een 
groot deel van het plangebied een kleidek gevormd. Dit dek is afkomstig van 
de IJssel en betreft fluviatiele komafzettingen. De vorming van dit pakket 
wordt geplaatst tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Volgens 
de rapportage vindt na de bedijking in de middeleeuwen uitsluitend nog 
sedimentatie plaats als gevolg van inundaties. In de verschillende rapportages 
wordt steeds opgemerkt dat aan de top van dit pakket rekening moet worden 
gehouden met sporen uit bijvoorbeeld de middeleeuwen. Hierbij moet 
gedacht worden aan ontginningsgreppels of wegen, en dergelijke. 29

ARC -Archaeological research & Consultancy 
De landschappelijke paragraaf in het door het ARC uitgevoerde 
vooronderzoek in het kader van de aanleg van de Hanzelijn-Oude Land 
is volledig gebaseerd op de rapportage van Vos.30 In navolging van het 
onderzoek van RAAP wordt opgemerkt dat op verschillende plaatsen 
sprake is van dubbele bodems en dat niet overal onder het veen een goed 
ontwikkelde bodem aanwezig is. Het ontbreken van een goed ontwikkelde 
bodem wordt volgens De Roller31 mogelijk veroorzaakt door te natte condities 
waardoor nooit een bodem tot ontwikkeling is gekomen. Ook De Roller 
maakt geen onderscheid binnen het veenpakket. In het kleipakket maakt de 
auteur echter een opmerkelijk onderscheid tussen ongerijpte klei en sterk 
siltige klei. 
28  Tol 2006c.
29  Tol 2006c.
30  De Roller 2004.
31  De Roller 2004, 16, 52.
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Archol 
Naar aanleiding van de IVO’s door middel van boringen zijn door Archol 
systematisch proefsleuven (IVO-P) aangelegd in het kader van de aanleg 
van de Hanzelijn. Per put is aangegeven wat de bodemopbouw is geweest. 
Daarnaast bevat de rapportage een korte landschappelijke inleiding. De 
lemige afzettingen op de top van de pleistocene rivierafzettingen worden 
aangeduid als rivierleem (Laagpakket van Wychen).32 Tijdens het onderzoek 
van Archol is geconstateerd dat het bodemprofiel op een aantal plaatsen niet 
intact is. Plaatselijk kon worden vastgesteld dat erosie heeft plaatsgevonden 
door stromend water (een geul) voorafgaand aan de veenbedekking.33 De 
aanvang van de veengroei is op één locatie gedateerd door middel van een 
14C-datering op 2310 ± 30 BP,34 dit is globaal in de 3e of 4e eeuw v.Chr. 
Voor de datering zijn geen geselecteerde macroresten ingestuurd maar een 
veenmoster bestaande uit zandig veen, dat insluitsels kan bevatten die voor 
een afwijking van de juiste datering kunnen zorgen. De datering moet dan 
ook met enige voorzichtigheid worden gebruikt. In één put is vastgesteld dat 
na de veenvorming erosie heeft plaatsgevonden door stromend water. In één 
put is de basis van het veen ontwikkeld als een gyttja.35 Uit het onderzoek op 
het tracé van de Hanzelijn-Oude Land bleek dat in het gebied ten noorden 
van het toekomstig bedrijventerrein geen aanwijzingen voor dubbele 
bodems aanwezig zijn. Westelijker, in de richting van Kampen, bleek het 
mogelijk te zijn onderscheid te maken in verschillende pakketten dekzand, 
zij het in beperkte mate. 
In het Hanzelijnrapport wordt opgemerkt dat de top van het zand in de 
ARC-rapportage consequent te hoog is aangegeven (tot ruim 1 meter).36 Dit 
verschil doet zich alleen voor bij boringen die zijn uitgevoerd met de “sonic 

drill”. Het is niet duidelijk waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, te meer 
daar dit probleem zich niet voordoet met de boringen die door RAAP op 
Bedrijventerrein-Zuid zijn uitgevoerd met dezelfde boortechniek.  

ADC-Archeoprojecten 
Het gecombineerde IVO-proefsleuven en boringenondezoek op het 
toekomstig Bedrijventerrein-Noord te Hattemerbroek heeft een aantal 
interessante inzichten opgeleverd.37 De grofzandige afzettingen aan de 
basis konden worden geïnterpreteerd als cryoturbate, fluvioperiglaciale 
afzettingen, afgedekt door een dun pakket dekzand. In één put is naderhand 
op basis van het voorkomen van gangen van graafkevers vastgesteld dat er 
in het pakket dekzand een geërodeerd, ouder bodemniveau aanwezig is. 
De top van het dekzandprofiel is over vrijwel het gehele terrein geërodeerd. 
Op basis van een micromorfologisch onderzoek werd aangetoond dat deze 
aftopping heeft plaatsgevonden in open water. Dit is in overeenstemming 
met het aantreffen van gyttja aan de basis van het daarboven gelegen veen. 
Ook het pollenonderzoek wees uit dat voorafgaand aan veenvorming sprake 
is geweest van een open waterfase. Ouderdomsbepaling van het verspoelde 
zand (OSL) en macroresten (AMS) uit de basis van het veenpakket wijzen 
op een begin van deze erosie in de late ijzertijd.38 De veengroei kon op basis 

32  Hamburg & Knippenberg 2006, hoofdstuk 2.
33  Hamburg & Knippenberg 2006, 43, 96.
34  Hamburg & Knippenberg 2006, 35, tabel 1, 27.
35  Hamburg & Knippenberg 2006, 82.
36  Lohof, Hamburg & Flamman 2011, 43.
37  Lohof & Alders 2008.
38  Resp. Poz 20196: 2190 ± 30 BP (AMS) en 2483 ± 300 voor 2008 (OSL).
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van de polleninhoud worden geplaatst in de Romeinse tijd of later. Een 
AMS-datering van macroresten uit de top van het veen wijst op veenvorming 
tot in de vroege middeleeuwen (780-1000 n.Chr.).39 Logischerwijs dateert 
het pakket klei dat zich daarboven bevindt uit de periode daarna. In het veen 
zijn tijdens het onderzoek sporen van ontginning aangetroffen in de vorm 
van greppeltjes. Mogelijk moeten deze sporen in verband worden gebracht 
met turfwinning voor lokaal gebruik en/of landbouw op het veen. 

De bodem in de top van het jonge dekzand is het resultaat van drie fasen 
van bodemvorming. In eerste instantie heeft zich in het mineraalarme zand 
een haarpodzol ontwikkeld. Restanten hiervan zijn plaatselijk als “fibers” 
nog zichtbaar onder een dikke Bh-horizont. Deze profielen zijn echter 
volledig ontijzerd (afb. 2.3). De “haren” zijn humusfibers en geen ijzerfibers 
zoals werd verwacht. Vervolgens heeft zich als gevolg van de geleidelijke 
vernatting een veldpodzol ontwikkeld. Plaatselijk is deze veldpodzol goed 
zichtbaar door een sterk gebleekte E-horizont en een dikke Bh-horizont. In 
het algemeen is de E slecht te onderscheiden doordat het bovenste deel van 
het profiel nagenoeg zwart is gekleurd door ingespoelde organische stof die 
is vrijgekomen als gevolg van oxidatie van het veen. Dit is de derde fase van 
bodemvorming. 
Op basis van een gecombineerd pollen- en macrorestenonderzoek werd 
vastgesteld dat sprake was van akkerbouw (granen) en (waarschijnlijk) 
veehouderij (struikhei) in de periode dat het dekzand het natuurlijk 
oppervlak vormde. In de (vroege?) ijzertijd is de afwateringssituatie zodanig 

39  Poz 20198 1125 ± 35 BP.

60 cm

Afbeelding 2.3 
Ontijzerd podzolprofiel (Hattemerbroek 
Bedrijventerrein-Noord), hoogte 60 cm.
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verslechterd dat de grondwaterstand begint te stijgen en zich veen begint 
te vormen. Tijdens de veengroei is lokaal sprake van een elzenbroekbos. 
’s Winters stond het grondwater weliswaar boven het maaiveld, maar ’s 
zomers viel de bodem voor een groot gedeelte droog. Het grondwater zakte 
echter niet dieper dan zo’n halve meter onder het oppervlak. Door deze 
bijzondere hydrologische omstandigheden kon veenvorming optreden.  In 
deze tijd trekt de bevolking uit het gebied weg. Het lijkt erop dat ook de 
hoger gelegen delen in het landschap worden verlaten want daar is sprake 
van een bosregeneratie. In de midden/late ijzertijd is er open water (althans 
op de  bemonsterde locatie in put 8). Het gaat hierbij waarschijnlijk om een 
open plek in of aan de rand van een elzenbroekbos. In het pollendiagram 
zijn (kleine) aanwijzingen te zien voor menselijke activiteit in de omgeving. 
Na de Romeinse tijd tot ca 780 n.Chr. lijkt weer geen sprake te zijn van 
menselijke aanwezigheid; althans daar leveren de pollenvondsten geen 
aanwijzingen voor. Omstreeks 780-1000 n.Chr. is de mens in het gebied 
teruggekeerd. Er wordt dan in de omgeving rogge verbouwd. 

In een aangenaam oord…

Spek geeft een beschrijving van de ontwikkeling van het landschap in de 
omgeving van Hattem waarbij hij met betrekking tot Hattemerbroek vooral 
ingaat op de laatholocene ontwikkeling en de invloed van de mens op het 
landschap.40 Hattemerbroek is van oorsprong het broek (moeraslandschap) 
nabij Hattem. Tot in de late middeleeuwen was dit een woest, waterrijk 
en nagenoeg onbewoond landschap. In de 14e eeuw werd het gebied 
ontgonnen, waarschijnlijk vanuit de oeverwal van de IJssel. De bewoning 
concentreerde zich op de hoogste koppen in het dekzand die waarschijnlijk 
aan het oppervlak zichtbaar zijn geweest door een begroeiing met een 
eiken-berkenbos. Hoewel de ontginning in eerste instantie is uitgevoerd 
om het gebied geschikt te maken voor landbouw, heeft in het gebied ook 
turfwinning plaatsgevonden. De turf was echter van een beroerde kwaliteit 
en zal voornamelijk voor eigen gebruik zijn gewonnen. In ieder geval 
heeft er in het gebied tot ver in de 19e eeuw turfwinning plaatsgevonden. 
In deze publicatie is een historische bodemkaart opgenomen, waaruit is 
op te maken dat in het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied in 
het verleden hoogveen aanwezig is geweest. De hoogveenkussens zijn 
gereconstrueerd op basis van onder andere de afwezigheid van een kleidek 
op locaties die lager gelegen zijn dan het hoogste voorkomen van klei 
op veen (0,8 m + NAP). Het idee hierachter is dat de hoogveenkussens 
boven het broekveen hebben uitgestoken en dat om die reden geen klei 
kon worden afgezet op het hoogveen. Het veen binnen het plangebied 
Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid wordt overwegend gekarakteri-
seerd als hoogveen of komklei dunner dan 40 cm op eutroof bosveen en 
mesotroof broekveen en zeggeveen (afb. 2.4).

40  Spek 1999.
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Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid

Historische bodemkaart Hattemerbroek (naar Spek, 1999)
Legenda

Rivierklei (oever > 40 cm)

Rivierklei (kom > 40 cm)

Klei op veen (< 40 cm op eutroof bosveen en mesotroof broekveen en zeggeveen)

Klei op zand (dekzand bedekt met dunne laag komklei)

Laagveen (mesotroof broekveen en zeggeveen)

Hoogveen (oligotroof veenmosveen op mesotroof broekveen en zeggeveen)

Dekzand (dekzandrug die boven het veen uitsteekt)

Dekzand op fluvioglaciaal
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Afbeelding 2.4 
Historische bodemkaart Hattemerbroek 
(naar Lohof & Alders 2008; oorspronkelijk 
Spek 1999).
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2.2.3 Ander bodemkundig en landschappelijk onderzoek in de directe omgeving

Archol/ADC-Archeoprojecten
Het definitieve archeologische onderzoek in het kader van de aanleg van 
de Hanzelijn-Oude Land ter hoogte van knp. Hattemerbroek leverde de 
onderstaande landschappelijke ontwikkeling op.41 
De basis van het landschap bestaat uit fluvioperiglaciale afzettingen, lokale 
beekafzettingen gevormd onder extreem koude condities, en niet uit 
rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye zoals werd verwacht op 
basis van het vooronderzoek dat in het Hanzelijntracé is uitgevoerd. Het 
dekzandpakket blijkt uit twee fasen te bestaan en het is niet, zoals werd 
verwacht op basis van het vooronderzoek in één keer gevormd. De jong-pale-
olithische vondsten zijn aanwezig in het onderste (oudste) pakket dekzand 
dat over vrijwel het volledige oppervlak is geërodeerd.
Volgens de algemeen geldende theorie functioneerde de Midden- en 
Beneden-IJssel in het laat-paleolithicum als een beekdal dat in omvang 
vergeleken kan worden met dat van de Dinkel. Zowel de datering van de 
oudste afzettingen in een afgesloten meander als de morfologie (breedte, 
diepte en doorsnede) komen voor dit deel van de IJssel overeen met een 
groot beekdal of een kleine rivier. Dit in samenhang met het ontbreken van 
beekleem onder de dekzandafzettingen en het ontbreken van vergelijkbare 
meanderbogen in de Midden-IJssel maakt het een aantrekkelijk idee 
om te veronderstellen dat de Beneden-IJssel zowel in het laat-paleolithi-
cum als in het vroeg-mesolithicum heeft gefunctioneerd als Vechtarm. 
Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om deze veronderstelling 
te onderschrijven. Indien sprake is geweest van een Vechtarm in deze 
perioden heeft dat consequenties voor de archeologische verwachting voor 
het veel jongere IJsseldal voor de betreffende perioden.
De top van het bovenste en dus jongere pakket dekzand is evenmin 
“grotendeels intact” gebleken, zoals verwacht werd op basis van het 
vooronderzoek. In eerste instantie heeft zich in de top van het dekzand, 
ondanks de mineralogisch arme samenstelling, een moderpodzol gevormd. 
Onder invloed van een verarming van de vegetatie is de oorspronkelijke 
moderpodzol gedegenereerd tot een humuspodzol. De verarming van de 
vegetatie wordt rond 3000 v.Chr. duidelijk zichtbaar in het pollenbeeld 
ter hoogte van knp. Hattemerbroek en wordt veroorzaakt door activiteiten 
van de mens. Zowel op de locatie De Slaper als bij knp. Hattemerbroek 
manifesteert zich de verarming van de vegetatie onder invloed van de 
mens al in het laat-mesolithicum. Het aanwezige stuifzand dat dateert uit 
deze periode is vermoedelijk ontstaan als gevolg van deze vegetatieverar-
ming. Onder invloed van vernatting door de stijgende grondwaterspiegel 
ontwikkelen de haarpodzolen zich in snel tempo tot veldpodzolen. 
Ter hoogte van knp. Hattemerbroek vindt de eerste veenvorming buiten het 
rivierterras plaats vanaf 2800 v.Chr. Het grootste deel van het oppervlak 
buiten het rivierterras komt vanaf 1800 v.Chr. binnen het bereik van het 
grondwater. Voordat er sprake is van veenvorming  ontstaat in eerste 
instantie een open water milieu waarin erosie van het oppervlak plaatsvindt 
door golfslag. Na de sluiting van het zeegat van Bergen in de tweede 
helft van het tweede millennium vindt een versnelling van de grondwa-
terstijging plaats. Opmerkelijk is dat zowel in het pollenbeeld, op basis 

41  Van Zijverden in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, 37-78.



64 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

van de dateringen buiten het beekdal en op basis van de archeologische 
vondsten, vastgesteld kon worden dat er rond 400 v.Chr. sprake is van 
een substantiële verlaging van de grondwaterspiegel. Deze verlaging 
van de grondwaterspiegel wordt geassocieerd met het leeglopen van het 
plassengebied en mogelijk het ontstaan van de Vliestroom. Door deze 
verlaging oxideert het veen en ontstaat een goed doorlatende ondergrond 
met een organisch rijke bovengrond. Deze combinatie is uitermate geschikt 
voor het bedrijven van akkerbouw en daarvan zijn dan ook sporen uit de 
ijzertijd in het tracé van de Hanzelijn gevonden in de vorm van ploegsporen 
en akkerlagen. 
Als gevolg van de uitruiming van het Almere ontstaat opnieuw opstuwing 
in de benedenstroom van de IJssel en versnelt de grondwaterspiegelstij-
ging voor de tweede keer. Onder invloed van deze vernatting vindt enige 
eeuwen na de jaartelling opnieuw veengroei plaats. Tussen 600 en 900 
n.Chr. doorbreekt de Rijn de barrière bij Zutphen en functioneert het gehele 
IJsseldal opnieuw als Rijn-arm.42 
In eerste instantie raakt het veen goed gedraineerd waardoor de top oxideert. 
Dit veen wordt in de late middeleeuwen  geëxploiteerd voor turfwinning en 
akkerbouw. In tweede instantie wordt binnen de onderzoeksgebieden rond 
knp. Hattemerboek klei afgezet in een kommilieu. Gedurende een korte 
tijd handhaaft het elzenbroek zich, waarna een rietmoeras ontstaat. In het 
profiel wordt deze omslag gemarkeerd door een venige klei die overgaat in 
klei. 
De IJssel begint vermoedelijk vanaf de 12e eeuw te verzanden. Na de 14e 
eeuw betekent de doorgaande verzanding het einde van de bloei van de 
IJsselsteden als Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen. Bij Kamperveen 
is het kleipakket afgedekt met veen. Deze locatie zou inzicht kunnen 
verschaffen over de ontwikkeling van het IJsseldal na de verzanding. 
Veenafzettingen uit deze periode zijn als gevolg van intensieve turfwinning, 
maar vooral door ontwatering een bijzonder zeldzaam fenomeen.

2.2.4 Samenvatting
Op basis van het voorgaande kan het landschappelijk beeld als volgt 
worden beschreven. In de diepe ondergrond bevinden zich afzettingen van 
Kreftenheye. Deze afzettingen zijn gevormd in de periode vóór 28.000 jaar 
geleden. Ze zijn afgedekt met een dik pakket fluvioperiglaciale afzettingen 
die zijn gevormd in extreem koude condities. Daarop bevindt zich een 
pakket (oud) dekzand. In de top van dit dekzand heeft zich een bodem 
gevormd. Deze bodem is op veel plaatsen afgetopt. Deze erosie heeft 
plaatsgevonden onder koude omstandigheden door wind en water, getuige 
de aanwezigheid van deflatievlakken en de vorming van fluvioperiglaci-
ale afzettingen. Dit landschap heeft een sterk geaccidenteerd oppervlak. 
Op deze afzettingen is een tweede pakket (jong) dekzand gevormd.  
Plaatselijk is de top van dit dekzandpakket verstoven, waarschijnlijk 
als direct gevolg van een verarming van de vegetatie onder invloed van 
activiteiten van de mens. De eerste verstuivingen zijn gedateerd in het 
laat-mesolithicum. In de top van het jonge dekzand hebben zich over een 
lange periode achtereenvolgens verschillende bodems ontwikkeld. In eerste 
instantie heeft zich een moderpodzol gevormd. Deze is overgegaan in een 
humuspodzol, waarschijnlijk als gevolg van verarming van de vegetatie 
onder invloed van de mens. Deze haarpodzol is onder invloed van een 
42  Makaske et al. 2009.
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sterke vernatting gedegenereerd naar een veldpodzol. Als gevolg van een 
doorgaande vernatting is een open watermilieu ontstaan op de top van 
het dekzand, waardoor deze top is geërodeerd. In het open watermilieu 
heeft zich in eerste instantie een gyttja gevormd. Vervolgens ontstond 
een elzenbroekveen. In de midden-ijzertijd werd het veen sterk ontwaterd 
als gevolg van het ontstaan van de Vliestroom. Het veen kon worden 
geëxploiteerd tot in de late ijzertijd. Daarna herstelde het veen zich en 
kwamen plaatselijk hoogveenkussens tot ontwikkeling. 
In ieder geval na 600 n.Chr., mogelijk pas tussen 800 en 900 n.Chr., gaat 
het IJsseldal functioneren als een Rijn-arm en daalt lokaal de grondwa-
terspiegel waardoor het veen wordt gedraineerd. Vanaf dit moment is het 
mogelijk het veen te exploiteren. In de loop van de tijd wordt op het veen 
een kleidek afgezet. Plaatselijk worden crevasseafzettingen gevormd. Vanaf 
1450 n.Chr. zet de verzanding van de IJssel in.

2.3 Resultaten veldonderzoek
Op grond van profielopnamen in werkputten, speciaal gegraven diepe 
putten, Van der Staay-boring en macrobotanische, pollen- en micromor-
fologische monsters, 14C- en OSL-dateringen en de waarnemingen en 
profielopnamen tijdens de archeologische begeleiding zijn de lithostratigra-
fie, paleoreconstructies en een lokale grondwatercurve opgesteld. 

2.3.1 Lithologische stratigrafie ten noordoosten van de Middeldijk
De basis van het doorsneeprofiel in het gebied van de archeologische 
opgraving wordt gevormd door een pakket kalkrijk zwak siltig zand dat 
afwisselend zeer grof, iets grindhoudend zand en matig grof zand bevat. 
Het pakket bestaat vermoedelijk uit geresedimenteerd materiaal uit de 
zuidoostelijk gelegen Veluwse stuwwal. De fijnere pakketten zijn zeer 
donker gekleurd als gevolg van een hoog percentage van het mineraal 
augiet. Het is aannemelijk dat dit materiaal van de Formatie van Urk uit 
de stuwwal betreft. Dit kalkrijke pakket is aangevoerd door een rivier en 
geen materiaal van een lokale beekafzetting, zoals verwacht op basis van het 
onderzoek uit het aangrenzende Hanzelijntracé (Laagpakket van Singraven). 
Het ligt voor de hand de afzettingen lithostratigrafisch te benoemen als 
afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Het pakket is echter relatief 
dik, in ieder geval zes meter en het materiaal is relatief fijn en goed 
gesorteerd. Bovendien zijn de verschillende te onderscheiden pakketjes 
sediment relatief dik. Opvallend is dat in het fijnere materiaal botanische 
macroresten voorkomen en veel molluskenresten. Mogelijke verklaring voor 
de iets afwijkende kenmerken is dat het gebied zich bevindt aan het uiteinde 
van een nauwe corridor (de Midden-IJssel) en de afzettingen dus in een 
delta-achtige situatie kunnen zijn gevormd, die afwijkt van een vlechtende 
rivier-situatie.
Boven het basispakket kalkrijk zand bevindt zich een pakket kalkloos 
zeer grof zand. Dit pakket is sterk gelaagd. In het profiel kan onderscheid 
worden gemaakt tussen verschillende horizontale lagen met een min of 
meer uniforme opbouw, die afwisselend fijn en grofzandig van aard zijn. 
Binnen deze lagen is sprake van cross-bedding gelaagdheid. De aard van de 
gelaagdheid en de aard van het sediment, kalkloos en mineraalarm, geven 
aan dat dit fluvioperiglaciale afzettingen zijn, afzettingen die zijn gevormd 
in een koude periode (Weichselien) door oppervlakkig afstromende lokale 
rivieren of beken met een vlechtend patroon. 
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Het daarboven gelegen pakket zand is volledig ontkalkt en bevat geen 
sedimentaire structuren. In dit pakket komen involuties43 en andere 
cryoturbate verschijnselen voor (afb. 2.5). In enkele putten zijn vorstwiggen 
en “patterned ground features” waargenomen. Het pakket is aan de onderzijde 
scherp begrensd. Het voorkomen van afgeplatte involuties aan de basis 
en de aanwezigheid van sedimentaire gelaagdheid in het onderliggende 
pakket in combinatie met cryoturbate kenmerken (verpersing) in dat pakket 
maakt dat het cryoturbate pakket is geïnterpreteerd als een puinhelling, 
materiaal dat onder invloed van permafrost over een flauwe helling omlaag 
is gegleden.

Op dit pakket bevindt zich een vierde laag van horizontaal (fijn) 
gelamineerd, kalkloos, matig fijn zwak siltig tot matig siltig zand. Dit zand 
bevat een relatief hoog percentage grind. Het grind is secundair, getuige 
de vele involuties, polygonen en vorstwiggen. De top van dit dekzand is 
geërodeerd onder invloed van wind. Over grote delen van het opgegraven 
terrein zijn verschillende deflatievlakken waargenomen. Op een enkele 
plaats heeft het profiel aan de top een lichtgroen uiterlijk en wordt de 
gelaagdheid verstoord door graafgangen van kevers. Dit is geïnterpreteerd 
als een restant van een oorspronkelijk bodemprofiel (afb. 2.6). Dergelijke 
graafgangen zijn typerend voor het Bølling-interstadiaal (12.500-12.000 jaar 
geleden). In archeologische context is dit type bodem eerder waargenomen 
in de opgraving van de A27-Hoge Vaart. Van dit pakket is een OSL-datering 
genomen om de periode waarin dit sediment is gevormd vast te stellen. De 
ouderdom van dit pakket bleek echter 23.000 v.Chr. en dat is veel ouder dan 
de Bølling-periode. 

43  Involuties zijn verstoringen van de oorspronkelijke gelaagdheid als gevolg van de afwisseling 
van vorst en dooi in een permafrost situatie. Dergelijke structuren kunnen ontstaan, doordat 
de bovenste laag van de permafrost in de zomer ontdooit en dan oververzadigd is met water 
(het poriënvolume is dus kleiner dan het volume van het aanwezige water. Zodra de span-
ning zich kan ontladen treedt een verstoring op van de gelaagdheid. 

Afbeelding 2.5 
Jong dekzand op oud dekzand op 
fluvioperiglaciale afzettingen met 
cryoturbatieverschijnselen.  
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Dit vierde pakket wordt in het opgravingsgebied plaatselijk afgedekt door 
een dun (10-30 cm) laagje kalkloos, zeer grof, slecht gesorteerd zand. Dit 
zand is geïnterpreteerd als een dunne fluvioperiglaciale afzetting. Hierop 
bevindt zich een pakket homogeen kalkloos goed gesorteerd, matig fijn zand 
dat weer als dekzand is geïnterpreteerd. In de top van dit dekzandpakket 
komen duidelijke fibers voor die lijken op ijzerfibers maar in werkelijkheid 
humusfibers zijn. Van oorsprong zal in de top een moderpodzol aanwezig 
zijn geweest, die onder invloed van een (door mensen veroorzaakte) 
verarming van de vegetatie is overgegaan in een humuspodzol. De op deze 
wijze ontstane haarpodzol zal onder invloed van een geleidelijke vernatting 
geheel zijn ontijzerd en gedegradeerd tot een veldpodzol. Op één locatie is 
het profiel gegloeid en kon ontijzering ondubbelzinnig worden vastgesteld.44 
In de basis van dit dekzandpakket komen enkele grindjes voor. 
Op een enkele lokatie komt onder de top een 10 tot 15 cm dikke grijze band 
voor waarin soms vondsten aanwezig zijn. Deze laag is in eerste instantie 
geïnterpreteerd als een akkerlaag. Van deze laag is een monster genomen 
ten behoeve van een micromorfologisch onderzoek naar de aard van deze 
laag (v.1604). 
In put 5, ter hoogte van de Trechterbekercomplex (binnen Vindplaats 1), 
was een vergelijkbare, verstoorde laag aanwezig, maar met ingeploegd veen. 
Ook hiervan is een monster voor micromorfologisch onderzoek genomen 
(v.1637).
Het pakket dekzand is in het westen plaatselijk afgedekt met een dun pakket 
veen (dikte 10 cm) dat volledig verdwijnt in oostelijke richting. Van de basis 
van het veen is op verschillende plaatsen een monster genomen ten behoeve 
van een macrorestenanalyse, zodat de aard van het veen kon worden 
vastgesteld. Daarnaast zijn uit deze monsters macroresten geselecteerd 
ten behoeve van een ouderdomsbepaling. De dateringen die daaruit voort 
gekomen zijn, zijn gebruikt voor het vervaardigen van een grondwater-
spiegelcurve. Aan de noordzijde van het terrein (put 11) zijn laagtes of 

44  Profiel 05-04: RD-coördinaten. 197949/499506.

Afbeelding 2.6 
Begraven bodem in top oud dekzand met 
graafgangen van kevers.

top oud dekzand
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ingravingen waargenomen waarbij de oorspronkelijke bodem is verdwenen. 
Deze laagtes zijn opgevuld met het hierboven beschreven veen. Van deze 
laagtes is een monster genomen (v.2667) ten behoeve van micromorfolo-
gisch onderzoek om vast te stellen op welke wijze ze zijn ontstaan.

2.3.2 Lithostratigrafie tussen Voskuilerdijk en Middeldijk 
J. de Moor

De basis van het doorsnee profiel in het gebied tussen de Middeldijk en 
de Voskuilerdijk bestaat uit door cryoturbatie vervormde fluvioperigla-
ciale afzettingen, vergelijkbaar met wat in het gebied ten oosten van de 
Middeldijk is aangetroffen. Deze afzettingen zijn afgedekt met een sterk 
horizontaal gelaagd pakket dekzand. Naar boven toe wordt het dekzand iets 
beter gesorteerd en neemt de gemiddelde korrelgrootte af. Een duidelijke 
overgang tussen oud en jong dekzand is in de paar gedocumenteerde 
profielen niet waargenomen, evenmin als kevergangen die op die overgang 
zouden kunnen duiden (afb. 2.5). Er zijn vermoedelijk wel twee pakketten 
aanwezig. De scheiding tussen oud en jong dekzand wordt daarom gelegd 
bij het enig herkenbare verschil, de overgang van gelaagd naar niet gelaagd 
dekzand. De dikte van het pakket jong dekzand is gemiddeld 70 cm. 
Op basis van deze waarnemingen en die van het opgravingsterrein ten 
noordoosten van de Middeldijk kan worden gesteld dat sprake is van een 
reliëfverschil van een paar decimeter in het oppervlak van het oude dekzand. 
In de top van het pleistocene dekzand heeft zich een Bh-horizont 
ontwikkeld. Op enkele plekken zijn houtskoolpartikels in deze horizont 
waargenomen. Een Ahb-horizont is niet aangetroffen, hetgeen een 
aanwijzing is dat de top van het podzolbodemprofiel, dat zich in het 
verleden in de bovenlaag van het pleistocene zand moet hebben ontwikkeld, 
is geërodeerd. Op grond van waarnemingen ten noordoosten van de 
Middeldijk moet worden gedacht aan erosie door uitblazing (deflatie). Het 
pleistocene zand onder het veen had plaatselijk een witte kleur en bevatte 
grindjes (putten 16 – 19). In put 8 was sprake van een opduiking van het 
pleistocene zand. In put 40 waren enige vlekken met houtskool te zien die 
blijkbaar het restant vormden van depressies in het pleistocene oppervlak. 
Het jonge dekzand is afgedekt met een veenlaag die in dikte varieerde van 4 
- 20 cm en soms veel houtresten bevatte. De dikte van het veen nam globaal 
iets toe naar het noorden, in de richting van de snelweg A28. 

Het oppervlak waar de boerderij aan de Voskuilerdijk heeft gestaan is ca. 
70 à 80 cm opgehoogd met geel zand waarin donkerbruine en donkergrijze 
brokken zand voorkomen. Deze brokken lijken het restant te zijn van 
een podzolbodemprofiel. Gezien de samenstelling van het zand in het 
grondlichaam kan het zand in de directe omgeving zijn gewonnen. Er 
is nauwelijks sprake van enige stratigrafie in het ophogingpakket en het 
is waarschijnlijk in één keer opgeworpen. Wel bestaat het bovenste deel 
van het grondlichaam uit wat homogener lichtgeel gekleurd zand dat als 
vlijlaag is opgebracht. Wellicht heeft dit zand een andere oorsprong dan het 
daaronder gelegen zand. 
Onder de ophogingslaag bevond zich een donkergrijze, zeer humeuze, 
zandige laag van een paar decimeter dikte met scherven aardewerk uit de 
19e en 20e eeuw. Vermoedelijk is deze laag een oude bouwvoor, die de 
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toplaag van het perceel vormde voordat deze, bij het bouwrijp maken van 
het perceel werd opgehoogd met geel zand. Daaronder bevond zich de 
veenlaag die ook elders is aangetroffen. 

2.3.3 Resultaten specialistisch onderzoek
Het gaat hier om de resultaten van een OSL-datering, twee AMS-dateringen 
en drie micromorfologische analyses. 
Het OSL-monster uit de top van het onderste dekzandpakket, 1,25 m –mv, 
heeft een datering opgeleverd van 25.200 ± 4350 vóór 2009 n.Chr. (afb. 2.7, 
v.1602 - put 5). Dit betekent dat het dekzand inderdaad is afgezet tijdens de 
diepste koude in het pleniglaciaal, een periode waarin periglaciale condities 
heersten en sprake was van een poolwoestijn. 

De grijze band die lokaal tijdens de opgraving in de top van het jonge 
dekzand is aangetroffen en voorlopig als akkerlaag was geïnterpreteerd, 
is geanalyseerd door middel van micromorfologisch onderzoek (afb. 2.7; 
v.1604 - put 5)(bijlage 2.1). Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat 
de laag sterk is gehomogeniseerd. De verspreiding en fragmentatie van 
het houtskool en de dikte van de laag geven aan dat er sprake is van een 
veelvuldig geploegde akker. Aan de top liggen de microscopisch herkenbare 
houtskooldeeltjes vlak in een enkele lijn. Dit is kenmerkend voor 
verspoeling. Naar boven toe neemt het percentage lutum toe, wat eveneens 
wijst op een afzetting door water. Het afdekkende pakketje zand betreft dus 
door water herafgezet dekzand.  
De laagtes of mogelijke ingravingen in het veen, die aan de noordzijde van 
het opgravingsterrein zijn waargenomen (put 11), zijn eveneens onderzocht 
door middel van micromorfologie (afb. 2.8; v.2667 - put 11)(bijlage 2.1). Het 
zand aan de basis van het bemonsterde profiel in put 11 betreft een restant 
(B/C-horizont) van een moderpodzol. De overgang naar boven toe is zeer 
abrupt. Aan de basis is de vulling zeer “rommelig” en vertoont kenmerken 
van regelmatige bodembewerking. Het bovenste deel van het profiel betreft 

Afbeelding 2.7 
Links: OSL-monster van vermoede top oud 
dekzand (v.1602); rechts: micromorfologisch 
monster van jong dekzand (v.1604). De pijl 
wijst naar de “grijze” laag.
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een natuurlijke opvulling door (zwak) stromend water. De hoeveelheid 
lutum neemt naar boven toe geleidelijk toe en de aanwezige houtskool-
partikels zijn door transport afgerond. De laagtes zijn dus waarschijnlijk 
antropogeen van oorsprong. 
In put 4 (ter hoogte van vindplaats 3) is een laag waargenomen die enigszins 
verstoord is. In het veld werd verondersteld dat dit een akkerlaag betrof. Op 
basis van het micromorfologisch onderzoek (v.1637) is vastgesteld dat dit 
inderdaad het geval is (bijlage 2.1). Net als in de eerstgenoemde slijpplaat is 
sprake van een intensief bewerkte laag. Opvallend is dat in de top van het 
pakket veen is ingeploegd. Dit impliceert in ieder geval ontginning van het 
terrein nadat veenvorming heeft plaatsgevonden. Op basis van de resultaten 
van het onderzoek uit de Hanzelijn is het aannemelijk dat deze laatste fase 
van gebruik in de ijzertijd moet worden geplaatst en dus niet dateert uit 
de Trechterbekerperiode waaruit de meeste sporen en vondsten uit put 4 
dateren. Ook op deze plaats zijn aan de top van de akkerlaag kenmerken van 
verspoeling aanwezig. 

Er zijn twee aanvullende AMS-dateringen uitgevoerd om inzicht te 
verkrijgen in het moment waarop de veengroei aanvangt. Deze monsters 
zijn op een zo hoog mogelijke plek in het landschap genomen. Een eerste 
datering voor de basis van het veen (put 2) komt op 402-222 cal BC (2 
sigma).45 Een tweede datering van de basis van het veen (put 11) komt op 
692-888 cal AD (2 sigma).46 

2.3.4 Paleogeografische reconstructie
Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat het oudere dekzandoppervlak 
over het gehele terrein in meer of mindere mate is afgetopt als gevolg 
van winderosie. Om deze reden is voor deze periode geen reconstructie 
opgesteld voor het oude dekzandlandschap. Voor de reconstructie van het 

45  GrA-43276: 2280 ± 30BP.
46  GrA-43271: 1220 ± 30BP.

Afbeelding 2.8 
Links sporen van ingravingen (put 11). Rechts 
een verstoring in de top van het dekzand (put 4).
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paleoreliëf aan het begin van het Holoceen, het jonge dekzandlandschap, 
zijn de boorgegevens uit het vooronderzoek en de profielgegevens van de 
opgraving gebruikt. Bij de verwerking van de gegevens vielen twee zaken op. 
De eerste is dat voor het onderzoekgebied geen bruikbare gegevens van 
bodemdata beschikbaar zijn. In de DINO-database zijn weinig boringen 
aanwezig en deze zijn van slechte kwaliteit (klassen D of E). Deze boringen 
zijn om die reden niet in de reconstructie verwerkt. 
Ten tweede is de morfologie van de zandtop uit de rapportage van RAAP 
afwijkend van de top zand op basis van de profielgegevens (afb. 2.9). Het 
vermoeden bestaat dat de afwijking in de hoogte van de top van het zand 
te maken heeft met de gebruikte boormethode of met een fout tijdens de 
verwerking van de hoogtegegevens van de boringen. De eerste oorzaak is 
niet meer te corrigeren. In het onderzoek uitgevoerd in het kader van de 
Hanzelijn-Oude Land werd een niet-systematische afwijking tot ca. 50 cm 
gevonden van de boorgegevens uit het vooronderzoek ten opzichte van de 
profielgegevens van de opgraving. Hoewel de top van het zand structureel 
te hoog was aangegeven kwam de morfologie van het zandoppervlak 
wel overeen met de situatie in het veld. De laatste veronderstelling is te 
verifiëren door nieuwe hoogtegegevens toe te kennen op basis van het 
AHN. In dat geval speelt natuurlijk wel de intrinsieke fout van het AHN 
en de door interpolatie gegenereerde fout een rol. Deze fout zou echter een 
niet-systematische fout moeten zijn. Opvallend is dat de morfologie van 
de top van het zand met de op deze wijze gegenereerde hoogtegegevens 
beter overeenkomt met de profielgegevens. Bij verdere verwerking van de 
gegevens is daarom met deze aangepaste hoogtegegevens gewerkt. 

De gekozen tijdvensters voor de paleogeografische reconstructies zijn 
voorgeschreven in het PvE: jong-paleolithicum, mesolithicum, neolithicum 
en bronstijd (afb. 2.10). De nadere invulling hiervan is bepaald aan de hand 
van de zwaartepunten in het archeologisch onderzoek: laat-mesolithicum 
(8800 - 4900 v.Chr.), midden- en laat-neolithicum (3400 – 1900 v.Chr.) 
en midden- en late bronstijd (1575 - 800 v.Chr.). Een reconstructie voor 
het jong-paleolithicum is op grond van eerder genoemde argumenten 
komen te vervallen. Bij de keuze van de andere paleoreconstructies hebben 
bekende gebeurtenissen die van invloed zijn op lokale landschappelijke 
veranderingen zoals de sluiting van het zeegat van Bergen, de snelle 
uitbreiding van het veen, het ontstaan van de Vliestroom en het ontstaan 
van de IJssel als holocene Rijn-arm een belangrijke rol gespeeld. Voor de 
middeleeuwen is voor een moment gekozen (900 n.Chr.) na het ontstaan 
van de IJssel als holocene Rijn-arm, omdat dit de exploitatiemogelijkheden 
van het gebied zeer sterk heeft beïnvloed.
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Afbeelding 2.9 
Boven: reconstructie van het pleistocene 
oppervlak op basis van gegevens vooronder-
zoek (boringen); onder: op basis van profiel-
gegevens opgraving. De onderste afbeelding 
is gebruikt voor de interpretatie van de 
archeologische gegevens.
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Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid

Paleogeografische reconstructie
Legenda

-55  tot -30 cm NAP

-30 tot -5 cm  NAP

-5 tot 20 cm NAP

20 tot 45 cm NAP

45 tot 70 cm NAP

70 tot 95 cm NAP
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195 tot 225 cm NAP

Nat gebied veen en/of komafzettingen

Drassig gebied
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Verbreiding klei
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Fluvio periglaciale afzettingen aan top Pleistoceen
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Afbeelding 2.10 
Paleogeografische reconstructies: midden-links voor 
laat-mesolithicum en midden-neolithicum (5300-2800 
v.Chr.), linksonder voor de bronstijd (ca. 1400 v.Chr.), 
midden-rechts voor de middeleeuwen (ca. 900 n.Chr.). 
Geheel boven de huidige situatie.
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De voor de paleogeografische reconstructie gebruikte ondergrond is in 
eerste instantie gebaseerd op de top-pleistoceenkaart die is vervaardigd 
op basis van de verzamelde gegevens. In deze afbeelding is daarnaast de 
verbreiding van het dekzand en de verbreiding van klei opgenomen. De 
verbreiding van veen is weergegeven op basis van de verbreiding van de 
klei mede omdat door het uitgevoerde onderzoek is komen vast te staan dat 
het veen plaatselijk volledig geoxideerd en/of vergraven/verploegd is. Voor 
de maximale verbreiding van het veen is het hoogste voorkomen van de 
overgang zand-klei aangehouden (1,06 m +NAP). 
Met behulp van het palynologisch en macrobotanisch onderzoek kunnen 
de paleoreconstructies worden “gestoffeerd” met het biotisch landschap. 
Dan blijkt dat in het vroeg-neolithicum nog sprake is van een sterk bebost 
landschap, terwijl in de loop van de Trechterbekerperiode de eerste 
indicatoren voor openingen in het landschap en een verarming van de 
vegetatie zichtbaar zijn. In de pollendiagrammen (bijlage 9.1) neemt 
het pollen voor struikhei sterk toe in combinatie met een afname van 
boompollen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat exacte dateringge-
gevens ontbreken en de geanalyseerde contexten (waterput en graven) een 
zeer selectief beeld kunnen geven van de pollenneerslag. Voor de bronstijd 
bestaat geen duidelijk beeld van het natuurlijke landschap. In de late 
ijzertijd is sprake van een relatief vochtige heide op de hogere delen van het 
landschap. Waarschijnlijk vindt op de lagere plekken in het landschap in 
deze periode veengroei plaats. In de vroege middeleeuwen is sprake van een 
veenbedekking. Op basis van de aangetroffen plantensoorten is er sprake 
van een laagveen. 

Voor het maken van een grondwaterspiegelcurve zijn twee parameters 
noodzakelijk: de hoogte waarop het monster genomen is en het tijdstip 
waarop het sediment op die hoogte is gevormd. In het algemeen wordt voor 
het vervaardigen van een reconstructie veen bemonsterd dat onder invloed 
van het grondwater is gevormd (laagveen). Belangrijk is dat uitsluitend 
monsters met een klinkvrije ondergrond in aanmerking komen om voor 
dit doeleinde te worden bemonsterd. Tijdens het onderzoek van Makaske47 
naar de grondwaterspiegelstijging in de Flevolagune is opgemerkt dat het in 
het veld onmogelijk is vast te stellen of de overgang dekzand-veen intact is. 
Op basis van een serie van vijf micromorfologische analyses, gecombineerd 
met macroresten- en pollenonderzoek van monsters die in het veld als 
intact waren beoordeeld, bleken twee monsters niet intact te zijn. Makaske 
concludeert dat de samenstelling van de macroresten een goede indicatie 
geeft voor de mate van intactheid van het veen. Niet alle planten nemen 
koolstof (en daarmee dus ook radioactief koolstof (14C) gelijkmatig op, 
waardoor sommige plantenresten een oudere of juist jongere datering 
geven. Bij de selectie van voor AMS-datering geschikte zaden wordt hiermee 
rekening gehouden.
Voor de regio zijn verschillende curves beschikbaar. Uitgangspunt voor 
archeologisch onderzoek in de regio is doorgaans de grondwaterspiegel-
reconstructie van Roeleveld & Gottjé.48 De wijze waarop deze curve tot 
stand is gekomen is sterk bekritiseerd door Makaske.49 Op basis van een 
serie AMS-dateringen heeft Makaske een curve opgesteld voor de stijging 

47  Makaske et al. 2002.
48  Gotjé 1993.
49  Makaske et al. 2002; Makaske et al. 2003.
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van de grondwaterspiegel voor de periode 5300-2000 v.Chr. (afb. 2.11). Op 
basis van deze curve heeft Makaske kunnen vaststellen dat neotectoniek, 
variaties in de getijdenamplitude en het kombergingseffect van invloed 
zijn op de wisselende grondwaterstand in het gebied dat hij aanduidt als de 
Flevolagune. Daarnaast is er een zeewaterspiegelcurve van Van de Plasche.

Afbeelding 2.11 
Boven de grondwatercurve Makaske et al. 
2002 en onder de zeewatercurve van Van de 
Plassche 1982 (ongecalibreerde 14C-jaren).
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Voor het maken van een curve zijn twee parameters noodzakelijk, de hoogte 
waarop het monster genomen is en het tijdstip waarop het sediment op 
die hoogte is gevormd. In het algemeen wordt voor het vervaardigen van 
een reconstructie veen bemonsterd dat onder invloed van het grondwater 
is gevormd, laagveen dus. Belangrijk is dat zakking wordt uitgesloten, 
uitsluitend monsters met een klinkvrije ondergrond komen in aanmerking 
om te worden bemonsterd voor dit doeleinde. 
Voor het weergeven van de verdrinking van het landschap in de tijd is 
gebruik gemaakt van de grondwaterspiegelcurve die is opgesteld voor het 
onderzoek op het Hanzelijntracé-Oude Land (afb. 2.12). Er is gekeken 
in hoeverre de 14C-dateringen uit het onderzoek Zwolle-Westenholte-
Spoolderhank bruikbaar waren voor het aanvullen van deze grondwater-
spiegelcurve, maar omdat de top van het Pleistoceen van deze dateringen 
gemiddeld twee meter dieper ligt dan de dateringen bij knp. Hattemerbroek 
is van aanpassing van de curve afgezien.50 

De in Zwolle-Westenholte-Spoolderhank verkregen dateringen passen 
overigens redelijk in het beeld dat zich van de vorming van het landschap 
rond knp. Hattemerboek heeft gevormd. De vorming van gyttja op de 
pleistocene ondergrond op deze locatie is in verband te brengen met de 
sluiting van het zeegat bij Bergen,51 de vorming van veen op gyttja met een 
verdrogingsfase enige eeuwen na de opening van de Vliestroom52 en de 
datering van de top van het veen met de eerste sedimentatie van de IJssel.53

50  Resp. Van Zijverden in Lohof, Hamburg & Flamman 2011 en Brijker & Van Zijverden 2009.
51  KIA38640: 3020±30, 2 sigma (95,4%): 1390-1130 calBC; Brijker & Van Zijverden 2009, 15.
52  KIA38639: 2020±30, 2 sigma (95,4%): 110 calBC – 60 calAD; Brijker & Van Zijverden 2009, 15.
53  KIA38645: 1375±20, 2 sigma (95,4%): 630-675 calAD; Brijker & Van Zijverden 2009, 15.

Afbeelding 2.12
Grondwaterspiegelcurve voor knp. 
Hattemerboek (Hanzelijn-Oude Land en 
Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid).
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2.4 Conclusies
Centraal in het opgegraven gebied bevinden zich in alle perioden drie 
kleine dekzandkopjes (afb. 2.10). Ten zuidoosten van deze kopjes loopt 
het landschap rap op in de richting van de stuwwal. Op deze locatie 
bevinden zich grofzandige fluvioperiglaciale afzettingen in de ondergrond. 
Aan de westzijde helt het landschap sterk naar beneden. Tot in het begin 
van de bronstijd wordt in het gehele plangebied geen veen gevormd. Pas 
ergens in de midden- tot late bronstijd vindt in het zuidwesten van het 
onderzochte gebied de eerste veenvorming plaats. In deze periode vormen 
de dekzandkopjes dan ook een goede nederzettingslocatie, met akker- en 
weidegronden onder handbereik. De vernatting en vervening rukt echter 
van noordwesten naar zuidoosten op. In het gebied van de archeologische 
begeleiding zijn geen archeologische sporen van na het mesolithicum 
aangetroffen. Op het einde van de late bronstijd wordt ook het noordelijke 
gebied, inclusief de drie dekzandkopjes verlaten. Naar de middeleeuwen toe 
vernatte het gebied steeds meer en ontwikkelde zich een broekveen. Er is 
een kort herstel in de eerste eeuwen voor de jaartelling, naar verondersteld 
wordt door ontwatering middels de Vliestroom. Op het ontwaterde veen 
is vermoedelijk geakkerd, maar als dat is gebeurd is dat van beperkte 
duur geweest. De veenvorming begint al snel opnieuw. Rond 900 n.Chr. 
kan het gebied worden gekenmerkt als een broekveen waar plaatselijk 
dekzandkopjes boven uit steken. Pas in de late middeleeuwen raakte 
het gebied bedekt met klei. Tot dat moment is het mogelijk geweest het 
veenlandschap te exploiteren. 
Voor zover na te gaan bevinden de aangetroffen vondsten uit het laat-
paleolithicum en het mesolithicum zich zonder uitzondering in de top van 
de pleistocene afzettingen. Tijdens het onderzoek zijn geen aanwijzingen 
aangetroffen dat vuursteenvindplaatsen voorkomen op dieper gelegen 
stratigrafische niveaus. Plaatselijk komt een dun pakket verspoeld dekzand 
voor. Stuifzand lijkt binnen het onderzochte gebied te ontbreken. In het 
midden-neolithicum was het noordelijke deel van het onderzoekgebied 
nog geschikt voor bewoning. De afwezigheid van sporen uit die tijd in het 
zuidwestelijke, archeologisch begeleide deel, kan er op wijzen dat dit deel 
van het gebied al last had van vernatting. In het late neolithicum zijn de 
dekzandkopjes gebruikt voor begraving. In de midden en late bronstijd zijn 
dezelfde kopjes gebruikt als woonplaatsen. Het gebied zal zijn gebruikt als 
akker en weide, waarmee inderdaad een intensief geploegde laag in verband 
kan worden gebracht. 
 
De lithogenese wijkt iets af van het beeld dat uit het vooronderzoek naar 
voren is gekomen, inclusief het proefsleuvenonderzoek. De basis van 
het landschap bestaat uit afzettingen van Kreftenheye. Daarop bevindt 
zich een pakket fluvioperiglaciale afzettingen. Deze zijn afgedekt met 
een pakket hellingmateriaal. Daarop is dekzand afgezet. De top van dit 
dekzand is geërodeerd door wind- en waterafzettingen. Met name in 
het noordoostelijke deel is het terrein afgedekt met fluvioperiglaciale 
afzettingen. Hierop bevindt zich een tweede pakket dekzand. In afb. 2.4 
is de verbreiding van het dekzand aangegeven. In de top van dit dekzand 
bevinden zich alle aangetroffen antropogene grondsporen. De top is 
verploegd en plaatselijk is erosie opgetreden door stromend water. Mogelijk 
daardoor is geen sprake meer van een vondstlaag, maar de antropogene 
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grondsporen uit de voorafgaande periode waren nog goed herkenbaar. 
Het westelijke deel van het onderzoekgebied is afgedekt met veen en later 
met een kleipakket. De klei heeft een grotere verbreiding dan het veen. 
Het afdekkende veen is sterk geoxideerd. Plaatselijk is het veen in het 
onderliggende pakket dekzand geploegd. Dit kan in de late ijzertijd of later 
hebben plaatsgevonden. 
De bodems zijn in eerste instantie gevormd als moderpodzolen. Deze zijn 
grotendeels gedegradeerd tot humuspodzolen. In het lagere deel komen 
veldpodzolen voor, op de hogere delen voornamelijk haarpodzolen (afb. 
2.13). Mogelijk is de degradatie van moder- naar humuspodzolen het gevolg 
van activiteiten van de mens.
Het is onduidelijk in welke mate vernatting van het landschap heeft geleid 
tot het verlaten van de nederzetting. In principe is in de bronstijd sprake 
van een verhoging van de grondwaterspiegel en daarmee verkleining van 
het akkerareaal. Er is echter in geen geval sprake van een dermate sterke 
vernatting dat de dekzandkopjes waarop de huizen stonden niet meer 
bewoonbaar zouden zijn geweest. 

Afbeelding 2.13 
Doorsnee profiel Hattemerbroek 
Bedrijventerrein-Zuid: haarpodzol.
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3 Ruimtelijke analyse 

W. Laan

Bij de opgraving is er op drie manieren materiaal in vakken verzameld: 
handgeschaafd, machinaal geschaafd en nat gezeefd (over 3 mm maaswijdte).1 
Dit hoofdstuk zal zich richten op de hoeveelheden vondstmateriaal die in de 
vakken zijn gevonden en de ruimtelijke spreiding van de afzonderlijke mate-
riaalcategorieën. Tevens wordt er gekeken of er een correlatie waarneembaar 
is tussen de gebruikte verzamelwijzen en de ruimtelijke spreidingen. Op 
deze manier proberen we tot een methodische evaluatie van de gebruikte 
verzamelwijzen te komen. Tot slot is dit hoofdstuk  gericht op het begrenzen 
van de aangetroffen vindplaatsen en complexen aan de hand van verschillende 
methoden. 

3.1 Inleiding
Het verzamelen van materiaal uit vakken kost veel energie en het lijkt voor 
de hand liggend dat keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de 
verzamelwijze gebaseerd zijn op een aantal gedegen studies. Alleen dan is 
het mogelijk om gefundeerd een efficiënte strategie te kiezen waarbij de 
kosten zo laag mogelijk zijn. Het ontbreekt echter aan voldoende empirische 
studies die uitspraken doen over welke verzamelwijze het beste onder welke 
omstandigheden uitgevoerd kan worden. 

Groenewoudt2 heeft bij een booronderzoek op een vuursteenvindplaats 
te Ittersumerbroek-West een aantal verzamelmethoden vergeleken. De 
opgeboorde grondmonsters werden gezeefd over een 1 mm zeef, tevens werd 
er op dezelfde locatie in een kleine proefput geschaafd met de schep. Eén van 
de conclusies was dat een groot deel van de kleine fractie van het vuursteen 
gemist werd bij het schavend verzamelen. 
Bij het onderzoek te Schipluiden3 is in een aantal putten een reeks vakken in 
een transect zowel handgeschaafd als gezeefd. Vooraf werd gedacht werd dat 
alles groter dan 20 mm met het handschaven gevonden zou worden. Bij de 
uitwerking van de gegevens uit het transect bleek echter dat deze grens hoger 
lag. Bij objecten groter dan 30 mm kon gezegd worden dat bijna alle objecten 
werden gevonden met handschaven.  Aan de andere kant bleek het aandeel 
van de veel kleinere gevonden stukken (van enkele mm’s) vuursteen met het 
handschaven hoger dan verwacht. Men raapte dus meer hele kleine objecten 
op dan verwacht met handschaven. 
Tijdens de opgraving op het tracé van de Hanzelijn is het vondstmateriaal 
zowel met de hand als machinaal geschaafd.4 Hier is geëxperimenteerd met 
verschillende interpolatietechnieken om het grote aantal vindplaatsen en 
complexen in kaart te brengen. De resultaten lieten zien dat ondanks dat 
de absolute aantallen per verzamelwijze verschillen, de ruimtelijke versprei-
dingskaarten van de verzamelwijzen toch een vergelijkbaar beeld kunnen 
opleveren. Hoewel er bij de Hanzelijn opgraving slechts in een enkel geval is 
gezeefd, wordt hier toch een schematisch model voorgesteld dat de verschillen 

1  Handgeschaafde en gezeefde vondsten zijn verzameld in segmenten van 50x50 cm. De seg-
menten zijn als blok uitgegraven totdat het sporenvlak werd bereikt en dus niet in verschil-
lende vlakken. Machinaal geschaafde vondsten zijn verzameld in 1 bij 1 m vakken. 

2  Groenewoudt 1994.
3  Wansleeben & Louwe Kooijmans 2006.
4  Wansleeben, Laan & Knippenberg 2011.
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tussen machinaal schaven, handmatig schaven en zeven laat zien. Omdat 
een groot aantal vuurstenen is geanalyseerd en opgemeten, is het mogelijk 
geweest zowel de grootte als het artefacttype te betrekken in de ruimtelijke 
analyse. Later in dit hoofdstuk wordt hier meer aandacht aan besteed. 

3.2 Het veldwerk
De ondergrond van het onderzoeksgebied bestond uit pleistoceen dekzand en 
grindrijke perifluvioglaciale afzettingen afgedekt door veen en kleiafzettingen 
van de IJssel. De bouwvoor en de veen- en kleiafzettingen zijn machinaal 
verwijderd tot op de top van het dekzand (top vondsthoudende laag indien 
aanwezig). In de gevallen waar de vondstlaag in de bouwvoor opgenomen was 
of afwezig was door erosie is er machinaal verdiept tot op het sporenniveau. 
Het archeologisch niveau waaruit vondstmateriaal is verzameld en gezeefd 
lag meestal direct onder de bouwvoor (ca. 30 cm - Mv). Het verzamelen 
van materiaal uit vakken is niet in alle opgravingsputten op dezelfde wijze 
uitgevoerd. Deels komt dit doordat dit in het PvE voorgeschreven was, deels 
omdat de vondstlaag niet op alle plekken intact was. Voor meer informatie 
betreffende de besluitvorming tijdens het veldwerk wordt verwezen naar 
hoofdstuk 1. In afbeelding 3.1 zijn de opgravingsputten en de fasering waarin 
ze zijn opgegraven weergegeven.  
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opgravingsputten fase 2.2

Afb. 3.1 
Fasering van de opgraving.

Fase 1
Fase 1.1 Bestond uit het graven van drie 
lange transecten (putnrs 1 t/m 10). 
Fase 1.2 Haaks op deze drie transecten zijn 
negen putten gegraven op de plaatsen waar 
tijdens het booronderzoek archeologische 
indicatoren zijn gevonden.
Tijdens fase 1 is in iedere 25 m2 een vak van 
1 m2 handgeschaafd. Deze handgeschaafde 
vakken zijn verdeeld in vier segmenten van 
50 bij 50 cm. De grond uit deze vakken is 
gezeefd over een maaswijdte van 3 mm.

Fase 2
Fase 2.1 Ter hoogte van de bronstijdneder-
zetting zijn geen vierkante meter vakken 
handgeschaafd. 
Fase 2.2 Ter hoogte van de Trechterbeker-
vindplaatsen zijn wel vakken handgeschaafd 
en gezeefd.
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Steekproef van 1 op de 25 m2

Tijdens fase 1 is er per blok van 25 m2 een vak van 1 m2 met de hand 
geschaafd. Deze handgeschaafde vakken zijn verdeeld in vier segmenten. 
Het materiaal afkomstig uit de handgeschaafde vakken is gezeefd over een 
zeef met maaswijdte van 3 mm. Op de plekken waar met handschaven 
relatief al veel vondstmateriaal werd gevonden zijn extra vakken gegraven 
om vast te stellen of er sprake was van een concentratie.

Machinaal schaven

Het gehele opgravingsterrein is verdeeld in vakken van 1 vierkante meter 
(N = 49.063). De nummering van de vakken is dezelfde voor de drie 
verzamelwijzen. Als er iets gevonden werd bij het machinaal schaven is het 
vaknummer bij de vondst op het oog geregistreerd. Een consequentie van 
het machinaal opgraven van een vondstlaag is dat er veel vondsten worden 
gemist. Het zeer hoge aantal vakken waarin geen vuursteenvondsten zijn 
aangetroffen (N = 48.626) illustreerd dit gegeven heel duidelijk (afb. 3.2). 
Dit komt overeen met waarnemingen uit de mesolithische site Zutphen - 
Ooijerhoek.5 

Beperkingen van het onderzoek

Tijdens de opgraving zijn de aantallen en gewichten van het vondstmateriaal 
continue in kaart gebracht en gebruikt bij het plannen van de 
vervolgstappen van het veldwerk. Als er ergens veel vondsten werden 
aangetroffen, werden in de directe omgeving meer vakken opgegraven. Dit 
kan ertoe leiden dat de vindplaatsen worden overgewaardeerd. 
Een andere beperking was het feit dat het terrein niet volledig systematisch 
kon worden onderzocht als gevolg van het relatief “beperkte” aantal 
beschikbare vierkante meters. De afstand tussen de putten was daardoor 
dusdanig groot dat er mogelijk vindplaatsen zijn gemist. Tevens heeft dit 
tot gevolg dat de testvakken niet in een regelmatig grid over het terrein 
verspreid liggen waardoor statistische uitspraken met betrekking tot de 
vindplaats/vondstspreiding niet mogelijk zijn. 

5  Tol et al. 2004.

gehele vindplaats, verzamelwijze machinaal schaven
totaal aantal vakken=49063
totaal vakken met nul vuursteen=48626 (niet in grafiek)
maximaal aantal vuursteen per vak = 48 (niet in grafiek )
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3.3 Vondstcategorieën in ruimtelijke zin
Omdat het opgravingsterrein vrij uitgestrekt is en het aantal vakken dat is 
opgegraven heel hoog, is het lastig om de data weer te geven met normale 
verspreidingskaarten. Dit zou hele grote afbeeldingen genereren met een 
heleboel vakjes die allemaal verschillende waarden laten zien. Om de 
ruimtelijke verspreiding van het vondstmateriaal toch weer te geven zijn 
de data geïnterpoleerd over het hele opgravingsterrein. Deze interpolaties 
maken binnen een gebied een schatting van gemiddelde vondstaantallen 
en/of -gewichten.

Voor de vondstcategorieën aardewerk, vuursteen en natuursteen zijn de 
aantallen en gewichten per verzamelwijze in kaart gebracht met de inter-
polatietechniek ‘Kriging’. Deze techniek wordt algemeen gezien als één 
van de beste omdat hij gebruik maakt van de data zelf om een optimale 
wegingsfunctie te bepalen. Eerst wordt de onderlinge samenhang binnen 
de data beoordeeld in een variogram. Hier wordt een functie mee bepaald 
die gebruikt kan worden als wegingsfunctie bij de interpolatie. In de 
afbeeldingen 3.3, 3.4 en 3.5 worden de resultaten van deze interpolatietech-
niek weergegeven voor respectievelijk vuursteen, natuursteen en aardewerk. 

Voordat we de interpolaties op waarde kunnen schatten, moeten de 
volgende punten in acht genomen worden:

· De absolute aantallen en gewichten van de verschillende verzamelwijzen 
zijn niet direct te vergelijken. Iedere verzamelwijze geeft een eigen 
steekproef van de vindplaats met eigen karakteristieken. Na interpolatie 
zijn de hoofdtrends mogelijk wel te vergelijken en het is interessant om 
verschillen in deze trends te bekijken. Hierbij moet wel in gedachten 
worden gehouden dat sommige verschillen veroorzaakt zijn door keuzes 
die gemaakt zijn tijdens het veldwerk. Een voorbeeld hiervan is te vinden 
bij het opgraven van de Trechterbekersite (complex 1). Hier is het aantal 
zeefvakken dusdanig hoog dat er relatief weinig vakken machinaal 
geschaafd zijn. Ter hoogte van de bronstijdsite (complex 3) zijn tijdens 
fase 2 geen handgeschaafde/gezeefde vakken meer gegraven, maar is 
nog wel machinaal geschaafd, waardoor de verschillende verzamelwijzen 
op die plek nauwelijks zijn te vergelijken. De putten die in fase 1 zijn 
aangelegd (zie afb. 3.1) geven het beste vergelijkingsmateriaal wat betreft 
verzamelwijzen.

· Ook als er niets in een vak werd gevonden is dit meegenomen met de 
interpolatie als waarde ‘0’.

· Als er afbeeldingen worden gepresenteerd van de verzamelwijze 
‘zeven’ is het wenselijk dat al het gevonden materiaal van een categorie 
binnen een vak bij elkaar is opgeteld. In alle gezeefde vakken is het 
handgeschaafde vondstmateriaal echter apart verzameld van het gezeefde 
materiaal, waardoor de vondstaantallen / -gewichten van de zeef een 
vertekend beeld laten zien. Om deze reden zijn in voorkomende gevallen 
de aantallen en gewichten van handgeschaafde vondsten opgeteld bij 
gezeefde. 
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· De begrenzing van de vindplaatsen en complexen is voor een deel 
gebaseerd op de gevonden hoeveelheden die in dit hoofdstuk worden 
weergegeven. In afbeelding 3.6 zijn de genoemde vindplaatsen en 
complexen in relatie met de opgravingsputten weergegeven. Voor een 
verdere beschrijving van de vindplaatsen en complexen wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4 (Sporen en structuren).

3.4 Resultaten

3.4.1 Vuursteen (afb. 3.3)

Machinaal geschaafd

De aantallen vondsten die gevonden worden met machinaal schaven 
liggen vrij laag. In het westen van het opgravingsterrein ter hoogte van 
de vindplaats 1 en 2 laten de aantallen en gewichten een duidelijke vuur-
steenvindplaats zien. Ter hoogte van vindplaats 3 is een egale spreiding van 
vondsten zichtbaar met lage hoeveelheden. 

Handmatig schaven

De aantallen die gevonden zijn met het handmatig schaven liggen zoals 
verwacht iets hoger dan bij het machinaal schaven. Met deze verzamelwijze 
vindt men ook, net als bij het machinaal schaven, ter plekke van vindplaats 3 
een egale spreiding van kleine aantallen vuursteen. 

Zeven

De aantallen en gewichten bij deze verzamelwijze geven een vergelijkbaar 
beeld. De vindplaatsen 1 en 2 komen zeer goed in beeld en zijn met het oog 
goed te begrenzen. Binnen vindplaats 3 is er hier ook wat differentiatie te 
zien. Opvallend zijn de hoge aantallen die gevonden zijn in put 53 terwijl er 
qua gewicht weinig te zien is (zie hoofdstuk 7). 

3.4.2 Natuursteen (afb. 3.4)
De spreiding van deze vondstcategorie is vermoedelijk beïnvloed door het 
van nature lokaal voorkomen van grind in de bodem. Vooral in de eerste 
putten die zijn aangelegd is er veel natuursteen verzameld. Dit komt tot 
uiting in de hoge aantallen natuursteen in bijvoorbeeld put 8. Het gaat hier 
om een groot aantal steentjes met een laag gewicht. Om de spreiding van 
natuursteen in kaart te brengen is het waarschijnlijk het beste alleen grote 
stukken met een hoog gewicht bij de interpolatie te betrekken. 

Machinaal geschaafd

Over het gehele opgravingsterrein is natuursteen aangetroffen. De hoogste 
waarden zijn gevonden in de vindplaats 1 waarbij de gewichten ook nog 
enige differentiatie vertonen binnen dit complex. Zowel qua aantallen als 
gewicht is er in het vindplaats 3 ook redelijk veel natuursteen gevonden.

Handmatig schaven

Het handmatig en machinaal schaven laten een vergelijkbaar beeld zien. 
Alleen zijn de waardes iets hoger waardoor de vindplaatsen 1, 2, 3, 12 en 13 
duidelijker zichtbaar zijn. Een interessant verschil met machinaal schaven 
is dat er in put 14 (vindplaats 8) een verhoging in zowel aantal als gewicht te 
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zien is. Bij de uitwerking is niet gebleken dat dit een bijzondere vindplaats 
is. Een eventuele verklaring zou kunnen zijn dat er veel onbewerkte stukken 
natuursteen op deze plek zijn gevonden. Hetzelfde fenomeen komt voor in 
put 5, ten zuiden van vindplaats 1. Hier is ook een verhoging te zien die niet 
samenhangt met een vindplaats/complex. 

Zeven

Vindplaats 1 laat de hoogste waarden zien voor de aantallen en gewichten 
natuursteen. Binnen deze vindplaats is, voornamelijk op basis van het 
‘gewicht’, een aantal clusters herkenbaar. Deze hoge mate van detail is 
ontstaan door een reeks dicht op elkaar aangelegde zeefvlakken in complex 
1. Ook bij deze verzamelwijze is vindplaats 8 duidelijk te zien en is er een 
verhoging van waarden ten zuiden van vindplaats 1 in put 5.
Opvallend is verder dat er in put 19 en 22 vrij veel natuursteen is gevonden. 
Het betreft hier voornamelijk klein grindmateriaal, dat niet samenhangt met 
vindplaats 6. 

3.4.3 Aardewerk (afb. 3.5)
Tijdens fase 1, 1.2 en 2.2 is gezeefd, machinaal geschaafd en met de hand 
geschaafd. In fase 2.1 is deze verzamelwijze niet meer toegepast. De 
afbeelding (3.5) laat vooral goed zien welke informatie er gemist wordt als 
er alleen maar machinaal vondstmateriaal wordt verzameld en niet meer 
gezeefd en/of handgeschaafd wordt. Verder is er in deze afbeelding te zien 
dat het verschil in aantallen aardewerk tussen het oostelijk (vindplaats 1 en 
2) en westelijk deel (vindplaats 3) minder groot is. 

Machinaal schaven

De hoogste aantallen en gewichten wat betreft aardewerk zijn gevonden 
in put 19 en 22. Dit betreft de middeleeuwse vindplaats 6. Binnen de 
vindplaatsen 1, 2 en 3 is er een gelijkmatige spreiding van kleine aantallen 
aardewerk gevonden.

Handmatig schaven

Het schaven met de hand laat een vergelijkbaar beeld zien als bij 
het machinaal schaven. De waardes zijn echter iets hoger, waardoor 
vindplaatsen 1, 2, 3 en 12 duidelijker zichtbaar zijn. 
Binnen vindplaats 3 zijn enkele clusters zichtbaar, die mogelijk gekoppeld 
kunnen worden aan huisplattegronden. De plekken rond de huizen 10, 11 
en 28 vertonen een duidelijke verhoging in aantal aardewerk. De meest 
oostelijke aardewerk cluster binnen vindplaats 3 is weer helemaal niet te 
verbinden aan een huisplattegrond.

Zeven

De vindplaatsen 1, 2 en 3 komen zeer goed in beeld en zijn met het oog 
goed te begrenzen. Binnen deze vindplaatsen zijn meerdere kleine clusters 
te zien, met name wanneer we de gewichten bekijken. In het zuiden van 
put 5 en het noorden van put 6 is er wederom een verhoging te zien, die 
mogelijk in verband gebracht moet worden met vindplaats 30. Ook met deze 
wijze van verzamelen zijn binnen vindplaats 3 enkele clusters zichtbaar die 
mogelijk aan huisplattegronden gekoppeld kunnen worden.
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3.4.4 Conclusies
De vindplaatsen 1, 2 en 3 zijn in alle 18 gridinterpolaties zichtbaar, wat 
op basis van de gevolgde opgravingstrategie verwacht mocht worden (de 
vindplaatsen zijn benoemd op basis van een grote vondstdichtheid). De 
interpolaties bieden echter de mogelijkheid de vindplaatsen scherper te 
begrenzen. Men is dan wel erg afhankelijk van de kleurinstellingen van 
de interpolatiekaarten. De steeds verder toenemende intensiteit van de 
verzamelwijze (van machinaal, naar handgeschaafd, naar zeven) resulteert 
in een  toenemende mate van detail in de ruimtelijke spreidingskaarten. 
Het lijkt zelfs mogelijk om bepaalde verhogingen van vondstaantallen aan 
bepaalde huisplattegronden toe te wijzen. Slechts in een enkel geval zitten 
er discrepanties tussen de resultaten van de verschillende verzamelwijzen. 
De combinatie van de gehanteerde verzamelwijzen lijkt een misschien 
te arbeidsintensieve methode. Wellicht kunnen dezelfde resultaten 
behaald worden door een combinatie van slechts twee methoden: schaven 
(machinaal of handmatig) en zeven. 

3.5 Vuursteen in een raai
Omdat er tijdens fase 1 op drie verschillende manieren vondsten zijn 
verzameld uit hetzelfde vak is het mogelijk om deze gegevens met elkaar te 
vergelijken. Een manier om dit te doen is door de data in raaien te bekijken. 
Het is dan bovendien mogelijk om te kijken hoe de vondstaantallen 
verlopen van de kern naar de periferie van de verschillende vindplaatsen en 
complexen. In de volgende paragraaf wordt dit geïllustreerd aan de hand van 
het vuursteen.  
Er zijn 2 raaien (raai 1 en 2) gedefinieerd die beide noordwest-zuidoost 
georiënteerd liggen (zie afb. 3.6). De eerste beslaat de putten 1, 3, 5 en 6 
en de tweede raai putten 2, 4 en 9. De vondstgegevens van alle vakken 
(gezeefd, handgeschaafd en machinaal geschaafd) binnen deze putten zijn 
bij de presentatie van de gegevens betrokken (afb. 3.7, 3.8, 3.9 en 3.10). 

3.5.1 Methode: Aantallen en gewichten in de raaien
De grafieken zijn gemaakt door de betreffende putten (waaruit de raai 
bestaat) in een lokaal grid te draaien (47 graden tegen de klok in). Over 
de gehele putbreedte zijn vervolgens de vondstaantallen per meter en 
verzamelwijze gesommeerd. Omdat de aantallen nogal sterk kunnen 
wisselen is er een ‘moving average’ uitgevoerd zodat de trendlijn minder 
gevoelig is voor verschillen in aantallen op een gedetailleerd niveau.6 Net als 
bij de gridinterpolaties is bij de verzamelwijze ‘zeven’ al het vuursteen voor 
dat vak opgeteld (inclusief het handgeschaafde materiaal). De vuurstenen 
die gevonden zijn met het handschaven worden dus twee keer in de 
grafieken weergegeven.

3.5.2 Resultaten
De grafieken van raai 1 laten een aantal duidelijke verhogingen van waarden 
zien. Op twee plaatsen (x = 15 en x =175) geven alle drie de verzamelwijzen 
een duidelijke waardeverhoging. Deze lijken samen te hangen met de 

6  De aantallen vondsten in de vakken zijn heel wisselend. Hierdoor is het moeilijk om de data op 
een goede manier weer te geven. Om toch in staat te zijn om een algemene trend te laten 
zien is er hier een moving average techniek gebruikt. In dit verband is moving average een 
techniek die voor iedere waarde in een kolom naburige celwaarden meeneemt en middelt 
om te komen tot een nieuwe waarde. In dit geval zijn aan weerszijde twee naburige waarden 
meegenomen en worden er dus 5 waarden gemiddeld.
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twee Trechterbeker complexen. De pieken liggen rond 40-60 stuks bij het 
zeven, rond de 8 tot 10 voor het handschaven en rond 8 tot 12 voor het 
machinaal schaven.7 Ook de breedte van de pieken komt goed overeen. Op 
andere plekken zijn de grafieken minder eenduidig. In het midden van raai 
1 (x=300) liggen de aantallen voor het zeven vrij hoog, terwijl de andere 
twee verzamelwijzen geen verhoging laten zien. Afbeelding 3.8 laat op deze 
plek zien dat het vooral gaat om vuurstenen met een laag gewicht, deze 
worden makkelijk gemist met de andere verzamelwijzen. In het zuidoosten 
van raai 1 geeft de grafiek van het machinaal schaven ook een aantal hoge 
pieken weer, deze zijn slechts in geringe mate terug te vinden in de andere 
grafieken. Hier een klein aantal relatief zware onbewerkte vuursteenknollen 
gevonden.

De grafieken van raai 2 geven aanzienlijk lagere waarden aan dan in raai 1. 
Dit kan een gevolg zijn van de minder goed bewaarde vondstlaag ter hoogte 
van de bronstijdnederzetting of doordat dat een eigenschap is van het type 
vindplaats dat doorkruist wordt. 
7  Dit zijn wel waarden die beïnvloed zijn door de moving average berekening.
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Grafiek van de aantallen vuursteen in raai 1 
(moving average).

Afb. 3.8 
Grafiek van de gewichten vuursteen in raai 1 
(moving average).
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In afbeelding 3.9 valt op dat de verzamelwijze ‘zeven’ als enige een 
duidelijke brede piek (x=200 tot 425) geeft die samen lijkt te vallen 
met de bronstijdnederzetting. De piek geeft een verhoging van 8 tot 
20 stukken vuursteen met daarbinnen twee locaties (x=325 en x=375) 
met lagere aantallen. De eerste verlaging ligt ongeveer op de plek van 
een huisplattegrond (huis 2). De grafiek laat ter hoogte van een ander 
huisplattegrond die doorkruist wordt door raai 2 (huis 10 op x=250) juist 
relatief hoge aantallen (n=15) gezeefd vuursteen zien. Mogelijk heeft er 
vuursteenbewerking plaatsgevonden in of rondom huis 10. Ondanks het 
uitvoeren van een moving average-berekening laat de grafiek van het zeven in 
afbeelding 3.10 een zeer onregelmatig beeld zien. 

3.5.3 Conclusie
Het op verschillende manieren van verzamelen van vondstmateriaal over 
een relatief groot gebied waarbinnen enkele vindplaatsen/complexen zijn 
aangetroffen, heeft ons de kans gegeven om de verzamelwijzen te evalueren. 
Dit is gedaan door gridinterpolaties te maken en door de data in profielen 
of raaien te zetten. Een nadeel van geïnterpoleerde kaarten op basis van 
aantallen en/of gewichten die geprojecteerd worden in het horizontale 
vlak, is dat men erg afhankelijk is van de kleurinstellingen. Bij het gebruik 
van raaien is dit niet het geval en is de begrenzing van een site te bepalen 
door naar de hoogte en de helling van de grafieken te kijken. Dit maakt 
het gebruik van raaien een handig hulpmiddel bij het begrenzen of het 
opsporen van vindplaatsen.

Als de grafieken gezien worden als een signaal dat gemeten kan worden om 
een archeologische vindplaats aan te treffen of te begrenzen, kan gesteld 
worden dat we bij dit project aan de hand van de drie verzamelmethoden 
in staat lijken te zijn om de omvang en plaats van de twee Trechterbeker-
complexen te signaleren. De vondstlaag is daar goed geconserveerd en 
bijna niet aangetast door erosie. Voor de bronstijdvindplaats ligt dit 
gecompliceerder. Hier liggen de aantallen aanzienlijk lager en levert alleen 
het zeven een significante verhoging van aantallen vuursteen. Wanneer 
alleen machinaal of handmatig geschaafd was, zou deze vindplaats niet 
duidelijk uit de interpolaties naar voren gekomen zijn. 
De grafieken van de zeefresultaten geven zoals te verwachten de meest 
exacte schatting van de totale vuursteenaantallen. Daar staat tegenover dat 
het zeven van de grond ook de meest kostbare manier van verzamelen is. 
In de praktijk blijkt het mogelijk om sommige vindplaatsen te begrenzen 
door middel van machinaal of handmatig schaven. De absolute aantallen 
zijn weliswaar uiteindelijk niet te vergelijken, maar relatief gezien is een 
vergelijking wel degelijk mogelijk. 
 
Vragen die nog resten betreffen onder andere wat er precies wordt gevonden 
bij het toepassen van de verschillende verzamelwijzen en de vraag of er door 
te zeven meer diagnostische vondsten worden gedaan dan bij de andere 
methoden. De volgende paragraaf zal op deze vragen ingaan.

3.6 Het vuursteen nader bekeken
Iedere verzamelwijze leidt tot een steekproef van alle in de bodem 
aanwezige vondsten. Bij het onderzoek Bedrijventerrein-Zuid is de 
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grond gezeefd over een 3 mm zeef en is nagenoeg alles kleiner dan deze 
maaswijdte stelselmatig verloren gegaan. Boven de 3 mm hebben we een 
goede indruk van de fragmentatiegrootteverdeling doordat de artefacten zijn 
gemeten door de vuursteenspecialisten, maar beneden de 3 mm zijn we 
afhankelijk van andere onderzoeken. Over het algemeen zijn de aantallen 
van de kleine stukken vuursteen verreweg in de meerderheid ten opzichte 
van de grote stukken vuursteen. Bij het onderzoek Ittersumerbroek-
West8 bleek na het zeven over een zeef met een maaswijdte van 1 mm 
dat 70 procent van het aantal vuursteen kleiner was dan 4 mm. Hoe de 
fragmentatie curve precies verloopt is afhankelijk van het type site, het soort 
vuursteen en de condities ten tijde van en na de depositie. In algemene zin 
kunnen we wel een verwachting opstellen van hoe de fragmentatie curve 
eruit moet zien (zie afb. 3.11). Bij het bekijken van de diagrammen in de 
volgende paragrafen moeten we ons bedenken dat een groot deel van de 
oorspronkelijke verzameling ontbreekt.

3.6.1 Methode
De opgraving heeft een totaal van ca. 14.000 stuks vuursteen opgeleverd. 
Een selectie van dit materiaal (de stukken met een lengte > 10 mm) is 
bekeken en ingevoerd in een specialistendatabase. Het aantal gemeten 
artefacten is 9.693. Van deze stukken zijn de lengte en breedte (in mm) 
bekend.9 Met dit soort informatie is het mogelijk om zgn. ‘size frequency 

distributions’ te maken. Hierbij wordt het aantal artefacten berekend dat 
binnen een klasse-indeling valt. Door de koppeling van de vuursteen-
database met de velddatabase is het verder mogelijk om de context en 
verzamelwijze mee te nemen in deze histogrammen.10 Binnen deze 
grafieken zijn de gegevens van handschaven niet opgeteld bij de gegevens 
van het zeven. In dit verband zijn namelijk de vakken niet meer zo 
interessant maar de wijze waarop een artefact verzameld is wel. 

3.6.2 Resultaten
In afbeelding 3.12 zijn ‘size frequency distributions’ voor de drie 
verzamelwijzen weergegeven. De drie verdelingen laten ieder een piek zien 
op een heel andere plek. Het machinaal schaven laat een piek zien rond de 
26 mm, het handschaven laat een piek zien tussen de 17 en 22 mm, het 
zeven heeft een piek rond 11 mm. ). De verdeling van het zeven levert een 
iets scheve verdeling op. De hoogste klasse die nog op de zeef is gevonden is 
48 mm. Er zijn dus nog heel grote stukken vuursteen op de zeef gevonden 
terwijl de gezeefde vakken eerst met de hand geschaafd zijn. Deze vrij grote 
stukken vuursteen zijn dus gemist met het schaven met de hand. Het zeven 
kan zo gezien worden als een controle op het handmatig schaven. 

Zowel het handmatig als het machinaal schaven leverden ook heel kleine 
stukken vuursteen op (tot 7 mm). Dit is in overeenstemming met de 
bevindingen bij Schipluiden.11 De reden dat er in de database artefacten zijn 
opgenomen met een afmeting kleiner dan  10 mm ligt mogelijk in het feit 
dat in enkele gevallen de breedte van een artefact groter was dan de lengte 

8  Groenewoudt 1994.
9  De gemeten lengte bij vuursteen is in een enkel geval niet de maximale dimensie van het 

artefact. Dit geldt met name voor afslagen en gebroken klingen. Binnen dit onderzoek is dit 
effect niet nader meegenomen.

10  In de grafieken zijn de vondstaantallen uit grondsporen niet meegerekend.
11  Wansleeben & Louwe Kooijmans 2006.
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(waarop de 10 mm-regel eigenlijk gebaseerd is).  De vorm van deze curve is 
natuurlijk gedeeltelijk beïnvloedt door de selectie van de vuursteenspecialis-
ten en hoe streng de norm van 10 mm als ondergrens is gehanteerd.

In de afbeelding 3.13 en 3.14 worden de kernen en werktuigen op dezelfde 
manier weergegeven als in afbeelding 3.12. Kernen en werktuigen zijn 
belangrijke elementen van een vuursteenverzameling en kunnen helpen 
om iets te zeggen over de aard en functie van een vindplaats. Het totaal 
aantal vondsten per verzamelwijze is aangegeven in de legenda. Hierbij 
moet worden vermeld dat het aantal vakken dat machinaal is geschaafd vele 
malen groter is dan het aantal handgeschaafde en gezeefde vakken.

Omdat kernen vaak vrij groot zijn worden ze vaak gevonden bij het 
machinaal schaven, 688 van de 1060 kernen zijn op deze manier gevonden. 
Pas als ze kleiner zijn dan ca. 25 mm zijn er meer kernen gevonden met 
zeven dan met machinaal schaven. Omdat de werktuigen gemiddeld kleiner 
zijn dan de kernen (zie tabel 3.1) liggen deze verhoudingen anders in 
afbeelding 3.14. Het aantal werktuigen gevonden met machinaal schaven 
(345 van de 817) is ongeveer gelijk aan het aantal gevonden met zeven 
(356 van de 817). Met handschaven zijn er 116 gevonden. Het zeven levert 
wederom een iets scheve verdeling op. Dit komt wederom doordat er met 
schaven dingen zijn gemist en er nog vrij grote objecten gevonden zijn met 
zeven.

3.6.3 Conclusies
In algemene zin laten de verdelingen het verwachte patroon zien. De 
grotere vuursteenartefacten worden voor een groot deel gevonden met het 
machinaal schaven en de kleinere met zeven. Het schaven met de hand ligt 
daar tussenin. 
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In paragraaf 3.4 is er de indruk ontstaan dat er met machinaal schaven 
aanzienlijk minder vuursteen werd gevonden. Hoewel de aantallen niet 
echt te vergelijken zijn omdat er in een groter gebied met de machine 
is geschaafd is het toch interessant om te zien dat het merendeel van de 
vuursteenkernen door deze verzamelwijze gevonden is. Dit kan direct in 
verband gebracht worden met de grootte van de objecten. We zien een 
vergelijkbaar resultaat bij de  werktuigen. Gemiddeld zijn de werktuigen 
kleiner dan de kernen en we mogen daarom verwachten dat er een relatief 
kleiner aantal bij het machinaal schaven wordt aangetroffen en een groter 
aantal bij het zeven, resulterend in een vergelijkbaar aantal bij beide 
methoden. Deze verwachting wordt door de resultaten bevestigd. Opvallend 
is hier dat de resultaten van het handmatig schaven relatief laag zijn, maar 
dit is mogelijk te verklaren als het gevolg van onzorgvuldig verzamelen 
tijdens het schaven omdat men wist dat het materiaal toch nog gezeefd zou 
worden. 

Totaal gezeefd handgeschaafd machinaal geschaafd

gemiddelde 15.0 22.2 27.3

mediaan 13.0 21.0 26.0

Kernen

gemiddelde 25.1 29.8 34.5

mediaan 25.0 29.0 33.0

Werktuigen gezeefd handgeschaafd machinaal geschaafd

gemiddelde 18.7 21.4 26.0

mediaan 18.0 20.5 25.0

Conclusies en aanbevelingen
In afbeelding 3.15 is modelmatig weergegeven welk deel van de totale 
verzameling aan vondsten waarschijnlijk is gemist (in rood weergegeven)  
per verzamelwijze binnen dit project. Dit model is gebaseerd op 
bevindingen van de projecten Hanzelijn, Schipluiden en het project 
Bedrijventerrein Hattemerbroek-Noord. 

Concluderend kunnen over de verschillende verzamelwijzen de volgende 
dingen worden geconstateerd:

Machinaal schaven

Schaven met de machine levert snel resultaat en levert een groot aandeel 
aan inhoudelijk belangrijke stukken zoals bijvoorbeeld kernen groter dan 25 
mm. Bij een intacte vondstlaag lijkt het mogelijk op basis van deze methode 
een vindplaats te begrenzen. 

Handmatig schaven

Ook deze methode leidt tot een relatief snelle verzamelwijze. De resultaten 
kunnen direct gebruikt worden bij het verloop van het verdere veldwerk. 
Deze methode heeft redelijk goede resultaten opgeleverd bij vindplaatsen 
met een intacte vondstlaag. Bij een niet intacte vondstlaag worden de 
gegevens uiteraard minder betrouwbaar.

Tabel 3.1 
Gemiddelde en mediaan grootte per verza-
melwijze (in mm) van het gehele vuursteenas-
semblage, de kernen en de werktuigen.
De waardes in deze tabel voor het zeven zijn 
sterk beïnvloed door de maaswijdte van de 
zeef van 3 mm én de selectie van de vuursteen 
specialisten met als ondergrens 10 mm.
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Zeven

Dit is de meest kostbare wijze van het verzamelen van vondsten. Het is 
tevens de meest objectieve methode.12 Ook is gebleken dat zeven resultaten 
oplevert die zowel een vindplaatsen met een intacte vondstlaag als één 
met een deels geërodeerde vondstlaag enigszins kan begrenzen. Binnen 
een vindplaats levert het zeven een hoge mate van detail op wat betreft de 
ruimtelijke verspreiding. Een groot nadeel van deze verzamelwijze is dat hij 
arbeidsintensief en daarom traag is. De resultaten zijn hierdoor moeilijker 
te gebruiken bij de planning van het verder uit te voeren veldwerk. De 
resultaten kunnen wel gezien worden als het meest accuraat en zij kunnen 
dienen als controle op de resultaten verkregen aan de hand van de andere 
twee methoden.

Dit hoofdstuk heeft geen uitsluitsel gegeven over welke verzamelmethode 
het beste is, maar hoopt een trend te zetten als het gaat om de controle op 
verzamelmethoden. Zo kan er een basis ontstaan waarmee onderbouwde 
beslissingen kunnen worden genomen over welke verzamelwijze in 
verschillende situaties het beste gebruikt kan worden. 

12  Binnen het onderhavige onderzoek is geen aandacht besteed aan de verschillen tussen 
personen wat betreft de nauwkeurigheid van het verzamelen van vondsten bij het hand-
matig schaven. Bij de opgraving Schipluiden is hier wel naar gekeken en daar zijn duidelijke 
aanwijzigingen dat er grote verschillen optreden tussen personen. 
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4. Sporen en Structuren

S. Knippenberg & T. Hamburg

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de sporen- en structurenanalyse 
behandeld. 
In totaal zijn er verspreid over de verschillende vindplaatsen meer dan 
4500 grondsporen gedocumenteerd. Verreweg het grootste deel daarvan 
is in vlak 2 – het sporenvlak  aangelegd op de overgang van de B- naar de 
B/C-horizont - opgetekend. Incidenteel zijn er sporen op een hoger niveau – 
veelal direct onder de A-horizont - waargenomen. Deze tekenden zich af als 
donkere vlekken in een roodbruin vlak. Het betroffen voor het merendeel 
weinig diep gefundeerde rijen van staaksporen. Deze sporen zijn ingemeten 
met de robotic Total Station (rTS) en selectief gecoupeerd om vast te stellen 
of ze op een dieper vlak nog zichtbaar zouden zijn. In veel gevallen bleek dit 
niet het geval te zijn.

Het centrale doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beter inzicht 
in de aard en variabiliteit van archeologische verschijnselen in relatie tot de 
ontwikkeling van het landschap. Om tot dit inzicht te komen zijn er bij de 
analyse van de sporen en structuren enkele specifieke vragen geformuleerd 
die als volgt kunnen worden samengevat:1

· Wat is de aard, ligging en datering van de sporen? 
· Hoe verhouden sporen uit eenzelfde periode zich tot elkaar en tot 

geassocieerde mobilia?
· Hoe zien de spoorcomplexen eruit en hoe dienen ze te worden 

geïnterpreteerd? 
· Waar bevinden de sporen en de mobilia uit de verschillende perioden 

zich ten opzichte van de landschappelijke eenheden? 
· Zijn bepaalde delen binnen het landschap bewust gekozen voor het 

uitvoeren van specifieke activiteiten en veranderen die keuzes met de 
tijd? 

· Hoe verhouden de resultaten zich tot vergelijkbare vindplaatsen in de 
regio?

Van de 4526 aangemerkte sporen bleken er 960 natuurlijk te zijn. Het 
betroffen in dit geval sporen van wortel- of diergangen, boomvallen, of 
(onregelmatige) inspoelingsvlekken van de bovenliggende bodem. Deze 
sporen hadden in coupe vaak zeer onregelmatige vormen met weinig 
duidelijke begrenzingen. Daarnaast bevonden zich onder deze groep een 
groot aantal zeer brede ondiepe sporen, die als depressies in het oude 
oppervlak geïnterpreteerd zijn.
De overige aangetroffen sporen zijn als antropogeen bestempeld. 
Deze sporen bezaten over het algemeen een regelmatige vorm, waren 
vaak duidelijk begrensd en hadden een vrij homogene vulling. Onder 
deze sporen is een grote variatie aan typen herkend. Het gaat om een 
verscheidenheid aan kuilen, haardkuilen, paalsporen en staaksporen. 
Het aantal greppels is laag, slechts één standgreppel is aangetroffen 
gelegen rondom een inhumatiegraf uit de Klokbekertijd. (Sub)recente en 

1  In paragraaf 1.5.1 van hfst. 1 zijn meer specifieke vragen geformuleerd.
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prehistorische perceleringsgreppels zijn nagenoeg afwezig. Tenslotte heeft 
de opgraving een drietal inhumatie- en twee crematiegraven aan het licht 
gebracht.

Paalsporen en staaksporen vormen de meest voorkomende groep aan 
sporen. Over het algemeen zijn sporen als paalsporen bestempeld wanneer 
ze een diameter kleiner dan 30 cm, rechte zijkanten en een regelmatige 
onderkant (puntig, vlak of bol) hebben. Het onderscheid tussen paalspoor 
en staakspoor is bij een diameter van 8-10 cm gelegd. Bij paalsporen is 
getracht een onderscheid te maken tussen het paalgat, een eventuele 
paalschaduw en de paalkuil. Een groot deel van de paalsporen kon aan 
verschillende structuren worden toegekend. In totaal zijn er 48 structuren 
benoemd. Het gaat om huisplattegronden, spiekers en andere bijgebouwen.

Staaksporen lagen veelal in duidelijke rijen, waarbij de sporen onderling 
op regelmatige afstand van elkaar lagen.2 Dit zijn de overblijfselen 
van hekwerken geweest. Binnen deze hekwerken zijn twee hoofdtypes 
onderscheiden:
1) Hekwerken bestaande uit individuele staken die naast elkaar liggen. Bij 

deze hekwerken is de onderlinge staakafstand relatief klein.
2) Hekwerken opgebouwd met behulp van staakparen, waarbij de staken 

binnen een paar slechts enkele centimeters van elkaar liggen. De afstand 
tussen de paren is over het algemeen een stuk groter dan die tussen 
individuele staken van het eerste hekwerktype. 

Kuilen vormen een belangrijke groep aan sporen binnen het opgegraven 
areaal. In het veld zijn sporen over het algemeen als kuil bestempeld 
wanneer hun diameter groter was dan 30 cm en hun diepte meer dan 
10 cm. Gelaagde vullingopbouw was vaak ook een criterium. Dit is 
een enigszins arbitraire afbakening en met name bij sporen met een 
kleine diameter lag het onderscheid tussen paalspoor en kuil soms zeer 
genuanceerd. Smalle kuilen onderscheiden zich van brede paalsporen door 
een verschil in vorm. De paalsporen hebben over het algemeen een rechte 
zijkant met een puntige of afgevlakte onderkant. Kuilen daarentegen zijn 
vaak boller en vertonen minder rechte zijdes.

In het veld is een onderscheid gemaakt tussen gewone kuilen, waterkuilen 
en haardkuilen. De eerste groep vormt een heterogene set sporen wat betreft 
vulling, vorm en omvang. Daarin is tijdens de analyse na afloop van het 
veldwerk een nader onderscheid gemaakt, dat besproken zal worden in de 
paragraaf over de bronstijdbewoning. 
Onder waterkuilen zijn enkele diepere kuilen gegroepeerd, waarvan de 
diepste delen altijd onder de grondwaterspiegel moet hebben gelegen. 
Binnen deze groep bestaat er wel enige variatie in vorm en omvang.
Haardkuilen vormen een zeer specifiek kuiltype. Het gaat hierbij om 
sporen waarvan de gehele vulling of in ieder geval het onderste deel zeer 
houtskool(stof)rijk is en daardoor donkergrijs tot zwart van kleur. Er kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen twee typen:
1) De kuil bestaat uit een houtskoolrijke en sterk gebioturbeerde vulling 

onderin. De bovenste vulling is zeer lastig te onderscheiden van het 

2  Dergelijke rijen van staaksporen zijn gedocumenteerd onder één spoornummer.
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omliggende gele zand of de bruine B-horizont. In het bodemprofiel 
zien deze kuilen eruit als vaag begrensde zwarte “wolken” in het gele 
zand. De insteek van de kuilen is veelal door latere bodemvorming niet 
meer waar te nemen. Deze kuilen dateren van voor of aan het begin 
van de podzolering en zijn dus relatief “oud”. Vergelijkbare kuilen 
zijn op meerdere plaatsen in Noord- en Midden-Nederland, maar ook 
in het naburig onderzochte Hanzelijntraject, aangetroffen.3 Uit de 
14C-dateringen is gebleken dat onderhavige kuilen in het mesolithicum 
gedateerd kunnen worden, met een zwaartepunt in het laat-mesolithi-
cum. 

2) De kuil bestaat uit een scherp begrensde houtskoolrijke vulling onderin. 
Bovenin zijn één of meerdere andere vullingen aanwezig, die vaak 
duidelijk te onderscheiden zijn van het omliggende gele zand. Gezien 
hun scherpere begrenzing worden deze kuilen jonger gedateerd. 
Sommige zijn in midden-bronstijdplattegronden aangetroffen en lijken 
een specifieke functie in de huizen te hebben vervuld. Anderen komen 
geïsoleerd voor en dateren veelal uit het laat-neolithicum.4 

Als laatste type sporen zijn er drie inhumatie- en twee crematiegraven 
te vermelden. De drie inhumatiegraven betroffen in twee gevallen een 
langwerpige kuil waarin op verschillende niveaus bijzondere vondsten zijn 
gedaan, waaronder complete bekers, barnstenen kralen en vuurstenen 
werktuigen. In beide kuilen was onderin nog vaag de contour van een 
lijksilhouet zichtbaar – met bij één hier en daar de overblijfselen van sterk 
verweerde botdelen. Bij deze laatste waren ook nog resten van een bijna 
vergane houten bekisting aanwezig. Het derde inhumatiegraf bestond uit 
een omvangrijkere kuil waar zich ook op verschillende niveaus bijgiften 
bevonden. Helaas bleek het bij dit spoor niet meer mogelijk om een 
lijksilhouet te herkennen. De twee crematiegraven bestonden uit kleinere 
kuiltjes, waarin bij één een Veluwse klokbeker was bijgezet. Het andere graf 
was bijgiftloos. 

In de hierop volgende paragrafen worden allereerst de verschillende 
vindplaatsen, complexen en concentraties besproken, gevolgd door een 
beschrijving van de grondsporen per vindplaats en complex en per periode. 

4.2 Vindplaatsen, complexen en concentraties
De sporen en vondsten vertonen een duidelijke discontinue spreiding 
binnen de opgegraven arealen. Op basis van deze spreiding en hun aard 
zijn er vindplaatsen, complexen en concentraties gedefinieerd. Hierbij 
zijn dezelfde criteria gebruikt als bij het archeologisch onderzoek binnen 
het Hanzelijntracé.5 Er is een hoofdindeling gemaakt in vijf grotere 
vindplaatsen, waarbinnen zich weer meerdere complexen en vondst-
concentraties bevinden. Daarnaast zijn er nog eens negen kleinere 
vindplaatsen benoemd die uit één enkel geïsoleerd complex dan wel uit een 
enkele vondstconcentratie bestaan. De eenheden vindplaats, complex en 
concentratie zijn als volgt gedefinieerd:

3  Groenendijk 1989; Knippenberg & Hamburg 2010; Niekus 2006; Peeters & Niekus 2005; Verlinde 
& Newell 2006.

4  Zie bijv. Knippenberg & Hamburg 2010.
5  Zie Wansleeben et al. 2011.
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· Complex: in ruimte en tijd gescheiden archeologische eenheden (kan om 
zowel sporen (bijv. mesolithisch haardkuilencomplex), als vondsten (bijv. 
mesolithisch vuursteencomplex) gaan).

· Concentratie: in ruimte (niet persé in tijd) gescheiden verhoogde 
dichtheid aan archeologische eenheden (in dit onderzoek gaat het vrijwel 
altijd om vondstconcentraties).6 

· Vindplaats: in ruimte gescheiden archeologische eenheden (niet persé 
in tijd). Een vindplaats kan uit meerdere concentraties en/of complexen 
bestaan.

De 14 vindplaatsen staan aangegeven op het kaartje van afbeelding 4.1 en 
4.2. Alvorens met de bespreking van de sporen en structuren aan te vangen 
passeren voor een beter begrip eerst kort de verschillende vindplaatsen met 
hun geassocieerde complexen en vondstconcentraties de revue.

Vindplaats 1
Deze vindplaats omvat een klein areaal in het westen van het onderzochte 
terrein bestaande uit drie complexen. Het voornaamste complex (nummer 1) 
wordt ingenomen door een kleine nederzetting uit de late Trechterbekertijd. 

6  Een concentratie onderscheidt zich van een vondstcomplex doordat de aangetroffen vond-
sten meerdere periodes vertegenwoordigen en ruimtelijk niet van elkaar te scheiden zijn 
(palimpsest), of doordat zij onderdeel uitmaakt van een veel groter complex, in het geval van 
bijvoorbeeld een verhoogde vondstdichtheid op een huisplaats in een veel omvangrijkere 
nederzetting. 
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Een verdichting aan grondsporen afgedekt door een goed geconserveerde 
vondstlaag met grote aantallen vuursteen en aardewerk vormen de 
opmerkelijkste elementen van dit complex. Enkele AMS-dateringen 
onderbouwen de toewijzing aan de late Trechterbekercultuur.7 
Het tweede complex (nr. 14) bestaat uit twee mesolithische haardkuilen en 
enkele geassocieerde vuursteenvondsten. Eén van de haardkuilen is op basis 
van een AMS-datering in het midden-mesolithicum gedateerd. Op basis van 
het houtskoolspectrum uit de vulling dateert een kuil met een lichte vulling 
(nr. 51) waarschijnlijk uit dezelfde periode. Het vierde complex (nr. 50) wordt 
gevormd door een geïsoleerd liggende waterkuil, die gedurende de midden-
bronstijd is gebruikt.

Vindplaats 2
Deze vindplaats behelst een klein areaal in het noordwesten van het 
onderzochte plangebied, slechts bestaande uit een vondstconcentratie uit 
de midden-/laat- neolithische Trechterbekercultuur, de bronstijd en enkele 
mesolithische artefacten. Er is een klein aantal nederzettingssporen in 
associatie met deze vondsten aangetroffen. Tevens bevinden zich binnen deze 
vindplaats meerdere stakenrijen behorende tot de bronstijd-perceelinrichting.

7  Nadere bespreking van de AMS dateringen is te vinden in de verschillende sporen paragrafen. 

47

7

24 46

42

19

40

44
9

20

33

10

7

42

10

12

15

16

18

27

28

29
34

35

36

37

32

31

39

41

38

43

25

49

51

14

50

Vindplaatsen
Complexen / concentraties

100m0

Vindplaats 3

Vindplaats 1

Legenda

8

Afbeelding 4.2 
De aanwezige complexen 
en concentraties binnen 
vindplaatsen 1 en 3. 



104 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

Vindplaats 3
Deze vindplaats beslaat een omvangrijk areaal in het centrale deel van het 
onderzochte terrein en bestaat uit een reeks complexen en vondstconcen-
traties. De omvang van deze vindplaats wordt bepaald door een uitgestrekt 
nederzettingsterrein uit de midden-bronstijd met een uitloper in de 
late bronstijd (complex 3), dat samen met de Trechterbekernederzetting 
(complex 1) van vindplaats 1 de centrale onderzoekseenheid vormde van de 
opgraving gedurende de 2e fase. Binnen de bronstijdnederzetting zijn 23 
huisplattegronden, een reeks bijgebouwen en verscheidene kuilenclusters 
aangetroffen. Duidelijk ruimtelijk geassocieerd met de huisplattegronden 
zijn in enkele gevallen vondstverdichtingen herkend, die het “afval” op de 
huisplaatsen vertegenwoordigen. Het gaat om negen concentraties met de 
nummers 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 41 en 42. Daarnaast is een vondstconcen-
tratie herkend nabij een bronstijd-kuilencluster (nummer 29). 
De stakenrijen die buiten de nederzetting liggen en waarschijnlijk voor een 
groot deel geassocieerd dienen te worden met deze bronstijdnederzetting 
zijn onder een apart complexnummer (nummer 13) gegroepeerd. Gezien het 
off-site karakter van deze rijen zijn ze niet binnen een vindplaats ingedeeld.
Te midden van deze omvangrijke bronstijdnederzetting zijn een reeks 
kleine complexen en concentraties gedefinieerd, die alle uit een oudere 
dan wel jongere periode stammen. Het meest in het oog springend 
zijn vier kleine, verspreid liggende mesolithische haardkuilcom-
plexen (nummers 15, 16, 18, en 20) en vier laatneolithische graven 
(complexnummers 8, 9, 10 en 44). Daarnaast liggen er twee geïsoleerde 
haardkuilen uit de Klokbekerperiode (complexnummers 12 en 47), een 
waterkuil met daaromheen enkele, verspreid liggende sporen uit de 
vroege bronstijd (complex 49), een geïsoleerde kuil met Hilversum- en 
Wikkeldraadaardewerk (complex 46) en een kleine kuil met paleolithisch/
mesolithisch vuursteen- en natuursteenmateriaal (complex 24), eveneens 
binnen het areaal van de nederzetting. Voorts overlapt in het noorden een 
verspreid liggend cluster vondstloze kuilen van mogelijk latere datum de 
bronstijdnederzetting (complex 7). Tenslotte zijn er zeven vondstconcentra-
ties herkend, die naast bronstijd- ook ouder materiaal bevatten (nummers 
25, 33, 34, 37, 39, 40 en 43). 
 
Vindplaats 4
Deze vindplaats bestaat uit een niet nader te bepalen areaal in het uiterste 
oosten van het plangebied, waar een duidelijke verdichting aan neder-
zettingssporen is aangetroffen. Binnen het onderzochte deel van deze 
vindplaats zijn geen aparte complexen gedefinieerd. De afwezigheid van 
vondstmateriaal in de sporen zowel als in de afdekkende bovenlaag liet een 
nadere onderverdeling niet toe. 
Eén AMS-datering van een monster uit een paalspoor (S10.86) plaatst 
deze vindplaats in ieder geval in de midden-bronstijd-A. Aangezien deze 
vindplaats slechts gedeeltelijk in het plangebied ligt en de tijd en middelen 
het niet toe lieten alle vindplaatsen even nauwkeurig te onderzoeken, is 
besloten in deze zone verder geen opgravingen uit te voeren tijdens de 2e 
fase. 
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Vindplaats 5
Deze vindplaats bestaat uit een niet nader te bepalen areaal in het 
zuidoosten van het plangebied, waar een verdichting aan nederzettings-
sporen is aangetroffen. Mogelijk maken deze nederzettingssporen deels 
onderdeel uit van dezelfde vindplaats als de hierboven beschreven vindplaats 
4. Aangezien deze vindplaats zich grotendeels buiten het plangebied bevindt 
is ook voor deze vindplaats besloten om gedurende de 2e fase geen nader 
onderzoek te verrichten. 
De meeste sporen kunnen bij een gebrek aan geassocieerd of ingesloten 
vondstmateriaal niet gedateerd worden en zijn gegroepeerd onder complex 
5. Eén AMS-datering plaatst een haardkuil (S9.135) binnen dit areaal in 
de Klokbekertijd. Waarschijnlijk gaat het hierbij net als bij de andere 
haardkuilen uit diezelfde periode8 om een geïsoleerd spoor en dienen de 
andere aangetroffen grondsporen binnen vindplaats 5 hiermee niet in 
verband gebracht te worden. Daarom heeft dit specifieke spoor een apart 
complexnummer (nummer 48) gekregen.

Vindplaats 6
Deze vindplaats betreft een geïsoleerd aangetroffen, middeleeuwse kuil 
(S19.1), gelegen in het westelijk deel van het plangebied. Deze locatie is 
alleen gedurende de 1e fase onderzocht, waarbij de put is uitgebreid om de 
kuil in zijn geheel bloot te leggen. Buiten deze kuil zijn er in de zeer directe 
nabijheid geen verdere, middeleeuwse resten aangetroffen. Wel liggen er 
enkele greppels in dit deel van het plangebied, die mogelijk gelijktijdig met 
deze kuil gedateerd kunnen worden.

Vindplaats 7 
Deze vindplaats betreft een geïsoleerd crematiegraf (S16.5), gelegen in het 
noordwesten van het plangebied. Een 14C-AMS-datering plaatst dit spoor op 
de overgang van de Klokbekertijd naar de vroege bronstijd. 

Vindplaats 8 
Deze vindplaats betreft een geïsoleerd cluster van vier mesolithische 
haardkuilen, gelegen in het centrale deel van het plangebied. Aangezien de 
locatie maar beperkt is blootgelegd, kan niet uitgesloten worden dat er meer 
dan vier haardkuilen onderdeel hebben uitgemaakt van het cluster. Een van 
de kuilen is op basis van een 14C-AMS-datering in het laat-mesolithicum 
gedateerd.

Vindplaats 9
Deze vindplaats betreft een geïsoleerde haardkuil (S9.118), gelegen in 
het centrale deel van het plangebied, ten zuidoosten van en net buiten 
vindplaats 3. Deze haardkuil is in het mesolithicum gedateerd op basis van 
zijn vorm en vage begrenzing - kenmerkende elementen voor haardkuilen 
uit deze periode. Het kan niet uitgesloten worden dat er meerdere 
haardkuilen in de buurt lagen, aangezien het betreffende exemplaar op de 
rand van de opgravingsput ligt.

8  Te weten complexen 12 en 47 in vindplaats 3, zie paragraaf over het laat-neolithicum. Zie ook 
Knippenberg & Hamburg 2010 voor een vergelijkbaar exemplaar binnen het Hanzelijntracé.
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Vindplaats 10
Deze vindplaats betreft een geïsoleerde aangetroffen haardkuil (S6.133), 
gelegen in het zuidelijk deel van het plangebied. Deze haardkuil is in 
het mesolithicum gedateerd op basis van zijn vorm en vage begrenzing - 
kenmerkende elementen voor haardkuilen uit deze periode.

Vindplaats 11
Deze vindplaats betreft een geïsoleerde aangetroffen haardkuil (S6.145), 
gelegen in het zuidelijk deel van het plangebied. Op basis van een 14C-AMS-
datering is deze kuil in het vroeg-mesolithicum geplaatst.

Vindplaats 12 
Deze vindplaats betreft een dunne vondstspreiding, gelegen in het 
noordwestelijk deel van het plangebied tussen vindplaatsen 1 en 2. 
Met het materiaal zijn geen duidelijke grondsporen geassocieerd. Op 
basis van kenmerken van het aardewerk en natuursteen kan het meeste 
materiaal in het neolithicum gedateerd worden, waarschijnlijk in de 
Trechterbekerperiode. Gedurende de 2e fase is op deze locatie geen 
aanvullend opgravingswerk verricht.
 
Vindplaats 13 
Deze vindplaats betreft eveneens een dunne vondstspreiding, gelegen in 
het westelijk deel van het plangebied, net buiten vindplaats 3. Ook met 
dit materiaal zijn geen duidelijke grondsporen geassocieerd. Op basis van 
kenmerken van het aardewerk dateert het materiaal uit het neolithicum en 
mogelijk ook uit de bronstijd. Gedurende de 2e fase is op deze locatie geen 
aanvullend opgravingswerk verricht.

Vindplaats 14 
Deze vindplaats betreft een dunne spreiding vuursteen en natuursteen, 
gelegen in het oostelijk deel van het plangebied, ten noorden van vindplaats 
4. Ook met dit materiaal zijn geen duidelijke grondsporen geassocieerd. 
Onder het materiaal bevinden zich geen typologisch dateerbare artefacten. 
Gezien het ontbreken van aardewerk, betreft het mogelijk materiaal uit 
paleo- dan wel mesolithicum. 

4.3 Paleolithicum en mesolithicum

4.3.1 Inleiding
Sporen uit het paleo- en mesolithicum zijn gering in aantal en zijn zeer 
verspreid over het plangebied aangetroffen. De meeste sporen dateren 
uit het mesolithicum, maar onder deze sporen bevinden zich er enkele 
waarvan de datering niet zeker is. Uit het paleolithicum stamt mogelijk 
maar één spoor. Ook hiervan is de datering onzeker en deze zou ook in het 
mesolithicum kunnen uitvallen. 
 
4.3.2 Een paleolithisch/mesolithische kuil (S33.14 - complex 24)
Er is een kuil binnen vindplaats 3 aangetroffen met in de vulling een 
relatief grote hoeveelheid vuursteen (N = 43) en twee natuurstenen (afb. 
4.3). Op basis van het voorkomen van een eindschrabber is dit kuiltje in 
eerste instantie in het laat-paleolithicum gedateerd. Het voorkomen van een 
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platte, zandstenen kei gebruikt als ligger om plantaardig materiaal mee te 
vermalen maakt deze datering minder aannemelijk en lijkt eerder een latere 
mesolithische datering te suggereren.
Dat het om een oud spoor zou gaan werd in het veld al vermoed op basis 
van de zeer lichte vulling ervan die nauwelijks te onderscheiden was van 
het lichtgeel gekleurde moedermateriaal. Het kuiltje had in bovenaanzicht 
een ronde vorm met een diameter van 90 cm. In coupe werd de kuil naar 
beneden toe smaller met een enigszins platte bodem. De diepte van de kuil 
bedroeg 45 cm, vanaf het sporenvlak gerekend. Gezien het vele vuursteen 
dat in het kuiltje is aangetroffen en met name op de bodem, betreft het 
in dit geval waarschijnlijk een antropogeen gegraven kuil en gaat het niet 
om door bioturbatie getransporteerd materiaal.In de directe nabijheid van 
de kuil is verder geen geassocieerd vondstmateriaal aangetroffen. Bij het 
meeste van dit paleolithische, dan wel mesolithische vondstmateriaal gaat 
het om geïsoleerde vondsten, die sterk verspreid binnen vindplaats 3 liggen.

4.3.3 Mesolithische haardkuilen
Er zijn 15 sporen aangetroffen die met redelijke mate van zekerheid in het 
mesolithicum gedateerd kunnen worden (afb. 4.4 en 4.5). In alle gevallen 
betreft het haardkuilen, in sommige onderzoeken ook wel brandkuilen 
of kuilhaarden genoemd. Dit kuiltype is het meest veelvoorkomende 
type uit het mesolithicum in Noord-Nederland.9 Bij de opgraving binnen 
het nabij gelegen tracé van de Hanzelijn zijn meer dan 400 dergelijke 
haardkuilen aangetroffen.10 Chemisch onderzoek van het houtskool en 
van grondmonsters uit deze kuilen, alsmede een uitvoerige analyse van 
het houtskool heeft aanwijzingen opgeleverd dat deze kuilen gebruikt zijn 
voor het winnen van teer.11 Voorts heeft een ruimtelijke analyse en een 
gedetailleerde bestudering van een groot aantal dateringen uitgewezen 
dat de locaties waar de kuilen zijn aangetroffen als special activity-sites 
geïnterpreteerd moeten worden en dat deze over lange periodes 
herhaaldelijk bezocht zijn. Tevens is aannemelijk gemaakt dat gedurende 
dergelijke bezoeken steeds maar één of hooguit enkele kuilen zijn gegraven.

9  Groenendijk 1989; Hamburg et al. 2001; Hermsen 2006; Niekus 2006; Verlinde & Newell 2006. 
10  Knippenberg & Hamburg 2011.
11  Zie verschillende hoofdstukken in Lohof, Hamburg & Flamman 2011.

Afbeelding 4.3 
Mogelijk laat-paleolithische of mesolithische 
kuil (S33.14 – complex 24).
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De hier gepresenteerde haardkuilen vertonen in zeven van de vijftien 
gevallen de voor dit spoortype kenmerkende karakteristieken: een zeer 
donkere, vrijwel zwarte, sterk gebioturbeerde, houtskoolrijke, onderste 
vulling, die naar boven toe een stuk lichter wordt en in sommige gevallen 
zelfs niet meer te onderscheiden is van het omliggende natuurlijke 
dekzand.12 
Zes van de vijftien kuilen bezitten een lichtere vulling, maar zijn wat de 
andere kenmerken betreft hetzelfde. De twee overige hebben eveneens een 
lichte vulling, maar zijn wat betreft vorm en/of begrenzing iets anders. 
Bij deze twee laatste bestond er dan ook in het veld enige twijfel om ze als 
mesolithische haardkuil te typeren. 
Net als bij haardkuilen van andere vindplaatsen zijn de haardkuilen van het 
huidige onderzoek, op het houtskool na, nagenoeg vondstloos. 
Een vergelijking tussen de spreiding van het mesolithisch gedateerd 
vuursteen inclusief alle klingen toont aan dat deze niet dezelfde is als de 
verspreiding van de haardkuilen (vergelijk afb. 4.4 en 4.6). Slechts in de 
buurt van twee naast elkaar liggende haardkuilen (S47.10 en 18) is enige 
mesolithisch vuursteen aangetroffen. Bij de overige haardkuilen is geen 
12  Dit laatste kenmerk kon niet voor alle kuilen vastgesteld worden.
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De ligging van de mesolithische haardkuilen.
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mesolithisch gedateerd materiaal gevonden. Een vergelijking met de totale 
verspreiding van het vuursteen wordt bemoeilijkt door het palimpsest-
karakter van veel van de locaties waar haardkuilen zijn aangetroffen. Echter 
op plaatsen waar dit niet het geval is en de haardkuilen relatief geïsoleerd 
liggen, kan ook worden vastgesteld dat er geen, tot nauwelijks enig 
geassocieerd vondstmateriaal is aangetroffen. 

Van de bovenste, globaal onderscheiden twee groepen – de donkere en de 
iets lichtere kuilen – zijn er respectievelijk één en twee exemplaren met 
behulp van de AMS-methode gedateerd. Alle drie de dateringen vallen in 
het mesolithicum (tabel 4.1). Ze lopen echter sterk uiteen. De oudste kuil 
(S6.145), geïsoleerd gelegen in het zuidelijk deel van het plangebied, valt 
met een gekalibreerde range van 8200 – 7650 cal BC in het vroeg-mesoli-
thicum. De middenmesolithische datering met een gekalibreerde range van 
7040 – 6690 cal BC, komt uit een kuil (S14.8) binnen een klein complex, 
gelegen in het centrale deel van het plangebied tussen vindplaats 1 en 3. De 
jongste datering is met een range van 6420 – 6240 cal BC te plaatsen in het 
laat-mesolithicum en is afkomstig uit een haardkuil (S46.18) aangetroffen 
in het westelijk deel van het plangebied tussen de Trechterbeker-
nederzettingssporen van vindplaats 1. Vergelijken we de drie gedateerde 
kuilen onderling, dan gaat het bij de oudste om een kuil met een relatief 
lichte vulling. Dit geldt ook voor de jongste van de drie. De middelste heeft 
een typische, donkere vulling.

Afbeelding 4.5 
Selectie van mesolithische haardkuilen 
(S6.145 – vindplaats 11; S6.133 – vindplaats 
10; S14.2 – vindplaats 8; S14.5 – vindplaats 8; 
S30.57 - complex 19; S47.18 – complex 15).
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Afbeelding 4.6 
De verspreiding van het paleolithisch en meso-
lithisch typologisch gedateerd vuursteen en de 
verspreiding van mogelijk mesolithisch mate-
riaal in de vorm van klingen en klingkernen. 
NB: het meeste klingmateriaal in vindplaats 1 is 
waarschijnlijk aan de Trechterbekerperiode toe 
te schrijven.

put spoor type vondstnr complex Dateringnr (GrA) BP +/- max 95% cal BC min 95% cal BC Periode

46 18 HAM 6488 14 GrA-41632 7460 40 6420 6240 laat-meso

14 8 HAM 3456 17 GrA-41691 7945 40 7040 6690 midden-meso

6 145 HAM 2089 23 GrA-41690 8785 45 8200 7650 vroeg-meso

Tabel 4.1 
De gedateerde monsters uit de mesolithische 
haardkuilen met hun contextinformatie en 14C 
en gekalibreerde ouderdom.
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Op basis van de ruimtelijke spreiding zijn de haardkuilen binnen het 
reeds aangehaalde onderzoek van het Hanzelijn-tracé in de vier volgende 
clustertypen13 ingedeeld: 

a) Sterk geclusterde, relatief omvangrijke spreidingen aan kuilen 
(Nkuilen>10). Dergelijke clusters zijn veelal gedurende een middellange 
periode bezocht (ca. 100 jaar). Er zijn echter uitzonderingen bestaande 
uit zeer omvangrijke clusters, die gedurende een zeer lange periode zijn 
bezocht (>1000 jr)

b) Weinig geclusterde, relatief omvangrijke spreidingen aan kuilen. 
Dergelijke clusters hebben een zeer grote omvang en zijn vaak 
gedurende een zeer lange periode bezocht, oplopend tot meer dan 1000 
jaar.

c) Kleine, geclusterde spreidingen aan kuilen (Nkuilen<7). Deze clusters 
zijn gevormd door herhaaldelijk bezoek over zowel een korte periode als 
lange periode.

d) Individuele kuilen, die gedurende een eenmalig bezoek zijn gegraven.

Het aantal mesolithische haardkuilen vormt een schril contrast met de 
meer dan 400 kuilen die binnen het Hanzelijn-tracé over een vergelijkbaar 
areaal zijn aangetroffen. Wat de clustering van de onderhavige kuilen betreft 
kan gesteld worden dat ze verspreid over het plangebied zijn aangetroffen. 
In zeven gevallen gaat het om individuele losliggende kuilen (clustertype 
d), slechts in twee gevallen (complex 15 en 17) om type c. Complex 17 is 
waarschijnlijk maar gedeeltelijk opgegraven en de kans is groot dat het 
cluster groter is geweest. Net als bij de clusters van de Hanzelijn het geval 
is, oversnijden de individuele kuilen elkaar niet. 

De meeste complexen bevinden zich op de dekzandrug, slechts twee (nrs. 10 
en 11) zijn binnen de grindrijke perifluvioglaciale afzettingen in het zuidelijk 
deel van het onderzochte terrein aangetroffen. Dit verschil is vermoedelijk 
enigszins vertekenend daar de grootste oppervlaktes binnen het dekzanddeel 
zijn onderzocht. 

Overige mogelijk mesolithische sporen
Naast de haardkuilen zijn er her en der verspreid enkele vaag begrensde 
kuilen aangetroffen die mogelijk uit het mesolithicum dateren (afb. 4.7 en 
4.8). Van de meeste sporen is dit niet met zekerheid te zeggen, aangezien 
er geen 14C-AMS-analyses zijn uitgevoerd en ze geen typologisch dateerbare 
artefacten hebben opgeleverd. Het gaat in totaal om 20 kuilen die het 
predicaat “mogelijk mesolithisch” verdienen (tabel 4.2). Het zijn veelal licht 
gekleurde, zeer vaag begrensde en sterk gebioturbeerde sporen. De tint 
lichtgrijs overheerst. Gezien de aard van hun begrenzing komen ze sterk 
met de haardkuilen uit deze periode overeen. Ze variëren sterk in omvang 
en diepte.
Daarnaast vertonen de meeste wat betreft ruimtelijke spreiding geen 
relatie met de haardkuilen of met het mesolithisch-gedateerde vuursteen. 
Uitzondering daarop vormt een viertal kuilen, dat in put 15 en 47 is 
aangetroffen en relatief dicht in de buurt van een haardkuil ligt. Ook is daar 
enig mesolithisch vuursteen aangetroffen, dat mogelijk met al deze sporen 

13  Een cluster komt overeen met een complex.

putnr spoornr

4 21

9 89

11 44

15 81

15 91

15 129

16 11

16 13

24 117

26 24

32 52

36 42

39 12

47 209

48 14

53 55

53 88

55 41

55 58

67 21

Tabel 4.2 
Overzicht mogelijk 
mesolithische kuilen. 
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geassocieerd kan worden. Een tweede ruimtelijke associatie wordt gevormd 
door een kuil en haardkuil in put 9, die op ongeveer 7 meter van elkaar 
gelegen zijn. Daar ontbreekt echter het vondstmateriaal. Bij twee enigszins 
uit elkaar gelegen kuilen in put 4 en 21 is er wel, in zeer kleine aantallen, 
materiaal aangetroffen. 
Slechts één kuil (S26.24) heeft vondsten (vuursteen) opgeleverd die 
mogelijk in het mesolithicum gedateerd kunnen worden (zie voor 
beschrijving hoofdstuk 7 § 7.3.2).

Discussie
De mogelijke aanwezigheid van een kuil uit het laat-paleolithicum is 
opmerkelijk. Vaak zijn haarden de enige paleolithische grondsporen die 
worden aangetroffen.14 Helaas bestaat er enige onzekerheid omtrent 
de datering. In ieder geval gaat het om een kuil waarin vuursteen en 
natuursteen zijn gedeponeerd. Dit materiaal wijst erop dat in de directe 
nabijheid vuursteen is bewerkt. De gebruikssporen op de artefacten tonen 
aan dat er zowel huid is bewerkt als plantaardig materiaal is verwerkt.15 Dit 

14  Stapert 2005. 
15  Zie hoofdstuk 7 Vuursteen en hoofdstuk 8 Natuursteen.
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Ligging van mogelijke mesolithische kuilen.
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Afbeelding 4.8 
Enkele mogelijke mesolitische kuilen in 
coupe.
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samen voorkomen van huishoudelijke taken houdt de mogelijkheid open 
dat er op deze locatie een klein kampement was opgeslagen. 

Anders dan vooraf verwacht werd, is het aantal aangetroffen haardkuilen 
uit het mesolithicum gering gebleven. Op hemelsbreed op ongeveer één 
kilometer van het plangebied bevindt zich het archeologische onderzochte 
Hanzelijn-tracé waar in een vergelijkbaar areaal een veelvoud aan 
mesolithische haardkuilen is aangetroffen.16 Deze nabije ligging van beide 
onderzochte arealen rechtvaardigt een nadere vergelijking, waarbij getracht 
moet worden overeenkomsten en verschillen nader te duiden. 
De haardkuilen van beide projecten vertonen wat betreft de volgende 
aspecten sterke overeenkomsten: 
- In alle gevallen bezitten de kuilen vage tot sterk gebioturbeerde 

begrenzingen. 
- De kuilen zijn, op houtskool na, vrijwel vondstloos.
- De kuilen oversnijden elkaar niet tot nauwelijks.
- De houtskoolspectra zijn gelijk, waarbij den de boventoon voert in de 

oudere kuilen en eik in de jongere. 

De voornaamste verschillen (voor Bedrijventerrein-Zuid) zijn:
- Het geringe aantal aangetroffen haardkuilen binnen het.
- Het ontbreken van omvangrijke clusters (type a en b). 
- Het hoge percentage kuilen met een relatief lichte vulling. 
- De grotere tijdspanne waarbinnen de weinige kuilen zijn aangelegd, 

lopend van ver in het vroeg-mesolithicum tot het begin van het laat-
mesolithicum. 

De bevindingen van het onderhavige onderzoek geven geen aanleiding 
om de functionele interpretatie van dit type kuil als teerextractie kuil 
te herzien. Ook in dit onderzoek zijn aanwijzingen, zij het indirect, 
aangetroffen voor teerextractie, in de vorm van de aanwezigheid van 
verglaasde stukjes houtskool. Tevens zijn de houtskoolspectra zeer gelijk. 
Daarnaast onderbouwen de vele geïsoleerd voorkomende kuilen zonder veel 
geassocieerd vondstmateriaal of andere sporen het idee van special activity-
sites. 
De voornaamste verschillen zijn terug te voeren op de frequentie waarmee 
beide gebieden zijn bezocht, uitgedrukt in het aantal haardkuilen. Binnen 
het onderhavige gebied zijn geen omvangrijke langdurig bezochte clusters 
aangetroffen. Alle clusters zijn klein tot zeer klein, waarbij aangenomen 
kan worden dat ze gedurende één of enkele bezoeken zijn gevormd. De 
verklaring voor dit verschil dient waarschijnlijk toegeschreven te worden 
aan de verschillende, landschappelijke ligging van beide terreinen. De 
Hanzelijn-haardkuilen liggen binnen een landschappelijke overgangszone, 
van een open riviervlakte in het noordoosten naar een bebost dekzandgebied 
in het zuidwesten. Binnen deze zone was enerzijds hout makkelijk 
voorradig en anderzijds zullen er ook open plekken aanwezig zijn geweest 
waar de haardkuilen makkelijk gegraven konden worden. Daarnaast 
bood deze zone het voordeel dat men een strategisch overzicht had over 
de riviervlakte. Buiten dit strategische voordeel, zal het winnen van teer 
in de nabijheid van waterwegen ook een praktisch nut gediend hebben, 
bijvoorbeeld voor het gebruik van teer bij de reparatie van kano’s. 

16  Knippenberg & Hamburg 2011.
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Het onderhavige plangebied ligt daarentegen meer in het relatief hoger 
gelegen beboste dekzandlandschap op grotere afstand van waterwegen. 
Dergelijke gebieden zullen minder frequent bezocht zijn, door de beperktere 
mogelijkheden die ze boden voor jacht enerzijds en het makkelijk graven 
van kuilen anderzijds.
Deze uiteenzetting verklaart echter niet waarom juist de oudste kuil in 
Bedrijventerrein-Zuid is aangetroffen. Ondanks de honderden aangetroffen 
haardkuilen in het Hanzelijn-tracé is er niet één, die uit het vroeg-meso-
lithicum dateert. Het is mogelijk dat dit verschil te maken heeft met een 
verandering in exploitatie binnen de mesolithische periode, waarbij men 
gedurende het midden- en laat-mesolithicum meer de nadruk ging leggen 
op het exploiteren van de fluviatiele gebieden, terwijl men in het vroeg-
mesolithicum de uitgestrekte dekzandlandschappen nog voornamelijk 
exploiteerde. 

Naast het graven van haardkuilen hebben de mesolithische bezoekers van 
het gebied ook enkele andere kuilen gegraven. De precieze functie van 
deze kuilen blijft vooralsnog onduidelijk. Hun grote variatie in omvang 
suggereert dat het niet om een specifiek kuiltype met een bepaalde functie 
gaat, maar eerder om kuilen met verschillende functies. Anders dan 
bijvoorbeeld in het Hanzelijn-tracé hebben ze geen vondsten opgeleverd 
en lijken er ook nauwelijks vondsten mee geassocieerd te zijn.17 Ook de 
haardkuilen houden geen verband met deze kuilen daar ze in hoofdzaak op 
andere plaatsen liggen, enkele uitzonderingen daargelaten. We tasten dan 
ook in het duister omtrent de activiteiten, die er precies met deze kuilen zijn 
geassocieerd.

4.4 Midden-neolithicum

4.4.1 Inleiding
Binnen de neolithische context zijn alleen sporen en vondsten aangetroffen 
die tot het midden- en laat-neolithicum gerekend kunnen worden. 
Archeologische sporen uit het vroeg-neolithicum ontbreken. Een bekend 
gegeven voor deze periode is dat nederzettingen vooral gebonden zijn 
aan open water, zoals bijvoorbeeld de beekdalen in Oost-Nederland.18 Dit 
sluit goed aan bij de bevindingen van het vondstmateriaal, dat eveneens 
geen aanwijzingen heeft opgeleverd voor de aanwezigheid gedurende deze 
periode. Een vergelijkbaar minimaal voorkomen van resten uit deze periode 
is ook bij de opgravingen binnen het Hanzelijntracé het geval.19

Sporen en vondsten uit de Trechterbekerperiode zijn in het bijzonder 
op drie locaties binnen het onderzochte terrein aangetroffen (vindplaats 
1, 2 en 12). De meest voorname plaats neemt vindplaats 1 in, waar een 
hoge concentratie vondsten (vuursteen, natuursteen en aardewerk) in de 
afdekkende bodem is aangetroffen. Opvallend is de aanwezigheid van 
geassocieerde nederzettingssporen (voornamelijk paalsporen, en enkele 
kuilen), aangezien deze slechts sporadisch zijn gevonden in Nederland. 
Gezien deze kenmerken betreft het een kleine nederzetting uit de 
Trechterbekerperiode. Op basis van het aardewerk  kan de vindplaats in de 
late fase van deze periode gedateerd worden. Dit wordt niet tegengesproken 

17  Knippenberg & Hamburg 2011.
18  Groenewoudt et al. 2008.
19  Knippenberg & Hamburg 2011.
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door 14C-AMS-dateringen die met het aardewerk en de sporen zijn 
geassocieerd (tabel 4.3).
Bij de noordelijker gelegen vindplaats 2 gaat het slechts om een diffuse 
spreiding Trechterbeker-materiaal, met incidenteel een enkel spoor. In 
vindplaats 12 ontbreken sporen vrijwel in hun geheel en duidt alleen een 
dunne vondststrooiing, inclusief twee maalsteenliggers, op menselijke 
activiteit aldaar.

4.4.2 Een kleine nederzetting uit de late Trechterbekerperiode (vindplaats 1 - com-
plex 1)

Binnen vindplaats 1 is een verspreiding aan grondsporen aangetroffen 
over een oppervlakte van 40 bij 50 m (afb. 4.9). Het gaat hierbij om 
paalsporen, kuilen, staken en stakenrijen die zich grofweg rond een laagte 
in het dekzand bevinden. In deze laagte bevindt zich een grote kuil die 
vermoedelijk als waterkuil dienst heeft gedaan. Deze kuil heeft echter niet 
aan de Trechterbekerbewoning toebehoord, maar dateert uit de midden-
bronstijd, en dient dan ook niet met de omliggende sporen geassocieerd te 
worden. Vermoedelijk geldt dit ook voor een deel van de stakenrijen, die in 
paalzetting en staakomvang sterk lijken op de vele stakenrijen die rondom 
de bronstijdnederzetting zijn aangetroffen.20 Dit vermoeden kan evenwel 
niet onderbouwd worden door 14C-AMS-dateringen. 

Paalsporen
In totaal zijn er 65 paalsporen aangetroffen waarvan ongeveer de helft als 
gevolg van uitloging van de humeuze vulling slecht herkenbaar was. Deze 
uitloging heeft voornamelijk invloed gehad op de bovenste 10 cm van de 
sporen. Daaronder werden de meeste sporen duidelijker herkenbaar. De 
sporen hebben een gemiddelde diepte van 18 cm (uitersten van 5 en 60 cm). 
Het sporenvlak is, na het afwerken van de paalsporen, circa 10 cm verdiept 
om eventueel uitgeloogde sporen terug te kunnen vinden. Dit heeft echter 
geen nieuwe sporen opgeleverd. 
De paalsporen bevinden zich (zoals reeds gemeld) rond een natuurlijke 
laagte van het dekzand, waarin een groot deel van de top van het dekzand 
nog intact is. In deze laagte heeft zich tijdens het middenneolithische 
gebruik van de vindplaats, als gevolg van natuurlijke en/of antropogene 
processen, een grote hoeveelheid vondstmateriaal verzameld.
In slechts drie paalsporen is aardewerk aangetroffen dat op basis van 
typologische kenmerken gedateerd wordt in de TRB-periode. Onder deze 
sporen bevindt zich één paalspoor (S55.46) waarin opvallend grote aarde-
werkscherven zijn gevonden. Hierbij gaat het om een grote randscherf (met 
een deel van de hals en buik) bovenin en een fragment van een bakplaat op 
de bodem van het spoor (zie hoofdstuk 6 – afb. 6.3 - v.7115). 

Structuren
Ten westen en oosten van de laagte zijn meerdere paalsporen aangetroffen 
die erop wijzen dat hier structuren hebben gestaan. Tijdens het veldwerk is 
getracht structuren (huisplattegrond en/of bijgebouwen) te herkennen, wat 
echter niet is gelukt. 

20  Zie bespreking van de bronstijdnederzetting.
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Alle sporenkaart van vindplaats 1.
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Op basis van de analyse is het mogelijk gebleken twee nagenoeg 
vierkante paalconfiguraties te reconstrueren. Hiernaast zijn er ook zeven 
‘lijnstructuren’, bestaand uit drie of vier paalsporen, herkend die onderdeel 
van een structuur kunnen vormen (afb. 4.10 en 4.11).
De eerste vierkante “structuur” bevindt zich ten westen van de laagte en 
meet 6,9 bij 7,1 meter en bestaat uit 6 paalsporen. Vier op één lijn gelegen 
sporen vormen de zuidwestelijk wand, terwijl de twee andere de hoeken 
van het vierkant completeren. De diepte van alle sporen (op één na) is 
goed vergelijkbaar: variërend tussen 22 en 40 cm diepte. Het vierkant is 
echter niet volledig symmetrisch waarmee de interpretatie ervan allerminst 
zeker is. In de directe omgeving en ook binnen deze mogelijke structuur 
zijn meerdere paalsporen gevonden die rijen van 3 of 4 sporen vormen. 
Onduidelijk is of deze onderdeel van de structuur hebben uitgemaakt.
De tweede “structuur”, ten oosten van de laagte, meet 8,20 bij 5,65 meter 
en bevat eveneens zes paalsporen. Drie paalsporen liggen op een lijn 
terwijl de andere drie grofweg de noordwestelijke hoek van de structuur 
vormen. De paalsporen die de andere hoek zouden moeten vormen zijn niet 
aangetroffen. De reden om dit magere aantal paalsporen als structuur aan 
te merken is de diepte van de individuele sporen: van 14 cm tot 60 cm diep 
(gemiddeld 36,6 cm). Dergelijk diepe paalsporen hebben zeer waarschijnlijk 
onderdeel uitgemaakt van een ‘zwaardere’ structuur. 
De zogenaamde ‘lijnstructuren’ hebben verschillende oriëntaties en lengtes 
variërend tussen 4,9 en 9,75 meter. Dergelijke paalspoor-lijnen zijn 
eveneens herkend bij de TRB-vindplaats die is opgegraven binnen het tracé 
van de Hanzelijn (blok 7). Of dergelijke lijnen daadwerkelijk onderdeel 
hebben uitgemaakt van een structuur is echter onduidelijk.

Kuilen
Rondom de natuurlijke laagte bevinden zich 38 grondsporen die op basis 
van grootte en diepte als kuil geïnterpreteerd worden. Het gaat om sporen 
met een geringe diepte (gemiddeld 21 cm) en een relatief grote diameter (> 
50 cm). 
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Afbeelding 4.10 
TRB lijnstructuren en stakenrijen, 
vindplaats 1 – complex 1.
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Afbeelding 4.11 
Selectie TRB-paalsporen van 
vindplaats 1 – complex 1.
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Onder deze kuilen bevinden zich negen sporen met een vulling van 
homogeen donkergrijs zand met houtskoolspikkels. Eén van deze kuilen 
heeft een mesolithische datering opgeleverd (S46.18). Op basis van deze 
datering en de uiterlijke kenmerken zouden enkele van hen mogelijk 
geïnterpreteerd worden als a-typisch mesolithische haardkuilen.21  

Stakenrijen
In de directe omgeving van de TRB-structuren zijn delen van stakenrijen 
aangetroffen die mogelijk onderdeel hebben uitgemaakt van de middenneo-
lithische bewoning. In de individuele staaksporen is geen vondstmateriaal 
aangetroffen dat dit kan bevestigen. Een deel van de aangetroffen 

21  Veel voorkomende  mesolithische haardkuilen hebben een zwart gekleurde houtskoolstof-
houdende vulling onderin die is afgedekt met licht gekleurd zand (zie hierboven en Knip-
penberg & Hamburg 2011).

put vak spoor vulling type vondstnr dateringnr 
(GrA)

BP +/- max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

periode

55 3038 Aankoeksel 7734 GrA-41639 4230 35 2920 2670 TRB

43 6022 Aankoeksel 6204 GrA-41638 4260 35 2930 2700 TRB

55 43 1 Paalspoor 7123 GrA-41694 4275 40 3020 2750 TRB

55 46 Paalspoor 7113 GrA-41960 4300 35 3020 2870 TRB

Tabel 4.3 
De gedateerde monsters uit de midden-
neolithische (TRB) sporen met hun context-
gegevens, 14C en gekalibreerde ouderdom.
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Mogelijk a-typische mesolithische haardkuilen.
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stakenrijen was reeds zichtbaar tijdens het schavend verdiepen van de 
donker gekleurde top van het dekzand, terwijl de andere rijen pas op het 
sporenvlak zichtbaar werden. De hoger gelegen rijen bestonden uit donkere, 
met humeus zand opgevulde sporen, terwijl de diepere gelegen staken grijs 
tot licht grijs van kleur waren. Dit doet vermoeden dat er tenminste twee 
fasen vertegenwoordigd zijn in de stakenrijen. Hierbij zou het kunnen 
gaan om hekwerken die bij de TRB-bewoning horen en/of hekwerken die 
onderdeel hebben uitgemaakt van het gebruik/indeling van het gebied 
in de bronstijd. In het omliggende gebied zijn namelijk vele stakenrijen 
aangetroffen die waarschijnlijk tot de bronstijd bewoning gerekend moeten 
worden. 
Een aantal van de stakenrijen heeft een gelijke (ZW-NO) oriëntatie en lijkt 
derhalve gelijktijdig te zijn. Een directe associatie met de TRB-gedateerde 
sporen is echter niet aangetoond. Eén van de N-Z georiënteerde stakenrijen 
gaat dwars door de lijnstructuren heen en zal dus eerder uit de bronstijd 
stammen (vindplaats 3).

4.4.3 Enkele, verspreid liggende sporen uit de late Trechterbekertijd (vindplaats 2)
Binnen het areaal van vindplaats 2 zijn enkele kuilen, paalsporen, een 
mogelijke waterkuil en een groot aantal staaksporen en -rijen aangetroffen 
(afb. 4.13). Op basis van een hogere concentratie laat TRB-aardewerk uit 
de vondstlaag wordt het merendeel van de archeologische resten binnen 
deze vindplaats in deze periode gedateerd. Als gevolg van het nagenoeg 
ontbreken van vondstmateriaal uit de sporen is de datering ervan volledig 
gebaseerd op uiterlijke kenmerken van de sporen. De meeste staaksporen 
en stakenrijen kunnen vermoedelijk met de nabijgelegen bronstijdne-
derzetting (vindplaats 3) geassocieerd worden. De overige sporen echter, 
behoren voor het merendeel toe aan de activiteiten gedurende de late 
Trechterbekertijd. 

Paalsporen
De paalsporen, 25 in totaal, liggen verspreid over een oppervlakte van circa 
40 bij 50 m. De sporen zijn licht grijs/grijs gekleurd maar in tegenstelling 
tot de paalsporen van vindplaats 1 - complex 1 niet uitgeloogd. De 
gemiddelde diepte van de sporen bedraagt 17 cm (met uitersten van 7 tot 36 
cm). 
De paalsporen liggen dusdanig onregelmatig verspreid en ver uit elkaar dat 
het niet mogelijk is geweest een structuur te reconstrueren. Uitzondering 
hierop zijn drie paalsporen (S52.03, S52.04 en S52.05) die op 1,70 cm van 
elkaar liggen in een mooie rechte lijn (zie afb. 4.13). Tijdens het veldwerk 
is in de directe omgeving gezocht naar eventuele tegenhangers hiervan, 
maar zonder resultaat. Onduidelijk blijft of deze sporen onderdeel hebben 
uitgemaakt van een gebouwstructuur. 

Kuilen
De kuilen, tien in totaal, liggen verspreid over een groot gebied en variëren 
in diepte tussen 11 en 24 cm met een gemiddelde waarde van 16 cm. 
De sporen zijn licht grijs/grijs gekleurd. Slechts één kuil (S01.05) heeft 
een gedateerde aardewerkscherf opgeleverd die in de TRB-periode wordt 
geplaatst. Welke functie de kuilen hebben gehad is onduidelijk.
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4.4.4 Vindplaats 12
Ter hoogte van deze vindplaats (afb. 4.1) zijn op enkele vlekken, een 
boomval, twee mogelijke paalsporen en een ondiepe kuil na geen 
grondsporen aangetroffen. Op basis van de verspreidingkaartjes van het 
vondstmateriaal is wel een vindplaats vastgesteld. 
Het aardewerkonderzoek heeft enkele TRB-scherven opgeleverd, waarmee 
de locatie gedateerd wordt in het midden-/laat-neolithicum. Op basis 
hiervan is tijdens de analyse van het vuursteen en natuursteen kritisch 
gekeken naar indicatoren die deze datering zouden kunnen onderstrepen. 
Het vuursteenonderzoek heeft uitgewezen dat de bewerkings- en afslagtech-
nologie en het gebruikte uitgangsmateriaal (secundair grind van noordelijke 
herkomst) vergelijkbaar is met hetgeen gebruikt is op vindplaats 1 en 2. De 
aanwezigheid van twee vermoedelijk neolithische maalsteenliggers onder 

Type spoor
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Alle sporenkaart van vindplaats 2 
(incl. “lijnstructuur”).
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het natuursteen is eveneens een reden geweest deze locatie als mogelijk 
TRB-vindplaats te dateren.22 Beide werktuigen werden in de boomval 
aangetroffen. Het overige vondstmateriaal is echter niet geassocieerd met 
het kleine aantal grondsporen.

4.4.5 Beschouwing over het midden-neolithicum
De aanwezigheid van grondsporen uit de TRB-periode is opvallend 
aangezien uit deze periode maar zelden sporen worden aangetroffen in 
Nederland. Op nog geen 2 km afstand van vindplaats 1 en 2 is echter tijdens 
archeologisch onderzoek nabij knooppunt Hattemerbroek op het tracé van 
de Hanzelijn een nederzetting uit de TRB-periode aan het licht gekomen. 
De resten bestonden hier uit stakenrijen, kuilen en paalsporen die zich 
grotendeels binnen een palissade bevonden, die zelf opgebouwd was uit vele 
tientallen paalsporen.23 
Voor beide opgravingen geldt dat zowel tijdens de opgraving als tijdens 
de analyse getracht is één of meerdere huisplattegronden te herkennen. 
Overtuigende plattegronden zijn echter niet aangetroffen. Om een idee 
te krijgen hoe de huizen uit deze periode eruit zouden kunnen zien is 
gekeken naar een publicatie van Rainer Kossian van de vindplaats  “Hunte 

1” in Noordwest-Duitsland.24 Bij deze opgraving, eind jaren 30 van de 
vorige eeuw, zijn circa 24 huisplattegronden aangetroffen. De conserve-
ringsomstandigheden van deze vindplaats waren dusdanig goed dat in alle 
huizen de haardplaatsen, het hout in de paalsporen en in enkele gevallen 
het hout dat op de vloer lag, bewaard is gebleven. In aanvulling hierop is 
deze nederzetting omgeven door een palissade vergelijkbaar met die van de 
Hanzelijn, met dat verschil dat ook hiervan de onderkanten van de houten 
palen bewaard zijn gebleven. 

Een groot deel (N=12) van de huisplattegronden van Hunte 1 heeft een bijna 
vierkante vorm met een lengte van circa 5 m en een breedte van 3,5 m. Een 
deel (N=9) heeft een rechthoekige vorm met lengtes variërend van 6,2 tot 
11 m en breedtes van 3,5 tot 4,5 m. Drie van de plattegronden hebben een 
ovale vorm van circa 4 m lang bij 3 m breed. Opvallend is dat bij nagenoeg 
alle huisplattegronden de paalzetting zeer onregelmatig is. De wandpalen 
vormen veelal geen rechte lijnen en staan op ongelijke afstanden van elkaar. 
In alle gevallen gaat het om éénschepige plattegronden met daarbinnen één 
of meerdere restanten van oppervlakte-haarden. 
De reconstructie van de twee structuren van complex 1 (afb. 4.10) passen 
wat betreft onregelmatigheid goed binnen deze Hunte 1-plattegronden, 
maar desondanks ontbreken er nog teveel paalsporen om overtuigende 
plattegronden te reconstrueren. 
Gezien de grote diversiteit aan vondstmateriaal in combinatie met 
grondsporen wordt complex 1 geïnterpreteerd als een klein nederzettingster-
rein. Voor complex 2 zou hetzelfde kunnen gelden maar gezien de lagere 
vondstaantallen en het nagenoeg ontbreken van “goede” grondsporen 
zou deze locatie mogelijk de materiële neerslag kunnen zijn van een 
kortstondig/extensief gebruikte activiteitszone in de periferie van complex 
1 kunnen zijn. Deze laatste interpretatie past eveneens goed bij de dunne 
vondststrooiing van vindplaats 12. 

22  Fytolietanalyse op één van de maalsteenliggers (v.4237).
23  Knippenberg & Hamburg 2011.
24  Kossian 2007.
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Beide Trechterbekercomplexen bevinden zich niet op landschappelijk 
markante locaties zoals dat bij de TRB-vindplaats van de Hanzelijn wel het 
geval is. Deze bevindt zich namelijk op de hoge delen langs de terrasrand, 
op de overgang naar de restgeul. De bewoningsresten van het onderhavige 
complex (1) bevinden zich in een relatief vlak deel van het landschap. De 
aanwezigheid van de natuurlijke laagte lijkt direct verband te houden met 
de bewoning. Het is echter niet mogelijk gebleken om te achterhalen welke 
reden men had om juist hier een structuur te plaatsen. Of er zich in de 
omgeving nog andere structuren bevonden is op basis van het lage aantal 
(TRB-gedateerde) grondsporen niet vast te stellen. 

4.5 Laat-neolithicum en vroege bronstijd

4.5.1 Inleiding
Het aantal sporen dat dateerbaar materiaal heeft opgeleverd uit deze 
periodes is zeer gering. Er zijn enkele sporen die op basis van dateerbaar 
vondstmateriaal specifiek in de Enkelgrafcultuur, Klokbekerperiode dan wel 
vroege bronstijd gedateerd kunnen worden, waaronder 3 inhumatiegraven 
en 2 crematiegraven.. Daarnaast zijn er enkele sporen gedocumenteerd, 
die aardewerk hebben opgeleverd dat niet nader te dateren is dan ergens 
in het laat-neolithicum tot en met de vroege bronstijd. En tenslotte zijn 
enkele kuilen met enige voorzichtigheid op basis van hun begrenzing en 
hun ligging in een zone met laatneolithische vondsten tot deze periode 
gerekend. 

4.5.2 Laat-neolithicum A (Enkelgraf periode)
Buiten de twee inhumatiegraven in put 33 (graf 1 - S148) en 65 (graf 3 - S1) 
zijn er geen sporen aangetroffen die met zekerheid in de Enkelgrafcultuur 
gedateerd kunnen worden. Het weinige vondstmateriaal sluit goed aan bij 
deze bevinding en maakt het zeer aannemelijk dat andere sporen uit deze 
periode ontbreken. Dit suggereert dat gedurende deze tijd het terrein alleen 
als graflocatie werd gebruikt.

4.5.3 Laat-neolithicum B (Klokbeker periode)
Naast inhumatiegraf (graf 2 - S53.63) en twee crematiegraven (graf 
4 - S63.105; graf 5 – S16.5) zijn er drie kuilen met zekerheid aan de 
Klokbekerperiode toe te schrijven. Het gaat in alle gevallen om haardkuilen: 
complex 12 (S26.25/S36.42)25; complex 47 (S15.13/S48.53) en complex 48 
(S9.135)(afb. 4.14 en 4.15). Alle zijn 14C-AMS-gedateerd. De ouderdom van 
S15.13 ligt tussen 2400 – 2140 cal BC,26 terwijl de ouderdom van de twee 
anderen een identieke range van 2470 – 2200 cal BC heeft opgeleverd 
(tabel 4.4).27 Slechts een van de drie kuilen (S26.25/S36.42) heeft naast 
houtskool nog ander vondstmateriaal opgeleverd. Het gaat om een redelijke 
hoeveelheid Klokbeker- en Potbekeraardewerk (N=24) en vuursteen (N=21). 
Vergelijken we de drie kuilen dan zijn duidelijke overeenkomsten aan te 
wijzen in de houtskoolrijke onderste vulling, de vorm en de omvang van de 
sporen. Het gaat om redelijk omvangrijke kuilen, variërend van 1,2 tot 1,7 
m in diameter met een komvormige tot platte onderkant. Vanaf de top van 
de A-horizont zijn ze tot 0,80 à 0,88 m diep ingegraven. Wat betreft deze 

25  Het grondspoor ligt over twee werkputten verdeeld.
26  GrA-43270; 3810 ± 30 BP.
27  S26.25: GrA 41394; 3875 ± 35 BP en S9.135: GrA 41388; 3865 ± 35 BP.
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eigenschappen lijken ze ook sterk op een, eveneens in de Klokbekerperiode 
gedateerde, haardkuil binnen het Hanzelijn-tracé (S47.1; complex 4.09; 
2434 – 2141 cal BC; doorsnede 1,2 m en diepte 0,80 m).28 Een andere 
overeenkomst tussen deze drie kuilen en die van het Hanzelijn-tracé, is hun 
geïsoleerde ligging. 

4.5.4 Vroege bronstijd
Naast het bijgiftloze crematiegraf (graf 5 - S16.5 (vindplaats 7)), dat binnen 
de overgang van de Klokbekertijd naar de vroege bronstijd is gedateerd 
(afb. 4.14), is er slechts één spoor op basis van 14C-AMS-dateringen in de 
vroege bronstijd te plaatsen. Het gaat om een 1,0 m diep ingegraven29 en 
in bovenaanzicht ronde kuil met een doorsnede van 0,9 m (S4.79; complex 
49 (vindplaats 3)), in het veld geïnterpreteerd als waterkuil (afb. 4.17). De 
ouderdom van het gedateerde monster ligt ergens tussen 2020 – 1770 
cal BC (3555 ± 35 BP; GrA 41385) (zie tabel 4.4). Op ongeveer 35 m ten 

28  Vooral kuil S26.25 en de Hanzelijn kuil S47.1 zijn in vorm en omvang vrijwel identiek.
29  Circa 0.15 m -NAP.
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Afbeelding 4.14 
De ligging van de Klokbekerhaardkuilen 
(rood) en Klokbekergraven (blauw).

put spoor Type vondstnr complex Dateringnr 
(GrA)

BP +/- max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

Periode

33 148 GRAF 5147 8 GrA-41631 3120 30 1460 1310 MBR B

4 79 WK 2041 3 GrA-41385 3555 35 2020 1770 VBR

16 5 CRGRAF 4011 11 GrA-41627 3670 30 2140 1950 KBC/VBR

15 13 HAK 3914 47 GrA-43270 3810 30 2400 2140 KBC

9 135 HAK 2795 48 GrA-41388 3865 35 2470 2200 KBC

26 25 HAK 4755 12 GrA-41394 3875 35 2470 2200 KBC

53 63 GRAF 7852 9 GrA-41636 3875 35 2470 2230 KBC

65 1 GRAF 7877 44 GrA-41646 4075 30 2860 2490 EGK

Tabel 4.4 
De gedateerde monsters uit laatneolithische 
en vroege bronstijd sporen met hun context-
gegevens, 14C en gekalibreerde ouderdom.
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Afbeelding 4.15 
De Klokbekerhaardkuilen in coupe.
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zuidoosten daarvandaan ligt een silokuil (S4.163) met een doorsnede van 
1,4 m en een diepte van 0,9 m, waaruit enig vroeg bronstijdaardewerk is 
geborgen (afb. 4.17). Naast deze twee kuilen ligt er op zo’n 20 m nog een 
derde spoor (S20.61) dat evenwel materiaal heeft opgeleverd dat niet nader 
te dateren is dan afkomstig uit het laat-neoliticum dan wel uit de vroege 
bronstijd. Het betreft een ondiepe bodemverkleuring en mogelijk gaat het 
om een natuurlijke depressie. 
De onderlinge nabijheid van de drie sporen suggereert een wederzijdse 
associatie. De aanwezigheid van een waterkuil doet vermoeden dat er in de 
omgeving is gewoond, hoewel dat niet als een regel gezien moet worden. 
Buiten de latere middenbronstijd-nederzettingssporen, die dit kleine 
sporencluster omgeven, zijn er geen duidelijke structuren aan te wijzen die 
vroeger gedateerd kunnen worden. We blijven dan ook nog in het ongewisse 
over welke activiteiten met deze sporen in verband gebracht moeten worden.
Voor het overige is enkel sporadisch vroeg bronstijdaardewerk aangetroffen, 
verspreid binnen het centrale en westelijk deel van vindplaats 3. Een deel 
van deze spreiding komt met de ligging van de hierboven genoemde sporen 
overeen. Het grootste deel kan niet specifiek aan sporen gekoppeld worden. 
Het is echter duidelijk dat activiteiten gedurende de vroege bronstijd beperkt 
zullen zijn geweest, gezien de geringe hoeveelheid materiaal uit deze 
periode.
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4.5.5 Overige sporen
Onder de overige niet nader dan laat-neolithicum – vroege bronstijd te 
dateren sporen bevinden zich twee naast elkaar gelegen kuilen op de 
grens van put 30 en 37 (zie afb. 4.16). Het gaat om een langwerpige kuil 
met een platte onderkant (S30.132/37.3)(afb. 4.18a) en om een ronde kuil, 
eveneens met een platte onderkant, waarlangs een houtskoolbandje loopt 
(S30.102/37.2). Dit laatste spoor ligt in een van de zijbeuken van een mid-
den-bronstijd-plattegrond (nr.16).30 Het heeft evenwel geen midden-brons-
tijd-aardewerk opgeleverd. 
Het andere spoor ligt net buiten deze plattegrond. Opmerkelijk is dat er 
zich meerdere langwerpige kuilen in de nabijheid bevinden, één direct 
naast het spoor (S30.127) en ook buiten de plattegrond, en een andere, op 

30  Zie voor bespreking deze plattegrond de catalogus en de paragraaf verderop in dit hoofdstuk.

Afbeelding 4.17 
Vroege bronstijd gedateerde (a) waterkuil 
(S4.79) en (b) silokuil (S4.163) in coupe.

a.

b.
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een iets grotere afstand, binnen de plattegrond (S30.71)(afb. 4.18b). De 
eerste kuil heeft geen dateerbaar materiaal opgeleverd, de tweede echter is 
14C-AMS-gedateerd en de ouderdom daarvan valt binnen de overgang van 
de vroege bronstijd naar de midden-bronstijd-A-fase.31 Dit alles suggereert 
dat deze lange kuilen waarschijnlijk in dezelfde periode zijn gegraven, net 
voorafgaand aan de midden-bronstijd-nederzetting. In hoeverre ze in de 
vroege bronstijd dateren is moeilijk aan te geven.
Uitzonderingen hierop vormen de twee diepe kuilen in put 4 (S4.79 en 
S4.163), die uit de vroege bronstijd dateren, en in ieder geval de lange kuilen 
in put 37, die op de overgang van de vroege naar de midden-bronstijd fase A 
gedateerd kunnen worden.

Buiten deze sporen met gedateerd aardewerk liggen er enkele kuilen 
(N=7) verspreid binnen een zone centraal gelegen in het grote oostelijke 
opgravingsblok. Daar is veel van het laat-neolithisch- en vroege bronstijd-
aardewerk aangetroffen. Deze sporen zijn vager begrensd dan de mid-
denbronstijd-sporen, echter duidelijker dan de mesolithische sporen. Dit 
gekoppeld aan de ruimtelijke associatie met het vondstmateriaal suggereert 
een laatneolithisch/vroege bronstijd-datering. Bij veel kuilen gaat het om 
kleine, ondiepe komvormige exemplaren. 

4.5.6 Korte beschouwing
De archeologische resten uit het laat-neolithicum en de vroege bronstijd zijn 
klein in aantal. Het meest in het oog springen de verschillende inhumatie- 

31  GrA-41396; 3420 ± 35 BP; 1880 – 1620 cal BC (95%), zie voor bespreking verderop in dit 
hoofdstuk. 

Afbeelding 4.18 
Langwerpige kuilen in coupe 
(a) S37.3; (b) S30.71.

a.

b.
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en crematiegraven, die elders besproken worden.32 Naast het gebruik van 
het terrein als graflocatie, zijn er maar incidentele indicaties dat men 
gedurende deze tijdspanne andere activiteiten heeft uitgevoerd. Voor de 
Enkelgrafcultuur ontbreekt het evenwel aan duidbare resten. Er zijn geen 
andere sporen in deze periode gedateerd en het weinige aardewerk dat 
buiten de graven is aangetroffen is dermate klein in aantal dat het best wel 
eens geassocieerd zou kunnen zijn met activiteiten rond het begravingritu-
eel. 
Wat betreft de daaropvolgende Klokbekerperiode is het beeld anders. 
Uit deze periode zijn met zekerheid een drietal verspreide haardkuilen 
aangetroffen. Deze haardkuilen zijn ruimtelijk niet geassocieerd met een 
van de Klokbekergraven. Dit duidt erop dat het gaat om de weerslag van 
activiteiten die niet met de begravingen geassocieerd kunnen worden, ook 
al vertoont de datering van met name twee kuilen een sterke overlap met 
het gedateerd Klokbeker-inhumatiegraf. In het nabij gelegen Hanzelijntracé 
is een vergelijkbaar patroon waar te nemen. Daar zijn eveneens enkele 
geïsoleerde kuilen uit de Klokbekertijd aangetroffen, die ruimtelijk 
geen relatie vertonen met het enige aangetroffen Klokbekergraf.33 Het 
verschil met het huidige onderzoek betreft de variatie van de kuiltypen. 
In dit onderzoek zijn alleen haardkuilen gevonden, terwijl het Hanzelijn-
onderzoek naast een zeer vergelijkbare haardkuil ook enkele andere 
kuiltypen heeft opgeleverd. 
Vergelijken we de spreiding aan kuilen met die van het vondstmateriaal 
uit het laat-neolithicum B, dan is ook daar op zijn hoogst een gedeeltelijke 
overlap te constateren. Dit duidt erop dat de activiteiten die met de kuilen 
samenhingen, vaak los stonden van andere activiteiten uit deze periode. 
Het is dan ook gerechtvaardigd om te spreken van een special activity-site, 
die buiten de ons nog onbekende nederzettingslocaties voorkwam. Deze 
sites zijn specifiek met het laat-neolithicum B geassocieerd, want in het 
voorafgaande laat-neolithicum A en daaropvolgende vroege bronstijd lijken 
ze niet voor te komen.
Gezien het voorkomen van haardkuilen ligt een vergelijking met de 
mesolithische haardkuilen voor de hand. Ook daar gaat het om spreidingen 
van haardkuilen die veelal op zichzelf staan en niet gerelateerd lijken te 
zijn aan de vuursteensites uit deze periode.34 Multidisciplinair onderzoek 
van de Hanzelijnkuilen heeft aangetoond dat het waarschijnlijk om 
kuilen gaat waarin teer werd gewonnen. Het is echter niet duidelijk of 
de Klokbekerhaardkuilen ook voor teerextractie hebben gediend.35 Er zijn 
tot nog toe geen aanwijzingen, in de vorm van bijvoorbeeld verglaasde 
houtskool, aangetroffen die een dergelijk gebruik ondersteunen. Ook het 
houtskoolspectrum geeft daarvoor geen specifieke aanwijzingen. Wel kan 
gesteld worden dat de soorten hout, die zijn gebruikt voor het maken van 
het vuur, anders zijn dan in de mesolithische kuilen.36 Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat deze neolithische kuilen niet aan een uitvoerige 
chemische analyse zijn onderworpen, zoals wel het geval was bij de 
mesolithische kuilen van de Hanzelijn.37 Mogelijk dat het aangetroffen 
vondstmateriaal in een van de kuilen (S26.25) een aanknopingspunt biedt. 

32  Zie hoofdstuk 5 Laat-neolithische graven.
33  Knippenberg & Hamburg 2011.
34  Zie hierboven and Knippenberg & Hamburg 2011.
35  Kubiak et al. 2011; Oudemans 2007.
36  Zie Hoofdstuk 12 Hout en houtskool.
37  Kubiak et al. 2011; Oudemans 2007.
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Een stijlgeretoucheerde afslag, het enig aangetroffen werktuig, is gebruikt 
voor het bewerken van huid. Zoals in het vuursteenhoofdstuk uiteen wordt 
gezet, zou dit kunnen duiden op het bereiden van voedsel of het looien 
van leer in de kuil. De bewijsvoering op basis van één vuurstenen werktuig 
blijft echter mager. Gezien het herhaaldelijk voorkomen van dit soort 
kuilen, verdient het dan ook zeker aanbeveling om Klokbekerhaardkuilen 
in de toekomst chemisch te analyseren. Buiten deze haardkuilen en graven 
ontbreekt het verder aan gedateerde sporen uit de Klokbekerperiode. 
In tegenstelling tot de Enkelgrafperiode is het aantal vondsten talrijker 
en dit lijkt te suggereren dat men naast begraven en het aanleggen van 
haardkuilen nog andere activiteiten heeft uitgevoerd. Het meeste materiaal 
uit het laat-neolithicum B bevindt zich in een zone die grofweg noordoost-
zuidwest loopt over het plangebied en voor het grootste deel overlapt met de 
bronstijdnederzetting (zie afb. 6.4). Nu bestaat de mogelijkheid dat er onder 
de groep sporen die niet goed te dateren zijn binnen dit areaal zich enkele 
sporen bevinden die in het laat-neolithicum B gedateerd moeten worden. 
Dit blijft echter moeilijk te specificeren. Een vergelijkbaar probleem deed 
zich voor bij het Hanzelijnonderzoek, waar vondststrooiingen met onder 
andere materiaal uit het laat-neolithicum B geassocieerd waren met zeer 
diffuse spoorspreidingen. Ten eerste bleek het moeilijk bij deze spreidingen 
precies aan te geven welke sporen laat-neolithisch waren en vervolgens 
waren deze door het diffuse karakter ook nog eens moeilijk te duiden.38 Het 
herkennen van nederzettingen uit deze periode is algemeen een probleem 
en er zijn maar weinig goede voorbeelden in Nederland bekend.39 We 
hebben dan ook nog geen goede grip op de archeologische kenmerken van 
deze nederzettingen en de variatie daarin. De mogelijkheid dat het in dit 
geval wellicht om kortstondige of zeer kleinschalige nederzettingsactiviteiten 
gaat kan dan ook niet bij voorbaat uitgesloten worden.

Voor de daaropvolgende vroege bronstijd doet zich een vergelijkbare 
moeilijkheid voor. Op één locatie (put 4 en 20) is een drietal sporen naar 
alle waarschijnlijkheid in deze periode te dateren. Op ongeveer 115 m ten 
noordoosten daarvan is een tweede locatie waar enkele kuilen liggen, die we 
waarschijnlijk iets later moeten dateren, op de overgang van de vroege naar 
de midden-bronstijd. Voor het overige vertoont de spreiding van de vroege 
bronstijdvondsten sterke overeenkomsten met die van de Klokbekerperiode 
en lijkt men dus dezelfde zone te benutten. In deze zone, maar ook er 
enigszins buiten, zijn gedateerde sporen uit de latere midden-bronstijd-
A fase aangetroffen. Wanneer we de ruimtelijke spreiding van de vroege 
bronstijdresten vergelijken met de midden- en late bronstijdnederzetting 
dan valt op dat de vroege bronstijdresten binnen het grote areaal van de 
latere nederzetting gesitueerd zijn. Een deel ervan ligt op locaties waar later 
huizen zijn aangelegd en een deel bevindt zich in het centrale, relatief lege 
deel van de nederzetting. Dit lijkt te suggereren dat deze nederzetting zijn 
aanvang heeft in de vroege bronstijd. Ondanks dat dit niet onderbouwd 
kan worden met huisplattegronden kan op basis van het brede spectrum 
aan afval van “huiselijke” activiteiten gesteld worden dat er sprake is van 
een vroege bronstijd nederzetting.40 Huisplattegronden uit deze periode 
zijn zeer zeldzaam en we vermoeden dat dergelijke structuren aan ons 

38  Knippenberg & Hamburg 2011.
39  Drenth 2005; Drenth & Hogestijn 1999.
40  Van Beek 2009, 216.
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zicht worden onttrokken.41 Gezien het summiere aantal resten zal het in 
het geval van een eventuele nederzetting echter wel om een kortstondige, 
waarschijnlijk één of twee-fasige bewoning gaan. De vroege bronstijdwa-
terkuil (S4.79) wordt met een range van 2020 – 1770 cal BC significant 
ouder gedateerd dan de oudst gedateerde midden-bronstijd-huisplattegrond, 
waarvan de gekalibreerde ouderdom tussen 1684 – 1523 cal BC ligt. De 
dateringrange (1880 – 1620 cal BC) van een van de langwerpige kuilen ligt 
daar mooi tussen en suggereert een verplaatsing van de bewoning meer 
richting het noordoosten. Dit neemt niet weg dat het niet aannemelijk is dat 
we te maken hebben met een continue bewoning op deze locatie. Daarvoor 
is het aantal resten gewoonweg te summier.

4.6 Midden- en late bronstijd

4.6.1 Inleiding
De archeologische resten uit de midden-bronstijd en in sterk afnemende 
mate de late bronstijd nemen een voorname plaats in binnen het 
onderzochte areaal. Het meest in het oog springt een omvangrijk nederzet-
tingsterrein (complex 3) uit deze periode, gelegen op een dekzandkop in 
het centrale deel met daaromheen vele stakenrijen (complex 13). Voorts is 
er een geïsoleerd gesitueerde waterkuil (complex 50) in een laagte binnen 
vindplaats 1 in de midden-bronstijd-A-fase gedateerd. Daarnaast zijn er 
twee, slechts beperkt opgegraven, sporenclusters (vindplaatsen 4 en complex 
5) aangetroffen aan de rand van het plangebied, die deels mogelijk uit een 
vergelijkbare, of zelfs jongere periode dateren, hoewel er hierover nog wel 
enige onzekerheid bestaat. Tenslotte liggen er buiten deze vindplaatsarealen 
op twee plaatsen iets verhoogde vondstaantallen, waaronder zich bronstijd-
materiaal bevindt. Het gaat om vindplaats 13 en vindplaats 2.

4.6.2 De nederzetting (complex 3)
Zoals reeds vermeld is gedurende de 2e fase veel tijd besteed aan het 
opgraven van een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de midden- en late 
bronstijd in het centrale deel van het plangebied. Het areaal van deze 
nederzetting komt overeen met een dekzand-kop, die aan de flank van 
de stuwwallen ligt, grenzend aan de gebieden die in een flauwe helling 
omhoog lopen richting het zuidoosten en waar grindrijke perifluvioglaciale 
afzettingen aan de oppervlakte liggen.42 Op de AHN-kaart van het gebied 
zijn de contouren van deze dekzandkop goed te herkennen (afb. 4.19a en 
b). Uit beide afbeeldingen blijkt dat de kop en ook de bronstijd nederzetting 
zich nog verder in zuidelijke richting uitstrekken. De schatting is dat de 
gehele kop - en dus waarschijnlijk ook de nederzetting - ongeveer 4 ha 
groot is. De tijd en de middelen lieten het niet toe om meer dan 2.5 ha 
archeologisch te onderzoeken. 

Binnen dit areaal is een grote verscheidenheid aan grondsporen 
aangetroffen (afb. 4.20a en b). In de hier voorafgaande paragrafen zijn 
reeds de sporen uit de steentijd en de vroege bronstijd besproken die 
daarbinnen gelegen zijn. Zij maken slechts een klein deel uit van de 
gedocumenteerde sporen. Het grootste deel moet worden toegeschreven 
aan de bewoning gedurende de midden- en late bronstijd. De toewijzing van 

41  Arnoldussen 2008, 380.
42  Dit inzicht ontstond gaandeweg het veldwerk en heeft in grote mate de ligging van de putten 

gedurende de 2e fase bepaald. 
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de sporen aan deze periodes gebeurde op basis van verschillende criteria. 
Ten eerste maakte het grootste deel van de sporen onderdeel uit van een 
van de huisplattegronden, die op basis van hun typische configuratie tot de 
midden-bronstijd gerekend kunnen worden. Dit geldt niet alleen voor de 
paalsporen maar ook voor een hele reeks inpandige kuilen. Een uitgebreide 
serie 14C-AMS-dateringen uit de sporen van deze plattegronden, alsmede 
aangetroffen typologisch dateerbaar aardewerk, ondersteunt deze periode-
indeling. Daarnaast is een serie sporen, behorende tot bijgebouwen, op 
basis van hun ruimtelijke associatie, dan wel vergelijkbare oriëntatie met 
de huisplattegronden, tot dezelfde periode gerekend. Dit geldt ook voor een 
uitgebreide reeks kuilen, die wat betreft vorm en begrenzing identiek waren 
aan de vele inpandige kuilen binnen de plattegronden. Bij sommige van de 
kuilen kon dit nog verder onderbouwd worden door dateerbaar aardewerk. 
Tenslotte zijn ook de vele stakenrijen op basis van hun ruimtelijke associatie 
en oriëntatie tot dezelfde periode gerekend.
In totaal zijn er binnen de nederzetting 23 huisplattegronden aangetroffen 
en gedocumenteerd. Slechts drie (huizen 7, 27 en 38) bezitten aanwijzingen 
voor aanzienlijke verbouwingen. Naast deze 23 huisplattegronden zijn er 20 
structuren als spieker geclassificeerd en vijf meer algemeen als bijgebouw. 
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat in associatie met negen huis-
plattegronden verhoogde vondstaantallen zijn aangetroffen, duidelijk 
bevestigend dat we hier te maken hebben met huisplaatsen. Een tiende 
concentratie is in associatie met de omvangrijkste van de twee kuilenclusters 
in het zuiden van de nederzetting (put 45) aangetroffen. 
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4.6.3 Datering van de nederzetting en omliggende terreinen
Om goede grip te krijgen op de bronstijdbewoning zijn in totaal 31 
monsters voor 14C- AMS-datering opgestuurd naar het Laboratorium voor 
Isotopenonderzoek, aan de Universiteit Groningen (tabel 4.5 en afb. 4.21). 
Een van de doelstellingen van deze reeks dateringen was om een inzicht 
te krijgen in de fasering van de nederzetting en de daarmee geassocieerde 
huisplattegronden. Het overgrote deel van de monsters (N=23) is dan ook 
afkomstig uit sporen van de huisplattegronden. Getracht is om iedere 
structuur te dateren. Daarbij is in eerste instantie gekeken of dateerbare 
verkoolde zaden of ander verkoold materiaal met een korte levensduur, zoals 
takjes, zich bevonden in de inpandige kuilen van de plattegronden. Dit bleek 
bij 13 plattegronden het geval te zijn. Waren die niet te verkrijgen, dan werd 
er gekeken of er vergelijkbaar materiaal uit de paalsporen te verzamelen 
viel. Dit is in tien gevallen gebeurd. Uiteindelijk zijn met behulp van deze 
dateringen 20 structuren gedateerd. 

put spoor type vondstnr. complex structuur huistypologie dateringnr. 
(GrA)

BP +/- max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

periode

60 4 Kuil 7582 3 - - GrA-41622 2815 30 1060 890 LBR

50 178 Paalsp. 7095 3 30 ~A1/B1a_W0 GrA-43280 2835 30 1112 911 LBR

20 19 Paalsp. 4623 3 11 B1a/b_W3_EP_ST_RP GrA-41628 2985 30 1370 1120 MBR B

63 35 Kuil 7814 3 38 B1b_W3_EP_RP GrA-41625 2985 30 1370 1120 MBR B

58 53 Kuil 7528 3 37 B1b_W3_EP_RP GrA-41689 2985 35 1380 1110 MBR B

45 82 Kuil 6152 3 46 Kuilencluster GrA-41612 2995 30 1380 1120 MBR B

32 54 Kuil 5218 3 12 B1b_W3_EEP_(RP) GrA-41606 3015 30 1390 1130 MBR B

47 46 Kuil 6171 3 22 B1b_W3_EEP_RP GrA-41613 3050 30 1410 1210 MBR B

47 71 Paalsp. 6173 3 26 A1_W0_EP GrA-41616 3050 35 1420 1210 MBR B

9 19 Kuil 6133 3 2 A1_W0_EEP GrA-41611 3060 30 1420 1260 MBR B

27 23 Paalsp. 5239 3 8 B1b_W0/1_EP GrA-41608 3060 30 1420 1260 MBR B

34 37 Paalsp. 5223 3 13 B1b_W0 GrA-41607 3060 30 1420 1260 MBR B

60 79 Kuil 7592 3 36 A1_W0_EP GrA-41623 3070 30 1420 1260 MBR B

12 27 Kuil 4591 3 6 B1b_W1/3 GrA-41391 3070 35 1430 1250 MBR B

23 143 Kuil 5130 3 7 B1b_W1/W3_(EP)_ST_RP GrA-41395 3120 35 1500 1300 MBR B

4 107 Paalsp. 4601 3 10 B1b_W3_EEP GrA-41392 3125 35 1500 1310 MBR B

60 31 Paalsp. 7579 3 35 A1_W1_EEP GrA-41634 3135 30 1500 1310 MBR B

50 52 Kuil 7044 3 28 A1_W0_EEP GrA-41618 3140 30 1500 1310 MBR B

30 149 Kuil 5232 3 16 B1b_W3_EEP_RP GrA-41695 3145 35 1500 1310 MBR B

44 22 Waterkuil 6158 3 - - GrA-41770 3185 35 1520 1400 MBR B

58 87 Kuil 7532 3 33 A1_W0_EEP GrA-41621 3210 30 1530 1410 MBR A/B

50 107 Haardkuil 7059 3 29 Onbekend GrA-41619 3230 30 1610 1430 MBR A/B

42 29 Paalsp. 6112 3 21 Onbekend GrA-43273 3250 30 1610 1451 MBR A/B

30 57 Haardkuil 5248 19 - - GrA-41693 3285 35 1670 1450 MBR A/B

43 24 Waterkuil 6807 50 - - GrA-41633 3295 30 1670 1490 MBR A

10 86 Paalsp. 2567 4 - - GrA-41387 3310 35 1690 1500 MBR A 

42 29 Paalsp. 6112 3 21 Onbekend GrA-43268 3320 30 1684 1523 MBR A 

43 24 Waterkuil 6496 50 - - - 3320 30 1684 1523 MBR A 

23 3 Waterkuil 4584 3 - - GrA-41390 3365 35 1750 1530 MBR A 

24 37 Kuil 4705 46 - - GrA-41629 3395 30 1770 1610 MBR A 

30 71 Kuil 5185 3 - - GrA-41396 3420 35 1880 1620 VBR/MBR A 

Tabel 4.5 
De gedateerde monsters uit midden- en late 
bronstijd sporen met hun contextgegevens, 
de 14C en de gecalibreerde ouderdom.
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Tenslotte zijn er nog enkele individuele sporen gedateerd aan de hand 
van vergelijkbare monsters verkoold materiaal. Het betreffen (a) twee 
waterkuilen, (b) een haardkuil, (c) een kuil uit een omvangrijk kuilencluster, 
(d) een van de weinige kuilen waaruit laat bronstijd-aardewerk afkomstig is, 
en (e) een paalspoor met verkoolde paalkern uit de meer oostelijk gelegen 
vindplaats 4. 

De gekalibreerde ouderdom van alle monsters op twee na valt binnen de 
bronstijd. Ze overspannen een periode van 1880 – 1620 tot aan 1060 – 890 
cal BC. Dit komt overeen met de overgang van de vroege naar midden-
bronstijd tot ver in de late bronstijd. Twee dateringen vallen daar duidelijk 
buiten. Eén heeft een ouderdom van 2190-1940 cal BC en valt daarmee 
binnen de overgang van de Klokbeker- naar vroege bronstijd. Het gedateerde 
monster komt uit een paalspoor van een typisch driebeukig midden-brons-
tijd-B-huis (structuur 27). De datering strookt dus duidelijk niet met deze 
context43 en het houtskool moet dan ook als opspit in het spoor terecht zijn 
gekomen. Het feit dat het huis in een zone ligt waar relatief veel Klokbeker- 
en vroeg bronstijdmateriaal is aangetroffen, ondersteunt deze interpretatie. 
Er is verder geen tweede monster gedateerd om de daadwerkelijke 
ouderdom van deze plattegrond vast te stellen.

43  Arnoldussen (2008, 191-2) heeft overtuigend aangetoond dat dergelijke huizen voor het 
merendeel tussen 1500 en 1200 v.Chr. dateren.
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Afbeelding 4.21 
Oxcal plot van de betrouwbaarheidsintervallen 
van de gedateerde monsters uit de midden-
bronstijd.
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De uitkomst van de tweede datering valt in de late middeleeuwen, om 
precies te zijn tussen 1320-1450 cal AD.44 Ook dit monster komt uit 
een paalspoor van een huisplattegrond (structuur 21). Deze plattegrond 
vertoont echter in het geheel geen middeleeuwse structuur. Aangezien 
de plattegrond van huis 21 wat betreft paalconfiguratie ook duidelijk 
afwijkt van de midden-bronstijd-plattegronden in het algemeen en overige 
plattegronden binnen de hier besproken vindplaats in het bijzonder, zijn 
twee aanvullende monsters uit een ander paalspoor behorende tot deze 
plattegrond gedateerd, om toch inzicht te krijgen in de ouderdom van dit 
type huis. Beide monsters leverden een meer aannemelijke, weliswaar 
vroege datering op, met respectievelijk een gekalibreerde ouderdom van 
1684-1523 en 1610-1451 cal BC (S42.29: GrA-43268 en 43273). Dit komt dus 
overeen met een datering in respectievelijk de midden-bronstijd fase A en 
op de overgang naar de midden-bronstijd fase B. 

De oudste midden-bronstijd-dateringen vallen iets eerder uit dan de twee 
hierboven genoemde dateringen uit huis 21. Het gaat in totaal om zes 
dateringen, drie binnen de nederzetting en drie daarbuiten. Een monster uit 
de reeds genoemde langwerpige kuil, gelegen binnen structuur 16 (S30.71), 
leverde een gekalibreerde ouderdom tussen 1880-1620 cal BC (GrA-41396; 
zie tabel 4.5).45 Eén uit een silo-achtige kuil (S24.37) in het centrale deel 
van de nederzetting waaruit Hilversum aardewerk afkomstig is, dateert 
tussen 1770-1610 cal BC (GrA-41629). Een monster uit een omvangrijke 
waterkuil (S23.3) in het noordelijk deel van de nederzetting dateert tussen 
1750-1530 cal BC (GrA-41390). En tenslotte hebben we twee dateringen uit 
een waterkuil (S43.24), centraal gelegen in de Trechterbekernederzetting 
van vindplaats 1, met een respectievelijke ouderdom van 1684 – 1523 en 
1670 – 1490 cal BC (GrA-onbekend en GrA-41633), en een datering uit een 
paalspoor (S10.86) in vindplaats 4, met een ouderdom van 1690 – 1500 
cal BC (GrA-41387; zie tabel 4.5).46 Al deze dateringen vallen in de midden-
bronstijd-A-fase en één zelfs op de overgang met de vroege bronstijd. Dit is 
de periode, waarbinnen net als in de voorafgaande vroege bronstijd en het 
laat-neolithicum in Nederland nog maar weinig huisplattegronden bekend 
zijn.47 Desalniettemin betreffen het duidelijke nederzettingssporen, die 
suggereren dat in de nabijheid huizen hebben gestaan. 

De dateringen van huis 21, die hierboven reeds zijn genoemd, overlappen 
met de jongste midden-bronstijd fase A-dateringen. Naast dit huis is er 
nog een huis dat een relatief vroege datering heeft opgeleverd. Het gaat om 
huis 29 waarvan een monster uit een inpandige haardkuil (S50.107) een 
gekalibreerde ouderdom heeft van 1610-1430 cal BC (GrA-41619). Beide 
huizen wijken in paalconfiguratie af van de overige huizen en hun vroegere 
datering in de midden-bronstijd fase A lijkt hiermee dan ook verband te 
houden. Zij vertegenwoordigen de oudste aangetroffen huizen binnen de 
nederzetting.
Ze dateren evenwel uit een iets latere periode dan twee van de drie 
hierboven besproken kuilen, maar zijn gelijktijdig met de geïsoleerde 
waterkuil (S43.24) in vindplaats 1 en het paalspoor in vindplaats 4 

44  GrA-41609; 520 ± 30 BP; paalspoor S42.16 van huis 21.
45 Zie ook paragraaf laat-neolithicum en vroege bronstijd.
46  Zie voor bespreking de paragraaf overige bronstijd sporen.
47  Arnoldussen 2008; Arnoldussen & Fokkens 2008a; Drenth 2005; Drenth & Hogestijn 1999; 

Drenth et al. 2008; Fokkens 2005. 
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(S10.86). Een van de weinige dateringen, die een grote overlap vertoont 
met het betrouwbaarheidsintervallen van beide huizen, komt uit een 
haardkuil (S30.57) met een gekalibreerde ouderdom van 1670 – 1450 
cal BC (GrA-41693).48 Dit spoor maakt onderdeel uit van een cluster van 
vier gelijkuitziende en even diepe haardkuilen, die in de buurt van de 
langwerpige kuilen uit de vroege/midden-bronstijd-A fase liggen (zie 
hierboven). De eveneens op deze plaats aangetroffen typische midden-
bronstijd-huisplattegrond (nr. 16) is hiermee niet geassocieerd, want deze 
dateert uit een latere periode (1500 – 1310 cal BC) en oversnijdt één van de 
haardkuilen. 

Het merendeel van de dateringen valt zoals verwacht binnen de midden-
bronstijd-B fase (1500-1100 v.Chr.). Bij 17 dateringen valt de gehele, 
gekalibreerde range binnen deze fase en bij nog eens twee geldt het voor 
meer dan 80% van het betrouwbaarheidsinterval. Op twee na gaat het 
bij al deze dateringen om monsters uit grondsporen die met de huizen 
geassocieerd zijn, te weten paalsporen en inpandige kuilen. Dit komt erop 
neer dat 17 van 21 gedateerde plattegronden in de midden-bronstijd-B vallen 
en maakt daarmee duidelijk dat het zwaartepunt van bewoning daarbinnen 
lag. Kijken we specifiek naar de verdeling van de dateringen binnen deze 
periode dan is er een min of meer evenredige verdeling te zien. Vijf huizen 
dateren uit de periode tussen 1500 en 1300 cal BC, zeven tussen 1420 en 
1260 cal BC en vier tussen 1390 en 1110 cal BC. Gezien het grote aantal 
huizen en deze evenredige spreiding van de dateringen mag worden 
verondersteld dat gedurende de midden-bronstijd-B de nederzetting continu 
bewoond is geweest.
Een discontinuïteit bestaat mogelijk aan het eind van de midden-bronstijd-
B fase en het begin van de late bronstijd. Slechts twee dateringen vallen 
binnen de late bronstijd, waarvan één uit een huis (nr.30) en de ander 
uit een kuil (S60.4) afkomstig zijn. Hun gekalibreerde ouderdomsranges 
zijn significant jonger dan de midden-bronstijd-B- dateringen en vallen 
respectievelijk tussen 1112-911 en 1060-890 cal BC49 (zie tabel 4.5). 
Het kleine aantal late bronstijddateringen strookt goed met het weinig 
aangetroffen aardewerk dat met zekerheid in deze periode te dateren is. 

4.6.4 Huisplattegronden50

Recentelijk is er door het vergelijkend onderzoek van Arnoldussen over 
de bronstijd duidelijk naar voren gekomen dat we relatief zeer goed 
geïnformeerd zijn over de huizenbouw gedurende de midden-bronstijd en 
dan met name gedurende de B-fase van deze periode.51 Op basis van eerder 
onderzoek bestond er al een redelijk beeld van de typologie en in zekere 
mate ook van de chronologie van de huizen.52 Arnoldussen heeft deze 
typologie verder gestandaardiseerd en de chronologie na een uitgebreide 
toetsing nader verfijnd (afb. 4.22).53 Zijn studie richtte zich met name op 

48  Aanvankelijk bestond het idee dat het bij deze haardkuilen om mesolithische exemplaren 
ging. De 14C AMS datering weerspreekt dit en ook de houstkoolsamenstelling van het geda-
teerde spoor past heel goed binnen de bronstijd (zie Hoofdstuk 12 Hout en houtskool).

49  Respectievelijk GrA-43280 (2835 ± 30 BP) en GrA-41622 (2815 ± 30 BP).
50  Een compleet overzicht van alle plattegronden met beschrijvingen is te vinden in de catalo-

gus achterin het rapport (bijlage 4.1).
51  Arnoldussen 2008; Arnoldussen & Fokkens 2008b; zie ook bijdragen in Arnoldussen & Fokkens 

2008a.
52  Fokkens 2005; Huijts 1992; Schinkel 1998; Waterbolk 1964, 1990; zie bijdragen in Fokkens & 

Roymans 1991. 
53  Arnoldussen 2008 fig. 5.14.
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het Centrale Rivierengebied, waarover recentelijk veel nieuwe gegevens 
beschikbaar zijn gekomen.54 De Drentse zandgronden kregen begrijpelijker-
wijs minder aandacht, aangezien daar al veel eerder een grote hoeveelheid 
aan gegevens beschikbaar was.55 De gegevens van het hier gepresenteerde 
onderzoek vormen een mooie verbintenis tussen de beide relatief goed 
onderzochte gebieden. Enerzijds ligt het onderzochte plangebied in een 
archeologisch slecht bekende regio ingeklemd tussen beide hierboven 
genoemde gebieden en anderzijds bezitten de aangetroffen archeologische 
resten duidelijke kenmerken uit beide omliggende streken.

54  Van Hoof & Jongste 2007; Van Hoof & Meurkens 2007; Jongste & Van Wijngaarden 2002; Knip-
penberg & Jongste 2005; Meijlink & Kranendonk 2001.

55  Harsema 1991; Huijts 1992; Kooi 1991; Waterbolk 1964, 1990.
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De nederzetting heeft 23 structuren opgeleverd die als huisplattegrond 
zijn geïnterpreteerd (afb. 4.23). Het betreffen plattegronden waarbij in 
20 gevallen een voor de midden-bronstijd typische paalconfiguratie is 
aangetroffen. Van de 23 plattegronden zijn er drie die deels verbouwd zijn. 
Sommigen zijn ingekort en van anderen is een deel vervangen. Daarnaast 
komt het in vier gevallen voor dat op nagenoeg dezelfde plaats huizen zijn 
herbouwd.56 In één geval is dat vrijwel op de identieke plek gebeurd, in de 
andere drie gevallen overlappen de plattegronden deels. 

56  In deze vijf gevallen zijn de plattegronden steeds afzonderlijk geteld bij de totale telling, het 
gaat dus om acht huizen. 
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Wat betreft de paalconfiguratie is er een zekere variatie aanwezig. Op basis 
van de dakdragende elementen zijn 20 plattegronden in twee groepen te 
verdelen.57 De eerste groep omvat plattegronden bestaande uit twee rijen 
van binnenstijlen, waarbij de tegenoverliggende paren door middel van een 
gebintconstructie met elkaar in verbinding stonden. Van dit type zijn in 
totaal acht plattegronden aangetroffen, waarvan drie niet compleet konden 
worden blootgelegd (afb. 4.24). Dit type plattegrond komt veel voor in het 
rivierengebied, onder andere binnen de vindplaatsen Zijderveld, De Bogen, 

57  Hierin volgen wij de tweedeling die Arnoldussen (2008: fig.5.14, 195) maakt in zijn typologie.

Structuur 27

Structuur 28

Structuur 35

10m0

Afbeelding 4.24 
Enkele aangetroffen A1 plattegronden.
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Eigenblok, Tiel-Medel en Rhenen-Remmerden.58 Arnoldussen heeft in zijn 
typologie deze grondvorm de code A1 gegeven en deze wordt algemeen 
gegroepeerd onder het type “Zijderveld”.59

Bij de tweede groep speelde naast de gebintconstructie, de zgn. portaal-
constructie een rol in de opbouw (afb. 4.25).60 Binnen deze plattegronden 
liggen, net als bij die van de eerste groep, twee rijen binnenstijlen 
paarsgewijs naast elkaar. Aan de buitenzijde van iedere binnenstijl ligt 
daarnaast op regelmatige afstand een portaalstijl. De kern van deze 
plattegronden wordt dan ook gevormd door vier naast elkaar liggende rijen 
palen. Van dit type zijn in totaal 12 plattegronden aangetroffen, waarvan 
slechts één niet compleet kon worden bloot gelegd. In vrijwel alle gevallen 
staan de portaalstijlen niet in rechte lijn met de binnenstijlen. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat het om een half-portaal-constructie gaat.61 Deze 
grondvorm is aangetroffen binnen verschillende vindplaatsen in Drenthe 
(zoals: Angelsoo, Emmerhout, Dalen en Hijken) en wordt in het algemeen 
gegroepeerd onder het Emmerhout-type.62 Arnoldussen heeft in zijn 
typologie deze grondvorm de code B1b gegeven.

Voor twee van de drie ‘overgebleven’ plattegronden (structuurnr. 21 en 
29) geldt dat ze vroeger gedateerd moeten worden en een onregelmatiger 
opbouw hebben (afb. 4.26). Onderling bevatten ze vergelijkbare elementen 
en wijken daarin duidelijk af van de hierboven besproken typische midden-
bronstijdplattegronden. 
Plattegrond (structuurnr. 29) is opgebouwd uit twee delen. Het noordelijk 
deel is tweebeukig dan wel vierbeukig, afhankelijk of men de stakenrij die 
de plattegrond omringt als wandconstructie ziet of niet. De kern van dit 
deel wordt gevormd door een rechthoek van vier buitenstijlen, waarbinnen 
in het middengedeelte op de centrale as twee palen zijn geplaatst. Buiten 
deze rechthoek liggen aan weerszijden twee paalsporen, die vermoedelijk in 
verbinding stonden met de zuidelijke centrale paal. Op de lijnen tussen deze 
twee palen en de centrale paal liggen halverwege twee kleine paalsporen, 
die ook onderdeel uitmaakten van deze verbinding. De zuidelijke helft van 
de plattegrond bestaat uit een drie- of vijfbeukig gedeelte. De rechthoek die 
de buitenstijlen daar omsluit is iets korter. Halverwege dit travee ligt een 
palenpaar. Dit palenpaar is zo geplaatst, dat het de breedte van het travee 
precies in drieën verdeeld. Een vergelijkbaar palenpaar op precies dezelfde 
afstand ligt ook tussen de zuidelijkste twee buitenstijlen en vormde mogelijk 
de ingangspartij. Rond de kopse noordelijke kant en langs een deel van de 
lange zijdes bevindt zich een stakenrij, die mogelijk als wandconstructie 
diende. Deze rij loopt in zuidelijke richting breder uit en lijkt daar twee 
grote kuilen te omsluiten, die binnen het huis hebben gelegen. Naast deze 
twee kuilen liggen er in het middenschip van de zuidelijke helft ook enkele 
kuilen. 

58  Van Hoof & Jongste 2007; Van Hoof & Meurkens 2007; Jongste & Van Wijngaarden 2002; Knip-
penberg & Jongste 2005; Meijlink & Kranendonk 2001.

59  Arnoldussen 2008: fig. 5.14, 195.
60  Huijts 1992.
61  Huijts 1992.
62  Harsema 1991; Huijts 1992; Kooi 1991, 2008; Arnoldussen (2008) noemt ook een sub-type 

Hijken.
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Afbeelding 4.25 
Enkele aangetroffen 
B1b plattegronden.
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Structuur 21
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Afbeelding 4.26 
Plattegronden van vroege huizen 21 en 29 
(B1b-type) en late bronstijd huis 30.
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De andere plattegrond (structuurnr. 21) vertoont overeenkomsten wat 
betreft de tweedeling en de twee/vierbeukige noordelijke helft. Deze 
plattegrond is langer en bestaat uit vier traveeën die omsloten worden 
door buitenstijlen, met een mogelijk korte vijfde travee die tussen de 
noordelijke kopse ingangspartij en de eerste twee buitenstijlen ligt. De 
twee noordelijke, omvangrijke traveeën zijn tweeschepig en bij beide staat 
er op de centrale as een middenstaander. Net als bij huis 29 heeft deze 
plattegrond ook net buiten de noordelijke travee aan weerszijden een 
paalspoor liggen dat mogelijk als ondersteuning voor een dwarsverbinding 
diende. In tegenstelling tot huis 29 is het zuidelijk gedeelte niet over de 
gehele lengte drie/vijfbeukig. Alleen in het meest zuidelijke travee is een 
palenpaar aanwezig dat dit travee min of meer in drie beuken verdeeld. 
Mogelijk dat een groot ondiep spoor alsmede een recente verstoring ervoor 
hebben gezorgd dat eventuele middenstaanders ontbreken. Wel bestaan 
de buitenstijlen aan de noordzijde van dit zuidelijkste travee uit twee 
relatief dicht naast elkaar geplaatste palen ieder, in plaats van één. Beide 
plattegronden zijn van een nog onbekend type. 

structuur-nr. typologie oriëntatie lengte (in m) breedte (in m) breedte kern 
(in m)

N centrale 
palen

N inpandige 
kuilen

midden-bronstijd-A

21 NW-ZO 2 12.6 3.5 2.6 - 3

29 NW-ZO 2 9.7 6.4 2.8 - 4

midden-bronstijd-B, A1 plattegronden

2 A1_W0_EEP NW-ZO 2 ~12.5; 11.6<x<26.5 indet. 2.4 1 6

9 A1_W0_EEP NW-ZO 2 19.9 indet. 2.5 - 1?

26 A1_W0_EP NW-ZO 2 8.4 indet. 2.9 - 1

27 1e fase A1_W0_EEP NW-ZO 2 21.2 indet. 2.8 1 3

27 2e fase A1_W0_EEP NW-ZO 2 18.4 indet. 2.8 - 1

28 A1_W0_EEP NW-ZO 2 10.7 indet. 2.7 - 3

33 A1_W0_EEP NW-ZO 1 19.2<x<24.1 indet. 2.9 - 3

35 A1_W1_EEP NW-ZO 1 9.9<x<15.9 5.0 2.7 - 1

36 A1_W0_EP NW-ZO 2 10.5 indet. 2.7 - 3 of 4

midden-bronstijd-B, B1a/b plattegronden

3 B1b_W0_EP NW-ZO 2 16.0<x<18.8 5.4 2.9 - -

6 B1b_W1/3 NW-ZO 2 11.5<x<13.9 5.5 2.5 1 1

7 1e fase B1b_W1/W3_(EP)_ST_RP NW-ZO 2 26.0 6.2 2.8 2 ~10

7 2e fase B1b_W3_EP_ST_RP NW-ZO 2 21.5 6.2 2.8 2 ~10

8 B1b_W0/1_EP N-Z 12.8 5.6 3.0 - -

10 B1b_W3_EEP NNW-ZZO 14.3 5.9 2.6 - 1 of 2

11 B1a_W3_ST_EP_RP NW-ZO 1 15.0 6.0 2.6 6 ~6

12 B1b_W3_EEP_(RP) NW-ZO 1 12.9<x<15 5.6 2.7 1 2

13 B1b_W0 NW-ZO 2 14.6 5.4 2.7 - 1

16 B1b_W3_EEP_RP NW-ZO 1 22.2 6.2 2.7 - 7

22 B1b_W3_EEP_RP NW-ZO 1 13.3 5.8 2.7 4 4

37 B1b_W3_EP_RP NW-ZO 1 15.2 5.8 2.7 3 3

38 B1b_W3_EP_RP NW-ZO 2 15.1 6.4 2.4 3 2, 3 of 4

late bronstijd plattegronden

30 A1/B1a_W0 NW-ZO 2 10.4 of 15.3 3.7 2.2 - -

Tabel 4.6 
De midden- en late bronstijd huis-
plattegronden binnen complex 3 
met enkele kenmerken. 
NW-ZO 2 heeft een iets noordelijker 
oriëntatie dan NW-ZO 1.  
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De derde afwijkende plattegrond (structuurnr. 30) dateert uit de late 
bronstijd en lijkt een soort kruising tussen de A1 en B1b-typen te zijn 
(zie afb. 4.26). Deze plattegrond bestaat uit twee rijen binnenstijlen, die 
paarsgewijs naast elkaar liggen. Slechts aan één lange buitenzijde, de 
noordelijke, zijn portaalstijlen op regelmatige afstand geplaatst, terwijl ze 
langs de zuidelijke zijde ontbreken. Gezien de gemiddelde diepte van de 
noordelijke portaalsporen van 15 cm, zullen ze langs de zuidelijke kant niet 
gemist zijn. Het betreft dus een asymmetrische plattegrond. Een goede 
parallel voor deze plattegrond ontbreekt ons inziens. De plattegrond bezit 
nog wel duidelijk midden-bronstijdelementen. 

Een nadere bestudering van de twee grote groepen driebeukige 
plattegronden laat zien dat er enige variatie is. Deze variatie is het minst 
voor het A1-type. In omvang is de variatie binnen deze groep evenwel groot 
te noemen. De lengte van de plattegronden varieert van 8,4 tot 21,2 m (tabel 
4.6). Een dergelijke variatie is ook bekend van bijvoorbeeld Zijderveld, waar 
er naast korte huizen (14 en 18 m) ook zeer lange (26 m) voorkwamen.63 
De bepaling van de breedte van de huizen wordt bemoeilijkt door het 
feit dat in de meeste gevallen (N=7) de sporen van de wandconstructie 
niet zijn aangetroffen. Slechts in één geval, huis 35, zijn sporen van 
staakpaaltjes herkend. De breedte van deze huisplattegrond bedraagt 5,0 m. 
Waarschijnlijk zijn bij de andere plattegronden ook staakpaaltjes gebruikt 
voor de wandconstructie en waren de sporen ervan door hun relatief geringe 
diepte niet meer aanwezig. Onderzoek elders heeft aangetoond dat het 
gebruik van staakpaaltjes de gangbare norm was voor de wandconstructie 
van huizen met de A1-grondvorm.64 

Wat betreft de kern van de plattegrond is er weinig variatie in de paalafstand 
binnen een gebint. De traveelengte (afstand tussen gebinten) varieert 
meer, maar de variatie blijft klein. Wat deze afmetingen betreft, zijn de 
A1-plattegronden binnen de nederzetting over het algemeen regelmatiger 
dan de B1-plattegronden. 
Centrale palen, vaak geïnterpreteerd als ondersteuning voor vliering, 
komen in dit plattegrond type weinig voor. Slechts in twee  van de acht 
plattegronden (structuurnr. 2 en 27) is een centrale paal aangetroffen. Bij 
beide gaat het steeds om één exemplaar, die in een van de middelste traveen 
ligt.  
Veel van de huizen hebben duidelijke ingangspartijen. Bij alle ligt in ieder 
geval een ingang aan een van de kopse kanten. Bij zeven is dat aan de 
zuidoostelijke kopse kant. De enige uitzondering vormt hierop huis 36, 
waarbij de ingang zich aan de noordwestelijke kopse kant bevindt. Deze 
kopse ingangspartijen bestaan uit één paal ofwel twee palen aan weerszijde 
van de ingang. Naast deze variant zijn er twee plattegronden (structuurnr. 9 
en 27) waar zich ook een duidelijke ingangspartij in één van de lange zijdes 
bevindt. In beide gevallen ligt deze ter hoogte van de meest noordelijke 
travee, bij huis 9 langs de zuidelijke lange zijde en bij huis 27 langs de 
noordelijke lange zijde. Bij de laatste betreft het een ingangspartij bestaande 
uit vier palen en bij de eerste is dat niet met zekerheid te zeggen.

63  Knippenberg 2008; Knippenberg & Jongste 2005.
64  Zie de plattegronden van de goed geconserveerde site te Zijderveld (Knippenberg 2008; 

Knippenberg & Jongste 2005), maar ook die in West-Friesland (Bakker et al. 1977; IJzereef & 
Regteren Altena 1991)
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Bij de overige plattegronden is geen duidelijke tweede ingangspartij 
aanwezig. Bij drie gevallen (structuurnr. 2, 35 en 33) ligt de tweede ingang 
vermoedelijk in een niet onderzocht deel van de plattegrond. In twee 
gevallen (structuurnr. 26 en 28) kan men zich afvragen of er überhaupt 
een tweede ingang aanwezig is geweest, gezien de kleine omvang van beide 
plattegronden. Mocht die er zijn geweest dan heeft bij plattegrond 28 die in 
ieder geval aan een van de lange zijdes gelegen. Aan de noordelijke kopse 
kant bevindt zich namelijk een kopse paal in het midden. Ook bij de laatste 
plattegrond (structuurnr. 36) blijft de mogelijkheid van een tweede ingang 
onzeker. Wanneer men deze plattegrond niet als een op zichzelf staand huis 
ziet, maar als een uitbreiding van huis 38, dan bevindt de tweede ingang 
zich aan het zuidoostelijke kopse uiteinde van 38.  
Slechts één van de plattegronden van dit type bezit duidelijke aanwijzingen 
voor een verbouwing. Het gaat om structuur 27, die in een tweede fase 
met 2,8 m is ingekort. De laatste drie traveeën (3 paar binnen stijlen) en 
de ingangspartij aan de zuidelijke kopse kant zijn afgebroken en in plaats 
daarvan heeft men twee nieuwe traveeën en een vergelijkbare ingangspartij 
gebouwd op min of meer dezelfde plaats, waarbij men wel nieuwe 
paalkuilen heeft gegraven. Deze kuilen oversnijden elkaar niet, maar op 
basis van een lichte knik in de korte versie van de plattegrond, die ontbreekt 
in de lange versie, lijkt het aannemelijk dat het bij de korte variant om de 
latere herbouwde fase gaat.
De A1-huizen zijn volgens twee oriëntaties gebouwd. De meeste, zes in 
totaal, hebben een NW-ZO 1 oriëntatie. De twee overgebleven hebben een 
licht afwijkende NW-ZO 2 oriëntatie. Binnen de nederzetting zijn globaal 
drie zones te onderscheiden waar huizen zijn gebouwd, een noordwestelijke 
zone, die wordt gescheiden door een relatief sporenarm gedeelte van een 
zuidoostelijke zone en tenslotte een zuidwestelijke zone. De A1-huizen 
liggen met name in de zuidwestelijke en zuidoostelijke zone. In de 
noordwestelijke zone zijn ze naar verhouding weinig aanwezig.

Net als de A1-plattegronden variëren de B1-plattegronden sterk in lengte, 
van 12,8 tot 26,6 m. Ze zijn gemiddeld iets langer dan de A1-plattegronden 
binnen deze nederzetting. De variatie in de breedte is met een range van 
5,4 tot 6,4 m, zoals verwacht een stuk kleiner dan die van de lengte. De 
plattegronden met aparte wandstijlen, die net buiten de portaalstijlen staan, 
zijn het breedst. Gezien het gebruik van de halfportaal-constructie, zijn alle 
plattegronden breder dan de enige goed geconserveerde plattegrond van 
het A1-type. Daarentegen is de breedte van het gebint hetzelfde als bij de 
A1-plattegronden. Dit geldt ook voor de afstand tussen de gebinten (travee-
lengte).
De B1-plattegronden vertonen een grotere variatie in hun paalconfiguratie. 
Zoals reeds vermeld bestaan de dakdragende elementen uit vier rijen palen. 
Bij vrijwel alle plattegronden staan de meeste portaal-binnenstijl paren 
aan weerszijden niet in een volledig rechte lijn ten opzichte van elkaar. Dit 
impliceert dat het een half-portaalconstructie betrof. 
Wat betreft de aanwezigheid van centrale palen vertonen de B1a/b 
plattegronden meer variatie dan de A1 plattegronden. In zeven van de 
twaalf plattegronden is een centrale paal aangetroffen.65 Dat is frequenter 
dan bij de A1 plattegronden. Daarnaast is er ook meer variatie aanwezig in 

65  Het gaat om de plattegronden van structuurnr. 6, 7, 11, 12, 22  en 37.
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het aantal en de ligging binnen de plattegrond. Slechts twee plattegronden 
hebben een enkele centrale paal. Bij één (structuurnr. 12) is deze net als 
de A1 plattegronden centraal gelegen, bij de ander (structuurnr. 6) ligt 
hij in een van de noordelijke traveen aan de kopse kant waar zich geen 
ingang bevindt. Daarnaast komt in plattegrond 7 de centrale paal twee keer 
voor, allebei in een van de middelste traveeën. In de plattegronden 37 en 
38 liggen drie centrale palen. Bij beide twee in de centrale traveeën en in 
het geval van 37 één in een van de noordelijke traveeën aan de kopse kant 
waar zich geen ingang bevindt, terwijl bij 38 de derde centrale paal juist in 
een van de zuidelijke traveeën van de kopse kant waar wel een ingang ligt. 
Tenslotte zijn er twee plattegronden waar zich centrale palen verspreid over 
het gehele huis bevinden. Bij  plattegrond 22 gaat het om vier exemplaren 
en bij plattegrond 11 zelfs om zes exemplaren. 

In tegenstelling tot de A1-plattegronden, waar de wand uit staakpaaltjes was 
opgebouwd, waartussen vlechtwerk gevlochten was, bestond de wand bij de 
B1-plattegronden vermoedelijk uit plaggen die waren opgestapeld tussen 
de portaalstijlen en de iets daarbuiten staande wandstijlen.66 Wat betreft de 
ligging van deze wandstijlen zijn in hoofdlijnen twee varianten herkend. De 
meest voorkomende variant betreft wandstijlen die halverwege het travee 
liggen, op gelijke afstand tussen de portaalstijlen. Bij de tweede variant zijn 
de wandstijlen vlak naast de portaalstijlen geplaatst in het verlengde van de 
binnen-portaalstijl-lijn. 
Aan de kopse kant bestaat er ook enige variatie in wandconstructie. Enkele 
plattegronden bezitten een extra wandstijl ter hoogte van het eerste en 
laatste travee (bijv. structuurnr. 10, 12). Sommige hebben een hele reeks in 
een boog lopende wandstijlen. Bij enkele plattegronden, zoals structuurnr. 
6 en 7, omringen deze wandstijlen niet de gehele plattegrond, maar loopt 
er rond een van de kopse kanten een wandje van staakpaaltjes, gelijk aan 
de A1-plattegronden. Een uniek exemplaar betreft huis 8, waar rond de 
noordelijke kopse kant een dergelijk staakpalen wandje heeft gelegen. Langs 
de lange zijdes ontbreken wandstijlen en de ligging van het stakenwandje 
suggereert dat de wand tussen de portaalstijlen heeft gelegen en niet 
net daarbuiten. Enkele incompleet gedocumenteerde plattegronden, die 
dergelijk wandstijlen ook missen, zijn structuurnr. 11 en 13.  
Twee plattegronden, structuurnr. 7 en 11, bezitten in de middelste traveeën 
dwarsgreppels tussen de binnen- en buitenstijlen, hetgeen kenmerkend 
is voor de plattegronden van het type Emmerhout.67 Algemeen wordt 
verondersteld dat deze greppels dienden om er tussenwandjes in de 
plaatsen, zodat de afgesloten ruimte als stalboxen kon worden gebruikt. 

Binnen de B1b-plattegronden zijn vier oriëntaties te onderscheiden (zie 
afb. 4.23). Twee daarvan vinden we ook onder de A1-plattegronden terug. 
Het gaat om NW-ZO 1 en het iets afwijkende NW-ZO 2. Beide oriëntaties 
zijn met ieder vijf plattegronden vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er 
twee plattegronden die een duidelijke andere oriëntatie hebben. Huis 8 is 
noord-zuid gelegen en huis 10 heeft een NNW-ZZO oriëntatie. Wat ligging 
van de huizen betreft, valt op dat de plattegronden zich alleen in de noord- 
en zuidwestelijke zones bevinden.

66  Huijts 1992.
67  Huijts 1992.
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Één van de doelen van de analyse van het grote aantal dateringen is om 
te zien in hoeverre de verschillende typen plattegronden chronologisch 
te plaatsen zijn in absolute zin en ten opzichte van elkaar (zie tabel 4.5, 
zie afb. 4.23). Zoals reeds hierboven vermeld zijn in totaal 20 van de 23 
aangetroffen plattegronden gedateerd. Het merendeel daarvan dateert uit 
de midden-bronstijd fase B en is van een voor deze periode gangbaar type.68 
Beschouwen we alle gedateerde plattegronden nader dan vallen er enkele 
zaken op. De oudste twee, structuurnr. 21 en 29, zijn twee plattegronden 
van een afwijkend type. Zij passen niet goed in de typologie die door 
Arnoldussen voor de midden-bronstijd is opgesteld. 

Plattegrond 21 is aan de hand van twee monsters gedateerd (zie tabel 4.5). 
De gekalibreerde ouderdom van beide monsters overlapt tussen 1610 en 
1523 cal BC en plaatst de ouderdom van deze plattegrond dus in het laatste 
deel van de midden-bronstijd fase A, direct voorafgaand aan de periode 
waarbinnen de typische drieschepige plattegronden van de midden-brons-
tijd-B fase in gebruik raken. 
Het monster uit de andere plattegrond (structuurnr. 29) dateert uit vrijwel 
dezelfde tijd met een gekalibreerde range van 1610 tot 1430 cal BC. Ook 
deze range ligt voor een deel in de midden-bronstijd-A fase. Dit laatste huis 
is in ieder geval significant ouder dan 12 van de 19 overig gedateerde huis-
plattegronden binnen de nederzetting. 
Het is aannemelijk om te veronderstellen dat we te maken hebben met een 
huistype dat voorafgaat aan de drieschepige plattegronden van het A1 en 
B1-type. Huizenbouw in deze periode is net als die uit de vroege bronstijd 
zeer summier bekend.69 Sterk gelijkende huizen elders in Nederland zijn 
dan ook niet gerapporteerd. Arnoldussen laat in zijn noordwest Europese 
overzicht een Deense plattegrond uit Højgård de revue passeren, die globale 
overeenkomsten vertoont.70 Dit geldt met name voor de tweedeling in een 
twee- en driebeukig deel en de wijze waarop de palen in het driebeukig 
deel zijn gepositioneerd. Naast deze overeenkomsten zijn er ook duidelijke 
verschillen. Beide Hattemerbroekse plattegronden zijn een stuk kleiner en 
iets onregelmatiger in hun paalzetting. Voorts hebben ze in het eerste travee 
een paal aan weerszijden buiten de kern van de plattegrond liggen en zijn 
dit travee en de meeste anderen opmerkelijk lang.
Desalniettemin kunnen deze drie plattegronden als een soort 
overgangsvorm tussen de laatneolithische tweeschepige traditie en de mid-
den-bronstijd drieschepige traditie gezien worden. 
Dat deze plattegronden duidelijk los staan van de midden-bronstijd-A1 
en B1 plattegronden, wordt aangetoond door de sterke overlap in datering 
die deze typische middenbronstijd-plattegronden onderling met elkaar 
vertonen. Binnen de zeventien plattegronden, die binnen de periode van 
1530 – 1300 en 1380 – 1110 cal BC vallen, kunnen drie groepjes van tezamen 
14 plattegronden gevormd worden met sterk overlappende dateringen. 
Tevens is er maar één datering die een grote overlap vertoont met die van 
huis 29. Bij nog eens vijf anderen is die overlap ook aanwezig, maar is deze 
beduidend kleiner. 
De dateringen van de A1-plattegronden en die van de B1-plattegronden 
vertonen een sterke overlap met elkaar. De range van de 14C-ouderdom van 

68  Arnoldussen 2008.
69  Arnoldussen 2008.
70  Arnoldussen 2008: fig. 5.8, 183, gebaseerd op Ethelberg 1991, fig. 19, 153.
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de eerste groep ligt tussen 3210 en 3050 BP, gekalibreerd komt dit neer 
op een ouderdom tussen 1530-1410 cal BC en 1420-1210 cal BC. Voor de 
B1-groep varieert de 14C-ouderdom van 3145 tot 2985 BP, en gekalibreerd 
is dit van 1500-1310 tot 1370-1120 cal BC. Op basis hiervan is het duidelijk 
dat beide type plattegronden in ieder geval voor een lange periode naast 
elkaar hebben bestaan. Toch komt ook duidelijk naar voren dat wanneer 
we de dateringen van beide types met elkaar vergelijken, die van de 
A1-plattegronden gemiddeld ouder zijn. Tevens is het zo dat de oudste 
datering ook van een dergelijke plattegrond afkomstig is, terwijl juist de vijf 
jongste dateringen allemaal tot B1-plattegronden behoren. Het zijn vooral de 
vier jongste exemplaren van deze laatste groep, waarvan de 14C-ouderdom 
dicht bij elkaar ligt en enigszins is verwijderd van de overige dateringen 
(3015 tot 2985 BP), die het aannemelijk maakt dat gedurende de latere 
fase(s) van bewoning de A1-plattegronden niet meer in gebruik waren.
Op basis van de fasering en ruimtelijke indeling van de nederzetting, die 
hieronder uitvoeriger besproken zullen worden, komt deze chronologische 
tendens sterker naar voren en zijn er aanwijzingen dat de B1-plattegronden 
de A1-plattegronden opvolgen, waarbij er een periode bestond dat ze naast 
elkaar zijn gebruikt.71 
Verder valt op dat de relatief grote huizen (lengte > 19 m) alle ouder zijn 
dan 1300 cal BC en dat ze daarna niet meer voor komen, en dat de lengte 
van het groepje jongste huizen opmerkelijk gelijk is (variërend van 15,0 tot 
15,2 m).72 Tenslotte komen centrale palen alleen in de oudste twee huizen 
van A1 voor, daarna niet meer.

Significant jonger dan de typische drieschepige plattegronden van het A1 en 
B1 type is huis 30. Gekalibreerd valt de ouderdom in de eerste helft van de 
late bronstijd, tussen 1112 en 911 cal BC (zie tabel 4.5). In paalconfiguratie is 
het een unieke plattegrond, die nog duidelijk past binnen de midden-brons-
tijdtraditie, met vijf gebintparen. De plattegrond onderscheidt zich van de 
A1 en B1-types door het feit dat er maar langs één lange zijde buitenstijlen 
zijn geplaatst. Dit impliceert dat het een asymmetrisch gebouw betreft met 
één halfportaal. Duidelijk identieke plattegronden zijn ons niet bekend. 
Wel is het voor deze periode duidelijk dat de variatie aan plattegrondty-
pen toeneemt en dat veel plattegronden niet meer de typische driebeukige 
opbouw bezitten.73 

4.6.5 Spiekers en overige bijgebouwen
Een opvallend gegeven van de bronstijdnederzetting te Hattemerbroek is 
dat er een beperkt aantal spiekers en overige bijgebouwen is aangetroffen, 
ten opzichte van het aantal huisplattegronden. In totaal zijn er 20 spiekers 
herkend en daarnaast nog eens vijf andere gebouwen. De spiekers zijn in 
drie regelmatige varianten aangetroffen. Vierpalige structuren hebben met 
14 exemplaren de overhand, gevolgd door vijf zespalige en één negenpalige 
spieker (tabel 4.7; afb. 4.27). 
De vierpalige spiekers vertonen de meeste variatie in vorm. Het overgrote 
deel (N=11) bestaat uit vrijwel vierkante plattegronden, variërend in 
omvang van 3,1 tot 1,6 m. Naast deze vierkant spiekers zijn er ook enkele 

71  Zie paragraaf 4.6.9 Ruimtelijke indeling van de bronstijd nederzetting.
72  Dit geldt voor de drie compleet onderzochte plattegronden, de lengte van huis 12 ligt ergens 

tussen 12,9 en 15,0 m.
73  Arnoldussen 2008.



sporen en structuren    155

rechthoekige aangetroffen, waarbij er een duidelijk verschil in omvang is 
tussen lengte en breedte. Binnen deze groep variëren de rechthoeken van 
3,3 bij 2,1 m tot 1,9 bij 0,6 m. 
Bij twee vierpalige spiekers is op regelmatige afstand van de vier palen 
een vijfde paal aangetroffen. Gezien het feit dat dit bij enkele varianten 
voorkomt is het aannemelijk om te veronderstellen dat deze vijfde paal 
onderdeel van de constructie heeft uitgemaakt, waarschijnlijk als een soort 
muurtje of schutting.
De rechthoekige, zespalige spiekers betreffen in de meeste gevallen 
regelmatige rechthoekige gebouwtjes, waarbij de lengte ongeveer twee maal 
zo groot is als de breedte, variërend van 2,7 bij 1,3 m tot 4,9 bij 2,5 m. In 
feite kun je deze ook zien als twee aan elkaar geplakte vierpalige spiekers. 

structuur N-palen lengte breedte oriëntatie N-inpandige 
kuilen

vierpalige spiekers

1 4 1,7 1,5 NW-ZO 3

14 4 1,9 0,6 NW-ZO 1

19 4 of 5 2,4 1,2 NW-ZO 3

20 4 of 5 1,5 1,4 NW-ZO 2

24 4 1,8 1,7 NW-ZO 2

32 4 3,1 3,1 NW-ZO 2 1

43 4 3,3 2,1 ZWW-NOO

52 4

53 4

56 4 2,2 2,1 NW-ZO 3

57 4 2,2 2,0 NW-ZO 3

58 4 1,6 1,4 N-Z

59 4 1,9 0,9 NW-ZO 2

60 4 1,9 1,6 N-Z

61 4 2,4 2,1 NW-ZO 1

62 3 2,2 2,1 N-Z

zespalige spiekers

15 6 4,9 2,5 NW-ZO 2

39 6 2,7 1,3 NW-ZO 2

41 6 3,4 2 ZWW-NOO

51 6 3,5 2,6 NW-ZO 1

achtpalige spieker

42 8 6,5 2,2 NW-ZO 1

negenpalige spieker

5 9 3,6 3,2 NW-ZO 2

Overige bijgebouwen

4 17 4,3 3,5 N-Z

18 12 4,8 3,6 NW-ZO 1

23 9 4,3 3,1 NW-ZO 1 1

25 9 4,9 3,9 NW-ZO 2

55 6 1,9 1 NW-ZO 2 1

Tabel 4.7 
De midden- en late bronstijd spiekers en 
bijgebouwen binnen complex 3 met enkele 
kenmerken.
NW-ZO 2 heeft een iets noordelijker oriëntatie dan 
NW-ZO 1.
NW-ZO 3 heeft een iets westelijker oriëntatie dan 
NW-ZO 1.
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In één geval, spieker 51, gaat dit niet op, daar is de breedte in verhouding 
aanzienlijk groter, met 2,6 m ten opzichte van een lengte van 3,5 m.
De enige negenpalige spieker (nr. 5) is nagenoeg vierkant met afmetingen 
van 3,6 bij 3,2 m. Deze omvang is in oppervlakte ongeveer vier keer zo groot 
als de kleine, vierpalige, vierkante spiekers, daarmee duidelijk aangevend 
dat ook deze spiekervorm wat betreft omvang duidelijk gerelateerd is aan de 
vierpalige spiekers. 

Naast de 20 spiekers zijn er vijf structuren aangetroffen die wat betreft 
paalconfiguratie en omvang duidelijk verschillen van de spiekers. 
Desalniettemin gaat het om relatief kleine in meeste gevallen rechthoekige 
bijgebouwen, die gezien hun omvang en vorm niet als huis geïnterpreteerd 
kunnen worden. Er zijn drie regelmatige rechthoekige gebouwen 
(structuurnr. 4, 18 en 23), één opmerkelijk nagenoeg vierkant gebouw 
(structuurnr. 25) en een kleine zeshoekige constructie (structuurnr. 55) 
aangetroffen. Bij deze laatste is het niet zeker of het om een gebouwtje dan 
wel een overkapping gaat. 
Onder de drie regelmatige rechthoekige gebouwen bevindt zich een 
structuur die is opgebouwd uit 12 palen (structuurnr. 18). Het is een bijna 
vierkant gebouw met afmetingen van 4,8 bij 3,6 m, bestaande uit drie rijen 
van ieder vier dunne palen. Binnen de rijen is de paalafstand klein (1,0 
– 1,5 m), tussen de rijen is die groter (2,2 – 2,5 m). Het gebouwtje heeft 
waarschijnlijk onderdeel uitgemaakt van het erf van huis 16 (zie afb. 4.23), 
omdat het er direct naast ligt en tevens evenwijdig eraan georiënteerd is. 

De twee andere gebouwtjes (structuurnr. 23 en 25) bestaan ieder uit 
negen palen. Beide liggen in de buurt van elkaar en vertonen sterke 
overeenkomsten in paalzetting. De onderlinge afstand tussen de palenrijen, 
evenwijdig aan de lengteas, is sterk verschillend, waardoor de structuur een 
asymmetrische grondpatroon heeft. In deze hebben beide gebouwtjes veel 
weg van het late bronstijd huis 30. Ze zijn alleen een stuk korter. Structuur 
25 is iets groter met afmetingen van 4,9 bij 3,9 m tegen 4,4 bij 3,1 m voor 
structuur 23. Het gebruik van structuur 23 is mogelijk gelijktijdig geweest 
met de bewoning van het in de buurt gelegen huis 22. Beide zijn gelijk 
georiënteerd. Het is opmerkelijk dat er binnen de plattegrond van 23 een 
kuil ligt en nog eens drie andere er vlak naast. In het geval van structuur 
25 komt huis 26 in aanmerking, hoewel er een licht verschil in oriëntatie is 
tussen beiden. 
Structuur 4 is een uniek gebouwtje. Het is bijna vierkant van vorm met 
afmetingen van 4,3 bij 3,5 m. In totaal behoren er met zekerheid 17 
paalsporen tot de structuur. Deze liggen in drie rijen naast elkaar waarbij 
binnen de buitenste rijen ieder uit zes palen bestaan.  
Structuur 55 betreft een kleine, zespalige plattegrond in een afgeplatte hexa-
goon-configuratie, gelegen aan de noordkant van huis 29. Het hexagoon 
heeft een afmeting van 1,9 bij 1,0 m, met opmerkelijk regelmatige afstanden 
tussen de afzonderlijke palen. Dit hexagoon ligt rondom een grote kuil 
(S50.144). Beide liggen binnen de plattegrond van een opmerkelijke grote, 
vierpalige spieker (nr. 32). Vooral de kuil ligt mooi centraal in de spieker. 
Het hexagoon ligt iets naar het zuidoosten gericht. Mogelijk betreft het een 
afdakje, of een omheining om de kuil heen. 
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Enkele spiekers en andere bijgebouwen (voor een uitgebreid overzicht van alle spiekers zie bijlage 4.1).
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De spiekers en bijgebouwen zijn sterk verspreid over het nederzettingster-
rein aangetroffen met een zekere variatie aan oriëntaties. Wat betreft de 
ligging kan een onderscheid gemaakt worden in twee groepen. Binnen de 
eerste groep vallen die gebouwtjes, die wat betreft nabijheid en oriëntatie 
met een van de huisplattegronden geassocieerd lijken te zijn. De gebouwtjes 
van de tweede groep liggen ver van de huisplattegronden verwijderd en/of 
zijn duidelijk in oriëntatie verschillend ervan. 
Wat opvalt is dat alle ‘overige bijgebouwen’ met één van huizen 
geassocieerd lijken te zijn. In vier gevallen liggen deze gebouwen in 
redelijke nabijheid van de huizen met wie zij een parallelle oriëntatie 
hebben. Alleen gebouw 4 vormt hierop enigszins een uitzondering. Het 
ligt geïsoleerd in het noordelijk deel van de nederzetting op behoorlijke 
afstand van de huisplattegronden. In oriëntatie is deze structuur gelijk 
aan huis 8, een van de meest nabijgelegen huizen. Gezien deze gelijke en 
unieke oriëntatie, stonden beide gebouwen vermoedelijk wel in relatie met 
elkaar, ook al doet hun naar verhouding grote onderlinge afstand anders 
vermoeden. Het gaat daarbij waarschijnlijk niet om een bijgebouw dat op 
het erf gelegen heeft, maar eerder in de omliggende veldjes.

4.6.6 Kuilen in de bronstijdnederzetting

Inleiding
De opgraving van de bronstijdnederzetting heeft 339 kuilen aan het licht 
gebracht, die naar alle waarschijnlijkheid aan de bronstijdbewoning 
kunnen worden toegeschreven (tabel 4.8). Een deel van deze kuilen heeft 
een AMS-datering in de bronstijd opgeleverd of bevatte aardewerk dat 
op basis van typologische gronden in de bronstijd te plaatsen is. Binnen 
de huisplattegronden bevindt zich een groot aantal kuilen, waarbij in de 
meeste gevallen geen oversnijdingen zijn aangetoond tussen de kuilen 
en paalsporen. Op basis van deze directe en indirecte datering van de 
kuilen kan gesteld worden dat de kuilen bij de huizen horen en tijdens de 
bewoning ervan in gebruik zijn geweest. 
Tenslotte is er een restgroep van kuilen die op basis van uiterlijke 
kenmerken sterke gelijkenis vertonen met de hierboven besproken sporen. 
Op basis hiervan worden deze kuilen eveneens tot de midden- en late brons-
tijdnederzetting gerekend

Tijdens de analyse van de sporen is getracht de kuilen nader in te delen. 
Daarbij is met name gekeken naar de vorm in boven- en zijaanzicht, en 
in mindere mate ook naar de inhoud van de kuilen (afb. 4.28). Er is een 
onderscheid gemaakt tussen de volgende types:
- silokuilen met platte bodem: dit zijn in bovenaanzicht ronde kuilen 

met een rechte tot een iets naar buiten lopende wand en een platte 
bodem. De doorsnede van dit type varieert van 37 tot 210 cm, met een 
zwaartepunt tussen 80 en 140 cm. De variatiebreedte van de diepte 
bedraagt 18 tot 80 cm, met een zwaartepunt tussen 23 en 56 cm. In 
totaal zijn er 41 kuilen van dit type aangetroffen.

- silo-achtige kuilen met een iets bolle bodem: dit zijn in bovenaanzicht 
ronde kuilen met een rechte wand en een bolle bodem. De doorsnede 
van dit type varieert van 40 tot 190 cm, waarbij de meeste waardes 
liggen tussen 60 en 123 cm, gemiddeld iets kleiner dan de hierboven 
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besproken groep kuilen. Wat de diepte betreft, liggen de waardes ook 
iets lager, variërend van 5 tot 70 cm. In totaal zijn 49 kuilen als dit type 
geclassificeerd.

- langwerpige silo-achtige kuilen met platte bodem: dit zijn in 
bovenaanzicht langwerpige, rechthoekige, soms enigszins ovale kuilen 
met een rechte wand en platte bodem. De grootste doorsnede ligt tussen 
119 en 203 cm en de diepte varieert van 23 tot 69 cm. Er zijn slechts 
zeven kuilen van dit type herkend.

- komvormige kuilen: dit zijn in bovenaanzicht vaak ronde tot lichtelijk 
ovale sporen met een komvormige doorsnede. Het is een grote groep 
met 68 kuilen. Deze groep varieert aanzienlijk in omvang van 23 tot 252 
cm. Dit vertaalt zich ook in een omvangrijke variatie in de diepte van 4 
tot 81 cm. Onder dit type bevinden zich tevens vier kleine ondiepe kuilen 
die op basis van verhoogde aanwezigheid van houtskool in de vulling als 
haardkuilen worden geinterpreteerd.

Inpandige Buiten huizen Totaal 

Kuiltype N % N % N %

Silo 9 11,7 32 12,2 41 12,1

Silo-achtige kuil 14 18,2 35 13,4 49 14,5

Langwerpige silo 2 2,6 5 1,9 7 2,1

Komvormige kuil 24 31,2 44 16,8 68 20,1

Waterkuil 0 0,0 2 0,8 2 0,6

Overige kuilen 28 36,4 144 55,0 172 50,7

Totaal 77 100,0 262 100,0 339 100,0

Tabel 4.8 
Aantal kuilen per type en per context.

Silo

Silo-achtig met bolle bodem Langwerpige silo

Komvormige kuil

Afbeelding 4.28 
De verschillende types kuilen in boven- 
en zij-aanzicht.



160 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

- waterkuilen: dit zijn omvangrijke sporen, sterk variabel in omvang en 
vorm met een aanzienlijke diepte, reikend tot onder de grondwaterspie-
gel. Slechts twee van dergelijke kuilen liggen binnen de nederzetting en 
één er buiten (complex 50). In doorsnede variëren ze van 245 tot 326 cm 
en in diepte van 80 tot 129 cm.

- overige kuilen: alle sporen, geïnterpreteerd als kuil die niet tot een van 
deze bovenstaande groepen behoren. Daar dit een restgroep vormt zijn 
deze kuilen niet verder beschreven, het gaat om een aanzienlijk aantal 
(N=172). Over het algemeen betreft het kleine sporen van een geringe 
diepte.

Ruimtelijke spreiding
Wanneer we naar de ruimtelijke verspreiding van de kuilen kijken, dan 
vallen enkele zaken op. De meeste kuilen liggen in of rondom een van 
de huisplattegronden, vaak binnen een straal van 8 m (afb. 4.29 en 
4.30). Daarnaast bestaat er een kleine groep die met enkele bijgebouwen 
geassocieerd is. Deze liggen in de plattegronden daarvan of in de directe 
nabijheid. Tenslotte is er een groep die meer geïsoleerd ligt en ruimtelijk 
niet geassocieerd is met de plattegronden. Daarbij is een onderscheid 
te maken tussen enerzijds twee kuilenclusters (A en B) en anderzijds 
individueel liggende sporen. 
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Afbeelding 4.29 
Kuilen in en rond huis 7.
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Kuilencluster A is in eerste instantie op basis van slechts één scherf uit 
één van de kuilen gedateerd in het laat-neolithicum/vroeg bronstijd. Het 
cluster bevindt zich centraal in de midden-bronstijd nederzetting (zie 
afb. 4.23). De andere kuilen van het cluster hebben geen vondstmateriaal 
opgeleverd. In het veld bestond het vermoeden dat het in dit geval om een 
middenbronstijd-sporencluster gaat. Een vergelijkbaar cluster (kuilencluster 
B) is ten zuiden op ca. 100 m afstand aangetroffen die op basis van een 14C-
AMS-datering in de midden-bronstijd wordt gedateerd (S45.82). Gezien de 
sterke overeenkomsten tussen beide clusters en het feit dat beide eveneens 
een specifieke vergelijkbare plek in de middenbronstijd-nederzetting 
innemen, is het aannemelijk om het cluster A ook in de midden bronstijd te 
dateren. Welke functie deze kuilenclusters hebben gehad en waarom ze vrij 
geïsoleerd liggen van de huizen kan momenteel niet verklaard worden. 

Betrekken we het type kuil in deze ruimtelijke analyse dan vinden we alle 
kuiltypen met uitzondering van de waterkuilen in of rondom de huizen. 
Bij de bijgebouwen liggen met name silo’s en geïsoleerd komen zowel 
silo’s, silo-achtige kuilen, waterkuilen als de restcategorie kuilen voor. In 
hoofdlijnen zijn deze patronen niet zo verwonderlijk. Ze geven immers 
aan dat de variatie aan activiteiten in en rond de huizen het grootst was. 
Daarnaast lijken de activiteiten rond de bijgebouwen veel specifieker te 
zijn. Het vrijwel uitsluitend voorkomen van silo’s suggereert een nadruk op 
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opslag. Een dergelijke functie wordt vaak ook aan de meeste bijgebouwen, 
zoals spiekers toegekend. 

Inpandige kuilen en hun ligging binnen het huis
Zoals reeds hierboven vermeld is een groot aantal kuilen binnen de huis-
plattegronden aangetroffen. Een nadere bestudering laat evenwel zien dat er 
een grote variatie is in het aantal kuilen per huis, de aard van de kuilen en 
hun locatie binnen de plattegronden (zie tabel 4.8). 

Het aantal kuilen kent een grote variatie, uiteenlopend van een totaal 
ontbreken tot een aantal van zes of zeven, en mogelijks zelfs eenmaal 
meer dan 10 kuilen binnen één plattegrond(zie tabel 4.6). Alle aantallen 
daartussen komen ook voor. Er kan geen verschil worden vastgesteld voor 
A1 of B1-typen huizen, beide hebben gemiddeld ongeveer 2,7 kuil per huis. 
Wel is het opmerkelijk dat onder de drie kuilloze huizen zich twee B1-typen 
bevinden en geen A1-typen. Het derde kuilloze huis betreft het late bronstijd 
huis (structuurnr.30). 
Ook chronologisch is er geen duidelijke trend te ontwaren in het aantal 
kuilen. Wat opvalt is het voorkomen van gemiddeld veel kuilen (3 à 
4) in de twee vroege plattegronden van de midden-bronstijd-A-fase en 
de afwezigheid van kuilen in de late bronstijdplattegrond. Het behoeft 
geen nadere toelichting dat deze correlaties in de vroege en late fase van 
de bewoning op zeer weinig plattegronden gebaseerd zijn en daardoor 
mogelijk een vertekend beeld geven. Gezien de afwijkende plattegrondtypen 
gedurende deze beide periodes, zou het echter wel om een reëel verband 
kunnen gaan. 

Net als het aantal kuilen, varieert ook het kuiltype dat zich binnen de 
plattegronden bevindt. Komvormige kuilen komen het meest voor, gevolgd 
door silo-achtige kuilen, haardkuilen en silo’s. Met name de komvormige 
kuilen en de haardkuilen komen relatief meer voor binnen de huizen dan 
erbuiten. Voor de restcategorie is dit verband omgekeerd.

Kijken we naar de ligging van de kuilen binnen de huizen, dan kunnen we 
voor bijna iedere locatie in het huis een voorbeeld vinden: in een van de 
zijbeuken, de middenbeuk, voorin, centraal en zelfs achterin het huis.74 Het 
graven van een kuil in een van de zijbeuken genoot de voorkeur. Bij acht 
huizen liggen alle kuilen in dit deel van het huis en bij nog eens drie huizen 
gaat het om het merendeel van de inpandige kuilen. Bij vijf huizen is het 
aantal kuilen in het centrale deel en de zijbeuk ongeveer gelijk en bij de 
resterende drie huizen bevinden zich alleen kuilen in het centrale gedeelte. 
Opmerkelijk is bij deze laatste drie dat het in alle gevallen om huizen gaat 
met slechts één inpandige kuil. 

Enkele plattegronden, die er wat betreft inpandige kuilen uitspringen zijn 
structuur 2, 7, 16 en 22. 
In structuur 2 bevinden zich vier haardkuilen, een silo en een silo-achtige 
kuil. Deze liggen alle zes in de zijbeuken, waarbij de vier haardkuilen min 

74  Enkele huizen bezitten maar één ingang, meestal aan een van de kopse kanten. Bij deze kan 
dus een onderscheid gemaakt worden tussen voorin en achterin het huis. Dit in tegenstel-
ling tot veel huizen waarbij zich zowel aan de ene als aan de andere kopse kant een ingang 
bevindt. 
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of meer symmetrisch over de plattegrond verdeeld zijn. De twee andere 
kuilen liggen allebei in de zuidelijke zijbeuk. 
Structuur 7, een meerfasige plattegrond met een verbouwd deel, bezit 
het grootste aantal inpandige kuilen. Opvallend is de grote hoeveelheid 
kuilen in de noordelijke zijbeuk, waar zich vrijwel over de gehele lengte 
kuilen bevinden. Ook zijn daar na het verlaten en instorten van het huis 
kuilen gegraven, aangezien ze de paalsporen oversnijden. Verder bevinden 
zich nog enkele kuilen in het centrale deel en in de zuidelijke zijbeuk. 
Waarschijnlijk is dit grote aantal te wijten aan de mogelijk relatief langere 
gebruiksduur van dit huis. 
Bij structuur 16 is de verdeling over de twee zijbeuken van het relatief 
grote aantal kuilen kuilen meer in evenwicht. Geen van de kuilen ligt in de 
centrale beuk. Een opvallend gegeven is dat binnen de noordelijke zijbeuk 
van het travee, waar zich een ingang aan de lange zijde aan dezelfde kant 
bevindt, een reeks kuilen ligt die de doorgang lijkt te blokkeren. Verder 
liggen de kuilen in de zuidelijke zijbeuk regelmatig verspreid over de 
verschillende traveeën. 
In strucuur 22 bestaat er ook een associatie tussen een ingang aan de lange 
zijde en een kuil in het desbetreffende travee. In dit huis ligt de kuil niet in 
de zijbeuk, maar in de centrale beuk.
Tenslotte dient het voorkomen van kuilen in de ingang nog vermeld te 
worden. Bij twee huizen is dit het geval en liggen de kuilen precies tussen 
de palen van de ingangspartij. De meest voor de hand liggende verklaring 
voor de aanwezigheid van deze kuilen is, dat ze geen functie vervulden 
tijdens de bewoning, maar dat ze een meer ritueel gebruik hebben gekend 
bij het plaatsen van een bouw- of verlatingsoffer. Een dergelijk gebruik komt 
veelvuldig voor in zowel de ijzertijd als in de Romeinse tijd.

4.6.7 Stakenrijen
Verspreid over vrijwel het gehele opgravingsgebied zijn in variërende 
dichtheden grote aantallen staaksporen aangetroffen (afb. 4.31). In veruit 
de meeste gevallen kan worden vastgesteld dat deze sporen op regelmatige 
afstand in duidelijke rijen liggen. Ze vormen daarmee de archeologische 
overblijfselen van hekwerken. Dergelijke hekwerken worden vaak als 
afscheidingen voor percelen, erven, dan wel nederzettingen gezien.75 
Bij veel aangetroffen rijen betreft het slechts korte segmenten. Deze 
partiële documentatie heeft vooral met de gemiddeld geringe diepte van de 
staaksporen te maken, waardoor ze niet altijd meer waarneembaar waren in 
het vlak.76 Veelvuldig zijn tijdens het machinaal-schavend verdiepen van de 
oude bodem stakenrijen op een hoger vlak, meestal op de overgang van de 
A naar B-horizont, waargenomen en gedocumenteerd.

Anders dan bij het onderzoek binnen het Hanzelijntracé is er, wat betreft 
vulling en omvang van de staaksporen, geen duidelijk onderscheid te 
maken tussen de verschillende rijen.77 De meeste rijen bestaan uit met 

75  Jongste & Van Wijngaarden 2002; Knippenberg & Jongste 2005; Meijlink & Kranendonk 2002; 
Theunissen 1999; maar zie ook Hamburg & Louwe Kooijmans 2006 voor een neolithisch 
voorbeeld.

76  Het feit dat op de zuidelijke zandgronden, waar vaak de top van de oude bodem sterk ver-
stoord of verdwenen is, dergelijke sporen nauwelijks worden waargenomen, maar wel mag 
worden aangenomen dat ze er geweest zijn, is al een duidelijke indicatie dat deze sporen 
gemiddeld niet diep gaan.

77  Knippenberg & Hamburg 2011.
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relatief donkere grond opgevulde sporen met een breedte variërend van 5 
tot 10 cm. Een dergelijke eenduidigheid in vulling en omvang suggereert 
dat we te maken hebben met sporen uit min of meer dezelfde periode. Het 
ligt voor de hand om ze voor het overgrote deel met de nederzetting uit de 
midden- en late bronstijd te associëren. Toch mag op voorhand niet worden 
uitgesloten dat ze deels uit een andere periode stammen. Het onderzoek 
in het nabijgelegen Hanzelijnterrein heeft namelijk uitgewezen dat een 
groot deel van de vergelijkbare stakenrijen in de ijzertijd gedateerd moeten 
worden. Weliswaar hebben we in het Bedrijventerrein-Zuid geen ijzertijd-
vondsten gedaan, maar de mogelijkheid dat een (klein) deel van de rijen in 
die periode dateert blijft bestaan. De niet-gedateerde en slechts zeer partieel 
onderzochte vindplaats 5 is een mogelijke kandidaat voor eventuele ijzer-
tijdbewoning. Ook de dichte nabijheid van het onderzochte deel van het 
Hanzelijntracé maakt het aannemelijk, dat het Bedrijventerrein-Zuid-areaal 
onderdeel heeft uitgemaakt van hetzelfde ijzertijdperceleringssysteem als 
dat van de Hanzelijn. 

Binnen het onderzochte terrein liggen de stakenrijen onevenredig verspreid. 
Opmerkelijk veel rijen zijn aangetroffen aan de oostelijke rand van het 
nederzettingsterrein, in de putten 7, 9 en 11 behorende bij de eerste fase 
van het onderzoek. Vooral de grote dichtheid in put 9 valt op. Daar liggen 
ze aan de rand van het bronstijdnederzettingsterrein, op de overgang van 
de dekzandkop naar de grindrijke perifluvioglaciale afzettingen. Ook de 
stakenrijen in put 7 en 11 liggen net buiten het nederzettingsterrein. Dit 
gegeven suggereert dat we de stakenrijen in het bijzonder met de inrichting 
van percelen rondom de nederzetting dienen te associëren. Gezien de 
geringe breedte van de onderzochte delen buiten de nederzetting is het 
moeilijk een goed inzicht te krijgen in de omvang en oriëntatie van de 
percelen aldaar. Enkele, over lange afstand gedocumenteerde stakenrijen 
in put 7 en in mindere mate put 9 zijn NW-ZO georiënteerd, evenwijdig 
aan sommige van de huisplattegronden. Er lopen ook enkele stakenrijen 
haaks op deze oriëntatie. Een dergelijk verband tussen perceeloriëntatie 
en huisplattegronden is ook voor de Zijderveldnederzetting aangetroffen.78 
Buiten deze oriëntatie is er nog een tweede, veelvoorkomende richting 
aangetroffen, die iets naar het noorden gedraaid is. 
Naast het feit dat de meeste stakenrijen buiten het nederzettingsare-
aal liggen, is er een aantal binnen de nederzetting tussen de huizen 
aangetroffen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen veelal 
rechte rijen en enkele sterk gebogen rijen. De eerste groep vertoont in 
oriëntatie veel overeenkomsten met de twee hoofdrichtingen die buiten het 
nederzettingsareaal zijn aangetroffen. Dit impliceert dat de hogere delen 
van de dekzandkop op sommige momenten onderdeel van de percelering 
uitmaakten. Dit zou erop kunnen duiden dat lege, niet-bewoonde delen bij 
de percelen werden getrokken. Een andere verklaring is dat we een deel 
van de stakenrijen later, pas na de bronstijdbewoning, dienen te dateren 
en dat zij deel uitmaakten van een uitgestrekt landschap van weide- en 
akkerarealen. De naburige nederzetting zou dan meer in oostelijke richting 
op de hogere delen gezocht moeten worden. Mogelijk dat vindplaatsen 4 en 
5 hiervoor in aanmerking komen.

78  Knippenberg & Jongste 2005.
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De sterk gebogen stakenrijen komen maar zeer summier voor, slechts op 
twee plaatsen zijn dergelijke rijen aangetroffen. Daar omgeven zij mooi 
twee huisplattegronden (nr. 8 en 37), waarbij zelfs met ingangen rekening 
is gehouden. Gezien deze duidelijke relatie dienen we deze stakenrijen als 
afscheidingen van de huisplaatsen te interpreteren.
Een opmerkelijk gegeven van de aangetroffen stakenrijen is dat de 
dubbelgestelde variant maar zeer weinig voorkomt. Dit stakenrijtype 
is alleen in het oostelijke deel van put 9, ver buiten de nederzetting 
aangetroffen.
Tenslotte is het opvallend dat globaal gezien de meeste stakenrijen ten 
oosten en noordoosten van de nederzetting voorkomen en dat het aantal 
in het noordwesten en westen beduidend lager ligt. Dit impliceert dat 
deze laatste gebieden veel minder frequent als weide- en akkerareaal zijn 
gebruikt. Mogelijk dat de lagere ligging van met name het noordwestelijk 
deel hiermee te maken heeft. 

4.6.8 Bronstijdsporen buiten vindplaats 3
Buiten de grote, centraal gelegen nederzetting zijn er op twee plaatsen 
sporen met zekerheid te dateren in de bronstijd. Het betreft een waterkuil 
in vindplaats 1 (complex 50) en een cluster paalsporen in vindplaats 4. 
Daarnaast bestaat het vermoeden op basis van de aard en begrenzing van 
enkele sporen binnen vindplaats 5, dat ook daar bronstijdsporen kunnen 
liggen. Er zijn geen 14C-AMS-dateringen genomen om dit te onderbouwen 
en ook hebben de sporen geen typologisch dateerbaar materiaal opgeleverd. 
Tenslotte liggen sporadisch enkele ongedateerde kuilen buiten de brons-
tijdnederzetting, die op basis van uiterlijke kenmerken sterk lijken op de 
bronstijdsporen.

Waterkuil
Te midden van de late Trechterbekersporen, in een natuurlijke laagte, 
bevindt zich een omvangrijke kuil. Het gaat hierbij om een groot ovaal 
spoor met een lengte van circa 3 m, een breedte van 1,70 m en een diepte 
van 1,14 m.79 Het zuidwestelijke deel van het spoor is minder diep (circa 
40 cm) en wordt geïnterpreteerd als de inloop van de kuil. De kuilvulling 
bestaat uit vondstrijke dunnere en dikkere zandlagen die naar boven toe 
steeds humeuzer en veniger worden (afb. 4.32). Opvallend is de vondst 
van een aangepunt houten paaltje dat in één van de pollenbakmonsters 
is aangetroffen. Het gaat hierbij om een kleine, eikenhouten staak met 
een diameter van zeven centimeter.80 Gezien de positie van deze staak in 
het midden van de vulling bestaat er vermoedelijk geen relatie tussen het 
gebruik van de kuil en de staak. Tijdens de bestudering van de coupe zijn 
geen aanwijzingen gevonden voor een beschoeiing. Op basis van de vorm, 
diepte en vooral de gelaagde opvulling wordt deze kuil geïnterpreteerd als 
waterkuil. De analyse van de macroresten toont aan dat het om een kuil gaat 
die off-site in een drassige omgeving moet hebben gelegen en die regelmatig 
werd bezocht door mens en dier (zie hoofdstuk 10). 
Twee houtskoolmonsters uit de onderste vulling zijn 14C-AMS-gedateerd81 
en leverden een ouderdom op die valt in de midden-bronstijd-A-fase.82 Het 

79  De exacte lengte is onbekend als gevolg van een recente verstoring.
80  Zie ook hoofdstuk 12 Hout en houtskool.
81  GrA-41633: 1670-1490 cal BC en GrA-onbekend: 1684-1523 cal BC. 
82  Aanvankelijk bestond het vermoeden dat het om een waterkuil uit de late Trechterbekerperi-
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vondstmateriaal uit de verschillende kuilvullingen bestaat voornamelijk uit 
vuursteen, aardewerk en natuursteen. Dit materiaal dateert voor het grootste 
deel uit de Trechterbekerperiode en moet als opspit gezien worden. Op het 
moment van graven lag de plek immers vol met archeologische resten uit 
deze 2000 jaar oudere bewoningsfase.
De datering van deze kuil valt samen met de vroegste fase van bronstijdne-
derzetting en is gelijktijdig met de bewoning van huis 21, in mindere mate 
vergelijkbaar met die van huis 29 en een van de waterkuilen (S23.3) dichter 
bij de nederzetting. Gezien deze gelijktijdigheid mogen we ervan uitgaan 
dat de kuil dienst heeft gedaan als plek voor watervoorziening buiten de 
op dat moment aanwezige, kleine nederzetting. De pollenanalyse toonde 
aan dat de opvulling van de kuil waarschijnlijk in een kort tijdsbestek heeft 
voltrokken.83 Hij zal vermoedelijk alleen gedurende deze vroege fase als 
waterkuil dienst hebben gedaan en gedurende de hoofdbewoning in de 
midden-bronstijd-B-fase buiten gebruik zijn geweest.

Op basis van uiterlijke kenmerken en grote overeenkomsten met deze 
waterkuil is een van de kuilen (S01.03) binnen vindplaats 2 ook als 
mogelijke waterkuil geïnterpreteerd. Het spoor meet 92 cm in diameter en 
heeft een diepte van 48 cm. Het is gelaagd opgevuld met donker gekleurde, 
humeuze, zandige laagjes afgewisseld met lichtere bandjes. Onder het 
weinige vondstmateriaal uit dit spoor (drie stukjes vuursteen en een stukje 
natuursteen) bevindt zich geen diagnostisch materiaal. Daarmee is de 
datering in de bronstijd alleen gebaseerd op de uiterlijke kenmerken van het 
spoor en blijft deze onzeker. 

ode ging, gezien zijn ligging midden in de Trechterbekernederzetting. De absolute datering 
van het eerste monster in de midden-bronstijd fase-A kwam dan ook als een verrassing en 
werd in eerste instantie als latere contaminatie door bioturbatie gezien. Gezien het belang 
van het spoor (oa. door de pollenanalyse) is er een tweede monster uit dezelfde vulling gean-
alyseerd. Deze leverde ook een datering in de midden-bronstijd fase-A op. Op basis hiervan 
kan geconcludeerd worden dat het een geïsoleerd bronstijdspoor betreft. De bevinding op 
basis van de macroresten dat het om een kuil gaat die buiten de nederzetting heeft gelegen 
sluit hierbij goed aan. 

83  Zie hoofdstuk 9 Palynologie.

Afbeelding 4.23 Coupefoto van de bronstijd waterkuil S43.24 in vindplaats 1. 

Afbeelding 4.32 
Coupefoto van de bronstijd waterkuil S43.24 
complex 50 in vindplaats 1.



168 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

Andere, verspreid liggende, mogelijke bronstijdsporen zijn aangetroffen ten 
zuiden en zuidoosten van de nederzetting, in de delen die slechts door de 
sleuven van de 1e fase zijn onderzocht (put 4, 5, 6, 9, 14, 15 en 17). Het gaat 
om enkele grote kuilen, waaronder een silo-kuil (S5.168). In alle gevallen 
lijkt het om relatief geïsoleerde sporen te gaan. 

Paalsporen 
In vindplaats 4, aan de oostelijke rand van het plangebied is een cluster 
paalsporen met enkele kleine kuilen aangetroffen. Een van de paalsporen 
(S10.86) is 14C-AMS-gedateerd en valt binnen de midden-bronstijd-A-fase 
(zie tabel 4.5).84 Vermoedelijk is het merendeel van deze sporen gelijktijdig 
met het gedateerde spoor te plaatsen, gezien hun overeenkomsten in 
vullingopbouw en begrenzing. Helaas kan deze aanname, bij gebrek aan 
dateerbaar vondstmateriaal, niet verder worden onderbouwd .

Binnen vindplaats 5, dat ook aan de ZO-rand van het plangebied ligt, zijn 
geen sporen op basis van hun vondstinhoud of 14C-AMS-datering aan de 
bronstijd toegeschreven. Voorlopig is er alleen een kuil via 14C-AMS in de 
Klokbekerperiode gedateerd. Deze kuil vertegenwoordigt hoogstwaarschijn-
lijk een geïsoleerd spoor en oogt wat betreft vullingopbouw en begrenzing 
iets verschillend van het merendeel van de overige sporen, die binnen 
hetzelfde areaal zijn aangetroffen. Gezien de overeenkomsten tussen deze 
en sporen binnen de bronstijdnederzetting van complex 3, is het goed 
mogelijk dat sommige van hen eerder in de bronstijd geplaatst dienen te 
worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat vindplaats 4 en 5 eigenlijk tot 
één grote nederzetting behoren, die verder naar het zuidoosten doorloopt. 
Daarentegen moet de mogelijkheid ook open gehouden worden dat 
het (deels) om latere resten gaat. Het ontbreken van geassocieerd 
vondstmateriaal maakt een goed onderscheid tussen deze periodes 
onmogelijk.

4.6.9 Ruimtelijke indeling van de bronstijdnederzetting

Huisplaatsen
Arnoldussen is na een uitvoerige analyse van midden-bronstijdhuisplaatsen 
in het rivierengebied tot de conclusie gekomen, dat men gedurende deze 
periode nog niet echt van een inrichting van erven kan spreken, aangezien 
het ontbreekt aan een structurele indeling van het huis en omliggende 
huisplaats met daarin steeds dezelfde terugkerende elementen.85 Alleen 
in het geval van spiekers is er een duidelijke herhaaldelijke ruimtelijke 
associatie. Voor andere elementen, zoals waterputten, kuilen en hekwerken, 
is deze relatie veel minder sterk aanwezig. 
De nederzetting van Bedrijventerrein-Zuid komt in grote lijnen hiermee 
overeen: de huisplaatsen verschillen sterk in hun ruimtelijk geassocieerde 
elementen en er lijkt geen typische erfinrichting te bestaan. Een verschil 
is echter dat spiekers in veel kleinere aantallen voorkomen dan in de 
vindplaatsen in het rivierengebied, waar ze vaak in een veelvoud van het 
aantal huizen voorkomen.86 Een ander onderscheid is het grotere aantal 
kuilen in en om de huizen in het Bedrijventerrein-Zuid. In beide aspecten 

84  GrA-41387; 3310 ± 35 BP; 1690 en 1500 cal BC (95%).
85  Arnoldussen 2008.
86  Van Hoof & Jongste 2007; Knippenberg & Jongste 2005.
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lijkt de onderzochte nederzetting meer op die van andere zandgrondvind-
plaatsen, zoals bijvoorbeeld Rhenen- Remmerden.87

Zetten we het een en ander op een rijtje dan kunnen de volgende 
kenmerken over de inrichting van de huisplaats genoemd worden:
a) Er liggen geen waterkuilen in de directe nabijheid van de huizen. De 

twee waterkuilen die binnen of aan de rand van de nederzetting liggen 
zijn allebei ouder dan hun meest naburige huizen. Dit suggereert dat de 
waterkuilen niet specifiek aan één huis gerelateerd waren. 

b) Bij slechts enkele huizen liggen spiekers in de buurt. Met het merendeel 
van de huizen lijkt geen spieker geassocieerd te zijn en een deel van de 
spiekers lijkt op zichzelf te staan. Dit geldt niet voor de andere typen 
bijgebouwen. Die zijn op basis van gelijke oriëntatie allemaal met een 
huis geassocieerd, hoewel één zich bevindt op dermate grote afstand dat 
hij waarschijnlijk niet op de huisplaats gelegen heeft.

c) Kuilen vormen het vaakst-terugkerende element rond de huizen. Bij 
de meeste huizen zijn kuilen in de directe nabijheid aangetroffen. Het 
aantal kuilen per huisplaats varieert echter sterk. 

d) Omheiningen rond de huizen komen zeer sporadisch voor. Bij slechts 
twee huizen (8 en 33) is een hekwerk aangetroffen dat als een soort 
omheining gediend heeft. Het volgt de contouren van de huizen, 
weliswaar op enige afstand.

Fasering en ruimtelijke indeling van de nederzetting
In de paragraaf over de dateringen is reeds aangegeven dat de nederzetting 
gedurende een groot deel van de bronstijd is bewoond. Op basis van het 
grote aantal huizen en de vele overlappende dateringen mag worden 
aangenomen dat de bewoning continue is geweest. In deze paragraaf zal 
worden gekeken hoe de fasering en de intensiteit van deze bewoning eruit 
heeft gezien. Er dient hierbij opgemerkt worden dat de 14C-dateringen, 
als gevolg van de grote betrouwbaarheidsintervallen, niet erg geschikt zijn 
om een precieze fasering te achterhalen. Toch kunnen er gezien de grote 
hoeveelheid dateringen enige uitspraken daaromtrent gedaan worden.
Een belangrijke vraag bij de uitwerking van dit type vindplaats is hoe groot 
de nederzetting op een bepaald moment geweest is, met andere woorden 
uit hoeveel huizen zij gemiddeld bestond. Het is onmiddellijk duidelijk, 
gezien de grote tijdspanne waarbinnen de dateringen vallen en het over 
elkaar liggen van enkele huizen, dat niet alle huizen tegelijkertijd bewoond 
zijn geweest. Algemeen wordt voor de bronstijd verondersteld dat huizen 
een generatie lang bewoond werden en dan vaak op een nieuwe locatie 
werden herbouwd. In sommige streken lag die nieuwe locatie op enige 
afstand (enkele honderden meters of zelfs meer) zoals het onderzoek op 
de Brabantse dekzanden in Oss heeft uitgewezen, in andere streken bleef 
men meer op dezelfde locatie zitten, zoals onderzoek in Dalen of Elp op de 
Drenthse zandgronden laat zien.88 
De Hattemerbroekse nederzetting neemt daarbij een tussenpositie in. 
De meeste huizen bevinden zich op een locatie waar voorheen geen huis 
heeft gestaan, maar de nieuwe locatie ligt dicht in de buurt van de oude 
en is begrensd binnen het beperkte areaal van de dekzandkop. In enkele 
uitzonderlijke gevallen is een huis gebouwd op de locatie van haar directe of 
verre voorganger.

87  Van Hoof & Meurkens 2007.
88  Fokkens 2005; Schinkel 1998; Waterbolk 1964; Kooi 2008.
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Een onderlinge vergelijking van de dateringen van de verschillende huizen 
laat zien dat de betrouwbaarheidsintervallen van sommige dateringen sterk 
of vrijwel in hun geheel overlappen. Op basis daarvan kunnen de dateringen 
ingedeeld worden in enkele groepen, die een eerste houvast bieden voor een 
globale fasering van de nederzetting (tabel 4.9). 

Uit de tabel blijkt dat huis 21 en 29 hoogstwaarschijnlijk de eerste huizen 
van de bronstijd-nederzetting vertegenwoordigen. Hoewel hun dateringen 
enige overlap vertonen met dateringen van zes latere huizen, moet gezien 
het feit dat beide huizen van een ander type zijn en beide tevens de oudste 
dateringen hebben opgeleverd, geconcludeerd worden dat er een duidelijke 
relatie bestaat tussen dit type en de hoogste ouderdom. Deze huizen 
dateren waarschijnlijk van voor 1500 cal BC, aangezien daarna de typische 
driebeukige plattegronden hun intrede doen.89 Dit wordt ondersteund door 
de vele dateringen van de driebeukige huizen, waarvan alle betrouwbaar-
heidsintervallen, behoudens één (huis 33), in hun geheel na 1500 cal BC 
dateren. Voor deze enige uitzondering kan desalniettemin gesteld worden 
dat de kans groter is dat hij na 1500 cal BC gedateerd moet worden dan 
ervoor. 

Hoe precies de opeenvolging van de huizen in de periode na 1500 en 
voor 1110 cal BC eruit heeft gezien is moeilijker met zekerheid te zeggen. 
Dat geldt ook voor de einddatering van het laatste driebeukige huis. 
Gemakshalve is hier de einddatering van het betrouwbaarheidsinterval 
van de jongste datering genomen. De kans is dus groot dat de werkelijke 
einddatering iets vroeger is geweest. We kunnen er in ieder geval wel 
vanuit gaan de hoogste bewoningsintensiteit tussen 1500 en 1110 cal BC 
heeft gelegen omdat er 20 huizen binnen deze tijdspanne vallen. Op basis 
hiervan is het mogelijk enig idee te vormen wat de gemiddelde omvang van 
de nederzetting is geweest. 

Over het algemeen wordt er bij de bewoningsduur van een bronstijdhuis 
uitgegaan van ongeveer 30 jaar.90 Dit zou een voorzichtige schatting kunnen 
zijn. Onderzoek in Zijderveld heeft aangetoond dat daar een enkelvoudige 
huisplaats tenminste 60 jaar in gebruik is geweest.91 Nemen we deze twee 
tijdspannes als uitersten waartussen de gemiddelde duur zich kan bevinden, 
dan zou bij een duur van 30 jaar er over het algemeen twee huizen 
gelijktijdig binnen de nederzetting in gebruik zijn geweest, afgewisseld met 
periodes dat er één huis stond. Bij 60 jaar zullen dat er drie en heel soms 

89  Arnoldussen 2008.
90  Jongste & Van Wijngaarden 2002; Meijlink & Kranendonk 2002.
91  Knippenberg 2008; Knippenberg & Jongste 2005.

Huizen Tijdspanne van de 
betrouwbaarheidsintervallen

21 – 29 1610-1430 cal BC

33 1530-1410 cal BC

7 – 10 – 16 – 28 – 35 1500-1300 cal BC

2 – 6 – 8 – 13 – 36 1420-1260 cal BC  

22 – 26 1410-1210 cal BC

11 – 12 – 37 – 38 1370-1110 cal BC

30 1112-  911 cal BC

Tabel 4.9 
De huizen van complex 3 gegroepeerd op 
basis van de betrouwbaarheidsintervallen 
van de dateringen (NB. Huis 3 en 9 zijn niet 
gedateerd en 27 heeft een opspit datering 
opgeleverd in het laat neolithicum/vroege 
bronstijd).



sporen en structuren    171

vier zijn geweest. Hierbij gaan we er gemakshalve vanuit dat we de gehele 
nederzetting hebben opgegraven, maar dat is in werkelijkheid niet zo. 
Mede gelet op dit laatste aspect is het zeer aannemelijk dat we niet met een 
nederzetting bestaande uit één geïsoleerde, maar met meerdere, gelijktijdige 
boerderijen te maken hebben.  

Gelet op de globale fasering zoals hierboven besproken, is het duidelijk 
dat de dekzandkop volledig werd benut gedurende de verschillende fases 
(afb. 4.33a-g). Voor de vroegste en laatste fase gaat dit misschien niet 
helemaal op, aangezien de huizen zich alleen in de noordoostelijke helft 
van de dekzandkop bevinden. Het kleine aantal huizen uit beide fases, 
respectievelijk twee en één, laat evenwel weinig variatie toe. Het dient wel 
vermeld te worden, dat naast het late-bronstijdhuis in het noordoostelijke 
deel, ook late bronstijdsporen in het zuidwestelijke deel zijn aangetroffen. 
Het kan niet uitgesloten worden dat zich daar ook een huis bevond, gezien 
de fragmentarisch onderzochte oppervlaktes in dit deel, waarbij de late-
bronstijdsporen ook nog eens aan de rand van een opgraven areaal liggen.
Voor de tussenliggende periode is er een uitvoeriger dataset aanwezig en 
deze laat duidelijk zien dat wanneer we de huizen in drie fases groeperen, 
ze per fase verspreid liggen over het gehele onderzochte gebied. Deze sterke 
mate van spreiding geeft aan dat nederzetting niet van plaats veranderde 
en dat de dekzandkop volledig werd benut. Dit gedrag is waarschijnlijk 
ingegeven doordat de dekzandkop ook als akker- of weideareaal werd 
gebruikt, hetgeen op basis van de aanwezigheid van de hekwerken 
verondersteld mag worden. In een dergelijke situatie is het gelet op de 
afnemende vruchtbaarheid van de grond het meest praktisch om de arealen 
zo veel mogelijk te laten afwisselen in gebruik. 

Een nadere bestudering van de ligging van de gebouwen laat zien dat niet 
alle gebieden binnen het areaal van de dekzandkop benut werden voor het 
bouwen van een huis. Er komt een ruimtelijke indeling naar voren met 
plekken waar huizen staan en arealen waarbinnen bewust geen huizen 
zijn gebouwd. Het meest duidelijk geldt dat voor een groot areaal centraal 
gelegen in de noordelijke helft van de nederzetting (afb. 4.33a-g).92 Het is 
een langwerpig open stuk dat wordt omringd door de huizen 27-30 aan de 
zuidoostelijke lange zijde, 10 en 11 aan de zuidelijke korte kant, huis 33 en 
37 aan de noordelijke korte kant en huizen 13, 3, 6, 7, 21, 9, 16, en 12 aan 
de noordwestelijke lange zijde. Binnen dit gebied is de sporendichtheid 
op sommige stukken opmerkelijk laag. Daarentegen ligt er wel een cluster 
kuilen, hetgeen binnen de rest van de nederzetting maar weinig voorkomt. 
Deze open plek binnen de nederzetting had kennelijk een specifiek doel. Op 
basis van de beschikbare gegevens is het echter niet mogelijk aan te geven 
welk doel dat geweest zou kunnen zijn.
Het is opmerkelijk dat juist binnen dit open gedeelte, om precies te zijn 
het noordoostelijke uiteinde, de drie laatneolithische graven liggen. Tevens 
concentreren zich binnen het gehele open areaal de laatneolithische en vroe-
ge-bronstijdvondsten. Dit geldt daarentegen niet voor alle sporen uit beide 
periodes. Dit alles lijkt een verband te suggereren. Gedurende de midden-
bronstijd was men kennelijk op de hoogte van de laat-neolithische resten. 

92  Gezien de aanwezigheid van enkele stakenrijen in dit “lege” gebied kan gesteld worden dat 
het ontbreken van huisplattegronden niet het gevolg is van slechtere conserveringsom-
standigheden van de grondsporen in dit deel van het terrein.
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Dit hoeft niet verwonderlijk te zijn als men bedenkt dat men vanaf de 
Enkelgrafcultuur herhaaldelijk naar deze plaats is teruggekeerd. Zeker in de 
vroege bronstijd, en mogelijk al in de Klokbekerperiode, lijkt de “gebruiks-
intensiteit” toe te nemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het belang van deze 
plek steeds in het collectief geheugen bleef en kon worden doorverteld aan 
latere generaties. Het is misschien in dit opzicht tekenend dat de enige 
huisplattegrond, die een van de graven nauwelijks lijkt te respecteren, nou 
net de jongste plattegrond is uit de late bronstijd. De significant jongere 
14C-dateringen van deze laatste bewoningsfase suggereren een mogelijk 
hiaat in de bewoning en deze onderbreking kan met een verlies van kennis 
omtrent de precieze ligging van de graven gepaard zijn gegaan. Meer 
globaal zal men nog wel kennis hebben gehad van de ‘speciale plaats’, die 
dit centrale deel innam, aangezien de plattegrond er buiten ligt. Ook wat 
betreft oriëntatie continueert deze plattegrond de heersende norm van de 
midden-bronstijdnederzetting, daarmee duidelijk aangevend dat dit hiaat 
geen echte breuk met de traditie van huizenbouw binnen de nederzetting 
betrof. 

Gezien het voorkomen van een tweede kuilencluster in de zuidelijke helft 
van de nederzetting, eveneens in een sporenarm gedeelte, mag met enige 
voorzichtigheid worden aangenomen dat er zich een tweede open areaal 
binnen de nederzetting bevond. Deze open plek ligt ingeklemd tussen de 
huizen 22, 26, 36, 35 en 38 in het zuiden en huis 2 in het noorden. Een 
goed zicht op de precieze omvang ervan wordt evenwel sterk bemoeilijkt 
door de niet onderzochte delen direct ten noordwesten en zuidoosten van 
deze plek. 

Nemen we de onderlinge ligging van de huizen in ogenschouw, dan 
kunnen er drie zones en mogelijk zelfs vijf zones aangemerkt worden, 
waarbij huizen relatief dicht op elkaar liggen (afb. 4.34). Bij twee zones is 
naast deze ruimtelijke nabijheid ook de identieke oriëntatie een argument 
om een onderling verband te veronderstellen. Een bestudering van de 
datering van de huizen binnen iedere zone laat zien, dat die steeds sterk 
verschillen en dat de mogelijkheid bestaat dat er op een bepaald moment 
steeds maar één huis binnen een dergelijke zone lag (vergelijk afb. 
4.33a-g). Op basis hiervan kan men veronderstellen dat iedere zone een 
areaal vertegenwoordigt waarbinnen een huis steeds herbouwd werd. Dit 
veronderstelt dat nieuwe huizen weliswaar op een andere locatie gebouwd 
werden, maar dat deze nieuwe locatie niet ver van de oude lag en dat men 
zich kennelijk aan bepaalde ruimtelijke begrenzingen hield bij de keuze 
van een nieuwe huislocatie. Het gaat hierbij om zones, die gedurende de 
gehele tijd dat de midden-bronstijdnederzetting in gebruik was, inclusief 
de midden-bronstijd-A fase, min of meer in acht werden genomen. Dit 
suggereert dat de ruimtelijke indeling van de nederzetting door de tijd heen 
redelijk gelijk bleef. Het beperkte areaal dat rond het late-bronstijdhuis 30 
is opgegraven bemoeilijkt een goede zone-indeling voor dit gebouw. Het 
is echter duidelijk, ook gezien de gelijke oriëntatie, dat de groep huizen 
ten noordwesten van dit huis de zeer waarschijnlijke voorlopers daarvan 
vormen. Een mogelijke verklaring van deze ruimtelijke indeling zou kunnen 
zijn, dat het om arealen gaat die in de loop van de tijd door verschillende 
generaties van eenzelfde familie bewoond werden.
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Hierboven is reeds gesteld dat er een sterke chronologische variatie bestaat 
binnen iedere zone. Nemen we deze zone-indeling van de nederzetting 
als uitgangspunt en gaan we er ook vanuit dat er steeds maximaal maar 
één huis tegelijkertijd binnen een dergelijke zone heeft gestaan, dan kan 
de volgende veronderstelde fasering voor de nederzetting gegeven worden 
(zie afb. 4.33 en 4.34). Hierbij is het opvallend dat binnen de min of meer 
compleet onderzochte zones de A1-huizen steeds een oudere datering 
hebben dan de B1-huizen. Alleen voor de centrale zone gaat dat niet 
helemaal op, omdat huis 10 (B1) ouder is dan huis 2 (A1). Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat van één van de A1-huizen (structuurnr. 27) de 
ouderdom niet bekend is. Dit verband maakt aannemelijk dat de A1-huizen 
als voorlopers van de B1-huizen gezien moeten worden binnen deze 
nederzetting. Op basis van de dateringranges is het wel waarschijnlijk dat 
beide huistypen naast elkaar hebben bestaan. 
 
4.6.10 Enkele samenvattende opmerkingen
Het onderzoek van de midden-bronstijdnederzetting vormt een waardevolle 
aanvulling op de kennis van deze periode in dit archeologisch nog 
relatief onbekende gebied. De dateringen van deze nederzetting vallen 
over het algemeen vroeger dan de in de buurt gelegen nederzetting van 
Ittersumerbroek te Zwolle en dat resulteert dan ook in sterke verschillen 
in huizenbouw.93 Daarmee is het een nederzetting die goed past tussen 
de vindplaatsen van het rivierengebied enerzijds en die van de Drenthse 
zandgronden anderzijds. De typische huisplattegronden uit beide regio’s 
komen in ongeveer gelijke mate voor in Hattemerbroek. Daarmee zijn 
duidelijk invloeden aanwezig uit beide regio’s. Binnen de typen bestaat er 
variatie, die voor noordelijke plattegronden (B1b) het grootst is en zich met 
name uit in verschillen in de wandconstructie. 
De nederzetting ligt op een dekzandkop en vertoont een opmerkelijke 
lay out. Enerzijds lijkt het erop dat men getracht heeft de huizen zo veel 
mogelijk te spreiden over deze kop en anderzijds zijn er twee plekken 
opengehouden. In het spreiden van de locaties waarop de huizen werden 
gebouwd doet de nederzetting sterk denken aan bijvoorbeeld die van 
Rhenen-Remmerden en van Tiel-Medel Bredesteeg, waar ook veel 
enkelvoudige plattegronden zijn aangetroffen.94 Bij de nederzettingen in 
Drenthe daarentegen, komt herbouw op dezelfde locatie of verbouwing 
meer voor.95 Een centrale, relatief lege ruimte, waarin alleen kuilen liggen, 
is ook aangetoond voor Tiel-Medel Bredesteeg.96 Of dit een veelvoorkomend 
fenomeen is, is niet duidelijk. De beperkt opgegraven arealen van veel 
nederzettingen lenen zich niet voor het herkennen van dergelijke ruimtes.

De grote hoeveelheid kuilen, en dan met name silokuilen, zowel binnen 
de huizen als er net buiten, is een karakteristiek kenmerk voor deze 
nederzetting. Meer nog dan spiekers vormen deze sporen een terugkerend 
element van de huisplaats. Daarin verschilt deze nederzetting van 
bijvoorbeeld enkele nederzettingen in het rivierengebied, zoals Zijderveld en 

93  Verlinde 1991, 1993.
94  Van Hoof & Meurkens 2007; Van Hoof & Jongste 2007.
95  Kooi 2008; Waterbolk 1964.
96  Van Hoof & Jongste 2007.
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Tiel-Medel Bredesteeg.97 Daar komen spiekers veelvuldig voor en zijn kuilen 
minder frequent. Dit suggereert een negatief verband, waarbij silokuilen 
en spiekers dezelfde functie vervulden. Rhenen-Remmerden,98 net als 
Hattemerbroek ook op zandgrond gelegen, lijkt in dit opzicht sterk op de 
onderzochte nederzetting. Dit toont aan dat mogelijk de waterhuishouding 
in de ondergrond sterk bepalend was of men silokuilen dan wel spiekers 
gebruikte, waarbij silo’s gebruikt zijn in gebieden waar het grondwater diep 

97  Knippenberg & Jongste 2005; Van Hoof & Jongste 2007.
98  Van Hoof & Meurkens 2007, 2008.
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zit en spiekers in gebieden waar het grondwater dichter onder het maaiveld 
zit. Een uitgebreid onderzoek naar dit verband zal uitgevoerd moeten 
worden.

4.7 Archeologische resten uit latere en uit niet nader te specificeren 
periodes

Archeologische resten uit jongere periodes (ijzertijd t/m middeleeuwen) 
zijn vrijwel niet aangetroffen. Uitzonderingen hierop zijn een kuil (S12.100) 
binnen vindplaats 3 (complex 7); een greppel(achtig) spoor (S24.123) binnen 
vindplaats 3; een kuil (S43.27) binnen vindplaats 1 en een kuil (S19.1) 
binnen vindplaats 6.

Spoor 12.100 (afb. 4.35) en 24.123 bevinden zich direct onder de bouwvoor 
en zijn ondiep ingegraven in het dekzand respectievelijk 42 en 36 cm. Ze  
hebben een scherpe begrenzing met de ondergrond en hebben een venige 
opvulling. Beiden hebben geen vondstmateriaal opgeleverd en kunnen 
derhalve moeilijk gedateerd worden. De scherpe begrenzing en venige 
opvulling doen echter vermoeden dat het relatief recente sporen betreft, 
waarbij mogelijk gedacht kan worden aan een (vroeg) middeleeuwse of 
jongere datering. 

Spoor 43.27 betreft een kuil die is aangetroffen op de licht hellende flank 
van de natuurlijke laagte ter hoogte van vindplaats 1. Het spoor heeft een 
rechthoekige vorm in het vlak (2,09 bij 1,65 m) en heeft een diepte van 
slechts 16 cm. De bodem van de kuil is vlak en het spoor is opgevuld met 
venig zand en enkele TRB-aardewerkscherven. Opvallend aan het spoor is 
dat er een humeuze band langs de rand en door het midden van het spoor 
loopt. Deze laatste heeft een soort zigzag vorm (afb. 4.36) die mogelijk 
verband houdt met de functie van het spoor. Welke functie dat is geweest is 
echter niet duidelijk.
De datering van de kuil is evenmin duidelijk. De aanwezigheid van enkele 
TRB-scherven zou kunnen duiden op een neolithische datering van het 
spoor. De scherpe begrenzing doet echter vermoeden dat het een relatief 
recent spoor betreft waarbij mogelijk gedacht kan worden aan een (vroeg) 
middeleeuwse of jongere datering. 

Spoor 19.1 betreft een groot rechthoekig spoor van 12 bij 4 meter met een 
diepte van 25 cm. De bodem van de kuil is vlak en de begrenzing met de 
ondergrond scherp (afb. 4.37). De kuil is opgevuld met venig zand en bevat 
een zeer grote hoeveelheid vondstmateriaal (voornamelijk middeleeuws 
aardewerk). De kuil heeft een verhoogd gedeelte in het midden waardoor 
er feitelijk twee kuilen zijn ontstaan van ieder 6 bij 4 meter. De verhoging 
is echter dusdanig laag dat er niet gesproken mag worden van twee aparte 
kuilen. Op basis van de aardewerkanalyse noch de andere vondstcategro-
rieën is te achterhalen welke functie de kuil heeft gehad. 

Tenslotte liggen er sterk verspreid enkele sporen binnen het onderzochte 
gebied, waarvan de datering onduidelijk is en ook de aard en de begrenzing 
niet een dusdanige specificatie toelaten, dat ze in een van de hierboven 
besproken periodes geplaatst kunnen worden. Het enige wat over deze 
sporen gezegd kan worden is dat ze gezien hun begrenzing jonger zijn dan 
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het mesolithicum en in sommige gevallen waarschijnlijk ook jonger dan het 

Afbeelding 4.35 
Een met venige grond opgevulde kuil 
(S12.100) in coupe.

Afbeelding 4.36  
Vlakfoto van kuil (S43.27) met zig-zag 
tweedeling.

Afbeelding 4.37 
Middeleeuwse kuil (S19.1 – vindplaats 
6) in coupe.



184 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

neolithicum, hoewel dat laatste met enige voorzichtigheid betracht dient te 
worden. Het gaat bijna uitsluitend om kuilen. 

4.8 Archeologische begeleiding
Het terrein tussen de Middeldijk en de Voskuilerdijk (ten zuidwesten van de 
opgraving) behoort ook tot het plangebied. Gezien een lagere verwachting 
voor archeologische resten in dit gebied is besloten een archeologische 
begeleiding uit te voeren. De begeleiding heeft bestaan uit 3 fasen: fase A 
– sloopbegeleiding Voskuilerdijk 15; fase B – begeleidingvan wegcunetten, 
watergangen en nutsleidingen en fase C – begeleiding van de kavels.

4.8.1 Resultaten 

Fase A Sloopbegeleiding Voskuilerdijk 15
De eerste fase van de begeleiding (fase A) bestond uit het inmeten van de 
fundamenten, na de sloop van de boerderij aan de Voskuilerdijk 15 en een 
actieve begeleiding bij het verwijderen ervan (afb. 4.38).  Al het muurwerk 
is gedocumenteerd (onder putnr. 1 – fase A). In de zuidwestelijke hoek 
bevonden zich kelders. In het noordoosten bevond zich het stalgedeelte. In 
dit gedeelte bevonden zich ook een mestgoot en een daarmee in verbinding 
staande beerput. 
Met uitzondering van de kelders is de boerderij zeer ondiep gefundeerd. 
De bakstenen van de kelders (afmetingen 20 x 11 x 6 cm) hebben hetzelfde 
formaat als de funderingen en behoren naar alle waarschijnlijkheid tot 
dezelfde bouwfase als de boerderij. Volgens Tol bevond zich in de gevel een 
steen met de vermelding 1913 als bouwdatum.99 
Aan de westzijde van het pand bevonden zich muurresten die vanwege hun 
recente karakter niet gedocumenteerd zijn. Deze muurresten zijn afkomstig 
van een latere verbouwing, waarbij muren weggebroken zijn en nieuwe 
muren zijn opgetrokken. 

Ten noorden van de kelder zijn een ronde- en een vierkante waterput 
aangetroffen (afb. 4.39 en 40). De ronde waterput bestaat uit een houten 
bekisting met aan de buitenzijde een gemetselde bakstenen mantel. De 
bakstenen zijn geel en hebben een afmeting van 18,5 x 10,5 x 5 cm. Tevens 
is er een loden pompbuis aangetroffen met een lengte van circa 6 m en een 
diameter van 6 cm. De waterput is volledig opgevuld met ‘schoon’ zand. 
Er zijn geen vondsten in aangetroffen. Circa 5,50 m ten zuidwesten van 
de ronde waterput lag de vierkante waterput. Het gaat om een kleine uit 
planken opgebouwde constructie (50 x 50 cm). De ronde waterput is een 
inpandige put geweest en zal zich, gezien de locatie ten opzichte van het 
huis, in de keuken hebben bevonden. De andere waterput lijkt door of langs 
de kelder te lopen. 

Beide waterputten behoren bij de boerderij en kunnen gedateerd worden 
in het begin van de 20e eeuw. Het oppervlak waar de boerderij heeft 
gestaan is ca. 70 à 80 cm opgehoogd met geel zand waarin donkerbruine 
en donkergrijze brokken zand voorkomen. Deze brokken lijken het 
restant te zijn van een podzolbodem. Gezien de samenstelling van het 
zand in het grondlichaam kan het zand in de directe omgeving zijn 

99  Tol 2006c
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Overzicht van de sloopbegeleiding 
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Ronde waterput van baksteen in het vlak 1.
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gewonnen. Er is geen sprake van stratigrafie in het ophogingpakket en het 
is waarschijnlijk in één keer opgeworpen. Wel bestaat het bovenste deel 
van het grondlichaam uit wat homogener lichtgeel gekleurd zand dat als 
vlijlaag is opgebracht. Wellicht heeft dit zand een andere oorsprong dan 
het daaronder gelegen zand. Uit het zand onder de ophoging, blijkbaar een 
oude bouwvoor, kwamen 19e en vroeg 20e eeuwse scherven. Deze scherven 
bevestigen een datering van de boerderij in de (vroege) 20e eeuw.  

In put 2 – fase A, haaks op de Voskuilerdijk aangelegd, is onder het 
ophogingpakket een donkergrijze, zeer humeuse, zandige laag aangetroffen 
met daarin scherven aardewerk uit de 19e of 20e eeuw. Vermoedelijk is 
de laag een oude bouwvoor, die de toplaag van het perceel vormde voordat 
deze, bij het bouwrijp maken van het perceel in het begin van de 20e eeuw, 
werd opgehoogd met het gele zand. De hoogteligging van de bovenzijde van 
de donkergrijze laag (1,25 m +NAP) komt redelijk overeen met de hoogte 
van het maaiveld in de aangrenzende percelen grasland (welke niet zijn 
opgehoogd). Het zand waaruit de vermoedelijke bouwvoor bestaat is zeer 
humeus. Deze humus zal voor een deel afkomstig zijn uit het onder deze 
bouwvoor gelegen veen en door ploegen in de bouwvoor zijn opgenomen. 
Waar het zand vandaan komt,  dat de belangrijkste component vormt van de 
donkergrijze laag, is onbekend. Bij het bouwrijp maken van het terrein is de 
donkergrijze zandlaag laag deels vergraven, waarna het gele ophogingzand 
is opgebracht. In het vlak en het profiel van de put was te zien dat onder 
de fundering van de boerderij een sleuf is gegraven door het onderliggende 
veen tot in de top van het pleistocene zand. Deze sleuf is vervolgens voor het 
ophogen van het terrein gevuld met het gele ophogingzand en diende als 
stabiele ondergrond voor het muurwerk. 

Het oppervlak van het veen onder deze veronderstelde bouwvoor is vlak 2. 
In dit vlak zijn drie paalkuilen aangetroffen, die zich al aftekenden in de 
donkergrijze oude bouwvoor boven het veen (S2.5, S2.6 en S2.7). Tevens is 
een ondiepe greppel aangetroffen met een zuidwest – noordoost oriëntatie 

Afbeelding 4.40 
Vierkante waterput in het vlak 1. 



sporen en structuren    187

(S2.8). Ook deze greppel was al in de humeuse bovenlaag zichtbaar. De 
vulling van de greppel bestond uit mest, donkergrijs zand, veenbrokken 
en stro- of rietstengels. Behalve gefragmenteerde stukken baksteen, zijn er 
geen vondsten aangetroffen. Er lag geen ophogingzand in de vulling van de 
greppel, zodat die al voor de ophoging was gedicht. Paalkuilen en greppel 
zijn recent. 

Direct onder het veen is vlak 3 aangelegd op de top van het pleistocene 
dekzand. Op enkele plekken zijn houtskoolpartikels in het vlak 
waargenomen en tevens vijf antropogene sporen (afb. 4.41). Het betreffen 
vier mogelijke haardkuilen (S2.9, S2.10, S2.11 en S2.12) en een greppel, 
waarin zich wat houtskool bevond (S2.13). De haardkuilen waren gevuld met 
lichtgrijs tot grijs, gevlekt zand met dieptes variërend tussen 30 en 40 cm. 
De greppel is niet nader dan prehistorisch te dateren. Op basis van uiterlijke 
kenmerken kunnen de vier haardkuilen onder voorbehoud mesolithisch 
gedateerd worden. 
Het erf van de boerderij bestaat uit een breed rechthoekig aaneengesloten 
perceel. Het aangrenzende erf aan de noordoostzijde heeft dezelfde breedte 
als het erf van de boerderij. Brede kavelsloten vormen de scheiding met de 
naastgelegen percelen. In het aangrenzende grasland bevinden zich ook 
enkele ondiepe afwateringgreppeltjes, waarvan één in het verlengde van het 
opgegraven greppeltje lijkt te liggen, maar eindigt vlak voor het rechthoekige 
erf. Zowel de aanwezigheid van een voormalige greppel onder de boerderij, 
als de ligging in het min of meer verlengde van een nog bestaande greppel 
in het aangrenzende weiland, duidt er op dat de locatie vóór de inrichting 
als huisplaats in de 20e eeuw, deel uitmaakte van het aangrenzende 
perceel. Net als het aansluitende erf had het terrein oorspronkelijk dezelfde, 
agrarische functie van grasland.

Fase B, begeleiding van wegcunetten, watergangen en nutsleidingen

Fase B betrof de begeleiding van de aanleg van wegcunetten, watergangen 
en nutsleidingen. Voor deze begeleiding zijn acht werkputten aangelegd van 
in totaal ruim 2,8 ha (afb. 4.42). 

Afbeelding 4.41 
Haardkuil in put 2 vlak 3 spoor 12 (Fase A 
Sloopbegeleiding Voskuilerdijk 15).
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Fase B - Put 1 
In het noordoostelijke deel van put 1 zijn 24 sporen aangetroffen. De 
spoornummers 1 - 13 liggen tamelijk verspreid, terwijl de nummers 14 – 24 
dichter bijeen liggen. In het middendeel zijn de sporen 25 - 37 aangetroffen. 
Het zuidelijk deel is zo goed als leeg.
De sporen in het noordoostelijke deel hebben een zeer geringe diepte 
(maximaal 10 cm) waardoor de interpretatie onzeker is. Het betreft 
mogelijke kuilen en paalkuilen van onbekende ouderdom. Uit de 
paalkuilen is geen structuur te herleiden. Er zijn ook twee onderkanten van 
mogelijke haardkuilen aangetroffen (S1.8 en S1.9)(respectievelijk: diam. 
50 cm en diepte 6 cm; diam. 80 cm en diepte 8 cm). De sporen bevinden 
zich ongeveer een meter van elkaar op een diepte van 0,50 cm + NAP. 
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Afbeelding 4.42 
Overzicht van putten en sporen aangelegd 
tijdens fase B (fase C putten in grijs aange-
geven). 
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Twee ronde kuilen met enige houtskool (S1.6 en S1.46) zijn wellicht ook 
onderkanten van haardkuilen. De eerste heeft een diepte van slechts 4 cm 
en de tweede nog 20 cm. Twee recente greppels vormen onderdeel van het 
huidige perceels- en afwateringssysteem. De overige (ongedateerde) sporen 
betreffen ronde of ovale kuilen (11 stuks) en paalkuilen (9 stuks). Eén van de 
kuilen S1.16 is nog 22 cm diep, twee van de paalkuilen S1.17 en S1.19 zijn 
respectievelijk 30 en 20 cm diep. De overige sporen zijn niet dieper dan 10 
cm. 

Fase B - Put 2 
Deze put bevat weinig sporen. In het noordelijke deel zijn een paalgat (S2.2) 
en een paalkuil (S2.3) aangetroffen. Het paalgat heeft een diameter van 
slechts 5 cm. De paalkuil is ruim 60 cm in doorsnede en heeft een diepte 
van 20 cm.
In het zuidelijke deel van de werkput zijn verspreid enkele kleine 
grondsporen aangetroffen die mogelijk als paalkuil geïnterpreteerd 
moeten worden. Er is echter geen structuur uit te herleiden. Dichtbij twee 
recente sloten zijn twee kuilen (S2.6 en S2.14) aangetroffen, die gezien 
hun grijsgevlekte, houtskoolrijke vullingen als mogelijke haardkuilen 
geïnterpreteerd worden. Beide sporen hebben in het vlak een ovale vorm en 
hebben een diepte van respectievelijk 15 cm en 2 cm.

Fase B - Put 3 
Verspreid over put 3 zijn drie paalkuilen (12 – 20 cm diep) en negen kuilen 
(5 - 30 cm diep) aangetroffen. Er is geen structuur herkenbaar. De humeuse 
vulling en de scherpe begrenzing doen vermoeden dat het om recente 
sporen gaat.  

Fase B - Put 4 
In werkput 4 zijn drie recente greppels aangetroffen met een ZW-NO 
oriëntatie, gelijk aan de huidige perceelsgreppels.

Fase B - Put 5 
Deze put heeft acht sporen opgeleverd. Het betreft vier kuilen, een paalkuil 
en drie recente greppels. De kuilen hebben een diepte van slechts 15 cm.

Fase B - Put 6 
In put 6 zijn vijf kuilen aangetroffen en een paalkuil. De sporen bevinden 
zich zonder herkenbaar verband verspreid over de werkput.

Fase B - Put 7 
In deze put zijn zes kuilen, twee mogelijke haardkuilen (S7.3 en 7.8), twee 
paalkuilen en een paalgat aangetroffen. Van de kuilen zijn er slechts twee 
die redelijk goed geconserveerd zijn. Ze hebben een diepte van 36 cm, 
maar zijn onregelmatig van vorm. De overige kuilen hebben een diepte van 
maximaal 10 cm. 
De mogelijke haardkuilen hebben beide een houtskoolstof rijke vulling en 
liggen circa 52 m uit elkaar. Spoor 7.3 heeft een ronde vorm in het vlak en 
een diepte van 14 cm. Spoor 7.8 heeft een ovale vorm in het vlak en een 
diepte van 10 cm (afb. 4.43). 
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In deze put zijn eveneens drie recente greppels aangetroffen, twee met een 
ZW-NO oriëntatie en één daar haaks op. 

Fase B - Put 8
Deze put is aangelegd op de plaats van een toekomstige sloot. De “put” 
is gegraven met een V-vormige bak, waardoor het nagenoeg onmogelijk 
was eventueel aanwezige sporen te herkennen. Deze zijn dan ook niet 
aangetroffen noch vondsten. 
 
Fase C, begeleiding van de kavels
Deze fase omvat de begeleiding van het ontgraven van de bovengrond ten 
behoeve van het bouwrijp maken van het terrein in het zuidelijke deel van 
het plangebied. In totaal is een oppervlakte van 33.852 m2  in 32 putten 
(putnrs. 9 t/m 40) begeleid (afb. 4.44). 
 
Fase C - Put 9 
In deze put (13 x 156 m) zijn drie mogelijke haardkuilen (S9.1, S9.4 en 
S9.12), drie paalkuilen en acht kuilen aangetroffen. De drie haardkuilen 
zijn ovaal van vorm in het vlak en zijn slechts 5 tot 8 cm diep. De paalkuilen 
hebben een diepte van 14 tot 18 cm en de kuilen variëren in diepte tussen 2 
en 24 cm.

Fase C - Put 10 
In deze put (12 x 112 m) zijn vier kuilen en drie paalkuilen aangetroffen. Eén 
van de paalkuilen is 12 cm diep terwijl de andere sporen niet dieper reiken 
dan 10 cm. 

Fase C - Put 11 
In deze put (14 x 114 m) zijn drie paalkuilen, één paalgat en vier kuilen 
aangetroffen. De sporen zijn voornamelijk in het zuidoosten aangetroffen. 
Het paalgat heeft een diepte van 40 cm , de paalkuilen gaan 8 tot 14 cm 
diep en de overige kuilen 8 – 25 cm.

Afbeelding 4.43 
Voorbeeld van één van de mogelijke haardkui-
len (S7.8) (Fase B).
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Fase C - Put 12 
In deze put (15 x 113 m) zijn acht kuilen, vier paalkuilen en een paalgat 
aangetroffen. De paalkuilen hebben een diepte variërend tussen 11 en 16 cm 
en de kuilen zijn niet dieper dan 13 cm 

Fase C - Put 13 
De sporen in put 13 (15 x 112 m) bevonden zich voornamelijk in het 
zuidoosten: een mogelijke haardkuil (S13.4), twee paalkuilen en een paalgat. 
Deze laatste heeft een diepte van slechts 14 cm en de paalkuilen 24 en 35 
cm. De haardkuil was in het vlak ovaal van vorm, met een grijze, gevlekte 
vulling met houtskool tot een diepte van 10 cm. 

Afbeelding 4.44 
Overzicht van putten en sporen aangelegd 
tijdens fase C (fase B putten in grijs aange-
geven). 
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Fase C - Put 14 
In deze put (15 x 112 m) is één paalkuil van 10 cm diepte aangetroffen. 
Tijdens de aanleg van het vlak is een vuurstenen afslag gevonden. 

Fase C - Put 15 
In deze put (15 x 112 m) zijn twee kuiltjes aangetroffen, van 2 en 7 cm diep. 

Fase C - Put 16 
In deze put (13 x 111 m) zijn drie paalkuilen van 10 cm diep gevonden.

Fase C - Put 17 
De uiteinden van deze put (13 x 111 m) zijn smaller dan het middendeel. Er 
is slechts één kuiltje aangetroffen van 8 cm diepte. 

Fase C - Put 18 
Er zijn in deze put (12 x 73 m) geen antropogene sporen gevonden.

Fase C - Put 19 
In deze put (12 x 72 m) is een ovale mogelijke haardkuil gevonden van ca. 
1,50 x 0 ,75 m (S19.5). In de coupe heeft het spoor een ronde vorm en een 
diepte van slechts 20 cm.

Fase C - Put 20 
In het midden van deze put (13 x 73 m) zijn drie dicht bijeen gelegen 
mogelijke haardkuilen aangetroffen (S20.1, S20.2 en S20.4). De diepte van 
deze sporen bedroeg tussen de 10 en 12 cm.

Fase C - Put 21 
In het midden en zuidwesten van put 21 (13 x 73 m) zijn twee paalkuilen 
aangetroffen. Twee andere kuilen hebben een ovale vorm en dit zijn wellicht 
ook paalkuilen, al ontbreekt een paalschaduw. De sporen hebben dieptes 
variërend tussen 9 en 13 cm .

Fase C - Put 22 
Verspreid over de put (14 x 73 m) zijn vier paalkuilen aangetroffen. De 
diepste is 24 cm, de ondiepste 6 cm.

Fase C - Put 23 
Deze put (11 x 72 m) heeft aan de noordwestelijke zijde een verbreding 
van 12 x 19 m. Er zijn acht kuilen, die wellicht paalkuilen zijn, zonder enig 
herkenbaar structureel verband. Ze gaan geen van alle dieper dan 10 cm. 

Fase C - Put 24 
Deze put (10 x 53 m) heeft twee mogelijke haardkuilen (S24.3 en S24.5) 
opgeleverd: ondiepe kuiltjes met houtskool. 

In de volgende putten zijn geen antropogene sporen aangetroffen: 25 (13 x 75 
m); 26 (13 x 75 m): 27 (14 x 76 m); 28 (14 x 75 m); 29 (13 x 75 m); 30 (14 x 75 
m); 31 (12 x 75 m); 32 (13 x 48 m) en 33 (12 x 48 m). 
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Fase C - Put 34  
In het noordwesten van deze put (14 x 50 m) zijn naast elkaar een kuiltje met 
wat houtskoolspikkels (S34.2) en een rond kuiltje aangetroffen. In het eerste 
kuiltje bevonden zich vier afslagjes, waarvan twee verbrand en in het tweede 
een iets grotere afslag. Beide sporen hebben een diepte van slechts 5 cm. 

In de rest van de putten zijn geen antropogene sporen aangetroffen: 35 (13 x 
50 m); 36 (15 x 50 m): 37 (15 x 50 m); 38 (14 x 52 m); 39 (13 x 52 m) en 40 (15 
x 178 m)

4.8.2 Conclusies
De archeologische begeleiding betrof het zuidwestelijke deel van het 
plangebied tussen de Middeldijk en de Voskuilerdijk waar de bovengrond, 
bestaand uit de bouwvoor en een restant van de veenlaag, tot op het 
pleistocene zand is verwijderd. Daarbij zijn sporen gevonden uit de 
prehistorie en de nieuwe tijd. Onder de ophoging van de voormalige 
boerderij aan de Voskuilerdijk 15 zijn recente sporen aangetroffen van het 
gebruik als grasland voorafgaand aan de bouw van de boerderij in het begin 
van de 20e eeuw. Over het gehele plangebied zijn grondsporen aangetroffen 
die een scherpe begrenzing hadden met de ondergrond. Op basis hiervan en 
het ontbreken van vondstmateriaal in de vulling worden deze sporen dan ook 
als (sub)recent gedateerd. Alleen in de werkputten bij de boerderij, waarin 
laagsgewijs is gegraven, kon worden vastgesteld dat sommige paalkuilen 
door het veen zijn gegraven en dus met meer zekerheid van (sub)recente 
oorsprong zijn. 

Opmerkelijk zijn ruim twintig mogelijke haardkuilen, die over het hele 
begeleide terrein verspreid zijn aangetroffen. Slechts één heeft vondsten 
opgeleverd in de vorm van een paar vuurstenen afslagjes. 
De grootste haardkuilen zijn onder de ophoging van de boerderij gevonden 
met een ovale vorm in het vlak (1-1,50 x 0,5-0,75 m) en dieptes variërend 
tussen 30 – 40 cm. De overige brandkuilen zijn overwegend ovaal van vorm 
met een kleinere doorsnede. Het betreft in alle gevallen de onderkanten 
van mogelijke haardkuilen met dieptes tussen 10 en 15 cm. De haardkuilen 
dateren zeer waarschijnlijk van vóór de veenvorming, waarmee ze een 
prehistorische datering krijgen. Op basis van vorm en uiterlijk van de 
sporen, die vergelijkbaar zijn met de haardkuilen van de Hanzelijn, lijkt een 
mesolithische datering waarschijnlijk.
De hierboven beschreven grondsporen zijn niet geselecteerd voor 
nadere specialistische analyses aangezien het vooral onderkanten van de 
sporen betrof. Als gevolg van erosie is een groot deel van het originele 
loopoppervlak, inclusief een groot deel van de grondsporen, verdwenen.

Voorafgaand aan de begeleiding was de verwachting voor het aantreffen van 
archeologishe resten laag. De begeleiding bij de Voskuilerdijk 15 heeft niet 
de mogelijke terp aangetoond die van tevoren werd verwacht. De begeleiding 
van de wegcunetten, watergangen en nutsleidingen heeft conform de 
verwachting wel enkele archeologische resten (voornamelijk grondsporen) 
opgeleverd. Deze bevonden zich vooral in het zuidwestelijke deel van het 
plangebied en vormden de aanleiding voor de derde fase (fase C) van de 
begeleiding. De verwachting voor dit deel waren op basis van fase B hoger 
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dan de uiteindelijke resultaten. Het aantal sporen ligt laag en de conservering 
ervan is slechter dan verwacht. 

4.9 Concluderende opmerkingen
De bestudering van de sporen en structuren die tijdens de opgraving 
(ten noorden van de Middeldijk) zijn gvonden heeft laten zien dat het 
onderzochte gebied van Bedrijventerrein-Zuid een langdurig en sterk 
gevarieerd gebruik kende. Zoals op grond van de landschappelijke 
ontwikkeling verwacht mocht worden dateren de resten voor het overgrote 
deel uit de prehistorie, om precies te zijn uit de periode vanaf het laat-paleo-
lithicum tot en met de late bronstijd. Een grote tijdsdiepte zoals deze ook 
aanwezig is bij de opgraving op het tracé van de naburige Hanzelijn.
Sporen uit het laat-paleolithicum zijn evenwel onzeker. Een kuil duidt 
mogelijk op de aanwezigheid van een klein kampement, maar de kuil zou 
ook in het vroeg-mesolithicum kunnen dateren. Deze onzekerheid bestaat 
niet voor enkele mesolithische haardkuilen en kuilen, die sterk verspreid 
binnen het opgegraven gebied liggen. Dit diffuse karakter laat zien dat dit 
gebied niet veelvuldig werd bezocht, in tegenstelling tot de bevindingen van 
het onderzoek binnen het Hanzelijntracé. Daarentegen beslaat het gebruik 
wel het gehele mesolithicum. Uit de daaropvolgende periode, het vroeg 
neolithicum, zijn helemaal geen sporen zijn aangetroffen. 
Pas in de late fase van de Trechterbekerperiode komt daar duidelijke 
verandering in. Een kleine nederzetting met daaromheen enkele gerelateerde 
activiteitslocaties is het onomstotelijk bewijs van menselijke aanwezigheid 
en activiteit. Deze concentreert zich in het westelijke gedeelte van het 
plangebied. In de daaropvolgende Enkelgrafperiode verdwijnen deze neder-
zettingsactiviteiten en wordt het gebied alleen als graflocatie gebruikt. In het 
oostelijk deel van de centraal gelegen dekzandkop richt men twee graven 
in. Dit gebruik breidt zich gedurende de Klokbekerperiode uit wanneer 
ook andere delen van de dekzandkop worden benut. Men beperkt zich niet 
tot het alleen begraven van de doden (zowel inhumaties als crematies), 
maar we vinden ook resten van andere activiteiten, zoals het aanleggen van 
haardkuilen. De gebruiksintensiteit neemt in de vroege bronstijd verder toe 
in de vorm van enkele, aan een nederzetting gerelateerde, kuilen die duiden 
op een kortstondige verblijf, dan wel een kleinschalige nederzetting op de 
dekzandkop. 
Deze kop wordt in de daaropvolgende midden-bronstijd de locatie voor een 
langdurig bewoonde nederzetting. De eerste duidelijk herkenbare huizen 
behorende tot een tot nu toe in Nederland onbekend type dateren van de 
midden-bronstijd-A-fase. Vanaf het begin van de midden-bronstijd-B-fase 
neemt de bewoningsintensiteit toe en hebben we zeker te maken met een 
continue bewoonde nederzetting. Meer dan 20 huizen worden er gedurende 
een periode van ongeveer 350 jaar gebouwd. Pas aan het eind van de mid-
den-bronstijd lijkt er een bewoningshiaat op te treden, waarna er in de late 
bronstijd niet meer dan twee huisplaatsen aanwezig zijn geweest. Bewoning 
in het gebied houdt dan op, en voor de daaropvolgende ijzertijd ontbreekt het 
aan herkenbare resten. Het duurt dan tot de late middeleeuwen voor er weer 
bewijs van menselijke activiteit aanwezig is.
In deze ontwikkeling toont het gebied grote overeenkomsten met het naburig 
onderzochte deel van het Hanzelijntracé. Deze overeenkomst is vooral 
treffend voor het neolithicum en de vroege bronstijd. In beide gebieden 
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ontbreekt het vrijwel aan vroeg-neolithische resten, vinden er nederzettings-
activiteiten gedurende de Trechterbekerperiode plaats, functioneren ze als 
graflocatie gedurende het gehele laat-neolithicum en neemt de gebruiksin-
tensiteit en ook de variatie aan gebruik toe vanaf de Klokbekertijd. 
Duidelijke verschillen zijn er evenwel ook te noemen. De gebruiksinten-
siteit en -frequentie zijn gedurende het mesolithicum en waarschijnlijk 
ook gedurende het laat-paleolithicum veel lager in het areaal van het 
Bedrijventerrein-Zuid. Daarentegen ontbreekt het in het Hanzelijntracé 
aan nederzettingsresten gedurende de bronstijd. Beide verschillen zijn 
waarschijnlijk nauw verwant aan de landschappelijke variatie tussen 
beide gebieden. Gedurende het mesolithicum was het gebied van het 
toekomstige Bedrijventerrein-Zuid terrein een bebost gebied, en mogelijk 
minder aantrekkelijk voor jagers/verzamelaars dan de landschappelijke 
overgangszone van rivier naar bos binnen het Hanzelijntracé. Gedurende 
de bronstijd was de Bedrijventerrein-Zuid-locatie gezien haar hogere ligging 
juist een veel geschiktere locatie voor het inrichten van een nederzetting dan 
het steeds natter wordende gebied van het Hanzelijntracé.
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5. Laat-neolithische graven 

E. Drenth & L. Meurkens 
Met bijdragen van: S. Baetsen, Q. Bourgeois, A.L. van Gijn, H. van Haaster, 
T. Hamburg, L.I. Kooistra en R. de Leeuwe

5.1 Inleiding
De opgravingen in het tracé van de Hanzelijn ter hoogte van het knooppunt 
Hattemerbroek en het onderzoek op het terrein van het toekomstige 
Bedrijventerrein-Zuid hebben de resten van zeven begravingen uit het 
laat-neolithicum opgeleverd: drie graven van de Enkelgrafcultuur (verder 
afgekort tot EGK) en vier van de Klokbekercultuur (KBC)(afb. 5.1).1 Om een 
zo volledig mogelijk beeld te geven van de laat-neolithische begrafenisactivi-
teiten rond Knooppunt Hattemerbroek worden de graven van beide onder-
zoekgebieden hier beschreven. Het hoofdstuk is een iets uitgebreidere en op 
sommige punten gereviseerde en aangevulde versie van dat over de graven 
in het rapport van het Hanzelijn-Oude Landproject.2 Tevens zijn enige 
correcties ingevoegd, waarvan de opvallendste is dat een pollenmonster uit 
graf 4 van Bedrijventerrein-Zuid eerder abusievelijk aan graf 3 van dezelfde 
locatie was toegeschreven. 
Dit hoofdstuk bevat een beschrijvend deel en een synthese. In het eerste 
deel worden per graf behandeld: de gehanteerde opgravingsmethodiek, 

1  EGK en KBC staan voor Enkelgrafcultuur en Klokbekercultuur in Nederland. Wanneer het om 
deze culturen in het buitenland gaat, zijn hun benamingen voluit geschreven. 

2  Lohof, Hamburg & Flamman 2011.
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Locatie van de laat-neolithische graven 
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de grafvorm, de lijkbehandeling, de grafkuil, de grafinventaris, de fysisch-
antropolologische bevindingen (indien menselijke resten aanwezig waren), 
het palynologische onderzoek (zowel macroresten als pollen) en ten slotte 
de datering. In de synthese worden vergelijkingen getrokken met laat-neoli-
thische graven elders uit Nederland en daarbij ligt de focus op de volgende 
onderwerpen: 
1. representativiteit met als hamvraag: In hoeverre sluiten de graven van 

de beide onderzoekgebieden van Hattemerbroek aan op het bestaande 
beeld? 

2. regionale differentiatie ofwel: Tot welke regionale groep of groepen 
moeten de graven worden gerekend?

3. uitheemse invloeden: In hoeverre zijn uitheemse invloeden te 
bespeuren; gaat het dan om uitwisseling van gedachten en/of goederen 
of zijn de begravenen zelf, inclusief hun grafinventaris, van elders 
afkomstig?

5.2 Locatie Hanzelijn: graf 1 (spoor 64.37)
E. Drenth & L. Meurkens3

5.2.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
Hanzelijn-graf 1 ligt in put 64 (S64.37) in opgravingsblok 5 (afb. 5.2) en is 
na de aanleg van het vlak aanvankelijk geïnterpreteerd als een “gewone” 
kuil. Volgens de standaardprocedure is het grondspoor gecoupeerd, waarbij 

3  De beschrijving van de graven is primair van de hand van L. Meurkens, in het geval van graf 
2 van Bedrijventerrein-Zuid in samenwerking met R. de Leeuwe, terwijl E. Drenth vooral de 
tekstdelen over de datering en parallellen voor de kenmerken van de graven bij Hattemer-
broek voor zijn rekening heeft genomen. De barnstenen en stenen voorwerpen zijn door A. 
van Gijn onderzocht en beschreven. 
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enkele fragmenten van barnstenen kralen en enige scherven van klokbe-
keraardewerk gevonden werden. Omdat op basis hiervan het vermoeden 
van een KBC-graf rees, is de opgravingsstrategie aangepast. Het resterende 
segment van de grafkuil is bij het vervolgonderzoek vlaksgewijs verdiept, 
zodat in totaal zes vlakken gedocumenteerd zijn (vlakken 3 t/m 8). Het stort 
van het reeds uitgegraven kuilsegment is in zijn geheel over 3 mm gezeefd, 
evenals de grond uit het tweede segment. Het zeefresidu is bewaard en 
uitgezocht. Bij het verdiepen van de grafkuil werd duidelijk dat een klein 
deel van de westelijke grafhelft verstoord was door een van de buizen die 
tijdens het archeologische vooronderzoek waren aangelegd ten behoeve van 
bronbemaling. 
Zodra menselijke skeletresten te voorschijn kwamen, is de hulp van de 
fysisch-antropoloog S. Baetsen ingeroepen. Hij heeft deze in het veld 
uitgeprepareerd en gedocumenteerd. Hieronder doet hij verslag van zijn 
bevindingen.

5.2.2 De grafvorm
Eenduidige aanwijzingen voor het opwerpen van een grafheuvel over 
de grafkuil, ontbreken. Een heuvel is niet geconstateerd. Evenmin is 
een afwijkend bodemprofiel ter plaatse aan het licht gekomen, dat een 
verdwenen heuvellichaam zou kunnen indiceren. Toch kan niet volledig 
uitgesloten worden dat het graf oorspronkelijk de centrale bijzetting van 
een (lage) tumulus was, die door landbouwactiviteiten in de bronstijd- en/
of ijzertijd bovengronds verdwenen is en archeologisch geen sporen heeft 
achtergelaten. Een standspoor op korte afstand rondom de grafkuil in 
kwestie, zoals dit bij andere KBC-graven in Nederland is geconstateerd,4 
is niet aangetroffen. Wel kan gewezen worden op het feit dat het graf  
acentrisch ligt binnen het restant van een min of meer rechthoekige 
omheining van ca. 12 x 28 m, bestaande uit redelijk forse, op regelmatige 
afstand geplaatste staaksporen. Directe chronologische indicatoren 
ontbreken, maar omdat de staaksporen veel lichter van kleur en qua 
diameter iets forser zijn dan de staaksporen uit de brons- en ijzertijd, 
kunnen deze paalreeksen (laat?-)neolithisch zijn. Ongeveer 10 m ten 
zuidoosten van deze rechthoek bevindt zich de hoek van een tweede 
rechthoek. Het is niet duidelijk of deze omheiningen verband houden met 
het graf of bijvoorbeeld akkers omgeven.

5.2.3 De grafkuil
In het sporenvlak (vlak 2) tekende de grafkuil zich af als een afgeronde kuil 
met een lengte van ca. 2 m en een maximale breedte van 1,65 m (op 0,04 
m -NAP). De kuil had op dit niveau een homogene bruingrijze vulling en 
de contouren van het grondspoor waren enigszins vaag. Uit de coupe bleek 
dat de kuil een maximale restdiepte had van 0,66 m (0.70 m -NAP). Bij 
het verdiepen van de kuil bleef deze afgerond van grondvorm tot ongeveer 
40 cm onder vlak 3. Vanaf dit niveau (vlak 4) was de vorm van de kuil 
duidelijk afgerond-rechthoekig. De oriëntatie van het spoor is op deze diepte 
nagenoeg W-O. Gedurende het verdiepen bleek het centrale deel van de 
bovenste vulling zeer houtskoolrijk te zijn. Verspreid door deze bovenste 
vulling bevond zich een klein aantal scherven klokbekeraardewerk. 

4  Lanting & Van der Waals 1976. 
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Ter hoogte van de door de bronbemaling veroorzaakt verstoring, is een 
nagenoeg complete klokbeker gevonden. Een coupe maakte duidelijk dat de 
bronbemaling slechts een klein deel van de bovenste vulling verstoord heeft. 
Daaruit kan worden opgemaakt dat de beker ergens bovenin de kuil aan de 
westkant geplaatst moet zijn. 
Op ca. 50 cm onder het sporenvlak bleek dat binnen de kuil een 
rechthoekige bekisting aanwezig moet zijn geweest. De resten ervan 
manifesteerden zich als een ca 5 cm dikke humeuze band aan de randen 
van de grafkuil (afb. 5.3; vlak 5). De bekisting lijkt bestaan te hebben 
uit vier losse planken die tegen de wanden van de kuil geplaatst zijn. 
Het hout van de bekisting in de zuidwestelijke hoek was aanmerkelijk 
beter geconserveerd dan elders. Op het laagste vlak waarop de bekisting 
waarneembaar was (vlak 7), waren zelfs nog restanten hout aanwezig. Het 
verloop van de bekisting laat zien dat de planken vrij recht in de kuil gestaan 
hebben. Op het onderste niveau liepen de planken echter naar binnen, wat 
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Afbeelding 5.3 
Vlakken 3 – 8 van Hanzelijn-graf 1. 
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wijst op een gebruik van lichtgebogen planken of een iets schuine plaatsing. 
Te oordelen naar de resten van de bekisting waren de lange planken ca 1,1 m 
lang, terwijl die aan de korte zijden ongeveer 0,6 m lang waren. De breedte 
van de planken moet ongeveer 0,2 m geweest zijn; deze maat is afgeleid uit 
de NAP-hoogtes die op de verschillende vlakken van de bekisting genomen 
zijn. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een afdekkende plank 
(deksel) op de bekisting. Wel was in het profiel op de kuilbodem een dunne 
(< 1 cm) humeuze laag zichtbaar, waaronder de ingraving abrupt eindigde. 
Mogelijk betreft het een mat of iets dergelijks van vergankelijk materiaal, 
waarop het lichaam gedeponeerd is. 
Tussen de bekisting en het bovendeel van de grafkuil was in verschillende 
vlakken een duidelijke laag “schoon” zand zichtbaar. De binnenste 
verkleuring met daarin een lijksilhouet had horizontale afmetingen van 1,1 
bij 0,6 m. De scherpe overgang tussen de verkleuring met lijksilhouet en 
het schone zand doet vermoeden dat zich hier ten tijde van de opvulling van 
de kuil een holte bevond, die opgevuld is geraakt met schoon zand. Zo’n 
holte kan ontstaan, doordat het lichaam van de dode niet “onbeschermd” 
in het graf gedeponeerd is, maar in een doek of huid was gewikkeld. 
Een andere aanwijzing hiervoor is dat de knie van het lijksilhouet aan de 
zuidzijde van de kuil niet tot aan de bekisting reikte maar tot aan de laag 
schoon zand.
De vulling van de grafkuil was over het algemeen homogeen en 
donkerbruin van kleur. 

5.2.4 Het lijksilhouet 
S. Baetsen

De schedel van het lijksilhouet tekende zich af op vlak 5 (afb. 5.3), ongeveer 
45 cm onder vlak 2, terwijl de rest van het lichaam pas op een dieper 
niveau zichtbaar werd (afb. 5.3; vlakken 6 en 7). De schedel was bij het 
couperen van de grafkuil geraakt, waarbij het occipitale gedeelte (achter-
hoofdsbeen) deels vergraven is. In de coupe tekende zich aan de linkerkant 
van de schedel een verdikking af die een sterke gelijkenis vertoonde met 
een protuberantia occipitalis externa.5 Hieruit kon worden opgemaakt dat 
de schedel op de rechterzijde lag met het gezicht richting het zuiden. Bij 
het vlaksgewijs verdiepen van de grafkuil konden op de vlakken 6 en 7 de 
beide armen en benen, een deel van het bekken en enkele wervelrestanten 
gedocumenteerd worden. Op basis hiervan is vastgesteld dat de dode in 
gehurkte houding en liggend op de rechterzijde begraven is met het hoofd 
in het westelijke deel van de kuil. Het gezicht was dus naar het zuiden 
gericht. De armen lagen op elkaar met de handen ter hoogte van de kin. 
Het linker dijbeen tekende zich dermate goed af dat de afmetingen 
vastgesteld konden worden. De lengte van het dijbeen moet 39 tot 42 
cm zijn geweest, wat resulteert in een lichaamslengte van 154,2 tot 161,4 
cm voor een man en 150,4 tot 157,8 cm voor een vrouw.6 Indien het 
een mannelijk individu betreft dan is dat, in vergelijking met andere 
vindplaatsen in Nederland (bijvoorbeeld: Ypenburg, Swifterbant, Urk 
en Schokland/P14), beduidend kleiner dan de gemiddelde lengte. Het is 
echter niet mogelijk om op grond van deze afmeting te suggereren dat 

5  Driehoekvormig uitsteeksel op het achterhoofdsbeen dat bij mannen gemiddeld zwaarder 
ontwikkeld is dan bij vrouwen.

6  Trotter 1970; Trotter & Gleser 1958.
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het om een vrouwelijk individu zou gaan. Gezien de grote individuele 
variatie mag dijbeenlengte of/en lichaamslengte niet als geslachtsspecifiek 
geïnterpreteerd worden. Daarbij bestaat ook nog de mogelijkheid dat hier 
een nog niet geheel volgroeid persoon, mannelijk of vrouwelijk, is bijgezet.
Afgezien van lichaamslengte leverde het botmateriaal geen duidelijke 
aanwijzingen voor geslacht, leeftijd, pathologische botveranderingen of 
gebitsstatus aanwezig. 
In het veld leken er nog fragmenten van een vaste botstructuur aanwezig 
te zijn ter hoogte van de dijbenen en de schedel. Beide zijn dan ook en bloc 
gelicht en onder laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. Hierbij is 
het bot in kleine delen schoongemaakt. De delen zijn direct geconserveerd. 
Tijdens dit tijdrovende proces werd echter duidelijk dat er geen botstructuur 
meer aanwezig was. Het tandglazuur, dat als een beschermende huls om 
de zachtere delen van de gebitselementen zit, is in de meeste conserve-
ringsomstandigheden het meest resistente en laatst overgebleven deel van 
het menselijk lichaam in begraven toestand,7 maar ook dat is niet meer 
aangetroffen.

5.2.5 De grafinventaris
Verspreid in de grafkuil zijn objecten gevonden die enerzijds te 
interpreteren zijn als grafgiften en (vermoedelijk) onderdeel van de kleding 
die de dode droeg en anderzijds als afval dat in verband gebracht zou 
kunnen worden met bij de begraving behorende (rituele) activiteiten.
De bovenste vulling van de grafkuil, boven het eigenlijke graf met bekisting, 
heeft vrij veel vondstmateriaal opgeleverd. Het gaat daarbij naast de reeds 
vermelde complete klokbeker om 14 losse scherven klokbekeraardewerk, 
waarvan 13 van één individu. Daarnaast betreft het 32 stukjes vuursteen en 
15 stukjes natuursteen.
Binnen de bekisting werd eveneens een aantal objecten gevonden. Net 
onder de ellebogen lag een klein geretoucheerd mes van vuursteen. De 
overige objecten bestonden uit 16 barnstenen kralen van verschillende vorm. 
Het grootste deel van deze kralen lijkt bevestigd te zijn geweest aan kleding 
(zie ook § 5.2.5.4 voor de sporen van gebruik). Een deel van de kralen is 
gevonden bij het couperen van de kuil. Hiervan kan de oorspronkelijke 
positie derhalve niet meer vastgesteld worden. Wel bestaat het vermoeden 
dat het grootste deel van deze kralen rond het hoofd gelegen heeft, omdat 
de schedel bij het couperen deels geraakt is. Over deze kralen bij het hoofd 
kan nog worden opgemerkt dat hun doorboringen niet naar elkaar toe 
lagen, zoals bij onderdelen van een ketting te verwachten valt. De kralen 
lagen met de openingen parallel aan elkaar! Tezamen met hun ligging – zij 
kwamen ter hoogte van het schedeldak te voorschijn - suggereert dit dat 
zij oorspronkelijk bevestigd waren op een hoofdband of muts. Daarnaast 
bevonden zich ter hoogte van het middel een driehoekige hanger en twee 
kleine ronde kralen. Halverwege de rug lag een knoop met een V-vormige 
perforatie. Ten slotte is in het zeefresidu een kleine kraal gevonden.

5.2.5.1 De klokbeker
Zoals gezegd werd bovenin de vulling van de grafkuil een klokbeker 
gevonden. Weliswaar mist een deel van de pot, maar wij nemen aan dat 
deze oorspronkelijk wel in het graf is gedeponeerd. De klokbeker is geraakt 

7  Brothwell 1981, 111; Hillson 1996, 3.
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door een bronbemalingsbuis, hetgeen vermoedelijk de incompleetheid 
verklaart. De beker is inmiddels gerestaureerd (afb.5.4). 
De beker is weinig geprofileerd; vermeldingswaardig is de licht afgezette 
hals. Verder is de hals licht convex en enigszins naar buiten staand. De 
beker heeft geen standvoet en vermoedelijk een vlakke bodem. De buik is 
afgerond van vorm. De rand is naar binnen afgeschuind. 
De versiering is aangebracht in drie zones. Van boven naar beneden is 
die als volgt: direct onder de rand bevindt zich een horizontaal omlopende 
zigzag-groeflijn, vier horizontaal omlopende groeflijnen gevolgd door 
een horizontale rij schuine indrukken (naar rechts hellend) en weer zes 
horizontaal omlopende groeflijnen. Deze versieringszone wordt afgesloten 
door een horizontaal omlopende zigzag-groeflijn op de bovenkant van de 
schouder. Vervolgens een onversierde zone, op een deel van de schouder, 
die in hoogte varieert van 0,5-0,8 cm. Daaronder een nieuwe versierde zone 
bestaande uit: een horizontaal omlopende zigzag-groeflijn (op het onderste 
deel van de schouder), twee horizontaal omlopende groeflijnen, een 
horizontale rij schuine indrukken (naar rechts hellend), twee omlopende 
horizontale groeflijnen, een horizontaal omlopende zigzag-groeflijn. 
Vervolgens een horizontale rij schuine indrukken (naar rechts hellend), die 
ingesloten is door twee horizontale groeflijnen. Hieronder bevindt zich een 
onversierde zone, die een groot deel van de buik beslaat. Bij de voet van de 
beker bevinden zich vijf horizontaal omlopende groeflijnen. 

Het aardewerk heeft op het breukvlak een licht gekleurde buiten- en 
binnenzijde en een donkere kern, zoals dit bij klokbekers uit Nederland 
gebruikelijk is. De wanddikte bedraagt 4 à 5 mm. Het aardewerk is 
gemagerd met gebroken graniet/gneis o.i.d. (maximale afmeting van het 
grootste partikel 3 mm) en waarschijnlijk zand. De onversierde potdelen 
hebben zowel aan de buiten- als binnenzijde een geglad oppervlak. Mogelijk 
is de binnenkant oorspronkelijk gepolijst geweest. 
Het profiel, in het bijzonder de cilindrische hals die licht afgezet is van 
de schouder, en de naar binnen afgeschuinde rand maken duidelijk dat 
de beker behoort tot de groep van Veluwse klokbekers.8 Omdat de beker 
beduidend hoger dan breed is, behoort deze volgens de definities van Van 
der Waals & Glasbergen en Lanting tot het type 2Id.9 Exacte parallellen 

8  Drenth & Hogestijn 2007; Lanting 2007/2008; Lanting & Van der Waals 1976; Van der Waals & 
Glasbergen 1955.

9  Van der Waals & Glasbergen 1955, 25; Lanting 2007/2008, 49. 

Afbeelding 5.4 
Gerestaureerde klokbeker uit Hanzelijn-graf 1.
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voor de decoratie zijn niet te geven, maar verscheidene Veluwe klokbekers 
hebben wel een vergelijkbare versieringsopbouw. Ook de versiering in 
horizontale groeflijnbundels is bekend van Veluwse klokbekers, zoals onder 
meer een pot uit Bennekom-Buurtheide laat zien.10 

5.2.5.2 Het overige aardewerk
Het overige aardewerk kan worden opgesplitst in tweede groepen. De eerste 
groep is afkomstig uit de bovenste vulling van de grafkuil (vulling 1) en 
bestaat uit 14 scherven. De scherven zijn niet geconcentreerd gevonden. 
Groep 2 bestaat slechts uit één losse scherf die binnen de bekisting op vlak 
7 is gevonden.
Een nadere beschouwing leert dat de scherven uit groep 1 voor het 
merendeel (13 van de 14 stuks) vermoedelijk afkomstig zijn van dezelfde 
klokbeker. Deze heeft een naar binnen afgeschuinde rand en de licht 
uitstaande hals is ten opzichte van de schouder duidelijk afgezet. Voor zover 
te reconstrueren bestaat de versiering van boven naar beneden achtereen-
volgens uit: twee groeflijnen, vier zigzag-lijnen, een rij verticale indrukken, 
één tot twee groeflijnen, één keer horizontale zigzag, twee groeflijnen en 
een zone met losse horizontale indrukken. Vervolgens is er een onversierde 
ca. halve centimeter hoge zone, gevolgd door een horizontale zigzag en 
twee horizontale groeflijnen. Eén versierde scherf moet speciaal genoemd 
worden. Het betreft vermoedelijk een fragment van de buik waarvan de 
grootste omvang ooit gemarkeerd was door een horizontaal omlopende 
groeflijnen die aan de onderzijde begrensd werden door een horizontale 
rij verticale indrukken. De bewuste scherf duidt erop dat het onderste 
deel van de beker voor een groot gedeelte onversierd is geweest. Opnieuw 
wijzen vorm en versiering in de richting van een Veluwse klokbeker. Tot 
slot vertoont de beker een aantal metrische en niet-metrische kenmerken. 
Hij heeft een gemiddelde wanddikte van 0,5 cm, steengruisverschra-
ling (grootste partikel 3 mm) en op dwardoorsnede een lichte buiten- en 
binnenzijde en een donkere kern. Het buiten- en binnenoppervlak is thans 
glad, maar oorspronkelijk mogelijk gepolijst geweest. Afgaande op de 
randdiameter (ca. 14-15 cm) betreft het een restant van een forse klokbeker. 
Tot groep 1 behoort verder een scherf met indrukken, die niet aan de 
bovengenoemde beker toegewezen kan worden. De gemiddelde wanddikte 
is 0,7 cm, de verschraling bestaat uit steengruis (graniet?; grootste partikel 1 
mm) en het buiten- en binnenoppervlak is gepolijst resp. glad. Een precieze 
determinatie en datering durven wij niet te geven. 
Binnen de bekisting werd één scherf gevonden (groep 2). Deze is 
onversierd, heeft een gemiddelde wanddikte van 8 mm en is verschraald 
met granietgruis (grootste partikel 3 mm) en vermoedelijk zand. De binnen- 
en buitenzijde zijn glad gepolijst. De kleur op de breuk laat zich moeilijk 
vaststellen; vermoedelijk is die van buiten naar binnen licht, donker, licht. 
De scherf heeft een N-voeg. De datering is onduidelijk, het kan om trechter-
bekeraardewerk gaan. 

10  Lanting 2007/2008, 49, fig. 12: nr. 25. 
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5.2.5.3 Vuursteen en natuursteen
A.L. van Gijn

Binnen de bekisting van graf 1 is een mes van het Klokbekertype11 gevonden 
(afb. 5.5a). Het is vrij klein en fraai geretoucheerd. Het mesje is op een 
kling gemaakt en de retouche is waarschijnlijk aangebracht door middel van 
druktechniek. Er is gezocht naar aanwijzingen voor een koperen drukstaafje 
maar deze zijn niet gevonden. Het mes vertoont langs de geretoucheerde 
zijde een band van ruwe, vrij matte glans met een duidelijke richting: het 
werktuig is in een schrapende beweging gebruikt. De gebruiksglans is niet 
in te delen bij een bekende, experimenteel onderbouwde categorie con-
tactmateriaal. Het moet echter om een vrij zacht materiaal gaan dat geen 
gebruiksretouche en maar een hele lichte afronding veroorzaakte. 
In de bovenste vulling van de kuil is een groot aantal vuursteenartefac-
ten gevonden (N=32), waaronder twee kerntjes (afb. 5.5b). Geen van de 
artefacten vertoont sporen van retouche. Het merendeel betreft splinters 
en kleinere afslagen (afb. 5.5c). Ze konden niet worden onderzocht op de 
aanwezigheid van gebruikssporen omdat ze te sterk waren aangetast door 
postdepositionele oppervlakteveranderingen. Behalve het vuursteen zijn in 
de bovenste vulling van de grafkuil nog 15 stukjes natuursteen geborgen, 
allemaal zonder sporen van bewerking. 

11  Lanting 1973; Lanting & Van der Waals 1976.
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Afbeelding 5.5 
Grafvondsten Hanzelijn-graf 1: 
a. mes van het klokbekertype; 
b. kerntje; 
c. afslag. 
Schaal 1:1.
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5.2.5.4 Barnsteen 
A.L. van Gijn

Binnen de bekisting van graf 1 werden 16 barnstenen ornamenten gevonden 
(afb. 5.6), waarvan elf bij het hoofd (vnrs. 8211, 8602 en 8778) (afb. 5.6 a-k), 
drie bij het middel (vnrs. 8774 en 8775) (afb. 5.6 l-n) en één bij de rug (v. 
8613) (afb. 5.6 o). Ook is er nog een kraal uit het zeefresidu van de grafkuil 
gekomen (v. 8695) (afb. 5.6 p). Helaas zijn de meeste ornamenten sterk 
verweerd door oxidatie waardoor de oorspronkelijke kleur en het karakter 
van het materiaal niet meer te achterhalen zijn. Het lijkt echter in de 
meeste gevallen te gaan om een oranje of rode, transparante barnsteen. De 
herkomst van dit materiaal is niet met zekerheid vast te stellen, maar het is 
zeker van zeer goede kwaliteit. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Baltisch 
succiniet, een materiaal dat in Noord-Nederland regelmatig is aangetroffen 
en dat langs de stranden van het noordelijk kustgebied kon worden 
verzameld.12 

Barnsteen typomorfologie
De ornamenten zijn te verdelen in drie functionele groepen: kralen, 
knopen en hangers. De kralen en knopen hebben veelal dezelfde vorm 
maar onderscheiden zich van elkaar doordat de perforaties bij de knopen 
aan één platte zijde uitgesleten zijn en zij dus duidelijk ergens opgenaaid 
zijn geweest (afb. 5.6 a-e, o). Naast deze drie functionele groepen zijn er 
twee basisvormen te onderscheiden: platte, vrij grote ornamenten van 
verschillende vorm en kleine, discusvormige exemplaren. Binnen de 
grote, platte ornamenten komt de ruitvorm met een rechte, cilindrische 
doorboring het meest voor. Zowel knopen (N=4) als kralen (N=3) vertonen 
deze vorm. De doorsnede van deze ruitvormige ornamenten is altijd 
symmetrisch, ongeacht of ze als kraal of als knoop hebben gediend. De licht 
afgeronde ruitvorm is waarschijnlijk het gevolg van slijtage. De lengte van 
deze platte, ruitvormige ornamenten varieert van 1,5 tot 2,6 cm. Eén kraal 
en een knoop hebben een platte, ronde vorm. De ronde knoop heeft een 
asymmetrische doorsnede, één bolle zijde en een platte kant met uitgesleten 
perforaties (afb. 5.6 a). Dit ornament is dus gemaakt als knoop en is niet een 
als knoop gebruikte kraal. Een laatste platte kraal is langwerpig en enigszins 
onregelmatig van vorm. De enige hanger die is aangetroffen valt eveneens 
in de categorie ‘platte ornamenten’ en is driehoekig (afb. 5.6 l). Alle platte 
ornamenten hebben een rechte doorboring. De enige uitzondering hierop is 
een platte knoop van een enigszins onregelmatige, rechthoekige vorm met 
een V-vormige perforatie (afb. 5.6 o). 
Naast de hiervoor beschreven grotere, platte ornamenten is er ook een 
viertal kleine, discusvormige kraaltjes gevonden. De kralen zijn heel klein, 
ongeveer een halve centimeter in doorsnede en in hoogte, en hebben 
een verdikking rond de ‘buik’ (afb. 5.6 f, m-n, p). Deze kraaltjes lijken 
oorspronkelijk gefacetteerd te zijn geweest. De doorboring is in alle gevallen 
recht terwijl op drie kralen duidelijk zichtbaar is dat deze doorboring van 
twee kanten is aangebracht. Halverwege het boorgat is een rib te zien waar 
de beide boorgaten bij elkaar kwamen.

12  Van der Valk 2007; Waterbolk & Waterbolk 1991. 
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Afbeelding 5.6 
Barnstenen kralen uit Hanzelijn-graf 1. a-k: gevonden bij het hoofd; l-n: gevonden bij het middel; o: gevonden bij de rug; 
p: gevonden tijdens het zeven van de grafkuil. Schaal 1:1.
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Fabricageproces barnstenen ornamenten
De sterke oxidatie van het barnsteenoppervlak heeft helaas de meeste sporen 
van fabricage uitgewist. Halffabrikaten of productieafval zijn niet aangetroffen 
in het nederzettingsmateriaal zoals dat bijvoorbeeld wel het geval was in 
Schipluiden, waar een afslag van barnsteen werd gevonden13 en in Aartswoud 
en Mienakker waar het complete productieproces kon worden gereconstru-
eerd.14 Het is dus niet na te gaan of deze ornamenten ter plekke zijn gemaakt 
of dat ze van elders als eindproduct zijn verkregen. Dit laatste lijkt echter, 
gezien de afwezigheid van productieafval, de meer voor de hand liggende 
conclusie.
De ornamenten die bij de schedel zijn gevonden zijn allemaal sterk 
geoxideerd zodat snij-, slijp- en polijstsporen niet meer te onderscheiden 
zijn. Opmerkelijk genoeg zijn de drie ornamenten die rond het middel zijn 
gevonden, twee kleine discusvormige kralen en een driehoekige platte hanger, 
wél redelijk goed geconserveerd. De twee discusvormige kraaltjes (afb. 5.6 
m-n) lijken beide in vorm gesneden te zijn. Het oppervlak vertoont een groot 
aantal minuscule facetten die mogelijk zijn aangebracht met een metalen 
mes (afb. 5.7 a). De snijsporen hebben namelijk een regelmatige bodem 
met een U-vorm. Snijsporen van vuursteen zijn daarentegen onregelmatig 
van vorm, met een V-vormige bodem en een groot aantal parallelle krassen. 
Deze interpretatie moet echter nog verder experimenteel worden onderzocht. 
Wel heeft een experiment met het maken van facetten op barnstenen 
kralen aangetoond dat dit zeer gemakkelijk gaat door gebruik te maken van 
een boogboor (afb. 5.8). De kraal wordt vastgezet op de tip van de boor die 
vervolgens wordt rondgedraaid. Het vuurstenen mes waarmee de facetten 
worden aangebracht, wordt aangezet op het oppervlak van de kraal waardoor 
er kleine facetten ontstaan. Dit experiment moet echter nog worden herhaald 

13  Van Gijn 2006.
14  Bulten 2001; Piena & Drenth 2001.
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Afbeelding 5.7 
Productie en slijtage sporen op diverse kralen 
uit Hanzelijn-graf 1. 
a: facetten op kraal m; 
b en c: onafgemaakte boringen op kralen g 
en p; 
d: slijtage rond boorgat kraal c. 
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met een metalen mesje. Ook de driehoekige hanger (v. 8774) vertoont hier 
en daar snijsporen, maar deze zijn nauwelijks nog te zien door polijsten en 
gebruik. 

Duidelijke slijpsporen zijn eigenlijk alleen nog zichtbaar op de kopse 
kanten van de kralen, rond de perforatie. Dit is vooral te zien op de platte 
ornamenten. Gezien het gladde, regelmatige oppervlak van de platte kralen en 
knopen, en de soms wat hoekige overgangen tussen de verschillende vlakken, 
is het vrijwel zeker dat de ornamenten zijn geslepen. De hoekige overgangen 
tussen de verschillende zijden van de hanger laten dit het beste zien. De 
discusvormige kraaltjes lijken alleen te zijn geslepen rond het boorgat en 
mogelijk langs de ‘rib’ die over de buik loopt. Duidelijke, microscopische 
aanwijzingen voor polijsten ontbreken. Dit soort sporen is bovendien zeer 
moeilijk te onderscheiden van de glans die ontstaat door het dragen van de 
ornamenten. Alleen de twee discusvormige kraaltjes die rond het middel 
zijn gevonden (v. 8775) tonen mogelijk polijstsporen: er is een gladde glans 
zichtbaar over het hele oppervlak zonder enige overheersende richting. Het 
is echter niet uit te sluiten dat dit het gevolg is van langdurig gebruik. Een 
dergelijke conclusie is echter weer in tegenspraak met de versheid van de 
boorgaten (zie hieronder). Experimenten met het dragen van barnstenen 
ornamenten tonen dat het erg lang duurt voordat zichtbare sporen van 
gebruik ontstaan.15 

Op de knoop met V-vormige doorboring na (v. 8613) zijn alle perforaties 
recht. Op twee kralen is een niet afgemaakte booraanzet zichtbaar (afb. 
5.6 g, p en afb. 5.7 b-c). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
de doorboringen tweezijdig lijken te zijn aangebracht. Een afgebroken 
booraanzet was dan verkeerd geplaatst en kon niet meer worden weggewerkt. 
Een tweezijdig aangebrachte doorboring was zichtbaar op de discusvormige 
exemplaren waar een onregelmatigheid of rib halverwege het boorgat toont 
waar de beide doorboringen bij elkaar komen. Het is echter ook bij enkele 
platte kralen te zien; omdat het barnsteen sterk doorschijnend is, kunnen 
we de perforatie van de buitenkant van de kraal zien. Waar we de vorm 
van het boorgat hebben kunnen onderzoeken, wijst alles erop dat het om 
tweezijdig aangebrachte perforaties gaat. Deze zijn zeker niet gemaakt met 
een vuurstenen boor; daarvoor zijn ze te recht, te nauw en ontbreken ook 
de karakteristieke krassen. Het leek ook niet waarschijnlijk dat de smalle 
perforaties (ca. 2 mm in doorsnee) zouden zijn gemaakt met een holle 
boor, zoals een vogelbotje of een stukje riet. We vonden hiervoor ook geen 
aanwijzingen in de vorm van een plug zoals dat wel het geval was bij een 
halffabrikaat uit Schipluiden.16 
In de Klokbekertijd beschikte men over koper en het is goed mogelijk dat 
men ook koperdraad kon maken. Experimenten hebben aangetoond dat 
rechte, smalle doorboringen uitstekend kunnen worden aangebracht met 
een verhitte koperdraad.17 Deze smelt als het ware door de kraal heen. Het 
barnsteen verbrandt en in het boorgat zijn dan ook veel roet en zwarte 
barnsteenresten te zien. Deze kunnen echter met behulp van een dun 
strengetje plantaardige vezels verwijderd worden. Brandnetel is hiervoor 
waarschijnlijk het meest geschikt omdat het sterk siliciumhoudend is en dus 

15  Verschoof 2008.
16  Van Gijn 2006.
17  Met dank aan Jeroen de Groot voor het uitvoeren van dit experiment en het Lejre Forsøgcent-

er in Lejre, Denemarken voor het faciliteren ervan (Lejre Research Grant 2008). 

Afbeelding 5.8 
Experimenteel doorboren van barnsteen met 
een boogboor en slijpen met een vuurstenen 
mes. 
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een schurende werking heeft. Schuurgras (Equisetum hyemale) is mogelijk 
te dik en te bros. De aanzet van de experimentele doorboring is echter wat 
onregelmatig en komt niet overeen met de scherpe overgang tussen boorgat 
en vlak die we zien op de archeologische ornamenten. Deze laatste vertonen 
echter bijna altijd slijpsporen op de kopse zijde van de kralen, rond het 
boorgat. De aanwezigheid van deze sporen is verklaarbaar in het licht van het 
doorboringsexperiment: de rommelige booraanzet van de hete koperdraad is 
weggeslepen waardoor men een haarscherpe overgang kreeg tussen boorgat 
en kopse zijde. Het gebruik van verhitte koperdraad zou ook zeer geschikt 
zijn voor het aanbrengen van de V-vormige doorboring op de knoop (v. 8613).

De gebruikssporen op en de wijze van gebruik van barnstenen ornamenten
De meeste ornamenten zijn sterk geoxideerd waardoor eventuele 
gebruikssporen niet meer zichtbaar zijn. Er is echter wel iets over de 
levensloop van deze ornamenten te vertellen. De elf ornamenten die rond 
de schedel zijn aangetroffen lagen volgens de observaties in het veld met 
de perforaties parallel aan elkaar. Ze lijken dus niet deel uit te maken van 
een kralensnoer, maar waren eerder bevestigd aan een hoofddeksel of 
hoofdbedekking. De geobserveerde slijtage van de perforaties ondersteunt 
deze observatie ten dele: bij vijf, mogelijk zes van de elf ornamenten is 
sprake van een sterk uitgesleten boorgat aan één platte zijde. Dit kan alleen 
ontstaan indien de ornamenten op een ondergrond zijn genaaid. Sommige 
perforaties zijn zo sterk uitgesleten dat het boorgat bijna geheel is opengelegd 
(afb. 5.6 c, 5.7d ). De andere vijf, mogelijk zes ornamenten vertonen echter 
niet of nauwelijks slijtage rond de perforatie en evenmin is er sprake van een 
ingesleten doorboring zoals te zien op de als knopen gebruikte ornamenten. 
Het is opmerkelijk dat er eigenlijk maar één echte knoop is tussen de elf 
ornamenten bij de schedel: een asymmetrisch rond exemplaar (afb. 5.6 a; v. 
8602.1). De zeven ruitvormige ornamenten bij de schedel hebben allemaal 
een symmetrische doorsnede en zijn dus als kraal te classificeren. Sommige 
zijn echter als knoop gebruikt. Of hier sprake is van hergebruik van kralen 
als knopen is niet vast te stellen. In deze moet worden gemeld dat zelfs de 
sterk uitgesleten knopen slijpsporen rond het boorgat op hun kopse zijden 
vertonen.
Rond het middel zijn drie ornamenten gevonden: twee kleine discusvormige 
kralen en een driehoekige platte hanger (afb. 5.6 l-n). Alle drie de ornamenten 
ogen vers en vertonen weinig sporen van gebruik. Dit is evenmin het geval 
met de knoop met V-vormige doorboring die bij de rug lag (afb. 5.6 o). Deze 
vertoont wat slijtage maar is niet zo sterk gesleten als de knopen die bij de 
schedel zijn gevonden. De ongesleten ornamenten kunnen voor de begrafenis 
zijn gemaakt of zijn tijdens het leven alleen op bijzondere gelegenheden 
gedragen. 

5.2.6 Pollenonderzoek 
H. van Haaster

Uit dit graf zijn drie pollenmonsters (vnrs. 8609, 8610 en 8611) geanalyseerd. 
Monster 8609 is centraal in het graf bij de bovenbenen van de begravene 
genomen, Monster 8610 komt van nabij de schedel en monster 8611 van bij 
de voeten. Het meest opvallende resultaat is het zeer hoge percentage pollen 
van moerasspirea (Filipendula ulmaria) dat in twee monsters is gevonden 
(resp. 65,5% en 26,4%). 
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Er is een kleine kans dat het pollen van knolspirea (Filipendula vulgaris) 
afkomstig is. Het pollen van beide spireasoorten lijkt namelijk zeer veel op 
elkaar. Knolspirea is tegenwoordig in ons land uitgestorven maar kwam 
vermoedelijk vroeger wel voor op lemige of kalkrijke bodems. We denken 
daarom niet dat knolspirea op de zandgronden rond Hattemerbroek 
voorkwam en dat we bij het pollen in het graf te maken hebben met 
moerasspirea.
Omdat moerasspirea een insectenbestuiver is, produceert deze plant maar 
weinig pollen, dat zich bovendien slecht verspreidt.18 Daarom wordt over het 
algemeen maar weinig pollen van moerasspirea teruggevonden. Het hoge 
percentage pollen van deze plant in de grafmonsters betekent zonder twijfel 
dat de bloemen een rol hebben gespeeld bij het begravingsritueel. Er is 
echter weinig bekend over de ethnobotanie van moerasspirea. De wortels zijn 
eetbaar (na koken) en er zijn ook meerdere geneeskundige eigenschappen 
bekend van de plant. De meest bijzondere is wellicht dat de bloemen veel 
salicylzuur bevatten.19 Salicylzuur werd voor de uitvinding van acetylsalicyl-
zuur (=Aspirine) zeer veel als pijnstiller gebruikt. Deze kennis van de werking 
van de plant kan zeer wel aanwezig zijn geweest. Dit sluit natuurlijk niet uit 
dat de bloemen (ook) een symbolische betekenis kunnen hebben gehad. Er 
zijn sterke archeologische aanwijzingen dat bloemen van moerasspirea in de 
prehistorie bij grafrituelen gebruikt werden.20

Moerasspirea is een plant die tegenwoordig vooral voorkomt in weinig of 
niet bemeste, ’s zomers gehooide graslanden, in laagveenmoerassen of in 
uiterwaarden, waar het grondwater ’s winters net boven het maaiveld en ’s 
zomers niet al te ver daaronder staat (afb. 5.9). Afgaande op de resultaten van 
het pollenonderzoek kunnen we stellen dat natuurlijke standplaatsen in de 
omgeving van de vindplaats voorhanden moeten zijn geweest.
Omdat de bloeitijd van moerasspirea in de zomermaanden juni-augustus 
ligt, kunnen we, vooropgesteld dat het niet om gedroogde bloemen gaat, 
concluderen dat de begraving in dit seizoen moet hebben plaatsgevonden.

18  Insectenbestuivers hoeven in tegenstelling tot windbestuivers maar heel weinig pollen te 
produceren om zeker te zijn van een geslaagde bevruchting. Het stuifmeel wordt immers 
door insecten min of meer rechtstreeks van de ene naar de andere bloem gebracht.

19  Duke 1992.
20  Zie bijvoorbeeld Caseldine & Griffiths 2006.

Afbeelding 5.9 
Moerasspirea aan de oever van een vijver met 
waterlelies. © Paul van Nuffel.
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Andere opvallende vondsten in de grafmonsters zijn pollen van hennep 
(Cannabis sativa) en pollen van tarwe (Triticum) en/of gerst (Hordeum/

Triticum). Hennep behoort tot de oudste cultuurgewassen ter wereld. Het 
bestaande beeld over de cultuurgeschiedenis van hennep is dat het gewas 
in Oost-Azië al ca. 4000 v.Chr. is gedomesticeerd. Het in cultuur brengen  
van hennep zou via de in Centraal-Azië wonende Scythen naar Zuid-Oost 
Europa zijn gekomen. Vanuit Zuid-Oost Europa heeft de hennepcultuur  zich 
langzaam over andere delen van Europa uitgebreid. Uit de tot op heden ter 
beschikking staande gegevens blijkt dat de Romeinen hennep in Centraal- en 
Noord-Europa hebben geïntroduceerd.21 De vondst van beide pollenkorrels 
zou dan betekenen dat hennep aanzienlijk eerder in ons land werd verbouwd 
dan tot nu toe werd aangenomen. Hoewel de pollenkorrels duidelijk de 
kenmerken van henneppollen vertonen, gaan we er op dit moment echter 
voorzichtigheidshalve vanuit dat het in werkelijkheid groot uitgevallen 
pollenkorrels van hop zijn.22 Deze plant produceert pollen dat zeer veel op 
pollen van hennep lijkt. De diameter van hoppollen is echter in de meeste 
gevallen kleiner dan het pollen van hennep. Hop kwam vrijwel zeker in de 
natuurlijke omgeving (bos en struweel) voor.
De vondst van het graanpollen betekent dat de bewoners tarwe en/of gerst 
verbouwden. Of het roggepollen afkomstig is van gecultiveerde rogge, 
valt te betwijfelen. De oudste vondsten van rogge (korrels en afdrukken in 
aardewerk) in Europa dateren uit 5400-4900 v.Chr. (Bandkeramiek). Omdat 
het aantal korrels dat op vindplaatsen uit deze periode is gevonden zeer klein 
is, bestaat er twijfel of het bij deze vondsten gaat om gecultiveerde rogge. 
Het idee bestaat dat het gaat om als akkeronkruid voorkomende planten. De 
vroegste vondsten van rogge uit Noordwest-Europa dateren overigens pas uit 
de ijzertijd. Ook bij deze vondsten gaat men er van uit dat het gaat om een 
akkeronkruid.23 De oudste aanwijzingen voor de cultivatie van rogge in onze 
streken dateren uit de Romeinse tijd.
De pollenmonsters bevatten ook informatie over de milieuomstandigheden 
op en rond de vindplaats. Als we het pollen van moerasspirea even buiten 
beschouwing laten, komen we voor alle monsters op een boompollenper-
centage van circa 50%. Volgens de bestaande ideeën over de betekenis van 
boompollen-nietboompollenverhoudingen in termen van landschappelijke 
openheid zou dit een open bos of een bosrandsituatie representeren.24 De 
belangrijkste boomsoort in de omgeving was waarschijnlijk de els, gevolgd 
door eik en hazelaar. Dit komt fraai overeen met de resultaten van het 
onderzoek aan de Begemann-boring. Wat de kruidige vegetatie betreft, valt 
vooral de goede vertegenwoordiging van grassen en struikhei op. Door de 
oververtegenwoordiging van het pollen van moerasspirea lijkt het aandeel 
van grassen en struikhei kleiner dan het in werkelijkheid was. Als we in de 
percentageberekeningen het grote aandeel van moerasspirea compenseren 
komen we uit op een gemiddeld percentage grassen van circa 20% en voor 
struikhei op een gemiddelde van circa 10%. Het struikheipercentage is 
hiermee hoger dan het percentage in de Begemann-boring rond het niveau 
3830 BP (2400-2200 v.Chr.). De oorzaak hiervan is waarschijnlijk gelegen 
in het feit dat de boorlocatie zich bevindt op een lager gelegen (natter) 
terreingedeelte.

21  Körber Grohne 1987, 387.
22  Diameter van de pollenkorrels is >25µm (Beug 2004, 436).
23  Van Zeist 1976, 71.
24  Groenman-Van Waateringe 1986, 197.
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5.2.7 Hout 
L.I. Kooistra

In Hanzelijn-graf 1 is in vlak 8 een stuk hout (v. 8776) aangetroffen. Het hout 
was in zeer slechte staat, het was zacht en bezat geen enkele stevigheid meer 
(zie afb. 5.10). 
Het gaat hier om een plank van eikenhout (Quercus), die over een lengte 
van 29 cm bewaard was gebleven. De plank was aan het ene uiteinde 9, het 
andere 10,5 cm breed. De dikte varieerde van 2,5 cm aan de ene lange zijde tot 
1,5 cm aan de andere lange zijde. Deze variatie in dikte heeft te maken met de 
wijze waarop de plank gemaakt was, namelijk uit het buitenste deel van een 
dikke stam (eenzijdig gerechte ‘plank’ zonder bastkanten: stamcode 12a). Het 
hout in dit deel van de stam was extreem langzaam gegroeid, 17 jaarringen op 
1 cm dikte. Uit het neolithicum zijn in Nederland meer planken bekend die 
op de beschreven wijze zijn gemaakt, evenwel niet van eikenhout.25 

5.2.8 Houtskool 
L.I. Kooistra

Het houtskool uit de bovenste vulling van Hanzelijn-graf 1 bleek veel eik te 
bevatten, waarvan een derde deel glazig verkoold was en van dood en deels 
vergaan hout afkomstig was. 

5.2.9 Datering
E. Drenth & L. Meurkens

Graf 1 van de Hanzelijn heeft een aantal concrete chronologische 
aanwijzingen opgeleverd. Zowel de barnstenen sieraden als de twee versierde 
Veluwse klokbekers wijzen eenduidig op de KBC.26 Een 14C-datering van 3830 
± 30 BP (GrA-39655) aan een monster van de houten bekisting bevestigt deze 
datering. Kalibratie (2 s) resulteert in de volgende mogelijkheden: 2455-2417, 
2405-2375, 2349-2197 of 2160-2150 v.Chr. Dit wijst in de richting van de 
eerste helft van deze cultuur. De andere 14C-dateringen voor barnstenen 
ornamenten uit Klokbekergraven vallen na kalibratie eveneens in de eerste 
helft van de KBC (tabel 5.1). 

25  O.a. Louwe Kooijmans & Kooistra 2006, 240-242.
26  Ca. 2400-1900 v.Chr.; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 36, 40-41 en 94; 2001/2002, 138, 153.

Afbeelding 5.10 
De slecht geconserveerde houten plank van de 
bekisting uit Hanzelijn-graf 1. 
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Vindplaats Type barnsteen Aard gedateerd materiaal 14C-datering + 
laboratoriumnr.

Kalibratie (2 s)

Hattemerbroek-Hanzelijn, graf 1 16x barnstenen ornamenten: 
kralen, knopen en hangers

Hout van bekisting in grafkuil 3830 ± 30 BP 
(GrA-39655)

2455-2417, 2405-2375, 2349-
2197 of 2160-2150 v.Chr

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein-Hattemerbroek-
Zuid, graf 2

22 barnstenen ornamenten: 
18 knopen en vier hangers

Hout van bekisting in grafkuil 3875 ± 30 BP 
(GrA-41636)

2464-2284, 2246-2240 of 2238-
2232 v.Chr.

Schuilingsoord, tumulus III bij het 
voormalige Anner Tol

Aantal onbewerkte stukjes Houtskoolbrokjes gevonden in heuvelvoet bij 
een schaal met ‘maritiem’-aandoende versiering 

3870 ± 35 BP 
(GrN-6643)

2464-2276, 2249-2228 of 2219-
2209 v.Chr.

Wageningen, grafheuvel 1 Twee knoopjes met 
V-vormige doorboring

Houtskool van verkoolde planken of balken 
(Quercus) liggend op het oude maaiveld naast 
het graf met twee Veluwse klokbekers en twee 
barnstenen knopen

3875 ± 35 BP 
(GrN-7099)

2465-2279, 2248-2229 of 2218-
2210 v.Chr.

Gelet op de assocaties van barnsteen in de overige uit Nederland bekende 
graven zou het ons echter niets verbazen, wanneer dit materiaal tijdens de 
gehele of nagenoeg de gehele KBC voorkwam (tabel 5.2). 

Lanting zegt over de chronologische positie van de 2ld-beker binnen de KBC: 
Het is aannemelijk, maar moeilijk te bewijzen, dat de typologische indeling in 2Id, 

e en f ook enige chronologische betekenis heeft, en dat 2Id als eerste verschijnt en 

2If als laatste. Maar tegelijkertijd zal er sprake zijn geweest van een overlap van 

gebruiksperioden, zodat 2Id en e zeker naast elkaar hebben bestaan, evenals 2Ie 

en f. Of 2Id en f nog naast elkaar werden gebruikt, is niet na te gaan.27 Daarmee 
borduurt hij in feite voort op de studie van Van der Waals & Glasbergen, 
die het type 2If aan het einde van de ontwikkeling positioneerden.28 
Drenth & Hogestijn stellen echter dat er geen dwingend bewijs is voor 
relevante ouderdomsverschillen tussen de diverse types binnen de Veluwse 
klokbekergroep.29 Dienovereenkomstig stellen zij het type 2If niet aan het 
einde van de Veluwse-klokbekersequentie. Als argument voeren zij onder 
meer een beker uit Nijmegen-het Rooie Dorp aan. Deze is zowel door hen 
als door Lanting gedetermineerd als een klokbeker van type 2If (een in dit 
verband niet onbelangrijk gegeven in verband met eventuele verwarring ten 
gevolge van typologische onenigheid).30 De bewuste klokbeker is aangetroffen 
in een crematiegraf. Een monster van de verbrande botten is 14C-gedateerd 
met als uitkomst 3850 ± 40 BP (GrA-14840; 2 s-kalibratie: 2459-2263 of 
2260-2203 v.Chr), een resultaat dat volgens Lanting & Van der Plicht hoog 
gewaardeerd moet worden.31 Deze uitkomst is nagenoeg dezelfde als de 

14C-datering voor het hier besproken Hanzelijn-graf 1. Dit betekent dat er 
een gerede kans is dat reeds in de eerste helft van de KBC 2Id- en 2If-bekers 
naast elkaar in gebruik waren. Ook de 14C-dateringen met betrekking tot 
2Id-bekers uit KBC-graven te Lunteren en Beuningen-Hogewald32 vallen 
niet substantieel vroeger uit dan die voor het crematiegraf te Nijmegen-het 
Rooie Dorp. Sterker nog, die voor Beuningen-Hogewald van 3765 ± 35 BP 
(GrA-28356; kalibratie (2 s): 2288-2125 of 2088-2043 v.Chr.), aan de hand 
van verbrand bot, is grotendeels jonger; wel bestaat er een overlap van ruim 
85 jaar met de datering voor Nijmegen-het Rooie Dorp. De 14C-datering 
aan takken uit een standgreppel rondom het graf te Lunteren, 3790 ± 35 
(GrN-6332), komt meer overeen, want kalibratie (2 s) geeft als mogelijkheden 
2338-2313, 2308-2133 of 2078-2060 v.Chr. Maar omdat 14C-dateringen gelijk-

27  Lanting 2007/2008, 49, 52.
28  Van der Waals & Glasbergen 1955. 
29  Drenth & Hogestijn 2007, 89-101.
30  Lanting 2007/2008, 53.
31  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 85. 
32  Lanting 2007/2008, 53; N.B.: de typologische aanduiding van de bekers is overgenomen van 

Lanting. 

Tabel 5.1 
14C-dateringen met betrekking tot barn-
steen in KBC-context (zie voor Anner Tol 
en Wageningen Lanting & Van der Plicht 
1999/2000 resp. 83 en 85).
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Tabel 5.2 
Overzicht van (vermo-
edelijke) vlakgraven en 
grafheuvelbijzettingen 
van de KBC met barn-
steen. De vindplaatsen 
die met een asterisk 
gemarkeerd zijn, zijn 
niet ontdekt tijdens pro-
fessionele opgravingen. 
Ter informatie, zowel in 
de huidige als de navol-
gende tabellen wordt 
soms verwezen naar 
verzamelwerken die op 
hun beurt verwijzen 
naar eerdere publicaties.

Tabelnoten
1  Het is mogelijk dat 
dit graf tot de late EGK 
behoort, aangezien 
maritieme klokbekers 
deel uitmaken van het 
aardewerkrepertoire van 
deze cultuur (Drenth & 
Hogestijn 2007, 68-76; 
Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 35).

Vindplaats, grafvorm 
(inclusief afmetingen 
ingeval van tumuli)

Type barnstenen sieraad Associaties Referentie

Amersfoort-Nieuwlandse 
weg 35; grafvorm onbe-
kend

Kraal/hanger 2Ic-beker/Veluwse klokbeker 
(type onbekend) en vuursteen

Van Dijk 2002; Snieder 1998

Beers, mogelijk tumulus H-vormig, versierd sieraad met V-vormige 
doorboring

2 gouden versierde hairclips, 
een Veluwese klokbeker van 
het type 2Ie, een klop- en slijp-
steen(?) en twee vuurstenen 
afslagen(?)

Van der Beek 2004, 171 
-172 en fig. 18

Bennekom, wsch. grafheu-
vel (dimensies onbekend)

Buisvormige in lengterichting central 
doorboorde kraal (N.B.: vml. bevestigd 
aan gouden halssieraad)

Wsch. Veluwse klokbeker van 
het type 2If

Glasbergen 1956

Bennekom, Buurtheide, 
tumulus 2 (diameter ca. 
13-14 m, hoogte ca. 1 m), 
1e graf

1x kegelvormige knoop met V-vormige 
doorboring; 1x plat, in bovenaanzicht 
sikkelvormig sieraad met centrale door-
boring in de breedterichting

2 Veluwse klokbekers van het 
type 2If

Van der Beek 2004, tabel 
6; Lanting & van der Waals 
1976, 59: nr. 40 

Bennekom, Buurtheide, 
tumulus 2 (diameter ca. 
13-14 m, hoogte ca. 1 m), 
2e graf

1x (gebroken) platte hanger of kraal 2 Veluwse klokbekers van het 
type 2If

Van der Beek 2004, tabel 
6; Lanting & van der Waals 
1976, 59: nr. 40 

Ede-Ginkelsche Heide, 
“Barnsteenheuvel”, graf-
heuvel (dimensies onbe-
kend)*

2x schijfvormige kraal; 2x tonvormige 
kraal in lengterichting doorboord; 4x 
kegelvormige knoop met V-vormige 
doorboring; 1x afgeknot-kegelvormige 
knoop met V-vormige doorboring

Veluwse klokbeker van het 
type 2Id?

Wassink z.j.

Ede-Letterse Berg, tumu-
lus (diameter onbekend, 
hoogte ca. 0,5 m)*

2x knoop (waarvan 1x in elk geval kegel-
vormig) met V-vormige doorboring

Koperen tongdolk Van der Beek 2004, tabel 
6; Butler & Van der Waals 
1966, 124, fig. 10 en appen-
dix I: nr. 2; Wassink z.j.

Ermelo-Driesche Berg, 
grafheuvel (dimensies 
onbekend)*

1x knoop met V-vormige doorboring; 1x 
driehoekig plat sieraad met doorboring in 
de lengte; 1x plat vijfhoekig sieraad met 
drie doorboringen, dwars op de lengte, 
aan lange zijde 

Veluwse klokbeker van het 
type 2Id

Van Sprang 1993, afb. 75; 
Wassink z.j.

Harenermolen, grafheuvel 
(diameter ca. 11,5-12 m, 
hoogte ca. 0,9 m)

1x kegelvormige knoop met V-vormige 
doorboring; 1x centraal doorboorde 
schijfvormige kraal; ongeveer kogelvor-
mige vanaf centrum schuin doorboorde 
kraal 

Vuurstenen pijlpunt, polsbe-
schermer, vml. een vuurslag, 
twee vuurstenen afslagen

Lanting 2007/2008, 131-134 
en fig. 30c en 31 

Hattemerbroek-Hanzelijn, 
graf 1; vml. vlakgraf

16x afgeknot- V-vormige knoop; 1x tra-
pezoidalal plat sieraad met doorboring in 
lengterichting

Geretoucheerd vuurstenen 
mesje

Deze bijdrage

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein 
Hattemerbroek-Zuid, graf 
2; vml. vlakgraf

18x knoopjes met V-vormige doorboring 
en 4 x hanger 

--- Deze bijdrage

Laren-‘t Bluk, tumulus 2 1x kegelvormige knoop met v-vormige 
doorboring; 3x afgeknot-kegelvormige 
knoop met V-vormige doorboring

--- Lanting & Van der Waals 
1976, 59: nr. 33; Wassink z.j. 

Nieuw-Millingen, tumulus 
(dimensies onbekend)*

1x lunulavormige hanger Koperen tongdolk; vuurstenen 
pijlpunt, geretoucheerd vuur-
stenen mesje; Veluwse klokbe-
ker van het type 2Ie

Butler & Van der Waals 
1966, appendix III: 6 en 
fig. 8

Odoorn, tumulus (diame-
ter ca. 13 m, hoogte ca. 
1,1 m)

1x op dwarsdoorsnede planoconvexe, 
centraal(?) doorboorde kraal; 1x schijfvor-
mige kraal met doorboring volgens het 
evenaar-vlak

Koperen tongdolk, 2 kleine 
strippen van goudblik met 
gaatjes in de uiteinden, koperen 
of bronzen spiraalarmband, 
koperen priem, klokbeker van” 
NO-Nederlands type” 

Lanting 2007/2008, 191, 
193 196-197 en fig. 58a 
en 59 

Schuilingsoord, tumulus III 
bij het voormalige Anner 
Tol (diameter ca. 10 m, 
hoogte ca. 0,4 m)1

Verscheiden niet doorboorde klompjes 
barnsteen

Twee min of meer complete 
klokbekers (1x versierd in mari-
tieme stijl) en de scherven van 
een derde beker of schaal (vml. 
versierd in maritieme stijl) 

Lanting 2007/2008, 227-
228, 231 en fig. 74-75 

Vaassen, tumulus II 
(diameter ca. 10 m, hoog-
te ca. 0,3 m)

1x kegelvormig knoopje met V-vormige 
doorboring; 1x lunulavormige hanger; 1x 
hoefijzervormige hanger

Veluwse klokbeker van het type 
2Ie(?)

Van der Beek 2004, tabel 
6; Lanting & Van der Waals 
1976, 60: nr. 48; Wassink z.j. 

Vaassen, tumulus III 
(dimensies onbekend) 

1x doosvormige knoop met licht ingebo-
gen zijden en met V-vormige doorboring; 
1x lunulavormige hanger

Veluwse klokbekervan het type 
2Id, koperen tongdolk

Van der Beek 2004, tabel 
6; Lanting & Van der Waals 
1976, 60: nr. 49; Wassink z.j. 

Wageningen, tumulus 1 
(diameter ca. 11, hoogte 
ca. 1,2 m)

1x kegelvormige knoop met V-vormige 
doorboring; 1x bolsegmentvormige 
knoop met V-vormige(?) doorboring

Veluwse klokbeker van het type 
2Ie (naast grafkuil een tweede 
Veluwse (type 2If ) klokbeker)

Van der Beek 2004, tabel 
6; Lanting & Van der Waals 
1976, 59: nr. 32; Wassink z.j. 
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tijdigheid slechts aannemelijk kunnen maken en nooit kunnen aantonen, 
moeten ook andersoortige gegevens in ogenschouw genomen worden. 
Wij bespreken derhalve kort wat gesloten associaties en stratigrafische 
bevindingen over de chronologie van de verschillende Veluwse klokbekers 
zeggen. Daarbij volgen wij de typologie van Lanting, die, evenals Van der 
Waals & Glasbergen deden, de essentiële verschillen tussen de typen ziet 
in de verhouding tussen hoogte en maximale breedte. Bij het type 2Id is de 
hoogte groter dan de breedte, bij 2Ie houden beide maten elkaar ongeveer 
in evenwicht, terwijl 2If gekenmerkt wordt door een breedte die de hoogte 
overtreft. Uit een overzicht van Drenth & Hogestijn blijkt dat 2Id en 2Ie in 
elk geval ten dele gelijktijdig moeten zijn geweest.33 Zo blijkt uit het centrale 
graf van grafheuvel ‘de Ketsberg’ te Renkum een 2If-beker te komen, 
terwijl in de voet van de heuvel op ca. 20 cm boven het oud-oppervlak een 
klokbeker van het type 2Ie was ingegraven. De laatste vondst vormt derhalve 
een terminus post quem voor de beker of het hoofdgraf of in geval van een 
directe samenhang met deze bijzetting een terminus ad quem. Exemplarisch 
is verder een graf te Wageningen dat volgens Lanting zowel een 2Ie- als een 
2If-beker bevatte.34 Van der Beek schrijft weliswaar dat de ene beker in het 
graf lag en het andere ten ZO daarvan, maar ook in dat geval is een directe 
samenhang in tijd waarschijnlijk.35 Het laatste voorbeeld dat wij willen 
geven, zijn twee klokbekers die bij het afgraven van zand ontdekt werden op 
het landgoed de Bijvanck onder Beek.36 Er zijn weinig redenen te twijfelen 
aan hun gelijktijdigheid. De kleinere beker behorend tot het type 2If, lag 
in het grotere exemplaar, met zijn hoogte-breedteverhouding van ca. 1 een 
exponent van het type 2Ie. 
Hoe is nu de chronologische verhouding tussen de typen 2Id en 2If? De 
aardewerkassemblage uit een nederzettingscomplex te Oldeboorn geeft 
aan dat beide varianten van de Veluwse klokbeker synchroon, althans op 
die vindplaats, in gebruik waren. Hoewel ze niet volledig bewaard zijn 
gebleven, resteert van twee bekers wel zoveel om ze met zekerheid als ver-
tegenwoordigers van het type 2Id resp. type 2If te determineren.37 Twee 
andere associaties uit Noord-Nederland verdienen in deze samenhang 
onze bijzondere aandacht. In de eerste plaats zijn dit twee klokbekers van 
verschillende grootte die afkomstig zijn uit een kuil onder een grafheuvel 
te Midlaren.38 Bij hun ontdekking stond de kleinere klokbeker in het 
grotere exemplaar. Typologisch kan de kleine beker als een Veluwse 
klokbeker worden gezien, terwijl het grote exemplaar volgens Lanting 
Veluws-aandoend is, omdat de bredere schouderzone ontbreekt die voor 
Veluwse klokbekers zo kenmerkend is.39 Dit neemt niet weg dat qua hoogte-
breedte-verhouding deze pot gelijk is aan een 2If-beker, terwijl de kleinere 
beker uit Midlaren de proporties heeft van het type 2Id. De tweede vondst 
die wij willen memoreren, is gedaan bij een clandestiene graverij te Loon 
in hunebed D5.40 Daarbij stuitte men op twee klokbekers, waarbij het 
kleinere exemplaar over de opening van de grote beker was geplaatst. Ook 
in dit geval mag uit Lantings woorden opgemaakt worden dat de kleinere 

33  2007, 96-100, met referenties.
34  Lanting 2007/2008, 53.
35  Van der Beek 2004, 178-179.
36  Modderman 1959a.
37  Lanting 2007/2008, fig. 97: nr. 143, fig. 97: nr. 451.
38  Lanting 2007/2008, 223-226, fig. 72-73a. 
39  Lanting 2007/2008, 57, 58.
40  Lanting 2007/2008, 264 en fig. 87b. 
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pot als Veluwse klokbeker getypeerd mag worden. Getuige de hoogte-
breedte-verhouding van ca. 0,63 gaat het om het type 2If volgens zijn 
typologische indeling. De grotere beker heeft weliswaar het profiel van een 
Veluwse klokbeker en de karakteristieke naar binnen afgeschuinde rand, 
maar verschilt qua versiering in verschillende opzichten van dit type, zoals 
Lanting terecht opmerkt.41 Hij spreekt derhalve van een Veluwe-aandoende 
beker. De verhouding tussen hoogte en breedte van de pot uit Loon van ca. 
1,2 geeft aan dat de meeste verwantschap met de Veluwse klokbekers van 
het type 2Id bestaat. 
Samengevat hebben wij getracht aannemelijk te maken dat op dit moment 
niet geconcludeerd mag worden dat de verschillende typen binnen de 
Veluwse klokbekers, 2Id t/m -f, een chronologische volgorde vertegen-
woordigen. Integendeel, 14C-dateringen, de stratigrafische bevindingen en 
associaties wijzen eerder in de richting van een gelijktijdig voorkomen. 
Het feit dat voor deze stelling, in het bijzonder waar het de chronologische 
relatie tussen de typen 2Id en 2If betreft, Noord-Nederlandse bekers moeten 
worden aangehaald, terwijl de meeste Veluwse klokbekers zuidelijker zijn 
gevonden, geeft wel aan dat meer bewijzen welkom zijn. Maar het zou 
onterecht zijn deze Noord-Nederlandse aardewerkvondsten simpelweg af 
te doen als van generlei waarde voor de chronologie in het gebied waar 
het Veluwse type het dominante klokbekertype is. Lanting heeft onlangs 
terecht opgemerkt dat waarschijnlijk ook het Friese laagveengebied hiertoe 
gerekend moeten worden.42 De bevindingen voor de nederzetting Oldeboorn 
lijken derhalve een ruimere reikwijdte te hebben en te indiceren dat binnen 
het verspreidingsgebied van de Veluwse klokbekergroep de bekertypen 2Id 
en 2If elkaar in tijd niet uitsloten en goeddeels (of zelfs volledig) gelijktijdig 
waren. 
Een ander argument is het feit dat een fase met daarin uitsluitend de 
Veluwse klokbekertypen 2Ie en 2If zich moeilijk laat verenigen met het 
idee van culturele continuïteit tijdens de periode laat-neolithicum en vroege 
bronstijd, zoals Lanting die overtuigend verdedigd heeft.43 Bij verscheidene 
vroege-bronstijdbekers met wikkeldraadversiering (die gevonden zijn binnen 
het verspreidingsgebied van de Veluwse klokbekergroep!) is de verhouding 
tussen de hoogte en de breedte vergelijkbaar met die van Veluwse 
klokbekers van het type 2Id.44   
Het geretoucheerde vuurstenen mesje is van een type dat reeds in de 
vroege KBC voorkwam, zoals een grafvondst te Ede-Ginkelsche Heide met 
o.a. een vroege klokbeker aangeeft.45 In Noordoost-Nederland wordt dit 
soort mesjes als typische grafgift van de jongste KBC gezien.46 Momenteel 
is het onduidelijk of dit betekent dat gelijktijdig ook elders in Nederland 
geretoucheerde mesjes in graven werden gedeponeerd.   
Het moge, gezien het zojuist gevoerde betoog, duidelijk zijn dat aan graf 1 
geen nauwkeurige datering gegeven kan worden aan de hand van het in de 
top van de grafkuil gevonden aardewerk.

41  Lanting 2007/2008, 57, 58.
42 Lanting 2007/2008, 52.
43  Lanting 1973.
44  Modderman 1954, fig. 4; 1959b.
45  Butler & Van der Waals 1966, fig. 4a-b.
46  Lanting 2007/2008, 66.



218 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

5.2.10 Conclusie en slotopmerkingen
Hanzelijn-graf 1 behoort tot de eerste helft van de KBC. Bij het ontbreken 
van aanwijzingen voor een grafheuvel is de bijzetting, met de nodige terug-
houdendheid, als een vlakgraf te beschouwen. 
De dode ligt, zoals blijkt uit de aangetroffen onverbrande menselijke resten, 
in anatomisch verband begraven, op de rechterzijde met opgetrokken 
benen. Het geslacht van de begravene kon niet vastgesteld worden door 
de slechte conservering van het skelet; wel kon de lichaamslengte bepaald 
worden: tussen 154,2 en 161,4 m. De in graf 1 aangetroffen hurkligging is 
kennelijk de norm geweest in vlakgraven en grafheuvelbijzettingen van de 
KBC, want de gearticuleerde skeletten en lijksilhouetten aangetroffen in 
andere graven van deze cultuur in Nederland laten zonder uitzondering 
dezelfde dodenhouding zien (tabellen 5.3 en 5.4). Daarbij valt op dat de 
grote meerderheid op de linkerzijde ligt.47 Graf 1 in de Hanzelijn met zijn 
“rechts hurkende” begraving is derhalve voor Nederlandse begrippen een 
uitzondering.  

Vindplaats 1 2 3 4 5 6

Oostwoud-de Tuithoorn, 
grafheuvel II, vondstnr. 236

G L Man, > 40 jaar Marterbotten Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
86-87 en fig. 5a-b; Runia 1987, 219

Oostwoud-de Tuithoorn, 
grafheuvel II, vondstnr. 242

G L Man, 17-25 jaar --- Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
86-87 en fig. 5a-b; Runia 1987, 219-220

Oostwoud-de Tuithoorn, 
grafheuvel II, vondstnr. 575

V? L Man, 25-35 jaar Vuurstenen 
afslag en dito 
vuurslag1 

Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
86-87 en fig. 5a-b; Runia 1987, 220

Velserbroek- Westlaan G L Man, 30-40 jaar --- Op de deksel van de doodskist 
van de primaire begraving de 
schedel van een ca. 5-7-jarig 
kind

Otte 1991; Therkorn & Van Londen 
1990

Molenaarsgraaf, graf I V L Hoogstwaarschijnlijk 
man, ca.15 jaar

Veluwse klok-
beker van het 
type 2Ie

--- Knip, in: Louwe Kooijmans 1974, 380-
382; Louwe Kooijmans 1974, 243, 246-
249 en fig. 100-104

Ottoland-Kromme 
Elleboog

V L Wsch. een ‘oude’ man; de 
schedel, m.u.v. de onder-
kaak, ontbrak2

--- Het graf bevatte daarnaast een 
gedisarticuleerd skelet van 
een 25-30-jarige man, waarvan 
de schedel ontbrak, m.u.v. de 
onderkaak

Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 
91-92; Wassink 1981, 82-84 en fig. 
51-52

Eext, grafheuvel ‘de 
Ketenberg’

G L Wsch. een ca. 18/19-jarige 
vrouw

--- Verder skeletresten van zeer 
jong individu (0-6 jaar). Zowel 
dit individu als de vrouw gecre-
meerd in situ?

Beuker et al. 2001; Beuker & Drenth 
2005; Cuijpers et al. 1994

Molenaarsgraaf, graf III V R Ca. 1,5 jaar oud individu Klokbeker, 
atypisch

--- Knip, in: Louwe Kooijmans 1974, 384; 
Louwe Kooijmans 1974, 260, 262-263 
en fig. 110-113 

47  Met een ligging op de linker- of rechterzijde wordt hier bedoeld dat in elk geval het onderli-
chaam die positie heeft. De ligging van het bovenlichaam kent twee hoofdvarianten. Ook dat 
kan op een zijde gelegen zijn, maar ook is een rugligging met twee schouders op de grond 
waargenomen. Omdat de precieze dodenhouding niet in alle gevallen duidelijk is, hebben 
wij besloten slechts de bovengenoemde tweedeling te maken voor zowel de EGK als de KBC.   

Tabel 5.3 
Overzicht van vlakgraven en grafheuvels van 
de Klokbekercultuur in Nederland met gearti-
culeerde skeletten. Legenda 
1= vlakgraf (V)/grafheuvel (G); 
2 = hurkligging: links (L)/rechts (R); 
3 = fysisch-anthropologische determinatie; 
4 = geassocieerde grafgiften; 
5 = opmerkingen; 
6 = referenties.

Tabelnoten
1  Determinatie E. Drenth december 2009. Alle 
in deze bijdrage genoemde vuurslagen zijn 
van vuursteen.
2  Appendix 1 in Beuker et al. (2001) is mislei-
dend en in dezen incompleet. Er wordt alleen 
bericht dat de schedel van het gearticuleerde 
skelet grotendeels ontbreekt, overigens 
zonder te noemen dat de oorzaak hiervan een 
recente verstoring was. 
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De grafgiften bestaan uit 16 barnstenen ornamenten die vermoedelijk 
grotendeels bij de begraving een haarband, muts of hoofdtooi sierden. Of 
de exemplaren ter hoogte van het middel deel uitmaakten van een gordel 
is moeilijk te zeggen, maar zeker niet uit te sluiten. Ten slotte behoort tot 
de grafuitrusting een vuurstenen mesje. Hoewel het idee is dat vuurstenen 
mesjes in Nederland vooral in KBC-mannengraven optreden,48 ontbreken 
tot op heden skeletdeterminaties die deze theorie onderschrijven. Omdat er 
evenmin determineerbare skeletten van de KBC met barnstenen sieraden 
zijn aangetroffen, wagen wij ons hier niet aan aan uitspraak over het 
geslacht van de dode op basis van de grafinventaris. Ook de ligging van 
de dode op de rechterzijde biedt te weinig aanknopingspunten. Weliswaar 
denken Lanting & Van der Plicht dat in de KBC vrouwen op deze zijde 
begraven werden, maar op deze mening valt veel af te dingen.49  

48  Beuker et al. 2001, 113; Drenth & Lohof 2005, 443.
49  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 41.

Tabel 5.4 
Vlakgraven en grafheuvelbijzettingen van de 
KBC met lijksilhouetten 
Legenda: 
1= vlakgraf (V)/grafheuvel (G); 
2 = hurkligging: links (L)/rechts (R); 
3 = grafgiften; 
4 = referenties.

Vindplaats 1 2 3 4

Bennekom- landgoed ‘Oostereng’, 
grafheuvel 12

G L Veluwse klokbeker van het type 2Ie, 
vuurstenen pijlpunten, twee dito 
geretoucheerde mesjes en stenen 
polsbeschermer

Bursch 1933, 53-55 en pl. II: nr. 8, VI: nrs.13, 19-27; 
Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 38

Ede-Achterdoelen ? L Veluwse klokbeker van het type 2If Drenth 2006

Epe-Klokbekerweg (voorheen 
Epe-Ballastweg) 

G L Verscheidene vuurstenen artefacten, 
waaronder een vuurslag en een stuk 
limoniet

Modderman, in: Modderman & Montforts 1991, 145 
en fig 3: nrs.1-3 

Elspeterheide, grafheuvel V G L Klokbeker met gezoneerde versiering 
en vuurslag

Lanting & Van der Waals 1976,53, 59: nr. 43 en fig. 
37; Modderman 1954, 35-37, pl. XI-1 en fig. 14-15;
Pers. med. K. Wentink, juli 2011. 

Harenermolen G L Stenen polsbeschermer, barnstenen 
sieraden, vuurstenen pijlpunt, vml. een 
vuurslag en twee vuurstenen afslagen

Lanting 1978-79; Lanting 2007/2008, 131-134 en fig. 
30c en 31; Lanting & Van der Waals 1976, 61: nr. 64 

Heerde, grafheuvel 3 G L Veluwse klokbeker van het type 2Id Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 31; 
Remouchamps 1928, 61 en fig. 31-32; 

Lunteren, grafheuvel ‘Lunterse 
Berg’

G L Veluwse klokbeker van het type 2Id, 
koperen dolk, stenen polsbeschermer, 
vuurstenen pijlpunten, vuurslag en 
stukje goethiet

Bloemers et al. 1986, 49; Hulst 1972; Lanting & Van 
der Waals 1976, 60: nr. 51 

Maarsbergen G L Veluwse klokbeker van het type 2Id, 
stenen polsbeschermer 

Lanting & Van der Waals 1971; Lanting & Van der 
Waals 1976, 60: nr. 50

Mander, grafheuvel 1958 (peri-
ode 2)

G L geretoucheerd vuurstenen mes Lanting 2007/2008, 251-255 en fig. 84; Lanting 
1973, 237; Lanting & Van der Waals 1976, 62: nr. 84; 
Stroink 1966, 57

Mander, grafheuvel 1963/1971 G L Wsch. geretoucheerd vuurstenen mes Lanting 1973, 237; Lanting 2007/2008, 255, 257-258 
en fig. 85; Lanting & Van der Waals 1976, 62: nr. 85 

Nijmegen-castraterrein, grafheu-
vel V

G L Klokbeker van het type 2Ic, stenen 
polsbeschermer 

Lanting & Van der Waals 1976, 53, 60: nr. 9 en fig. 
37; Louwe Kooijmans 1973, 96-101 en afb. 7, 8a en 
afb. 9

Renkum, grafheuvel ‘de Ketsberg’ G L Veluwse klokbeker van het type 2If Lanting & Van der Waals 1976, 60: nr. 53

Schaijk, grafheuvel 3 G L schaal, twee geretoucheerde vuurste-
nen mesjes

Van Giffen 1949; Lanting & Van der Waals 1976, 60: 
nr. 55

St. Walrick, tumulus I (periode 1) G L Veluwse klokbeker van het type 2If Groenman-Van Waateringe 1966; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 88-90

St. Walrick, tumulus I (periode 2) G L Bronzen Schleifennadel Groenman-Van Waateringe 1966; Lanting & Van der 
Plicht 1999/2000, 88-90

Uddelermeer, heuvel E G L pijlschachtpolijster, twee geretou-
cheerde vuurstenen mesjes, geretou-
cheerde vuurstenen afslag en  atypi-
sche klokbeker(?) 

Holwerda 1911, 5-7, fig. 4-7; Klinkenberg 1981; 
Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 30; pers. med. 
K. Wentink, juni 2011

Zuidvelde, grafheuvel 1937-I G L Stenen hamerbijl, type Zuidvelde Lanting 1973, 265-267 en fig. 7a, 23 en 32; Lanting 
2007/2008, 189, 191 en fig. 57 en 58a; Lanting & Van 
der Waals 1976, 62: nr. 78 

Eext, vlakgraf 1 onder grafheuvel 
Bergakkers III

V R --- Jager 1985, 235, 237-238 en fig. 43; Lanting 
2007/2008, 149-151 en fig. 38

Hattemerbroek-Hanzelijn, graf 1 V? R Barnstenen sieraden, geretoucheerd 
vuurstenen mes

Deze bijdrage

Hattemerbroek, Bedrijventerrein 
Hattemerbroek -Zuid, graf 2

V? R Barnstenen sieraden Deze bijdrage
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De scherven van twee klokbekers moeten wellicht eerder opgevat worden als 
vaatwerk dat bij het grafritueel behoort, zoals het brengen van offerandes, 
dan als eigenlijke bijgiften aan de dode. Hoe het ook zij, elders in Nederland 
zijn reeds eerder vergelijkbare vondsten gedaan, waaronder bijvoorbeeld het 
primaire centrale graf van tumulus 13 te Oudemolen.50 Behalve een beker 
van relatief klein formaat op de bodem van de doodkist (het centrale graf 
van de eerste heuvelperiode) werden bovenin deze grafkuil scherven van 
een rijkversierde klokbeker aangetroffen. Een min of meer vergelijkbare 
vondst is gedaan op de Driese Berg te Ermelo.51 Daar bleek een klokbeker 
op zijn kop te zijn gedeponeerd bovenop een reeds dichtgegooide grafkuil, 
terwijl verder op ca. 2 m afstand een eveneens onderste boven geplaatste 
halspotbeker te voorschijn kwam. Vermeldenswaardig in dit verband is dat 
niet alleen in het centrale graf van de grafheuvel ‘de Ketsberg’ te Renkum 
maar ook in de heuvelvoet, op ca. 0,2 m boven het oud-oppervlak, een 
klokbeker was gedeponeerd.52 Een KBC-schaal uit de voet van tumulus 
III bij het voormalige Anner Tol bij Schuilingsoord laat zien dat ook in 
Noord-Nederland soortgelijke deposities voorkomen.53 Tot op zekere hoogte 
vergelijkbaar is ook een ontdekking die gedaan werd te Wageningen. 
Ten ZO van het graf met een Veluwse klokbeker kwam men op het 
oud-oppervlak een tweede beker van het type Veluwe tegen op verkoolde 
balken.54 Het onderzoek van grafheuvel III te Vaassen onthulde niet alleen 
een gefragmenteerde Veluwse klokbeker uit het hoofdgraf van de tweede 
periode, maar ook de scherven van een Veluwse klokbeker op het talud van 
de tweede heuvelperiode.55

De bovenstaande vondsten geven aan dat een teraardebestelling in een 
vlakgraf of een grafheuvelbijzetting in de KBC een sequentie van rituelen 
behelsde, waarmee misschien ook de vuurstenen artefacten bovenin de 
kuilvulling in verband gebracht moeten worden. Een aanwijzing daarvoor 
is het vermoeden dat de kuil een tijdlang open heeft gelegen. Een andere 
aanwijzing is de grote hoeveelheid moerasspirea-bloemen die bewust in het 
graf moeten zijn gedeponeerd. 
Een vergelijkbaar graf is opgegraven te Velserbroek-Westlaan uit de tweede 
helft van de KBC.56 De grafkuil daar was langs twee lange zijden en het 
voeteneinde met ca. 6 cm dikke planken bekleed. De binnenzijde bestond 
uit schors waarop klei was aangebracht. Vermeldenswaardig is verder dat op 
de bodem van de grafkuil plaggen lagen, waarop de dode neergelegd was. 
Het graf te Velserbroek was in tegenstelling tot Hanzelijn-graf 1 afgedekt 
met een deksel van boomschors.  

5.3 Locatie Hanzelijn: graf 2 (spoor 69.26/71.59)
E. Drenth & L. Meurkens

5.3.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
Graf 2, gelegen in opgravingsblok 7 van het Hanzelijntracé (afb. 5.1 en afb. 
5.11), is in eerste instantie aangesneden in put 69 en als een “gewone” 
kuil geïnterpreteerd. Tijdens het couperen van het grondspoor werd door 

50  Lanting 2007/2008, 205-206, 208-209, 211, fig. 66 en 67a.
51  Lehmann 1967a, 1967b.
52  Van der Beek 2004, 178.
53  Lanting 2007/2008, 227-228, 230 en fig. 74-75.
54  Van der Beek 2004, 178-179.
55  Lanting & Van der Waals 1971, 114; zie echter Van der Beek 2004, 179.
56  Therkorn & Van Londen 1990, 304.
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de vondst van een complete onversierde beker echter duidelijk dat men 
met een graf te maken had. De beker is derhalve afgedekt, waarna het 
grondspoor in zijn geheel is blootgelegd in de aangrenzende put 71. 
De grafkuil is schavenderwijs verdiept, waarbij in totaal drie vlakken 
gedocumenteerd zijn (vlak 2 t/m 4). De vulling van de grafkuil is in zijn 
geheel over een zeef van 3 mm gezeefd.

5.3.2 De grafvorm
Naar het zich laat aanzien, was Hanzelijn-graf 2 vermoedelijk een vlakgraf, 
want er zijn geen indicaties dat een aarden heuvel het graf ooit overdekte. 
Zoals in het geval van Hanzelijn-graf 1 zijn wij enigszins terughoudend 
om daaruit te concluderen dat het bij graf 2 met zekerheid om een vlakgraf 
gaat. Immers, afwezigheid van bewijs betekent niet zonder meer bewijs 
van afwezigheid. Deze kwestie van vlakgraf of grafheuvel speelt ook bij de 
andere nog te bespreken graven.
Er is rond de grafkuil van graf 2 geen greppel of standspoor gevonden. 
Omdat menselijke resten evenmin zijn aangetroffen, mag worden 
aangenomen dat graf 2 een inhumatiebijzetting is. In geval van crematie 
zouden verbrande beenderen zeker bewaard gebleven en ontdekt zijn. 

5.3.3 De grafkuil
Op het machinaal aangelegde sporenvlak (vlak 2: 0,42 m -NAP) had de 
kuil een onregelmatige, afgeronde vorm met maximale afmetingen van ca. 
1,45 m bij ca. 1 m. In vlak 3, ca. 5 cm onder vlak 2, bleek de vorm nog altijd 
afgerond te zijn; deze laat zich het best als min of meer ovaal typeren. Het 
vlak op deze diepte maakte duidelijk waarom de contouren van de grafkuil 
eerder zo onregelmatig schenen te zijn. Aan de noordwestzijde oversneed 
de grafkuil een vermoedelijke haardkuil. Een vlak lager (vlak 4, ca. 20 cm 
onder vlak 2) was het graf een duidelijke afgerond-rechthoekige kuil met 
afmetingen van ca. 0,90 m bij 0,70 m. Op dit niveau is de grafkuil ongeveer 
NW-ZO geörienteerd (afb. 5.12).

Put 73

Put 71

Put 68
Put 70

Put 72

Put 69
Put 73
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Put 68
Put 70

Put 72

Put 69
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S69.26 / S71.59

Afbeelding 5.11 
Locatie Hanzelijn-graf 2 (S69.26 / 
S71.59).
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Ten opzichte van de top van het oud-oppervlak, de A-horizont, is de diepte 
ongeveer 55 cm. De totale diepte van de grafkuil moet 1,17 m zijn geweest. 
De grafkuil heeft op de hogere vlakken een grijze, homogene vulling met 
enkele houtskoolspikkels. Op het onderste vlak is deze lichtbruingrijs en 
vlekkerig. Er zijn binnen de grafkuil geen resten van een lijksilhouet of 
bekisting waargenomen. 

5.3.4 De grafinventaris
Uit het graf zijn verscheidene vondsten afkomstig. Daarvan is er eigenlijk 
maar één, de reeds vermelde onversierde beker, met zekerheid als grafgift te 
bestempelen. Het potje werd in nagenoeg rechtstandige positie aangetroffen 
op de bodem van de grafkuil. De overige vondsten zijn te beschouwen 
als opspit en materiaal van het maaiveld dat in de grafkuil belandde toen 
deze werd aangelegd en later werd dichtgegooid. Omdat de kuilvulling in 
zijn geheel gezeefd is, is deze groep relatief groot. Het gaat het om zeven 
scherven aardewerk, waarvan het grootste deel als gruis te bestempelen 
is (gewicht < 1 g). Een van de scherven heeft een diepsteekversiering 
bestaande uit verticale lijnen en moet derhalve met de Westgroep van de 
Trechterbekercultuur in verband gebracht worden. Behalve aardewerk zijn 
48 stuks vuursteen aan het licht gekomen, voornamelijk kleine afslagen en 
drie schrabbers, en tien stuks natuursteen (in hoofdzaak onbewerkt, maar 
ook een fragment van een klopsteen). 

5.3.4.1 Het aardewerk
De aangetroffen beker is niet compleet en inmiddels bij de restauratie 
aangevuld (afb. 5.13). Het profiel is S-vormig te noemen en verder is de 
asymmetrische vorm, zoals die blijkt uit het bewaard gebleven deel van de 
beker, opvallend. De rand is afgerond, een standvoet ontbreekt en de bodem 
is vlak. Het buitenoppervlak van de scherf is sterk verweerd en afgeschilferd. 
De binnenzijde is glad. Op de breukvlakken toont het baksel zich als licht 
aan de buiten- en binnenzijde en donker in de kern. Als verschraling van 
de klei is steengruis (graniet?; grootste partikel 3 mm) en vermoedelijk zand 
gebruikt. De hoogte van de beker is 12 cm. Het lijdt weinig twijfel dat de 
beker uit graf 2, gezien de vorm en het baksel, laat-neolithisch is. Dergelijke 
kleine bekers zijn echter zowel uit de EGK als de KBC bekend. Illustratief 
voor de eerste cultuur is onder meer een potje (hoogte ca. 8 cm) uit graf 3 
op het Hijkerveld, dat tezamen met een vuurstenen bijl werd gevonden.57 

57  Voor (mogelijke) KBC-voorbeelden uit Nederland verwijzen wij naar Lanting 2007/2008, 
bijlage II. 

2 m0

Vlak3 Vlak4

Complete beker

N

Afbeelding 5.12 
Digitale tekening van vlakken 3 en 4 van 
Hanzelijn-graf 2. 
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Wij prefereren een toewijzing van de beker uit graf 2 aan de EGK en wel 
om de volgende redenen. Zoals ook blijkt uit de aardewerkvondsten uit 
graf 1 van de Hanzelijn en graf 4 te Bedrijventerrein-Zuid, alsmede de 
overige klokbekerscherven in het tracé van de Hanzelijn, ligt Hattemerbroek 
binnen het verspreidingsgebied van de Veluwse-klokbekergroep.58 
Veluwse klokbekers hebben een duidelijk ander profiel dan de beker uit 
Hanzelijn-graf 2, namelijk een hals die duidelijk afgezet is ten opzichte 
van de schouder. De beker uit Hanzelijn-graf 2 moet daarom eerder tot de 
EGK-bekers gerekend worden en vanwege het ontbreken van versiering tot 
het type 1f.59 

5.3.5 Datering 
Door het ontbreken van andere indicatoren dient de datering van graf 2 
te geschieden op grond van de enige overgeleverde grafgift: de 1f-beker. 
Uit de chronologische indeling van Drenth & Lanting blijkt dat dit type 
niet gebonden is aan een bepaalde fase van de EGK.60 Dit houdt in dat de 
bewuste pot en daarmee het graf niet scherper gedateerd kunnen worden 
dan ergens tussen ca. 2800-2400 v.Chr.
 
5.3.6 Conclusie en slotopmerkingen
Graf 2 van de locatie Hanzelijn behoort tot de EGK, ca. 2800-2400 v.Chr. 
Daarop wijst de enige grafgift, een onversierd potje dat beschouwd moet 
worden als een EGK-beker van het type 1f. Het betreft vermoedelijk een 
vlakgraf, waarin de dode geïnhumeerd is, zonder daarbij in een of andere 
bekisting te worden begraven. 
De afmetingen van de grafkuil, vooral op het onderste niveau, alsmede 
de geringe hoogte van de beker suggereren dat ter plaatse een kind ter 
aarde is besteld.61 Tabel 5.5 laat zien dat er elders uit Nederland weliswaar 
verscheidene min of meer vergelijkbare graven bekend zijn, maar geen 
daarvan bevat menselijk skeletmateriaal of een lijksilhouet. Derhalve moet 
de gedachte aan een kindergraf een vermoeden blijven. 

58  Lanting 2007/2008, 52-53.
59  Volgens de typologische indeling door Van der Waals & Glasbergen 1955.
60  Drenth & Lanting 1991; vgl. Drenth 2005, 349; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 35.
61  Drenth 1992, 208; vgl. Lanting 2007/2008, 121.

Afbeelding 5.13 
Gerestaureerde beker uit Hanzelijn-graf 2. 
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Vindplaats en grafvorm Grootste lengte en breed-
te van grafkuil (in m)

Type en hoogte 
beker 

Opmerkingen Referentie

Borger-Drouwenerstraat, 
grafheuvel I; bijzetting over-
dekt door grafheuvel

Ca. 1 x 0,5 m 1f-beker; ca. 8,7 
cm

Omgeven door standspoor, dat aansluit 
op groter standspoor waarbinnen EGK-
graf met lijksilhouet van puber/volwas-
sene aan wie een stenen hamerbijl, 
twee vuurstenen bijlen, een vuurstenen 
kling en acht dito pijlpunten waren 
meegegeven

Schoneveld 1994, 42-45

Hattemerbroek-Hanzelijn, 
graf 2; vml. vlakgraf

Ca. 0,9 x 0,7 m 1f-beker; ca. 
11 cm

Deze bijdrage

Hoenderloo-Schenkenshul; 
vml. secundaire bijzetting in 
grafheuvel

Ca. 1 x 0,6 m Type intermedair 
tussen AOO-beker 
en vroege klokbe-
ker; 7,7 cm

Lanting 2007/2008, 117, 
119-121 en fig. 25-27 

Hijken-Hijkerveld, graf 3; 
vml. vlakgraf

Ca. 1,3 x 0,8 m 1f-beker; 8,1 cm Geassocieerd met vuurstenen bijltje 
(lengte ca. 4,9 cm)

Noordbarge-Hoogeloo, graf 
2; vml. vlakgraf

Ca. 1,35 x 0,75 m 1b-beker, variant 
met uitsluitend 
groeflijnen; 7,1 
cm

Onnen; vml. vlakgraf (bijen-
korfgraf )

Ca. 0,75 x 0,5 m 1f-beker; 10 cm Het betreft hier een bijenkorfgraf; de 
hier gegeven maten zijn exclusief de 
greppel. Bovenin in vulling van grafkuil 
een 1d-beker (hoogte: ca. 18 cm)

Van Giffen 1930, deel 1 , 
124-128, deel 2, afb. 84-86a 

Zwolle-Ittersumerbroek; 
vml. vlakgraf

Ca. 1 x 1 m 1d-beker; 9,2 cm Geassocieerd met twee vuurstenen 
afslagen, waarvan één in de beker lag. 
Het betreft een ronde grafkuil

Verlinde 1991, 24-25

5.4 Locatie Bedrijventerrein-Zuid: graf 1 (spoor 33.148)
E. Drenth & L. Meurkens

5.4.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
Dit laat-neolithische graf is na de aanleg van het vlak aanvankelijk opgevat 
als een gewone kuil. Dit idee veranderde, toen men bij het zetten van de 
coupe in de noordwestelijke helft van het grondspoor de bovenkant van 
een versierde EGK-beker tegenkwam. Het couperen is direct gestopt en 
de kuil is verder vlaksgewijs verdiept, nadat de beker en bloc is gelicht om 
uitgeprepareerd en gerestaureerd te worden. Bij het verdiepen zijn in totaal 
10 vlakken gedocumenteerd door middel van tekeningen en/of foto’s. De 
vulling van de kuil is in zijn geheel over een zeef van 3 mm gezeefd. Het 
residu is bewaard en uitgezocht.

5.4.2 De grafvorm
Er zijn geen aanwijzingen voor een heuvel, in de vorm van een ter plaatse 
afwijkend bodemprofiel of de aanwezigheid van opgeworpen grond. Een 
interpretatie als vlakgraf is derhalve mogelijk, met opnieuw de kanttekening 
dat afwezigheid van bewijs (lees hier: een grafheuvel) niet hetzelfde is als 
bewijs van afwezigheid. Een standspoor of een greppel rondom het graf 
is niet waargenomen. Een fragment houtskool boven uit de grafkuil gaf 
een datering in de midden-bronstijd (zie § 5.4.7). Deze houtskool moet 
gezien de datering van het graf zelf intrusief zijn, maar wijst op zich op 
de afwezigheid van een heuvellichaam, tenzij de heuvel al in de vroege 
bronstijd is geëgaliseerd. 

5.4.3 De grafkuil 
Op het machinaal aangelegde sporenvlak (vlak 2; 0,86 m +NAP) had de 
grafkuil een ovale vorm en was ZW-NO gericht (afb. 5.15). De maximale 
afmetingen bedroegen ca. 1,55 m bij 0,95 m (vlak 3). De kuil had een 
lichtgrijze vulling en was redelijk duidelijk begrensd. Ook na verdieping 

Tabel 5.5 
EGK-graven uit Nederland van relatief kleine 
afmetingen met als grafgift (onder meer) een 
beker van gering formaat.
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van het vlak behield de grafkuil min of meer zijn ovale vorm. Vanaf vlak 
5 (15 cm onder vlak 2) had de oostelijke kant van de kuil wel een ongeveer 
afgerond-rechthoekige vorm. De westelijke zijde bleef echter rond. Ook de 
vulling van de kuil veranderde niet wezenlijk bij het verdiepen. De kleur 
ervan bleef lichtgrijs, terwijl hier en daar spikkels houtskool aanwezig 
waren. 
Indicaties voor een bekisting in de grafkuil ontbreken. Ter hoogte van het 
lijksilhouet (vlak 6, 20 cm onder vlak 2) bedroegen de maximale afmetingen 
van de kuil ca. 1,40 m bij 0,80 m; de oriëntatie was, zoals voorheen, 
ZW-NO. De onderste begrenzing van de grafkuil was onduidelijk. De totale 
(rest)diepte van de kuil bedroeg ongeveer 26 cm onder het sporenvlak (vlak 
2). Op deze diepte bevond zich de onderkant van de EGK-beker. Tot het 
huidige maaiveld op 1,52 m +NAP is dat 92 cm, hetgeen de maximale diepte 
van de grafkuil moet zijn geweest.

5.4.4 Het lijksilhouet
In vlak 6 is met enige moeite een lijksilhouet waargenomen (afb. 5.16). Dit 
tekende zich af als een bruine tot lichtbruine, licht humeuze verkleuring 
tegen de lichtgrijze grafkuilvulling. Het botmateriaal was volledig vergaan. 
De dodenhouding kan als volgt gereconstrueerd worden. Twee plekken die 
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Locatie van de graven in onderzoekgebied 
Bedrijventerrein-Zuid).
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beduidend donkerder verkleurd waren, zijn opgevat als de restanten van 
respectievelijk het hoofd en het bekken, alhoewel dit in het eerste geval 
niet door de aanwezigheid van tand- en kieskapsels bevestigd werd. Verder 
waren de benen en de ruggengraat herkenbaar. De verkleuringen maken 
duidelijk dat de dode in gehurkte houding en liggend op de linkerzijde 
begraven is. Het hoofd lag in de zuidoostelijke hoek van de kuil waarbij 
het gezicht dus min of meer naar het noord of noordwesten gericht moet 
zijn geweest. Een V-vormige verkleuring ten westen van de wervelkolom 
vormt het restant van één of beide armen die in gebogen houding lagen, 
met de hand(en) min of meer ter hoogte van de kin. In de westelijke helft 
van de grafkuil zijn ook verscheidene donkere verkleuringen waargenomen. 
Hierin kan echter geen lijksilhouet herkend worden. Wat zij voorstellen is 
onduidelijk. 

Afbeelding 5.15 
Vlak 5 van Bedrijventerrein-Zuid-graf 1 met 
lijksilhouet en beker.

Afbeelding 5.16 
Vlak 5 van Bedrijventerrein-Zuid-graf 1 met 
schematische reconstructie van de doden-
houding en beker.
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5.4.5 De grafinventaris
De vondsten uit de grafkuil bestaan enerzijds uit een zeer kleine 
hoeveelheid los vondstmateriaal dat vermoedelijk bij het opvullen van de 
kuil hierin geraakt is en teruggevonden is in het zeefresidu. Het gaat om 
zeven kleine fragmenten aardewerk, die als gruis bestempeld zijn en niet 
verder determineerbaar waren, en om een minuscuul stukje vuursteen. 
Een complete EGK-beker is als grafgift te interpreteren. De beker bevond 
zich in het noordelijke deel van de grafkuil, ongeveer ter hoogte van waar 
zich de knieën bevonden moeten hebben. De beker lag op zijn zijde met de 
opening naar het zuidwesten.
Tijdens het uitprepareren van de beker door Restaura werden onder de pot 
twee vuurstenen artefacten ontdekt.

5.4.5.1 Aardewerk
De beker heeft een S-vormig profiel. Opmerkelijk is de asymmetrische 
vorm. De rand is afgerond tot afgevlakt en de voet nauwelijks uitgeknepen. 
De vingertopindrukken die tijdens het vormen van de voet zijn 
ontstaan, zijn ten dele nog zichtbaar. De bodem is vlak. Het oppervlak is 
hoofdzakelijk hobbelig, hoewel sporen van gladmaken aanwezig zijn. Vooral 
op de onderzijde van de beker bevinden zich diagonale schraapsporen. 
Als verschraling zijn chamotte (grootste partikel 4 mm) en grindig zand 
(grootste partikel 6 mm) gebruikt. De kleur op de breuk is ORR. De slordig 
aangebrachte versiering bestaat uit een afwisseling van spatelindrukken 
in horizontaal visgraatmotief, een horizontale rij scheef gestelde dito 
indrukken en horizontaal omlopende groeflijnen. De decoratie reikt van de 
rand tot net onder de grootste buikomvang (afb. 5.17). 

Afbeelding 5.17
Complete EGK pot uit graf 1 (Bedrijventerrein-
Zuid).
Schaal profieltekening 1:2.
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Typologisch behoort de pot tot de EGK. Gezien de versiering en vorm 
gaat het om het type 1b. Daarbinnen zijn twee hoofdvarianten te 
onderscheiden:62 
· de bekers met uitsluitend horizontale groeflijnen;
· de bekers met afwisselend horizontale groeflijnen en een horizontale 
visgraatversiering.

5.4.5.2 Vuursteen
De twee vuurstenen artefacten die onder de beker zijn aangetroffen, zijn 
een geretoucheerde afslag en een kling (afb. 5.18). Zij meten respectievelijk 
1,8 x 3,4 x 0,5 cm en 4,4 x 1,9 x 0,6 cm. Het is vermeldenswaardig dat bij 
de kling een slagbult ontbreekt en de aard van de slaggolven, alsmede de 
versplintering aangeven dat de kling geslagen is met behulp van de bipolaire 
of hamer-en-aambeeld-techniek.

5.4.6 Pollenonderzoek en macrobotanische resten
H. van Haaster
Uit dit graf zijn drie pollenmonsters onderzocht (vnrs. 5147, 5148 en 5153).
Het monster dat van onder de beker is verzameld (5153; 26 cm onder 
sporenvlak, vlak 9) bestaat bijna geheel uit varensporen (ruim 75%). Ook 
van eikvarens (Polypodium) en veenmos (Sphagnum) is het percentage 
sporen in verhouding hoog. Het percentage is dermate hoog dat we er van 
uitgaan dat de varens en mossen een rol hebben gespeeld bij het begra-
vingsritueel. Het is aan te nemen dat de bodem van het graf met varens en 
mossen was bedekt. Andere pollenvondsten zijn in het monster nauwelijks 
gedaan.
De beide andere monsters (vnrs. 5147 en 5148) uit dit inhumatiegraf 
kwamen van resp. 12-15 cm onder het sporenvlak, vlak 5 en 20-22 cm onder 
het sporenvlak, vlak 6. Ze bevatten ook relatief veel varensporen (ca. 25%) 
en daarnaast veel grassen en smalle weegbree. Deze laatste duiden op 
(betreding van) grasland. In vondstnummer 5147 zijn enkele graanpollen-
korrels (waaronder boekweit en rogge) aangetroffen. Voor de pollenkorrel 
van boekweit (Fagopyrum) geldt hetzelfde als voor het pollen van rogge: deze 
is vrijwel zeker afkomstig van een onkruid, in dit geval het akkeronkruid 
Franse boekweit (Fagopyrum tataricum). Gecultiveerde boekweit (Fagopyrum 
esculentum) kwam pas in de middeleeuwen in ons land voor.63

 

62  Naar de typologie van Van der Waals & Glasbergen 1955 en Drenth & Lanting 1991.
63  Misschien subrecente vervuiling door bioturbatie?

Afbeelding 5.18 a en b  
Geretoucheerde afslag en kling uit 
Bedrijventerrein-Zuid-graf 1.  
Schaal 1:1

a

b
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5.4.7 Datering 
De ouderdom van Bedrijventerrein-Zuid-graf 1 is bepaald aan de hand van 
de naast het lijksilhouet aangetroffen beker. Het EGK-bekertype 1b, variant 
groeflijn- en visgraatmotief, treedt volgens Drenth & Lanting op in de fasen 
2 t/m 4.64 Met andere woorden, alleen in de vroegste fase van de EGK was 
dit type niet aanwezig. Daarmee is een indicatie van de ouderdom van de 
bewuste en daarmee het graf verkregen. Gezien de lengte van de versiering, 
tot onder de grootste buikomtrek, kan deze datering nog aangescherpt 
worden. Dergelijke “langversierde” EGK-bekers hangen ongetwijfeld samen 
met de groep van bekers met een min of meer geheel versierde buitenkant, 
de All-Over-Ornamented (AOO)-bekers. Zij dateren in elk geval uit fase 4, 
met een mogelijke start in de voorafgaande fase. Wij zouden de beker uit 
Hattemerbroek dan ook in fase 3 of 4 willen plaatsen. In absoluut-chro-
nologische termen betekent dit de periode 2650-2400 v.Chr. Een stukje 
houtskool boven uit de grafkuilvulling is ingediend voor een AMS-datering. 
De uitkomst, 3120 ± 30 (GrA-41631; kalibratie 2 s: 1460-1310 cal BC) 
wijst echter op de midden-bronstijd. Dit houtskoolpartikel moet ruim een 
millennium later in de grafkuil zijn geraakt. 
 
5.4.8 Conclusie en slotopmerkingen
Graf 1 is een graf van de EGK, waarin blijkens het lijksilhouet een dode op 
de linkerzijde is bijgezet. De inhumatie vond kennelijk niet in een houten 
doodkist of bekisting plaats. Als enige anorganische grafgift werd een 
beker meegegeven. Deze beker moet op typologische gronden in de tweede 
helft van de EGK geplaatst worden, dat wil zeggen tussen ca. 2650-2400 
v.Chr. De ligging op de linkerzijde wijst er in de EGK op dat een vrouw is 
begraven.65 Te oordelen naar de lengte van het lijksilhouet betrof het een 
volwassene. 

5.5 Locatie Bedrijventerrein-Zuid: graf 2 (sporen 53.53 en 53.63)
R. de Leeuwe, L. Meurkens & E. Drenth

5.5.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
Graf 2, dat zo’n 30 m ten zuidoosten van graf 1 lag, werd direct als zodanig 
herkend (afb. 5.14). Na het machinaal aanleggen van het sporenvlak (vlak 
2, 0,77 m + NAP) tekende het zich als een vage lichtbruine verkleuring af 
binnen een ronde standgreppel met paalsporen. Vanaf het begin was de 
opgravingsmethodiek afgestemd op deze verschijnselen. Dit betekent dat 
in eerste instantie de standgreppel geheel gedocumenteerd en afgewerkt 
is. Hierbij zijn enkele dwarscoupes gezet over de greppel. De greppel is 
vervolgens opgedeeld in vier kwadranten die elk door middel van een 
(rondlopende) langscoupe gedocumenteerd zijn (afb. 5.19). Vervolgens is de 
grafkuil vlaksgewijs verdiept. In totaal zijn 12 vlakken gedocumenteerd door 
middel van tekeningen en foto’s (de vlakken 2 t/m 13).

64  Drenth & Lanting 1991, 42-43; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 35.
65  Lanting 1969.
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5.5.2 Standgreppel en grafvorm
De standgreppel tekende zich in het machinaal aangelegde sporenvlak (vlak 
2) af als lichtelijk ovale greppel met een buitendiameter van ca. 4,6-4,85 m 
(afb. 5.20). De greppel had een homogene lichte bruingrijze vulling en was 
in vlak 2 nog 40-45 cm breed. De resterende diepte tot vlak 2 varieerde van 
10 tot 23 cm. Vooral in de NW- en ZO-kwadranten was de greppel minder 
diep. Uit de dwarscoupes over de greppel blijkt dat deze een vlakke bodem 
heeft gehad.
Op verschillende plekken binnen de greppel werden donkere, ronde 
verkleuringen zichtbaar. Zij zijn als de resten van palen geïnterpreteerd. De 
paalsporen waren niet gelijkmatig over de greppel verdeeld, maar lijken te 
clusteren in groepjes van dicht op elkaar gestelde palen. In totaal zijn door 
middel van de coupes 19 paalsporen met een gemiddelde (rest)diepte van 
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Afbeelding 5.19 
Vlaktekening graf 2 
Bedrijventerrein-Zuid.

Afbeelding 5.20 
Overzicht gecoupeerde standgreppel graf 2 
Bedrijventerrein-Zuid.
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ca 20 cm aangetoond. De sporen hadden een grijsbruine gevlekte vulling; 
zij waren over het algemeen moeilijk te begrenzen. Uit de coupes kan 
worden opgemaakt dat de palen geplaatst zijn, nadat de greppel gegraven 
was. Verder werd duidelijk dat zij over het algemeen een stompe, afgeronde 
onderkant hadden en in de regel reikten tot op, of net onder de bodem van 
de greppel (afb. 5.21). 

De vulling van de veronderstelde paalsporen is iets donkerder van kleur en 
wat humeuzer dan de vulling van de standgreppel. De gangbare gedachte 
bij laat-neolithische graven met standgreppel is dat een eventuele grafheuvel 
tot buiten de standgreppel is opgeworpen. De palen in de standgreppel 
zouden er slechts tijdelijk gestaan hebben en uitgetrokken zijn, alvorens de 
grafheuvel opgeworpen werd.66 In het geval van graf 2 lijkt het er echter op 
dat de palen in de standgreppel in situ zijn vergaan. 
De standgreppel en afzonderlijke paalverkleuringen hebben geen 
vondstmateriaal opgeleverd.

Een belangrijke vraag is of er ooit een heuvel over graf 2 gelegen heeft. Bij 
de machinale aanleg van het sporenvlak kon ter hoogte van de standgreppel 
een profiel gedocumenteerd worden. De standgreppel werd afgedekt door 
de egaal licht bruingrijs gekleurde cultuurlaag, die dezelfde kleur had als 
de vulling van de standgreppel. De insteek van de standgreppel is pas in 
de C-horizont zichtbaar. Door de overeenkomsten in kleur tussen greppel 
en cultuurlaag is het onduidelijk of de greppel door de cultuurlaag heen 
gegraven is. Uit de observaties ter plekke zijn geen eenduidige argumenten 
voor de aanwezigheid van een grafheuvel over deze begraving naar voren 
gekomen. 
In tabel 5.6 staan de (buiten)diameter van de greppels en standsporen 
die tot dusver bij KBC-graven, waartoe we dit graf op grond van een 
AMS-datering moeten rekenen (zie § 5.5.7), zijn gevonden. Daaruit blijkt 
dat voor grafheuvels de afmetingen variëren van ongeveer 3 tot 14,3 m, 

66  Drenth & Lohof 2005, 441, fig. 19.7; Lanting 2007/2008, 62; zie echter Modderman 1984.

Afbeelding 5.21 
Profiel van paalgat en greppel rond 
Bedrijventerrein-Zuid-graf 2.



232 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

terwijl de greppel en het standspoor rondom de (mogelijke) vlakgraven 
te Dalen-Eldijk en Rolde-Volmachtenlaan, graf A achtereenvolgens een 
buitendiameter van ca. 3,4-3,5 m en 2,8 m hebben. Om nu op basis van 
slechts twee (mogelijke) vlakgraven te concluderen dat Bedrijventerrein-
Zuid graf 2, vanwege de diameter (4,6-4,85 m) van het standspoor een 
grafheuvel-bijzetting moet zijn, voert te ver. Hechten wij toch enig belang 
aan tabel 5.6, dan moet graf 2 het hoofdgraf geweest zijn van een tumulus 
met het standspoor als een intermediare structuur en een heuvellichaam 
met een diameter van 9 à 10 m. 
Tegen de aanwezigheid van een grafheuvel op deze locatie spreekt echter 
de aanwezigheid van huisplattegrond 30 uit de midden-bronstijd, die bijna 
tot aan de standgreppel reikte en de aanwezigheid van graf 3, dat slechts 
vijf meter naar het noordwesten lag en waar wel een aanwijzing voor de 
aanwezigheid van een heuvellichaam bestaat. In deze periode kan er in elk 
geval al geen noemenswaardig heuvellichaam meer zichtbaar geweest zijn 
of het moet vóór de aanleg van het huis geëgaliseerd zijn. 
 
5.5.3 De grafkuil
De grafkuil tekende zich op vlak 2 zeer vaag af als een lichtbruine kuil, 
die enigszins acentrisch binnen de standgreppel lag. Het grondspoor was 
onregelmatig rond-ovaal van vorm (afb. 5.22). De maximale afmetingen 
ervan op dit niveau bedroegen ca. 2 bij 1,65 m. De grafkuil bleek uiteindelijk 
ca. 65 cm diep te zijn ten opzichte van vlak 2. Aangezien het huidige 
maaiveld op 1,53 m+NAP lag, kan de grafkuil niet dieper zijn geweest dan 
141 cm.
In vlak 6 had de kuil nog een afgeronde vorm die door de lichte vulling 
nauwelijks waarneembaar was. Dit kan betekenen dat de grafkuil al vrij snel 
na de begraving dichtgegooid is met het zand uit de kuil, waardoor er geen 
bodemvormende processen hebben kunnen optreden. 
Vanaf vlak 7 (33 cm onder vlak 2) werd de kuil min of meer afgerond 
rechthoekig. Op deze diepte werden tevens de eerste contouren van (wat 
later bleek) een bekisting zichtbaar. De oriëntatie van deze bekisting is 
min of meer WNW-OZO. De bekisting blijft zichtbaar tot en met vlak 13 
en heeft waarschijnlijk bestaan uit vier losse planken, die tegen de wanden 
van de grafkuil geplaatst zijn. De planken hebben in doorsnede mogelijk 
een licht gebogen vorm gehad. Dit werd duidelijk toen over het noordelijke 
deel van de bekisting een coupe gezet werd. Het onderste deel van de plank 
liep in deze coupe sterk naar binnen toe. Mogelijk wijst dit op het gebruik 
van bijvoorbeeld boombast, dat van nature licht gebogen is. Een andere 
mogelijkheid is dat de planken door druk van de bovengrond in elkaar 
gedrukt zijn. De lengte van de planken bedroeg 1,44 m in de noordelijke 
lange wand en 1,5 m in de zuidelijke lange wand. De lengte van planken aan 
de korte wanden in het oosten en westen was respectievelijk 0,6 cm en 0,74 
m. De planken langs de korte zijden van de grafkuil waren minder breed of 
minder diep ingegraven dan die langs de lange grafwanden. De hoogte van 
de korte planken bedroeg 19 cm in tegenstelling tot de 27 à 28 cm van de 
planken aan de lange zijden. 

Tabel 5.6 
Overzicht van greppels en standsporen ron-
dom KBC-begravingen in Nederland (inclusief 
Bedrijventerrein Hattemerbroek-Zuid, graf 2). 
Toelichting: greppel = geen sporen van palen 
waargenomen; standspoor = sporen van palen 
geconstateerd. In de kolom “Buitendiameter 
greppel/standspoor in m” staat tussen haakjes 
de positie van de greppel/het standspoor ten 
opzichte van de heuvelvoet. Daarbij is de bui-
tendiameter van de eerstgenoemde gedeeld 
door de diameter van het heuvellichaam. De 
hoogte staat voor de maximale hoogte van de 
tumulus. In zowel in Van der Beek 2004 als in 
Lanting 2007/2008 en Lanting & Van der Waals 
1976 staan verdere literatuurreferenties.
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Vindplaats, grafvorm (inclusief 
afmetingen ingeval van graf-
heuvels) 

Vorm standspoor/
greppel

Buitendiameter greppel/
standspoor (m)

Referentie

Baarn-de Drie Eiken, grafheuvel 
(dimensies onbekend) 

Cirkelvormige greppel Ca. 7,5 m Drenth & Hogestijn 1999, 121

Bennekom, tumulus I (diameter 
ca. 15 m, hoogte ca. 0,6 m)

Cirkelvormig standspoor Ca 14,2-14,3 m (ca. 0,95) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 42 en fig. 37

Bennekom-Oostereng, tumulus 
12 (diameter ca. 11 m, hoogte 
ca. 0,8 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 8,8 m (ca. 0,80) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 38 

Bennekom, voormalige 
Buurtheide, tumulus 2 (diameter 
ca. 13-14 m, hoogte ca. 1 m)

Cirkelvormig standspoor Ca. 12,3 m (ca. 0,91) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & van 
der Waals 1976, 59: nr. 41

Dalen-Eldijk, vlakgraf(??) Cirkelvormige greppel Ca. 3,4-3,5 m Lanting 2007/2008, 171-173, fig. 44c en 49
Ede-Ginkelse Heide, grafheuvel 
(diameter ca. 15 m, hoogte ca. 
0,65 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 6,6-7 m (ca. 0,45) Lanting & Van der Waals 1976, 53 en fig. 36 

Ede-Hondslog, grafheuvel (diame-
ter ca. 10 m, hoogte ?)

Cirkelvormige greppel Ca. 7,3-7,8 m (ca. 0,76) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 37

Eenerschans, grafheuvel
(diameter ca. 13,5-14 m, hoogte 
ca. 0,6 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 12,6-12,8 m (ca. 0,92) Lanting 2007/2008, 186, 188-189 en fig. 54c 
en 56

Eext, tumulus a aan de weg van 
Anderen naar Gasteren (diameter 
ca. 10 m, hoogte ca. 0,4 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 3-3,3 m (ca. 0,32) Lanting 2007/2008, 143, 145 en fig. 32c en 
34

Elp, tumulus 1932-I, (diameter 
wsch. ca. 9-10 m, hoogte ca. 
0,6 m) 

Cirkelvormige greppel Ca. 4-4,4 m (ca. 0,44) Lanting 2007/2008, 217-218 en fig. 62b en 
70 

Elspeet-Elspeter Heide, tumulus V 
(dimensies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 3,6-3,8 m Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 43

Emmen-Angelslo, tumulus 9 (dia-
meter ca. 13 m, hoogte ca. 0,5 m) 

Ovaal standspoor Ca. 5,4 m x ? (ca. 0,42-?) Lanting 2007/2008, 178-179 en fig. 52 en 
53a

Emst, grafheuvel (diameter ca. 
13-14 m, hoogte ca. 1 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 9,5-10 m (ca. 0,72) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 35

Harenermolen, tumulus (diameter 
ca. 11,5-12 m, hoogte ca. 0,9 m)

Cirkelvormig standspoor Ca. 9 m (ca. 0,77) Lanting 2007/2008, 131-134 en fig. 30c en 31

Harskamp, tumulus (diameter ca. 
13 m, hoogte ca. 0,7 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 10,5-11,1 m (ca. 0,83) Van der Beek 2004, tabel 6; Van der Waals & 
Glasbergen 1958

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein Hattemerbroek-
Zuid, graf 2

Cirkelvormig standspoor Ca. 4,6-4,85 m Deze bijdrage

Heerde, tumulus 3 (diameter ca. 
11 m, hoogte ca. 0,5) 

Cirkelvormige greppel Ca. 3,7-3,9 m (ca. 0,35) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 31

Holsloot, grafmonument 5, 1e 
periode (afmetingen tumulus 
onbekend) 

Cirkelvormig standspoor Ca. 3,6-3,8 m Lanting 2007/2008, 204-205 en fig. 65

Holten, tumulus IV (diameter ca. 
12 m, hoogte ca. 1,2 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 8,8-9,2 m (ca. 0,75) Lanting 2007/2008, 240-241, 243-244 en fig. 
80 en 81b 

Laren-‘t Bluk, tumulus 10 (dimen-
sies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 9,1-9,8 m Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 34

Lunteren-Lunterse Berg, grafheu-
vel (diameter ca. 15 m, hoogte 
ca. 0,9 m)

Cirkelvormig standspoor Ca. 9-9,8 m (ca. 0,63) Van der Beek 2004, tabel 6; Bloemers et al. 
1986, 49; Lanting & Van der Waals 1976, 60: 
nr. 51 

Lunteren-de Valk, tumulus 
(dimensies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 11,5 m Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 46

Maarsbergen, tumulus (diameter 
ca. 11-12 m, hoogte ca. 0,65) 

Cirkelvormige greppel Ca. 8,2-8,6 m (ca. 0,73) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 60: nr. 50

Nijmegen-Castraterrein, tumulus 
V (dimensies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 6,4 m Van der Beek 2004, tabel 4; Lanting & Van 
der Waals 1976, 60: nr. 59

Nutterveld, tumulus II (diameter 
ca. 14 m, hoogte ca. 0,6 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 8,5 m (ca. 0,61) Lanting 2007/2008, 235, 237-238, 240 en fig. 
78 en 79b

Odoorn, tumulus (diameter ca. 13 
m, hoogte ca. 1,1 m)

Cirkelvormig standspoor Ca. 9,4-9,5 m
(ca. 0,73)

Lanting 2007/2008, 191, 193, 196-197 en fig. 
58b en 59

Oss-Vorstengrafdonk, grafheuvel 
(dimensies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 8,6-9,3 m Van der Beek 2004, tabel 4; Lanting & Van 
der Waals 1976, 60: nr. 54 

Oudemolen, tumulus 13, (diame-
ter ca. 10 m, hoogte ca. 0,45 m) 

Ovale greppel Ca. 4,5-5,3 m (ca. 0,49) Lanting 2007/2008, 205-210 en fig. 66 en 
67a

Rolde-Volmachtenlaan, graf A, 
vlakgraf

Cirkelvormige greppel Ca. 2,8-3,1 m Lanting 2007/2008, 199-201 en fig. 61 en 
62a

Schaijk, tumulus 3 (diameter ca. 
13 m, hoogte ca. 0,3 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 10,9-11,2 m (ca. 0,85) Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 60: nr. 55 

Schuilingsoord, tumulus III bij het 
voormalige Anner Tol (diameter 
ca. 10 m, hoogte ca. 0,4 m)

Cirkelvormige greppel Ca. 5,9-6 m (ca. 0,60) Lanting 2007/2008, 2007, 227-228, 231 en 
fig. 74-75

Stroe-Konijnenkolken, tumulus 
(diameter ca. 12 m, hoogte ca. 
0,7 m)

+ (nadere gegevens 
onbekend)

? Van der Beek 2004, tabel 6

Uddelermeer, tumulus E (dimen-
sies onbekend)

Cirkelvormige greppel Ca. 10,9-11,1 m Van der Beek 2004, tabel 6; Lanting & Van 
der Waals 1976, 59: nr. 30

Wageningen, graf 224; vml. 
vlakgraf

Ovale greppel Ca. 5,9-7,3 m Lanting & Van der Waals 1976, 59: nr. 45

Zuidvelde, tumulus 1937-I (diame-
ter ca. 17 m, hoogte ca. 0,9 m) 

Cirkelvormige greppel Ca. 13 m (ca. 0,76) Lanting 2007/2008, 189, 191 en fig. 57 en 
58a 
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5.5.4 Het lijksilhouet
Op vlak 11 (52 cm onder vlak 2) werden het hoofd, de wervelkolom en 
het bekken van een lijksilhouet zichtbaar. De positie van de overige 
lichaamsdelen werd pas duidelijk in de vlakken 12 en 13 (afb. 5.23). De dode 
was in gehurkte houding op de rechterzijde gelegd met het hoofd naar het 
westen (het gezicht naar het zuiden). De benen lagen op elkaar, waarbij de 
onderbenen een hoek van ongeveer 45 graden maakten met de bovenbenen. 
De positie van de armen is niet duidelijk. De linkerarm lag vermoedelijk 
gebogen met de hand voor het gezicht, terwijl de rechterarm deels parallel 
aan het lichaam lag met de hand ter hoogte van de knieën. 
De conservering van de verschillende lichaamsdelen verschilde nogal. 
De robuustere onderdelen van het lichaam lijken beter bewaard gebleven 
te zijn, dat wil zeggen dat een humeus botrestant in plaats van alleen 
een verkleuring resteerde. Over het algemeen is ook de rechter, dus 
onder-liggende zijde van het lichaam beter geconserveerd.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een afdekkende plank over de 
bekisting. De resten waren dermate slecht geconserveerd dat fysisch-antro-
pologisch onderzoek niet mogelijk was. Op basis van de afmetingen van het 
lijksilhouet kan de oorspronkelijke lichaamslengte geschat worden op 1,70 à 
1,80 m. 
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Afbeelding 5.22 
Vlakken 3, 7, 9 - 13 van Bedrijventerrein-Zuid-
graf 2. De donkerste verkleuring geeft het 
restant van de bekisting aan. 
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5.5.5 De grafinventaris
Ter hoogte van het hoofd werd vanaf vlak 11 een groep van 22 barnstenen 
ornamenten gevonden: 18 knoopjes en vier hangers. Een aantal van de 
knoopjes bevond zich direct tegen of op de boven- en achterkant van de 
schedel. Van 15 knoopjes en vier hangers kon de plaats in het graf worden 
bepaald  (afb. 5.24). Drie platte, aan één kant toelopende hangertjes 
bevonden zich aan de kant van het gezicht  (afb. 5.24, nummers 13, 15 en 
19). Een vierde hangertje bevond zich ter hoogte van het linkeroor (afb. 5.24, 
nr. 14). 
Behalve de barnstenen objecten werd ter hoogte van de linker bovenarm 
een steen gevonden, die op het oog geen sporen van gebruik vertoonde. Op 
vlak 13 bevond zich verder een klein fragment van iets dat macroscopisch 
als rode oker is gedetermineerd. De steen en het mogelijke stukje oker zijn 
niet in de desbetreffende tabellen van dit hoofdstuk opgenomen vanwege de 
onzekerheid over de aard van deze vondsten (wel of geen oker? wel of geen 
grafgift?). Temeer daar dergelijke paralellen ons uit de KBC onbekend zijn.

Afbeelding 5.23 
Vlakken 7, 9, 11, 13 (klokwijs vanaf links-
boven) van Bedrijventerrein-Zuid-graf 2. 
De foto’s zijn vanuit het oosten genomen.
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5.5.5.1 Barnsteen 
A.L. van Gijn

In het graf werden 18 conische knoopjes met een V-vormige doorboring 
(afb. 5.25) en een viertal hangers van verschillende vorm (afb. 5.26) 
aangetroffen. Het barnsteen is volledig transparant en donker oranje van 
kleur. De herkomst van dit materiaal is niet met zekerheid vast te stellen, 
maar het is zeker van zeer goede kwaliteit. Hoogstwaarschijnlijk gaat 
het om Baltische succiniet dat regelmatig op de Noord-Nederlandse kust 
aanspoelde. Helaas is het echter in vrijwel alle gevallen sterk geoxydeerd 
waardoor het oorspronkelijke oppervlak van het barnsteen is aangetast. Dit 
beperkt de mogelijkheden voor een technologisch en functioneel onderzoek 
omdat de fabricage- en gebruikssporen grotendeels onzichtbaar zijn 
geworden. Slechts twee hangers (nr. 14 en nr. 19) zijn licht aangetast door 
verwering terwijl een afgeplatte knoop met V-vormige doorboring een matig 
ontwikkelde verwering vertoont.
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Afbeelding 5.24 
Detail vlaktekening van 15 barnstenen 
knoopjes en vier hangertjes bij de schedel in 
Hattemerboek-Zuid-graf 1. De nummers 1-12 
en 16-18 zijn knoopjes, de nummers 13-15 en 
19 zijn hangers. 
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Afbeelding 5.26 
Barnstenen hangers uit 
Bedrijventerrein-Zuid-graf 2.
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Typomorfologie van het barnsteen 
De knoopjes met een V-vormige doorboring zijn op twee na allemaal 
conisch van vorm waarbij het topje vaak wel in meer of mindere mate is 
afgevlakt (afb. 5.25). Het is niet duidelijk of dit door slijtage komt of doordat 
het voorwerp reeds tijdens de fabricage deze vorm heeft gekregen. Het feit 
dat enkele knoopjes, zoals nr. 2 en nr. 11, een spitse top vertonen zou erop 
kunnen duiden dat de afronding het gevolg is van langdurig gebruik. Twee 
knopen hebben een geheel afgeplatte bovenkant (nr. 5 en nr. 17) en zijn dus 
niet als conisch te classificeren.
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16 17
18

20 21 22

V07857
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Afbeelding 5.25 
Barnstenen, conisch doorboorde knoopjes 
uit Bedrijventerrein-Zuid-graf 2. Knoop nr 4 is 
volledig gefragmenteerd.
Schaal 1:1
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De knopen hebben een doorsnede van 1,1 tot 1,7 cm waarbij de piek ligt 
rond 1,3 cm. De hoogte varieert van 0,5 tot 0,9 cm. Het gemiddeld gewicht 
ligt tussen 0,4 en 0,9 gram. Alle doorboringen zijn V-vormig, waarbij in 
één geval (nr. 5) twee keer een dergelijke doorboring is aangebracht. 
De verdere bijzonderheden van de V-doorboorde knopen:
Nr. 1  (v. 7854): topje afgerond, vrij nauwe perforatie, brug gemiddeld 
gesleten. 
Nr. 2  (v. 7855): topje spits, schraapsporen nog zichtbaar aan onderzijde, 
ondanks polijsten. Zeer nauwe perforatie. Rond de perforatieaanzetten 
zijn afslagen en breuken zichtbaar waardoor de brug bij langdurig gebruik 
zou zijn doorgebroken (afb. 5.27e). Dat dit niet het geval is wijst op vrij 
kortstondig gebruik. 
Nr. 3  (v. 7856): vrij grote knoop met licht puntige top waarop de snij- en 
slijpsporen nog net zichtbaar zijn. Zeer nauwe perforatie. De brug is hoog 
en de mate van slijtage is daardoor niet vast te stellen maar de knoop lijkt 
slechts kortstondig gebruikt. De perforaties zijn druppelvormig en vertonen 
aan de binnenzijde geen slijtage. De slijtage van de gaten is alleen te zien 
aan de buitenzijde (afb.5.27 f.) 
Nr. 4  (v. 7857): volledig gefragmenteerde knoop waarvan echter wel alle 
delen aanwezig waren en de fabricage- en gebruikssporen konden worden 
onderzocht. In een van de fragmenten is mooi zichtbaar hoe de twee 
V-vormige booraanzetten bij elkaar komen: er is daar een riggel te zien. 
De randen van de knoop zijn sterk afgerond en ook twee van de boorgaten 
zijn aan de buitenkant sterk gesleten. In de fragmenten is nog een derde 
boorgat aanwezig die slechts lichte slijtagesporen vertoont. Het lijkt erop dat 
deze kraal nadat de brug is doorgesleten haaks op de eerste doorboring een 
tweede V-vormig doorboring heeft gekregen, net als v. 7858. 
Nr. 5  (v. 7858): zwaar gebruikte knoop met volledig afgeplatte top en sterk 
afgeronde zijde De knoop heeft twee sets boorgaten die haaks op elkaar 
liggen (afb. 5.27 g). De eerste V-vormige doorboring is sterk gesleten en de 
brug is dan ook uitgebroken. Dit komt waarschijnlijk ook omdat de beide 
boorgaten te dicht op elkaar lagen. De boorgaten zijn aan de buitenkant 
sterk gesleten. De tweede perforatie is zeer nauw en de booraanzetten 
vertonen nauwelijks slijtage. 
Nr. 6   (v. 7859): deze knoop heeft weinig slijtagesporen maar de doorboring 
is dan ook zo aangebracht dat dit stuk geen lange gebruiksduur kan hebben 
gehad. De gaten zijn relatief dicht op elkaar geplaatst en de hoek waaronder 
de V-vormige doorboring is aangebracht is niet stijl genoeg waardoor de 
twee helften van de doorboring niet diep genoeg in de knoop bij elkaar 
kwamen. De brug is daardoor heel erg dun. 
Nr. 7  (v. 7860): vrij grote knoop met afgeplatte top, lijkt licht gebruikt, 
slijtage aan buitenkant booraanzetten. Dit exemplaar is fraai afgewerkt. In 
een van beide boorgaten is een hele kleine booraanzet in een tegenoverge-
stelde richting zichtbaar die niet verder is doorgezet. 
Nr. 8  (v. 7861): niet duidelijk in hoeverre dit stuk langdurig is gebruikt 
omdat de boorgaten licht zijn gesleten maar de overgang van flanken naar 
onderkant van de knoop wel sterk is afgerond. Het is echter niet duidelijk in 
hoeverre dit laatste te maken heeft met langdurig gebruik of een gevolg is 
van fabricage.
Nr. 9  (v. 7862): vrij hoge knoop met zeer nauwe boorgaten. De brug is 
sterk ingesleten in een U-vormige depressie. Ook de booraanzetten zijn 
behoorlijk gesleten. 
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Nr. 10  (v. 7863): knoop met een zwaar ingesleten brug met U-vormige 
slijtage. De brug kan feitelijk elk moment doorbreken. Buitenkant 
perforaties is sterk gesleten terwijl de binnenkanten nog vers zijn. De 
perforaties vertonen rillen op zeer regelmatige afstand van elkaar die 
helemaal ‘doorlopen’. 
Nr. 11 (v. 7864): klein knoopje met een zeer scherpe top en een scherpe 
overgang tussen flank en onderkant knoop. Schraap- en polijstsporen zijn 
nog zichtbaar. Vrij licht gebruikt, weinig slijtage van de boorgaten. 
Nr. 12  (v. 7865): knoop met afgeplatte top en sterk afgeronde randen. De 
buitenkanten van de doorboring zijn slechts licht gesleten. 
Nr. 16  (v. 7869): knoop met een scherpe top en middelmatig uitgesleten 
boorgaten.
Nr. 17 (v. 7870): platte knoop waardoor het aanbrengen van een V-vormige 
doorboring niet eenvoudig is. De doorboring is onregelmatig van vorm en 
moet gemaakt zijn met een heel dun boortje of dunne koperdraad. De gaten 
zijn sterk gesleten aan de buitenkant en uitgelubberd. 
Nr. 18  (v. 7871): zeer grote enigszins langwerpige knoop met afgeplatte 
top. Sterk ingesleten brug en ook de buitenkant van de booraanzetten is 
gesleten. 
Nr. 20  (v. 7873): vrij puntige knoop met middelmatig uitgesleten brug en 
booraanzetten. 
Nr. 21  (v. 7874): enigszins afgeplatte top met een gat. Dit gat is veroorzaakt 
omdat de doorboring te steil is aangezet en niet ‘op tijd’ bij elkaar kwam 
(afb. 5.27 h). Door dit gat is het mogelijk om op de top van de brug te kijken. 
Die is sterk gesleten tot een U-vormige groef. Ook de boorgaten zijn aan de 
buitenkant uitgelubberd. Dit alles wijst op een langdurig gebruik. 
Nr. 22  (v. 7875): knoop met licht afgeronde top en ook de overgang van 
onderkant van de knoop naar de flanken is afgerond. De mate van slijtage 
van de booraanzetten is als middelmatig te classificeren. 

De vier hangers zijn variabel van vorm (afb. 5.26). Een ruitvormige hanger 
(nr. 15) heeft een rechte doorboring, waarschijnlijk tweezijdig aangebracht. 
De resten van een doorboring op het distale uiteinde van de hanger 
duiden erop dat dit voorwerp waarschijnlijk oorspronkelijk een vrij grote 
ruitvormige platte kraal is geweest. Twee andere hangers zijn plat en 
langwerpig van vorm (nr. 13 en nr. 19). De vierde hanger is groter dan 3 cm 
en enigszins onregelmatig (nr. 14). Ook in dit geval gaat het waarschijnlijk 
om hergebruik van een halffabrikaat van een ander type ornament.
De hanger Nr. 13 is rechthoekig en plat met een rechte doorboring die niet 
of nauwelijks slijtagesporen vertoont. Aan de onderkant van de hanger is 
het begin van taps toelopende doorboring aanwezig die niet is doorgezet 
(afb. 5.27a). Waarschijnlijk is het ornament oorspronkelijk bedoeld als platte 
ruitvormige kraal. De onderkant van de hanger zit ook helemaal vol met 
snijsporen. 
De hanger Nr. 14 is zeer goed geconserveerd en onregelmatig plat van vorm 
met een rechte doorboring. Mogelijk gaat het hier om een hergebruikt 
halffabrikaat van een ander type ornament maar wat de oorspronkelijk 
beoogde vorm was, is onduidelijk. Zowel de twee platte vlakken als de 
kopse kanten van het ornament zitten vol met snij- en schraapsporen (afb. 
5.27b). Alleen rond de boorgaten is het voorwerp gepolijst. Lijkt niet zwaar 
gebruikt. 
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De hanger Nr. 15  is plat en druppelvormig met een rechte eenzijdig 
aangebrachte doorboring. Aan de onderkant van de hanger (het distale 
uiteinde) is het restant van een tweezijdig aangebrachte rechte doorboring te 
zien (afb. 5.27i). Waarschijnlijk is men oorspronkelijk van plan geweest om 
een ruitvormige kraal te maken en is deze op de doorboring gebroken. De 
slijtage is als vrij licht.
De hanger Nr. 19 is  plat, enigszins rechthoekig van vorm en met een 
tweezijdig aangebrachte rechte doorboring. Er zijn rillen te zien in de 
doorboring die vrij slordig is gemaakt gezien de afsplinteringen rond de 
booraanzetten (afb. 5.27c). Op de platte vlakken en op de kopse kanten 
zijn snijsporen zichtbaar. Op een van de platte vlakken zijn kris-kras 
georiënteerde diepe krassen zichtbaar, mogelijk van het slijpen van het 
oppervlak. Het ornament vertoont geen of slechts hele lichte slijtage. 

Fabricageproces van het barnsteen
Halffabrikaten of productieafval zijn niet aangetroffen. Het is dus niet na te 
gaan of deze ornamenten ter plekke zijn gemaakt of dat ze van elders zijn 
verkregen. Het feit dat er in een aantal gevallen sprake is van het secundair 
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Afbeelding 5.27 
Gebruikssporen op barnsteen uit 
Bedrijventerrein-Zuid-graf 2: a: hanger nr 13, 
b: hanger nr 14, c: hanger nr 19, d: hanger nr 
19, e: knoop nr 2, f: knoop nr  1, g: knoop nr 9, 
h: knoop nr 1, i: hanger nr 19.
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bijwerken of repareren van gebroken exemplaren zou erop kunnen duiden 
dat er in de omgeving van de dode, mensen waren met de kennis en 
vaardigheden om dit soort reparaties te verrichten.
De ornamenten zijn in de meeste gevallen te sterk geoxydeerd om 
onderzoek van de fabricagesporen mogelijk te maken. Dit geldt in het 
bijzonder voor de knoopjes. Op de hangers zijn nog snijsporen zichtbaar 
(afb. 5.27a, c). Sommigen daarvan kunnen zijn aangebracht met een 
metalen mes. De snijsporen hebben namelijk een regelmatige bodem met 
een U-vorm. Snijsporen van vuursteen zijn daarentegen onregelmatig van 
vorm, met een V-vormige bodem en een groot aantal parallelle krassen. 
Nadat de ornamenten in vorm zijn gezaagd en gesneden is het oppervlak 
geschraapt en geslepen. Deze sporen zijn slechts op een enkele knoop en op 
de hangers zichtbaar (afb. 5.27b). Duidelijke slijpsporen zijn eigenlijk alleen 
nog te onderscheiden op de onderkant van de knopen, rond de perforatie en 
bij de hangers op het platte vlak. Duidelijke, microscopische aanwijzingen 
voor polijsten zijn niet zichtbaar. Dit soort sporen is bovendien zeer 
moeilijk te onderscheiden van de glans die ontstaat door het dragen van de 
ornamenten.67 
De wijze van doorboring is wel zichtbaar. De perforaties op de hangers zijn 
allemaal recht en of eenzijdig of van twee kanten aangebracht (afb. 5.27c). 
Er is zeker geen gebruik gemaakt van een vuurstenen boortje omdat de 
rillen veel te regelmatig zijn (afb.5.27d). In het geval van de knopen met 
V-vormige doorboring gaat het in alle gevallen om een rechte doorboring 
die onder een hoek is aangebracht. De twee helften van de doorboring 
komen bij elkaar in de ‘top’ van de conisch gevormde knoop waardoor 
een soort brug ontstaat. De doorboring is volledig recht en vaak heel erg 
nauw. Mogelijk zijn deze rechte, smalle doorboringen aangebracht door 
middel van een verhitte koperdraad (afb. 5.27e, zie ook §5.2.5.4 over het 
barnsteen van graf 1 van de locatie Hanzelijn). Recentelijk zijn door ons ook 
experimenten uitgevoerd om de nauwe rechte doorboringen op barnstenen 
ornamenten aan te brengen met een vierkante naald (met boogboor) van 
gewei, onder toevoeging van water. Dit blijkt zeer goed te werken. Een 
probleem is dat het boorschraapsel de perforatie snel helemaal opvult. De 
kans dat de knoop of kraal op de doorboring doorbreekt wordt dan erg groot. 
Enkele boorgaten vertonen rillen op regelmatige afstand van elkaar die 
bovendien helemaal rondlopen (afb. 5.27d). Deze zijn zeker niet het gevolg 
van het gebruik van een vuurstenen boortje. Eerder zijn ze te interpreteren 
als het gevolg van het regelmatig onderbreken van het boorproces, 
mogelijk om het boorslijpsel te verwijderen. Als dit zo is, en gedetailleerd 
experimenteel onderzoek moet hier uitsluitsel over geven, dan zou dit 
betekenen dat in ieder geval sommige perforaties zijn aangebracht met een 
massieve boor van bijvoorbeeld been of gewei. 

Gebruikssporen en wijze van gebruik van de barnstenen ornamenten
Experimenten hebben uitgewezen dat het vrij lang duurt voordat duidelijke 
sporen van gebruik ontstaan op barnstenen ornamenten.68 Op dit moment 
zijn experimenten aan de gang om door middel van een experimenteerma-
chine het langdurig dragen van ornamenten na te bootsen. De resultaten 
van deze experimenten zijn helaas nog niet beschikbaar. 

67  Verschoof 2008.
68  Verschoof 2008.
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In het geval van de hangers is de mate van slijtage van het boorgat 
een indicatie voor de gebruiksduur. Ook de aan- of afwezigheid van 
fabricagesporen op de platte vlakken kan een aanwijzing voor de duur van 
het gebruik zijn. De vier hangers zijn allemaal vrij licht gesleten. In drie van 
de vier gevallen is er nauwelijks sprake van slijtage van het boorgat en ook 
zijn er overal nog snij- en slijpsporen zichtbaar.  
Bij de knopen is, naast de mate van uitlubbering van de boorgaten, ook de 
mate van slijtage van de brug een goede indicatie voor de levensduur van 
knopen. De onderzochte knopen hebben vrijwel allemaal slijtage aan de 
buitenkant van de booraanzetten en bovenop de brug. Deze brug vertoont 
in sommige gevallen een diepe groef die geleidelijk zover uitslijt dat de 
brug uitbreekt. Dit slijtagepatroon wijst erop dat de druk van de bevesti-
gingsdraad aan de buitenzijde van de kraal heeft gezeten en op de brug. 
Dit betekent dat de knopen niet elk individueel zijn vastgezet maar in een 
sequentie waarbij de draad doorliep van de ene knoop naar de volgende. 
De knopen vertonen een grote variatie aan slijtage. In sommige gevallen 
is er niet of nauwelijks sprake van slijtage en kunnen we bijna van 
‘nieuwe’ knopen spreken. Andere knopen zijn zo sterk gesleten dat de 
brug is uitgebroken. In één geval is een dergelijke knoop een nieuw leven 
geschonken door haaks op de oude boorrichtingen een nieuwe V-vormige 
doorboring te plaatsen. 

Conclusie barnsteen
De barnstenen ornamenten uit graf 2 van de locatie Bedrijventerrein-Zuid 
vertonen verschillende levenslopen. De hangers zijn relatief licht gesleten 
maar de aanwezigheid van oude boorgaten aan de onderzijde van twee 
hangers suggereert dat ze secundair zijn bijgewerkt. De locatie van drie 
van deze hangers wijst erop dat ze samen een ketting hebben gevormd. De 
grote onregelmatig gevormde hanger is bij het linkeroor gevonden en heeft 
mogelijk als oorsieraad gediend. Dit is niet vast te stellen maar zeker is dat 
het stuk weinig slijtage vertoont. De knopen met V-vormige doorboring 
vertonen een uiteenlopende biografie. De hergebruikte knopen, zoals nr 5, 
kunnen geïnterpreteerd worden als erfstukken die een nieuw leven hebben 
gekregen. Andere knopen vertonen niet of nauwelijks slijtage. 
De slijtage geeft aan hoe de knopen zijn bevestigd. Ze moeten met een 
draad op een ondergrond zijn vastgezet waarbij men niet elke knoop 
afzonderlijk bevestigde, maar ze in sequentie aanbracht. Hoewel anders 
bevestigd dan de kralen uit het Hanzelijn-graf 1 is dus waarschijnlijk dat de 
knopen ook op een hoofdband of hoofddeksel hebben gezeten en niet in het 
haar zijn gevlochten.
De knopen met V-vormige doorboring zijn een typisch Klokbeker-
verschijnsel. Het feit dat deze ornamenten over een groot gebied 
voorkomen, leidt tot de vraag of ze in speciale werkplaatsen werden 
geproduceerd en vervolgens gedistribueerd. Er is in Hattemerbroek geen 
bewerkingsafval gevonden. Omdat goede kwaliteit barnsteen in het Noord-
Nederlands kustgebied beschikbaar is,69 is het mogelijk dat de knopen 
hier zijn geproduceerd. Het feit dat sommige knopen zijn gerepareerd en 
een tweede leven kregen, betekent dat de vaardigheden om barnsteen te 
bewerken in de buurt beschikbaar waren. 

69  Waterbolk & Waterbolk 1992.
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De persoon aan wie de ornamenten werden meegegeven was getooid met 
een hoofddeksel waarin knopen met een verschillende biografie waren 
samengebracht. Mogelijk zaten er erfstukken bij maar sommige knopen en 
hangers waren als nieuw. 

5.5.6 Pollen- en macrobotanisch onderzoek 
H. van Haaster

5.5.6.1 De grafkuil (S53.63)
Uit de grafkuil, vlak 11-12, 52 – 60 cm onder het sporenvlak 2, zijn drie 
pollenmonsters geanalyseerd (vnrs. 7847, 7850 en 7851). Het monster 7847 
kwam van voor de buik (de buikholte), de beide andere resp. van achter de 
schedel en onder de onderbenen. 
Het meest opvallende resultaat van het onderzoek aan deze monsters is het 
hoge percentage (ca. 14%) pollen van moerasspirea (Filipendula ulmaria) in 
de vondstnummers 7847 en 7850. Andere opvallende pollenvondsten zijn in 
de monsters niet gedaan.
Ook hier is er een kleine kans dat het pollen van knolspirea (Filipendula 
vulgaris) afkomstig is (zie § 5.2.6 over het pollenonderzoek van graf 1 op de 
locatie Hanzelijn). Het pollen van beide spireasoorten lijkt namelijk zeer 
veel op elkaar. Ook hier denken we echter dat we te maken hebben met 
moerasspirea (afb. 5.28).
De resultaten van het pollenonderzoek bevestigen hetgeen al op grond 
van het Hanzelijn-graf 1 is gesteld: er zijn natuurlijke standplaatsen in 
de omgeving van de vindplaats voorhanden geweest. Ook voor dit graf 
geldt dat vanwege de bloeitijd van moerasspirea in de zomermaanden 
juni-augustus, geconcludeerd kan worden dat de begraving in dit seizoen 
heeft plaatsgevonden.70

5.5.6.2 De standgreppel (S53.53)
Uit het profiel door de cirkelvormige greppel rond het graf zijn twee 
pollenmonsters onderzocht (vnrs. 7514 en 7515). De pollensamenstelling van 
deze monsters is vrijwel gelijk. In beide monsters is het boompollenpercen-
tage vrij hoog (ca. 50%). Het meeste boompollen is afkomstig van els, maar 
ook berk, hazelaar en eik zijn relatief goed vertegenwoordigd. Pollen van 
cultuurgewassen is nauwelijks aanwezig.
In de locale kruidige vegetatie speelden grassen en struikhei de belangrijkste 
rol. Het landschapsbeeld lijkt hiermee sterk op dat uit het bovenste monster 
uit de waterkuil uit de bronstijd: een halfopen landschap waarin grassen 
en struikhei de belangrijkste plantensoorten op de open delen waren. 
Twee macrobotanische monsters (vnrs. 7513 en 7520) uit respectievelijk 
een paalgat in de standgreppel en uit de standgreppel leverden slechts 
fragmenten houtskool, maar geen plantenresten op. 

70  Daarbij (maar mogelijk niet terecht) gaan we er vanuit dat men de bloemen destijds niet 
droogde om ze ook in een ander seizoen te kunnen gebruiken.



244 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

5.5.7 Datering
Een houtskoolmonster uit de grafkuil is 14C- gedateerd: 3875 ± 30 (GrA- 
41636). De uitkomst wijst op het begin van de KBC (kalibratie (2 s): 
2464-2284, 2246-2240 of 2238-2232 v.Chr.), hoewel rekening moet worden 
gehouden met het zogenoemde oud-hout effect. De constructie van het graf, 
de houding van de dode, de grafgiften alsmede het standspoor rondom de 
grafkuil wijzen alle op de klokbekerperiode. Deze datering specificeert dat 
tot de eerste helft van die periode. 

5.5.8 Conclusie en slotopmerkingen
Graf 2 te Bedrijventerrein-Zuid heeft een fraai stel barnstenen sieraden 
opgeleverd en kan op grond van deze grafgiften, de grafvorm en een 
14C-datering in de eerste helft van de KBC worden gedateerd. Over het 
geslacht van de bijgezetten persoon bestaat onduidelijkheid. Er is geen 
heuvellichaam over de bijzetting iaangetroffen en het bodemprofiel getuigt 
evenmin van de oorspronkelijke aanwezigheid van zo’n kunstmatige 
verhoging ter plaatse. De mogelijkheid bestaat dat ooit een grafheuvel 
aanwezig was, maar met de nodige terughoudendheid wordt toch 
geconcludeerd dat het om een vlakgraf gaat. Het graf was omgeven door 
een standspoor waarin palen hebben gestaan. Het graf zelf was een grafkuil 
waarvan de wanden bekleed waren met houten planken (afb. 5.29). Sporen 
van een deksel zijn niet waargenomen. Binnen deze bekisting bleek een 
persoon met een lichaamslengte van ca. 1,70-1,80 m, dus een (bijna) 
volwassen persoon, begraven te zijn met opgetrokken benen op de rechter 
zijde. Bij het hoofd werden 22 barnstenen sieraden aangetroffen, waarvan 
achttien knopen met V-vormige doorboring oorspronkelijk een muts of 
een andersoortige hoofdtooi gesierd zullen hebben. Van de overige vier 
barnstenen objecten hebben, gezien hun ligging, drie misschien deel 
uitgemaakt van een ketting, terwijl de vierde mogelijk een oorsieraad was. 
Op de al dan niet geslachtgebonden ligging in zowel EGK- als KBC-contect 
komen wij in § 5.10 terug.  

Afbeelding 5.28 
Bloemen van moerasspirea (Filipendula 
ulmaria). © Hugo Merckx.
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5.6 Locatie Bedrijventerrein-Zuid: graf 3 (spoor 65.01)
E. Drenth & L. Meurkens

5.6.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek 
Graf 3 op de locatie Bedrijventerrein-Zuid behoort tot het cluster graven 
waartoe ook de graven 1 en 2 gerekend moeten worden. Het graf ligt slecht 
5,5 m ten noordwesten van de standgreppel van het zojuist besproken graf 
2 (afb. 5.14). Reeds op het hoogste vlak was duidelijk dat grondspoor 1 in 
put 65 wel eens een grafkuil kon zijn. Dienovereenkomstig is het spoor 
opgegraven, dat wil zeggen door het vlaksgewijs te verdiepen. In totaal zijn 
zes vlakken (de vlakken 2 t/m 7) gedocumenteerd door middel van foto’s 
en tekeningen. De twee diepste vlakken zijn alleen door middel van foto’s 
vastgelegd.

5.6.2 De grafvorm
Direct bewijs voor een tumulus ter plekke werd niet gevonden Wel is een 
groot fragment van een Veluwse klokbeker uit de bovenste vulling van wat 
een EGK-graf bleek te zijn, afkomstig. Tijdens het veldwerk is geopperd 
dat dit een grafgift uit het hoofdgraf van een tumulus voor kan stellen die 
in de klokbekerperiode als tweede “heuvelperiode” over het hier besproken 
EGK-graf is aangelegd. Dit hoofdgraf zou dan bij de aanleg het primaire 
centrale graf van de eerste grafheuvel, het hier beschreven EGK-graf, 
hebben doorsneden. Het heuvellichaam is op een bepaald moment in de 
tijd geëgaliseerd en het enige dat aan een meerperioden-grafheuvel kan 
herinneren, is de klokbekerscherf in de bovenste vulling. Er zijn geen 
oversnijdingen van grafkuilen waargenomen, maar het is de vraag in 
hoeverre die nog herkenbaar zouden zijn geweest in de egale cultuurlaag. 
De aanwezigheid van het hierboven besproken graf 2 uit de KBC op ruim 5 
m afstand, pleit echter tegen de aanwezigheid van een heuvellichaam over 
het EGK-graf 3. Dit graf zal zeker bovengronds gemarkeerd zijn geweest 

Afbeelding 5.29 
Reconstructietekening van graf 2 op locatie 
Bedrijventerrein-Zuid: man of vrouw op rech-
terzijde gehurkt, met hoofddoek waarop barn-
stenen ornamenten zijn genaaid. 
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en de aanleg van het KBC-graf 2 op zo korte afstand zal geen toeval zijn 
geweest. De korte afstand pleit echter tegen de aanwezigheid van een 
heuvellichaam over zowel EGK-graf 3 als KBC-graf 2. Wel kan, althans in 
theorie, de Veluwse klokbekerscherf boven uit de grafkuil van EGK-graf 3 uit 
het centrale graf van een grafheuvel komen, die dan ook gedeeltelijk het iets 
oudere KBC-graf 2 heeft overdekt.    

5.6.3 De grafkuil
Op het machinaal aangelegde sporenvlak (vlak 2 op 0,87 m +NAP) was 
de grafkuil min of meer rond. De diameter was gemiddeld 2,75 m. De 
kuilvulling op dit niveau was lichtgrijs van kleur. De vorm van de grafkuil 
bleef tot op vlak 4 min of meer dezelfde. Wel werd op het tussenliggende 
niveau een onderscheid gemaakt tussen een lichtgrijze centrale vulling 
omzoomd door een lichtere, bruine rand. De NAP-hoogtes van de vlakken 
geven aan dat de grafkuil ten opzichte van vlak 2 0,55 m diep was. Het 
maaiveld lag op 1,52 m +NAP. De grafkuil kan maximaal 1,20 m diep zijn 
geweest. 

Afbeelding 5.30 
Bedrijventerrein-Zuid graf 3, vlakken 3, 4 en 5.
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Afbeelding 5.31 
Bedrijventerrein-Zuid graf 3, vlakken 3, 5 en 7. 
De foto’s zijn genomen vanuit het zuiden. 
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De vlakken 4 en 5 (respectievelijk 35 en 40 cm onder vlak 2) lieten duidelijke 
verschillen in de grafkuilvulling zien. Op dit niveau werden ook de eerste 
voorwerpen gevonden die tot de grafinventaris gerekend kunnen worden: 
een vuurstenen bijl (v. 7799) en twee EGK-bekers (vnrs. 7878 en 7879). 
De grafkuil mat op deze diepten ca. 2,2 m bij 1,8 m en was vrijwel  O-W 
geörienteerd (afb. 5.30). 
Sporen van een bekisting zijn niet aan het licht gekomen. Wel bevond 
zich op de bodem van de grafkuil (55 cm onder vlak 2) een wirwar aan 
smalle humeuze verkleuringen. Wellicht mag hierin een bed of frame van 
takken worden gezien, waarop de dode lag. Binnen de EGK zijn al eerder 
(mogelijke) sporen van houten frames in graven aangetroffen (alle in de 
provincie Drenthe), en wel te Anloo-Evertsbos, graf A,71 Emmen-Angelsloo, 
tumulus VIII72 en Borger-tumulus Drouwenerstraat I. Ook hier, vooral 
in het geval van Anloo-Evertsbos, graf A, kan gedacht worden aan een 
draagbaar of iets dergelijks waarop de doodskist met daarin de dode naar het 
graf gedragen werd of een speciaal voor de bijzetting vervaardigd Totenbrett 
(zie § 5.6.5).  

5.6.4 Lijksilhouetten?
Van de wirwar aan humeuze verkleuringen op vlak 6 en vooral vlak 7, is 
zojuist verondersteld dat het om een bed of frame van takken gaat op de 
bodem van de grafkuil. Een andere mogelijkheid is dat zij (ten dele) de 
sporen van menselijke resten zijn, die gezien de aantallen verkleuringen 
zelfs verscheidene individuen zouden kunnen representeren. Zo’n 
interpretatie wordt tot op zekere hoogte gesteund door de ruime afmetingen 
van de grafkuil. Daar staat echter tegenover dat uit de wirwar aan 
verkleuringen geen duidelijk lijksilhouet, zeker niet in anatomisch verband, 
te herleiden valt (afb. 5.31, vlak 7).

5.6.5 De grafinventaris
De vondsten uit de grafkuil zijn deels te beschouwen als intentionele 
grafgiften en deels als artefacten die bij toeval in het grondspoor belandden. 
Tot de laatste categorie rekenen wij een scherf (v. 7838) en twee kleine 
vuurstenen kernen (v. 7839). Zij komen alle uit de bovenste vulling van de 
grafkuil. Dit deel van de kuil heeft, zoals vermeld, bovendien een stuk van 
een Veluwse klokbeker opgeleverd. 
De eigenlijke grafinventaris werd aangetroffen op de vlakken 4 en 5. De 
artefacten bevonden zich aan de randen van de grafkuil. Twee EGK-bekers 
werden respectievelijk aan de noordzijde (v. 7878) en de westzijde (v. 7879) 
van het graf ontdekt. Beide werden min of meer liggend aangetroffen. Aan 
de oostzijde van de grafkuil lagen een vuurstenen bijl (v. 7799), een pseudo-
Grand-Pressigny-dolk (verder pseudo-GP-dolk; v. 7830) en een set van vier 
vuurstenen afslagen, waaronder één met (mogelijk) retouche (vnrs.7831, 
7832, 7833 en 7834). Verspreid over de grafkuil werden voorts op de vlakken 
5 en 6 twee afslagen en een kling (vnrs. 7835, 7836 en 7837) ontdekt. Indien 
een interpretatie als dubbelgraf juist is, rijst de vraag of de grafgiften aan 
twee personen toebehoren. 
Ontegenzeggelijke dubbelgraven en meervoudige bijzettingen van de 
EGK zijn in Nederland tot op heden onbekend. Dit wil niet zeggen dat 

71  Jager 1985, 215, 219, fig. 22; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 80.
72  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 76.
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deze er niet geweest zijn. Grafheuvel 7 te Hasbergen nabij Osnabrück 
geeft aan dat ook voor Nederland rekening gehouden moet worden met 
dubbelgraven.73 Op een houten Totenbrett van ca. 2,95 m x 1,55 m waren 
twee doden in hurkligging bijgezet, elk uitgerust met een vuurstenen 
dolk, waarvan in elk geval één van Franse tertiaire vuursteen, die daarmee 
als een Grand-Pressigny-dolk moet worden beschouwd. De dode met 
deze dolk was verder uitgerust met twee All-Over-Ornamented-bekers en 
een vuurstenen bijltje, terwijl op zijn borst dertien aan beide uiteinden 
doorboorde lamellen van evertanden lagen. De grafinventaris van de andere 
persoon bestond naast een vuurstenen dolk uit een EGK-beker van het type 
1d, een vuurstenen en tevens een groenstenen bijltje. Als tegenhanger voor 
graf 3 te Bedrijventerrein-Zuid willen wij daarnaast wijzen op een graf te 
Wildeshausen (bij Oldenburg). Dit was uitgerust met twee zigzagbekers, 
een pseudo-GP-dolk, een stenen hamerbijl, twee vuurstenen bijlen, een 
ongeretoucheerde vuurstenen kling en andere vuurstenen artefacten.74 
Skeletmateriaal of lijksilhouetten zijn niet aangetroffen, maar gezien de 
afmetingen van het graf (ca. 4 x 2,2 m) moet serieus rekening worden 
gehouden met een dubbelgraf of een meervoudige bijzetting. Hetzelfde 
geldt, gezien de afmetingen van de grafkuil (ca. 3,4 x 1,9/1,5 m), voor 
een graf te Ommen-Stegerense Veld, waaruit twee pseudo-GP-dolken te 
voorschijn gekomen zijn (tabel 5.7). 

5.6.5.1 Het Klokbekeraardewerk
Van de boven in de grafkuil gevonden versierde klokbeker resteert het 
profiel tot onder de grootste diameter van de buik (afb. 5.32). Daaruit 
blijkt dat de beker een hals heeft die duidelijk is afgezet ten opzichte van 
de schouder. De enigszins convexe hals stond oorspronkelijk licht naar 
buiten. Ondanks sterke verwering is te herkennen dat de rand afgerond 
is. Het grootste deel van de versiering is aangebracht met een getande 
spatel. De decoratie is een samenspel van horizontale lijnen, zigzag-lijnen, 
staande en hangende driehoeken en horizontale rijen verticale indrukken. 

73  Friederichs 2004; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 36 en 77, met verdere verwijzingen.
74  Pätzold 1954, 3-13.

Afbeelding 5.32 
Klokbekerscherven (schaal 1: 2) uit 
bovenste vulling van graf 3 op de locatie 
Bedrijventerrein-Zuid.



250 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

De gemiddelde wanddikte van de pot bedraagt 0,5 cm en de verschraling 
bestaat uit kwartsgruis (grootste partikel 3 mm). Het binnenoppervlak 
is deels verweerd en deels glad, terwijl ook de onversierde delen van de 
buitenzijde geglad zijn. 
Typologisch behoort de beker tot het Veluwse type. Convexe halzen 
zijn eerder gevonden bij dit type bekers, onder andere te Voorthuizen.75 
Parallellen voor de versieringsmotieven zijn eveneens ruim voorhanden op 
andere klokbekers van het Veluwe type.76 

5.6.5.2 EGK-beker 1 (v. 7878)
Het betreft een complete EGK-beker met op hals en schouder gladde-
spatelindrukken, deels in visgraatmotief (bovendeel van versiering)(afb. 
5.33). De beker heeft een asymmetrische vorm. De afgevlakte, naar buiten 
staande rand is gekerfd. De beker heeft een standvoet, een vlakke bodem 
en is in zijaanzicht asymmetrisch. Typologisch betreft het een hybride; de 
beker combineert elementen van het type 1d (visgraatmotief) met die van 
het type 1e met horizontale rijen, iets schuin gestelde indrukken. De kleur 
op dwarsdoorsnede kon ten gevolge van de restauratie niet goed vastgesteld 
worden. Waarschijnlijk is die ORR, ofwel van buiten naar binnen licht-don-
ker-donker. Hetzelfde geldt voor de verschraling (wsch. zand). Buiten- en 
binnenzijde zijn overwegend oneffen en ruw, mogelijk (deels) als gevolg van 
verwering. Vaag zijn aan oppervlak van de buitenkant van onderste helf van 
de beker diagonale schraapsporen waar te nemen. 

75  Van der Waals & Glasbergen 1955, pl. XIV.
76  Van der Beek 2004; Drenth & Hogestijn 2007; Lanting 2007/2008; Van der Leeuw 1976; Van 

Sprang 1993.

Afbeelding 5.33 
EGK-beker 1 gevonden aan de 
noordzijde van graf 3, vlak 4, op de 
locatie Bedrijventerrein-Zuid. Schaal 
getekende profiel 1:2. 
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5.6.5.3 EGK-beker 2 (v.7879)
Deze volledige EGK-beker heeft een licht asymmetrische vorm. Op de 
hals en de schouder bevinden zich regelmatig alternerende, horizontaal 
omlopende groeflijnen en zigzag-lijnen (de toppen deels afgerond), waarbij 
waarschijnlijk gebruik is gemaakt van een drietandige spatel (afb. 5.34). 
De rand staat naar buiten, is deels verdikt en min of meer afgevlakt. De 
bodem is vlak en er is geen duidelijke standvoet aanwezig. De buiten- en 
binnenzijde zijn overwegend oneffen en ruw, vermoedelijk ten gevolge van 
verwering, aangezien sommige delen glad zijn. Op dwarsdoorsnede is de 
kleur van buiten naar binnen licht, donker, licht. Omdat de beker pas na 
de restauratie kon worden bestudeerd, was de verschraling moeilijk vast te 
stellen. Vermoedelijk betreft het zand. In de typologie van Van der Waals 
& Glasbergen vertegenwoordigt de pot een EGK-beker van het type zigzag 
(ZZ).77 

5.6.5.4 Vuursteen 
A.L. van Gijn

Graf 3 leverde een fraaie vuurstenen bijl met rechthoekige doorsnede op 
(afb. 5.35). De bijl meet 13,3 x 6,2 x 3,8 cm en is grotendeels geslepen. Dit 
is waarschijnlijk gedaan met behulp van een zacht materiaal, mogelijk 
een stuk leer met fijn zand en water waarmee het oppervlak als het ware 
werd gepolijst. Dit is af te leiden uit het feit dat ook de diepere afslagnega-
tieven op het bijloppervlak sporen van polijsting vertonen. Een dergelijke 
wijze van slijpen is kenmerkend voor de EGK-bijlen en is duidelijk te 

77  Van der Waals & Glasbergen 1955.

Afbeelding 5.34 
EGK-beker 2 gevonden aan de westzi-
jde van graf 3, vlak 4, op de locatie 
Bedrijventerrein-Zuid. Schaal getekende 
profiel 1:2.
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onderscheiden van de manier waarop de TRB-bijlen werden geslepen, 
namelijk op een slijpsteen.78 De bijl is gezien de gebruiksretouche langs de 
werkrand, intensief gebruikt. Op deze gebruiksretouche is licht ontwikkelde 
gebruiksglans zichtbaar met een duidelijke transversale richting. De 
gebruiksretouche en de transversale richting van de gebruiksglans duiden 
erop dat de bijl waarschijnlijk voor het kappen van hout is gebruikt. Het 
werktuig is bijgeslepen waardoor de gebruiksretouche weliswaar nog 
zichtbaar is, maar de ribben helemaal zijn afgerond. Het opmerkelijke 
is dat de werkrand door dit bijslijpen niet is aangescherpt, zoals te 
verwachten indien het puur functioneeel zou zijn, maar juist heel erg 
bot is gebleven. Het feit dat de bijl wel een nieuw aanzicht werd gegeven 
maar niet functioneel werd vernieuwd is opmerkelijk en wijst op een 
bijzondere biografie die overeenkomsten vertoont met die van de TRB-bijlen 
uit de hunebedden. Ook hier ging het om zwaar gebruikte, en vaak 
uitgeputte, exemplaren die werden bijgeslepen alvorens ze in de grafkelder 
werden bijgezet.79 Sporen van oker, zoals bij de TRB-exemplaren uit de 
hunebedden, zijn op deze bijl niet waargenomen. 

Behalve de bijl is ook een geretoucheerde kling van een niet nader te 
determineren fijnkorrelige grijze vuursteen gevonden (afb. 5.36; v. 7830). 
Het werktuig is geretoucheerd tot een puntig voorwerp en vormt een 
voorbeeld van wat doorgaans als ‘pseudo-Grand Pressigny dolk’ wordt 
geclassificeerd. Gebruikssporenanalyse van dit voorwerp was niet mogelijk 
door de sterk ontwikkelde post-depositionele oppervlakteveranderingen. 
Van de overige vuurstenen artefacten bleken er vier sporen van gebruik te 
vertonen. Een puntig afslagje (v. 7832) was gebruikt als boortje op onbekend 
materiaal. Een ongeretoucheerde afslag en een afslag met retouche 
vertoonden sporen van het schrapen van onbekend materiaal, mogelijk 
plantaardig. Ten slotte is v. 7837, een ongeretoucheerde kling, mogelijk 
gebruikt. De overige vuurstenen artefacten waren ofwel niet interpreteer-
baar, ofwel vertoonden zij geen sporen van gebruik.  

78  Van Gijn 2010.
79  Van Gijn 2010; Wentink 2008; Wentink & Van Gijn 2008.

Afbeelding 5.35 
Vuurstenen bijl gevonden aan de oostzijde van 
graf 3, vlak 4, op de locatie Bedrijventerrein-
Zuid. Schaal 1:2.
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5.6.6 Pollenonderzoek
H. van Haaster 

Uit de inhoud van de beker 1 is een pollenmonster genomen (v. 7878).80 Uit 
de inhoud van de beker 2 is eveneens een pollenmonster onderzocht, uit de 
onderste helft van de inhoud (v. 7879).
In beide monsters is het aandeel van boompollen relatief laag (tussen 38 en 
25%). Het monster v.7878 uit beker 1 is qua samenstelling goed vergelijkbaar 
met het monster v.7879 uit beker 2. Beide monsters bevatten veel pollen 
van graan, struikhei (resp. 5% en 24,5%) en grassen).Dit duidt op extensieve 
veehouderij en het verbouwen van graan in de omgeving.
Over het voorkomen van het pollen van rogge (Secale cereale) is in § 5.2.6 reeds 
betwijfeld of het afkomstig is van gecultiveerde rogge. De twee pollenkorrels 
van rogge die in vondstnummer 7879 zijn gevonden, zijn waarschijnlijk ook 
afkomstig van rogge die als akkeronkruid tussen de gerst en/of tarwe op de 
neolithische akkers groeide.81

5.6.7 Datering 
Op de datering van pseudo-GP-dolken is een van de auteurs elders reeds 
uitvoerig ingegaan.82 De toen getrokken conclusie dat deze artefacten uit 
de late EGK dateren (fase 4 met mogelijk een eerste optreden in fase 3) 
wordt onderschreven door graf 3, waar de dolk geassocieerd is met een 
zigzag-beker. Dit type beker is kenmerkend voor de laatste fase van de EGK.83 
De datering van de tweede beker uit dit graf sluit hierop naadloos aan. Dit 
object is hybride, aangezien het elementen van EGK-bekers van het type 1d 
(visgraatmotief) combineert met kenmerken van één van de subtypen van 
het type 1e (i.e. met horizontale rijen schuin gestelde indrukken), die ook 
in de laatste fase van de EGK optreden. De gekerfde rand van de bewuste 

80  De pollenmonsters 7878 en 7879 hebben een andere lettercombinatie als toevoeging, maar  
hetzelfde vondstnummer als de beker zelf.

81  Misschien subrecente vervuiling door bioturbatie?
82  Drenth 1990; zie ook Drenth 1992, 211-212.
83  Drenth 2005, 346; Drenth & Lanting 1991, 43; Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 35.

Afbeelding 5.36 
Pseudo-Grand-Pressigny-dolk aan de 
oostzijde van graf 3 (vlak 4), op de locatie 
Bedrijventerrein-Zuid. Schaal 1:1.
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beker wijst eveneens in de richting van de late EGK, want volgens Drenth & 
Lanting dateert dit verschijnsel uit fase 4, hoewel de eerste bekers met een 
gekerfde rand mogelijk in de voorafgaande fase verschenen.84 Het voorkomen 
van twee bekers in een graf, tot slot, is een laat fenomeen: in elk geval in 
fase 4 en vermoedelijk reeds tijdens fase 3. De absolute datering van graf 3 
zal dus te oordelen naar de typologische samenstelling van de grafinventaris 
tussen 2550 en 2400 v.Chr. liggen. Een 14C-datering aan houtskool uit de 
grafkuil, 4075 ± 30 (GrA-41646), valt grotendeels iets vroeger uit, maar sluit 
deze datering ook niet uit, want kalibratie (2 s) mondt uit in de volgende 
mogelijkheden: 2851-2811, 2743-2725, 2694-2682, 2679-2563 of 2532-2493 
v.Chr.

5.6.8 Conclusie en slotopmerkingen
De aanwezigheid van een deel van een Veluwse klokbeker boven in de 
grafkuil kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een grafheuvel in 
ieder geval in de klokbekerperiode. De aanwezigheid van het klokbekergraf 
2 met standspoor op ca. 5 m, waar niets wijst op een oudere grafheuvel 
over graf 3, pleit daar echter tegen, want de diameter van EGK heuvels is 
doorgaans groter dan 4 à 5 m. Indien we een grafheuvel veronderstellen 
moet die wel bijna zijn aangelegd over de vlakgraven 2 (KBC) en 3 (EGK). 
Na alle argumenten voor en tegen een vlakgraf of een grafheuvel tegen 
elkaar afgewogen te hebben, komen wij tot de conclusie dat de kans op een 
vlakgraf groter is, hetgeen een grafheuvel echter niet per definitie uitsluit. 
Raadselachtig zijn de verkleuringen op de bodem van graf 3. Relicten van 
takken waarop de dode of doden zijn neergelegd of menselijke resten, maar 
dan niet in anatomisch verband? Meer zekerheid is er over de datering van 
het graf, daarbij even de fragmentarische Veluwse klokbeker (ca. 2400-1900 
v.Chr.) boven uit het grondspoor buiten beschouwing latend. De grafgiften, 
te weten: twee bekers met respectievelijk zigzagversiering en (halve) visgraat-
versiering, een vuurstenen bijl en een pseudo-GP-dolk, wijzen het graf aan 
de late EGK, ofwel fase 4 (ca. 2550-2400 v.Chr.) toe. Gelet op de breedte van 
de grafkuil, ca. 1,8 m, is het mogelijk dat de grafinventaris de uitrusting van 
twee of meer personen omvat. Onderzoek naar graven met pseudo-GP-dolken  
leert dat dit soort artefacten vermoedelijk voorbehouden was aan volwassenen 
en eventueel adolescenten. Wij nemen aan dat graf 3 geen uitzondering 
op die regel was. Of pseudo-GP-dolken in grafcontext geslachtsgebonden 
waren, is niet bekend. Wel is aannemelijk dat dergelijke dolken over het 
algemeen in Nederlandse vlakgraven en grafheuvels een lagere sociale status 
symboliseerden dan hun voorbeelden, de gelijktijdige en grofweg in dezelfde 
regio voorkomende dolken uit Franse vuursteen.85 De laatste artefacten, 
doorgaans aangeduid als Grand-Pressigny-dolken (kortweg GP-dolken), 
zijn meestal in de grotere EGK-grafheuvels gevonden, terwijl de pseudo-
GP-dolken uit kleinere grafheuvels en vlakgraven stammen. Bovendien 
is, algemeen gesteld, de grafinventaris bij graven met GP-dolken rijker en 
gevarieerder. Ook wat het type graf betreft, zijn er duidelijk verschillen tussen 
beide groepen. In tegenstelling tot de pseudo-GP-dolken is een associatie van 
GP-dolken met bodemgraven gebruikelijk, dat wil zeggen bijzettingen op het 
maaiveld die overdekt werden met een heuvel. Binnen de EGK bestaat een 
duidelijke correlatie tussen de grootste grafheuvels en deze bodemgraven. 
Graf 3 spreekt deze hypothese over GP- en pseudo-GP-dolken niet tegen 
wanneer men dit graf met de reeds bekende exemplaren vergelijkt (tabel 5.7).

84  Drenth & Lanting 1991, 44-45; vgl. Lanting & Van der Waals 1976, 6.
85  Drenth 1990; 1992, 211-212.
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Naam Grafvorm Grafkuil/ bodem-
graf

Omschrijving 
pseudo-GP-dolk
 

Geassocieerde grafgiften Opmerkingen Referenties

Bennekom-landgoed 
Oostereng, tumulus 4

Grafheuvel Grafkuil
(ca. 1,7 x 1,3 m x ?)

Compleet, met punt EGK-beker type 1b (groef-
lijnen en visgraat) en Fels-
Rechteckbeil

Bursch 1933, 13-14 en pl. 
I: nr. 5 en VI: nrs. 1 en 11; 
Van Meer 1985, 7-11

Eext-Bergakkers, 
tumulus II

Vlakgraf onder 
jongere tumulus

Grafkuil
(ca. 2,45 x 1,2 x 
0,6/0,7 m)

Incompleet (distale 
uiteinde ontbreekt)

EGK-beker type 1b (uit-
sluitend groeflijnen) en 
vuurstenen afslag

Houtskool van doodkist 
14C-gedateerd: 3945 ± 
40 BP (GrN-6349)

Drenth 1992, 208: noot 4; 
Furholt 2003, 224 en pl. 
198; Jager 1985, 235-237; 
Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 75 

Emmen-Angelslo Vlakgraf Grafkuil
(ca. 2/2,5 x 
0,85/1,2 x 1,15/1,2 
m)

Compleet; enigszins 
gepunt, deel dor-
sale zijde gepolijst

EGK-beker type 1d en 
vuurstenen schrabber

Kroniek van opgravingen 
en vondsten in Drenthe 
in 1961, Nieuwe Drentse 
Volksalmanak 81, 251-252 
(75-76)

Emmen-
Emmerdennen, 
tumulus VII

Grafheuvel Grafkuil
(ca. 2,25 x 1,5 
m x ?)

Compleet, min of 
meer gepunt

Zigzag-beker (denne-
boommotief ) 

Bursch 1936, 61-65; Van 
Meer 1985, 11-15

Ermelo-Ermelose 
Heide, tumulus II

Grafheuvel Grafkuil
(ca. 2,15/2,3 x 
1,15/1,55 x 0,7 m)

Complete pseudo-
GP-dolk, zonder 
echte punt

Twee EGK-bekers, beide 
type 1d

Modderman 1954, 22-24, 
pl. I-1, IV-1,2, V-1, 2, VIII-2 
en XXXIII

Fochteloo-“de 100 
bunder”*

? ? Compleet, geen 
punt

EGK-beker type 1b (groef-
lijnen en visgraat) en Fels-
Rechteckbeil

Vondsten , vml. tezamen 
grafinventaris, gedaan 
tijdens ontginning in 
1933 van hoge NW-ZO 
gerichte zandrug ten 
Z van de Appelschase 
Venen (Fochtelooërveen)

Popping 1935, speciaal 31 
en fig. 6

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein
Hattemerbroek -Zuid, 
graf 3

? Grafkuil
(ca. 2,75/2,2 m 
x 2,75/1,8 m x 
0,55 m)

Compleet, met punt Flint-Rechteckbeil en twee 
EGK-bekers (typen zigzag 
en 1d/1e), vier vuurste-
nen afslagen (eenmaal 
mogelijk geretoucheerd) 
en wellicht nog twee dito 
afslagen en een schrabber

Deze bijdrage

Havelte-
Koningskamp, graf II

Vlakgraf Grafkuil (ca. 2 x 
*0,7 x 0,95 (?) m

Compleet, zonder 
punt

Flint-Rechteckbeil en Fels-
Rechteckbeil

Vondsten uit de omge-
ving van grafkuil, vml. 
oorspronkelijk de grafgif-
ten waarvan de positie 
verstoord was door 
esgreppels 

Kooi 1971/72, 7 (135) en 
fig. 5

Hijkerveld, grafheu-
vel 22

Vlakgraf onder 
jongere tumulus

Grafkuil (ca. 2,65 x 
1,1 x 0,65/0,75 m)

Compleet, met punt Fels-Rechteckbeil ---

Lage Vuursche-
landgoed Groot-
Drakenstein, tumu-
lus I

Grafheuvel Grafkuil
(ca. 2,35 x 1,3 x 
0,7 m)

Compleet, met punt Fels-Rechteckbeil Grafkuil omgeven door 
standspoor 

Drenth 1992, 211: noot 
11; Van Giffen 1930, deel 
1, 60-61, deel 2, fig. 49; 

Lage Vuursche-
landgoed Groot-
Drakenstein, tumulus 
II

Grafheuvel Grafkuil
(ca. 2 x 1,25 x 
0,5/0,6 m)

Compleet, met punt Stenen hamerbijl type R/S Drenth 1992, 211: noot 
11; Van Giffen 1930, deel I, 
61-62, deel 2 fig. 46 en 50; 

Niersen, tumulus D4 Grafheuvel Grafkuil (ca. 2,1 x 1 
x 0,75 m)

Compleet, met punt EGK-beker type 1f Holwerda 1908, speciaal 
10-17, pl. IV-VII

Ommen-Stegerense 
Veld

Grafheuvel Grafkuil (bijen-
korfgraf; ca. 3,4 x 
1,9/1,5 x ?m)

Twee exemplaren, 
beide met punt, 
waarvan de ene 
gebroken aan het 
proximale uiteinde, 
de andere met ten 
dele geslepen rug

--- Bursch 1933, 12-13, pl. VI: 
nrs. 6-7 

Renkum-landgoed 
Kwadenoord, tumu-
lus R*

Grafheuvel Grafkuil (ca. ? x ? x 
0,2-0,3 m)

? EGK-beker met visgraat 
en zigzagversiering (type 
1d/ZZ)

Het object ontbreekt/
valt niet met zekerheid 
te identificeren

Lanting & Van der Waals 
1972; Van Meer 1985, 
15-19

Sleen-Kruidhaarsveld* Vml. vlakgraf ? Compleet, met punt EGK-beker, type 1e (groef-
lijnen en halve visgraten), 
Fels-Rechteckbeil en twee 
vuurstenen afslagen, 
waarvan één geretou-
cheerd

Gevonden tijdens heide-
ontginning

Van Giffen 1937, speciaal 
75-76 en afb. 6

Tabel 5.7 
Vlakgraven en grafheuvels van de EGK met pseudo-GP-dolken uit Nederland. De met een asterisk gemarkeerde vindplaatsen zijn niet bij profes-
sionele opgravingen aan het licht gekomen. (Postscript: In 1925 en 1926 is tumulus B te Zuidwolde-Kerkenbos onderzocht, waarbij een grafkuil met 
pseudo-GP-dolk is ontdekt. Nadere beschrijving in Lanting 2007/2008, 67-68, fig. 17. Deze vondst kon niet meer in de tabel worden opgenomen.)
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5.7 Locatie Bedrijventerrein-Zuid: graf 4 (spoor 63.105)
E. Drenth & L. Meurkens

5.7.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
In eerste instantie is dit spoor in put 63 geïnterpreteerd als “gewone kuil” 
(afb. 5.1 en afb. 5.14). Toen bij het couperen de rand van een versierde 
klokbeker geraakt werd, tezamen met verbrande botfragmenten, werd zowel 
de interpretatie als de opgravingsmethodiek bijgesteld. De strook met een 
straal van 10 m rondom het spoor werd nogmaals opgeschaafd op zoek 
naar (resten van) een grafheuvel en een (stand)greppel. Daarna is het vlak 
laagsgewijs verdiept.

5.7.2 De grafvorm
Ondanks de gerichte speurtocht naar een grafheuvel en een (stand)greppel 
zijn van beide geen sporen ontdekt. Wij nemen derhalve met de nodige 
voorzichtigheid aan dat graf 4 een vlakgraf was.

5.7.3 De grafkuil
In het machinaal aangelegde sporenvlak (vlak 2) tekende het graf zich als 
een min of meer cirkelvormig, licht grijsbruin gevlekte kuil. Het grondspoor 
had op dit niveau (1,05 m + NAP) als afmetingen 1,6 bij 1,4 m. Tijdens het 
verdiepen bleek op ongeveer 10-15 cm onder vlak 2 dat de kuil feitelijk twee 
verschillende vullingen kende: een buitenste, lichtbruine vulling waarvan 
de contouren min of meer overeenkwamen met die van het grondspoor 
op vlak 2, met daarbinnen een langwerpige rechthoekige (ca. 1,1 bij 0,35 
m), NW-ZO gerichte donkerbruingrijze verkleuring. Dit deel van de kuil 
werd begrensd door een humeuze band die vooral aan de lange NO-wand 
duidelijk aanwezig was. Ook de bodem werd duidelijk gemarkeerd door 
een humeuze vulling. Aan de korte zijden was de humeuze band minder 
uitgesproken aanwezig. De lange zijde in het ZW was door de aanvankelijk 
gezette coupe reeds verdwenen.
Aangezien geen coupe gezet is over de tweede, centrale vulling, kan 
de diepte van de grafkuil slechts bij benadering gegeven worden. De 
vastgestelde diepte is ca. 25 cm onder vlak 2. (De maaiveldhoogte was 1,68 
m +NAP, zodat de grafkuil maximaal 88 cm diep kan zijn geweest.) In de 
binnenste vulling bevond zich een klokbeker met direct daaromheen enige 
fragmenten verbrand bot (afb. 5.37). 

Afb. 5.37 
Graf 4 op de locatie Bedrijventerrein-
Zuid met beker en crematieresten.
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5.7.4 Determinatie crematieresten
De verbrande menselijke botresten (v. 7829) uit dit graf waren dusdanig 
gefragmenteerd dat determinatie ervan niet meer mogelijk was. In totaal 
was nog slechts 0.9 gram aanwezig.

5.7.5 Grafinventaris
De binnenste vulling van de grafkuil is geheel gezeefd. De enige vondst, 
behalve de crematieresten, bestaat uit een versierde klokbeker, die iets uit 
het centrum van de binnenste grafkuilvulling min of meer rechtop staande 
werd aangetroffen. 

5.7.5.1 Aardewerk
De complete, iets assymmetrische klokbeker heeft een enigszins geknikt 
profiel, een cilindrische hals die licht afgezet is ten opzichte van de 
schouder, een holle bodem en geen standvoet (afb. 5.38). De rand is vlak. 
De met een botje of iets dergelijks alsmede een gladde spatel uitgevoerde 
decoratie beslaat zo goed als het gehele buitenoppervlak. Mede doordat de 
decoratie op de hals, ter hoogte van de grootste buikomvang en op de voet 
zo diep is ingedrukt, kent het profiel hier een duidelijk, regelmatig golvend 
verloop. De versieringsopbouw wordt gekenmerkt door een regelmatige 
afwisseling van horizontale lijnen, zigzaggen en metopen. De laatste 
bevinden zich zowel op de schouder als het benedendeel van de pot. Op 
de buitenzijde van de bodem zijn langs de rand twee concentrische lijnen 
aanwezig, die elk opgebouwd zijn uit schuin geplaatste indrukken. 

Afbeelding 5.38 
Klokbeker uit crematiegraf 4 op 
de locatie Bedrijventerrein-Zuid. 
Schaal getekende profiel 1:2.
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De buiten- en binnenzijde van de beker zijn licht van kleur, de kern donker. 
Als verschraling van de klei is steengruis (grootste partikel 1 mm) gebruikt. 
De buitenkant is, voor zover niet versierd, glad tot gepolijst, de binnenzijde 
glad.
Zowel de vorm als de decoratie, vooral de metopenversiering, maakt 
duidelijk dat de pot een klokbeker van het Veluwe-type is. Naar de criteria 
van Lanting betreft het het type 2If.86 

5.7.5.2 Pollenonderzoek
In het pollenmonster v. 7845 uit de onderste helft van de bekerinhoud zijn 
zeer veel sporen van het niervaren-type (Dryopteris-type) aanwezig (33%). 
Deze sporen kunnen afkomstig zijn moerasvarens (Thelypteris palustris) 
of niervarens (Dryopteris spp). Het hoge aandeel van varensporen kan 
betekenen dat varens een rol hebben gespeeld bij het begravingsritueel. 

5.7.5.3 Datering
De crematieresten in dit graf zijn vergezeld van een klokbeker van het 
Veluwe-type 2lf. Dit klokbekertype lijkt binnen de KBC gedurende de hele 
periode voor te komen en is dus niet behulpzaam is bij het dateren van 
het graf. Omdat wellicht de 14C-dateringen aan KBC-crematieresten van 
elders in Nederland een chronologische indicatie kunnen geven, is een 
overzicht van dit soort dateringen samengesteld (tabel 5.8). De dateringen 
verspreiden zich over de gehele KBC, maar wat opvalt is dat de meeste 
dateringen (N = 8 van de in totaal 12) geheel of zo goed als in de eerste 
helft van de KBC-periode vallen. Dit wijst er op dat crematie als vorm van 
lijkbehandeling in de tweede helft van deze cultuur sterk aan populariteit 
inboette.

Vindplaats 14C-datering + Lab.nr. Kalibratie (2 s)

Beuningen-Hogewald 3765 ± 35 BP (GrA-14080) 2288-2125 of 2088-2043 v.Chr.

Dalen-Eldijk 3910 ± 50 BP (GrA-13617) 2563-2532, 2493-2276, 2250-2227 of 2220-2208 v.Chr.

Eext-de Ketenberg 3690 ± 40 BP (GrA-14564) 2196-2164, 2149-1972 of 1969-1963 v.Chr.

Emmen-Angelslo 3940 ± 50 BP (GrA-13614) 2571-2510 of 2503-2290 v.Chr.

Exloo, hunebed D30 3695 ± 35 BP (GrA-28350) 2196-2163, 2150-2011, 1998-1977 v.Chr.

Hattemerbroek, Bedrijventerrein Hattemerbroek-Zuid, graf 5 3670 ± 30 BP ( GrA-41627)  2135-1973 of 1967-1964 v.Chr.

Hoog Buurlo 3830 ± 35 BP (GrN-14067) 2456-2416, 2406-2373, 2367-2353, 2350-2196 of 2164-2149 v.Chr.

Meerlo-Postbaan 3840 ± 35 BP (GrA-14066) 2457-2415 of 2408-2200 v.Chr.

Nijmegen-het Rooie Dorp 3850 ± 40 BP (GrA-14840) 2459-2263 of 2260-2203 v.Chr.

Rolde-Volmachtenlaan, graf A 3880 ± 50 BP (GrA-13602) 2471-2263 of 2260-2203 v.Chr.

Rolde-Volmachtenlaan, graf B 3840 ± 50 BP (GrA-11264) 2463-2195 of 2168-2145 v.Chr.

Zutphen-Looërenk 3940 ± 45 BP (GrA-23570) 2567-2515 of 2498-2296 v.Chr.

Deze vermoedelijke onwikkeling binnen de KBC betekent niet automatisch 
dat graf 4 tot de eerste helft van deze cultuur behoort. Het tweede 
crematiegraf dat te Bedrijventerrein-Zuid aan het licht kwam, het hierna 
beschreven graf 5, stamt immers volgens een 14C-datering uit de tweede 
helft van de KBC. Ook de metopenversiering op de klokbeker uit graf 
4 kan op een late datering duiden, tenminste als wij de chronologische 
ideeën van Lanting volgen.87 Volgens hem komt metopenversiering op 
2Id- en 2Ie-bekers respectievelijk niet en weinig voor. Op hoofdlijnen 
heeft hij gelijk, maar wij kennen wel uit Wijchen een beker met metopen-

86  Lanting 2007/2008, 49.
87  Lanting 2007/2008, 5.

Tabel 5.8 
14C-dateringen aan verbrand bot uit KBC-
crematiegraven in Nederland. Data naar 
Fermin in Bouwmeester et al. 2008, 76; 
Lanting 2007/2008; Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, aangevuld met het huidige 
onderzoek.



laat-neolIthIsche graven    259

versiering88 die volgens de eerder genoemde criteria van Lanting als een 
2Id-beker geclassificeerd moet worden. Derhalve willen wij de mogelijkheid 
openhouden dat metopenversiering niet uitsluitend relatief laat binnen de 
KBC optreedt. Daarmee achten we een datering in de eerste helft van de 
klokbekerperiode iets groter dan in de tweede helft.

5.8 Locatie Bedrijventerrein-Zuid: graf 5 (S16.5)
T. Hamburg

5.8.1 Gehanteerde opgravingsmethodiek
Dit graf is in put 16, in het noordwestelijke deel van het onderzoeksge-
bied, aangetroffen tijdens het machinaal schavend verdiepen (afb. 5.1 en 
afb. 5.14). Het betreft een bijgiftloos crematiegraf bestaand uit een kleine 
“bol” verbrand bot met een totaal gewicht van 7,9 gram.  Het sporenvlak 
lag op 0,40 m +NAP. De resten zijn aangetroffen in de donker gekleurde 
B-horizont waarin de grafkuil niet meer zichtbaar was. Aangezien het 
maaiveld op 1,24 m +NAP lag, is de maximale diepte van de grafkuil rond 
84 cm geweest. 

5.8.2 Determinatie crematieresten (v. 4011)
De determinatie van deze resten is uitgevoerd door fysisch antropoloog dr. 
M.L.P. Hoogland (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden). Hieruit 
is gebleken dat er fragmenten van het hoofd, de romp en de ledematen 
tussen het verbrande bot zaten, waaruit geconcludeerd kan worden dat het 
een compleet skelet betreft (zie tabel 5.9). Op basis van de helder witte kleur 
van het bot kan gesteld worden dat het lichaam bij een hoge temperatuur 
volledig is gecremeerd. De determinatie heeft uitgewezen dat het een baby 
betreft van circa 6 maanden (± 3 maanden). 

Gram Skelet onderdeel 

0,9 glazuurkapje incisieve (snijtand)

1,2 viscero-cranium (aangezichtsbot)

3,6 neuro-cranium (schedeldak)

0,4 axiaal-skelet (borstkas, wervelkolom of borstbeen)

1,2 diafyse (pijpbeen)

0,1 epifyse (phalange)

0,5 Rest

5.8.3 Botanie
In het botanische monster uit dit crematiegraf (v. 4010) is verkoold zaad 
van zwaluwtong aangetroffen. Zwaluwtong was in de prehistorie een lastig 
akkeronkruid omdat het in de graanhalmen klom en daardoor het oogsten 
lastig maakte.

5.8.4 Datering
De crematie heeft een AMS-datering opgeleverd van 3670 ± 30 BP 
(GrA-41627). Kalibratie (2 s) laat zien dat het graf  in de periode 2135-1973 
v.Chr. of 1967-1964 v.Chr. geplaatst moet worden, en daarmee in de tweede 
helft van de KBC. 

88  Van der Leeuw 1976, pl. 52.

Tabel 5.9 
Gecremeerde resten uit graf 5 op locatie 
Bedrijventerrein-Zuid.
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5.8.5 Conclusie en slotopmerkingen
De crematiegraven 4 en 5 van de locatie Bedrijventerrein-Zuid vormen geen 
uitzondering binnen de KBC. Integendeel, een substantieel deel van de 
vlakgraven en grafheuvelbijzettingen van deze cultuur blijkt crematieresten 
te bevatten (tabel 5.10). 

Vindplaats Type graf Fysisch-antropologische 
determinatie

Archeologische geslachtsbepa-
ling

Referentie

Beuningen-Hogewald ? ? ?; Veluwse klokbeker van het 
type 2Id

Ufkes 2006, geciteerd in Lanting 
2007/2008, 53

Dalen-Eldijk ? --- Man; polsbeschermer
En twee aaneenpassende afslag-
fragmenten van een geslepen bijl

Lanting 2007/2008, 171-172 en 
fig. 44c en 49 

Doorwerth-Doorwerthse Heide* Grafheuvel --- Man; Veluwse klokbeker (wsch. 
Type 2Ie) en stenen polsbescher-
mer

Goekoop-de Jongh 1910, 164-167; 
Modderman 1962, 22

Drie-Drieërhul* ? --- ?; klokbeker met zoneversiering Bursch 1933, 88 en pl. IV: nr. 17 

Ede-Ginkelse Heide* Grafheuvel Volwassen individu (ca. 35 
jaar) en kind (ca. 3 jaar)

Man; koperen tongdolk, 
2Ib-beker, stenen polsbeschermer, 
7 vuurstenen pijlpunten, 7 al dan 
niet geretoucheerde vuurstenen 
afslagen en 2 vuurslagen 

Butler & Van der Waals 1966, 122-
123 en fig. 4a-b

Eext, grafheuvel ‘de Ketenberg’ 
(periode 2)

Grafheuvel 18-/19-jarige vrouw en kind 
(0-6 jaar)

Geen grafgiften aangetroffen Beuker . 2001; Cuijpers et al. 1994; 
Lanting 2007/2008, 136-141 en 
fig. 32c en 33

Emmen-Angelslo Vlakgraf --- Man; 14 vuurstenen pijlpunten en 
6 dito afslagen en een natuurlijk 
stuk met marginale retouche 

Lanting 2007/2008, 181 en fig. 
53b

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein Hattemerbroek-
Zuid, graf 4

Vml. vlakgraf --- ?; Veluwse klokbeker van het 
type 2If

Deze bijdrage

Hattemerbroek,
Bedrijventerrein Hattemerbroek 
-Zuid, graf 5

Vml. vlakgraf --- --- Deze bijdrage

Hoog-Buurlo Vlakgraf Individu met leeftijd tussen 
baby en puber

?; twee Veluwse klokbekers van 
het type 2Ie

Van der Waals 1962/64

Linden-de Kraaienberg* ? --- ?; Veluwse klokbeker (type onbe-
kend)

Verwers & Beex 1978, 9 en afb. 12

Meerlo-Postbaan Grafheuvel Ca. 44-65-jarige man Man; Veluwse klokbeker van het 
type 2Ie, stenen pijlschachteffe-
ner, 3 vuurstenen pijlpunten

Van der Beek 2004, 170; Verwers 
1964

Nijmegen-het Rooie Dorp, gem. 
Nijmegen

? Volwassen vrouw ?; Veluwse klokbeker van het 
type 2If

Van den Broeke & Van Enckevort 
2002, 3; Smits 1999

Nutterveld, tumulus II grafheuvel ? (Lanting (2007/2008, 238) 
vermeldt dat de cremateres-
ten mogelijk van een klein 
kind zijn, maar onduidelijk 
is waarop deze uitspraak 
gebaseerd is) 

--- Lanting 2007/2008, 235, 237-238, 
240 en fig. 78 en 79b

Oss, tumulus 1 Grafheuvel volwassene Man; Veluwse klokbeker van het 
type 2If en vuurstenen pijlpunt 

Bursch 1937; mond.med. dr. L. 
Smits

Rolde-Volmachtenlaan, graf A Vlakgraf --- ?; één of twee klokbekers van 
(NO-Nederlands/NW-Duits) epi-
maritiem type

Lanting 2007/2008, 199-201 en 
fig. 61 en 62a; Van der Sanden & 
Van Vilsteren 1993, 33-34; 

Rolde-Volmachtenlaan, graf B Vlakgraf --- ?; één of twee klokbekers van 
(NO-Nederlands/NW-Duits) epi-
maritiem type

Lanting 2007/2008, 199-201 en 
fig. 61 en 62a; Van der Sanden & 
Van Vilsteren 1993, 33-34;

Uddelermeer, tumulus D Grafheuvel --- Man; Veluwse klokbeker van het 
type 2If en stenen hamerbijl

Holwerda 1911, 7-9 en afb. 9-10, 
12

Vaassen, tumulus III Grafheuvel --- Man; 2Ic-beker/Veluwse klok-
beker van het type 2Id; koperen 
tongdolk, barnstenen hanger en 
V-vormig doorboorde knoop

Lanting & Van der Waals 1971, 
111-117 en pl.
XII-XIII

Wageningen, tumulus 1 Grafheuvel --- ?; Veluwse klokbekers (de typen 
2Ie en -f ) en twee V-vormig door-
boorde barnstenen knoopjes

Lanting & Van der Plicht 
1999/2000, 85; Remouchamps 
1928, 72-73 en afb. 43

Zuid-Esmarke* Vlakgraf --- ?; epimaritieme klokbeker Lanting 2007/2008, 240 en fig. 81a 

Zutphen-Looërenk Vlakgraf? Wsch. twee individuen ( 
resp. 25-30 jaar en juveniel/
jong-volwassen); geslacht 
niet te determineren

Een diafysefragment vertoont 
een blauw-groene vlek, die waar-
schijnlijk ontstaan is door contact 
met een voorwerp van koper of 
een koperlegering

Cuijpers, in: Bouwmeester et 
al. 2000, 77; Fermin 2000, in: 
Bouwmeester et al. 2000, 76 
Huisman 2000, in: Bouwmeester 
et al. 2000, 78-81

Tabel 5.10 
Overzicht van KBC-crematiegraven uit 
Nederland. De archeologische geslachtsbe-
paling is geschied op grond van de grafgiften; 
in de desbetreffende kolom staan derhalve 
achter de puntkomma de aangetroffen bij-
giften. Een asterisk refereert aan vondsten die 
niet tijdens professionele opgravingen zijn 
gedaan.



laat-neolIthIsche graven    261

Uit tabel 5.10 blijkt dat zowel mannen als vrouwen alsmede volwassenen én 
kinderen gecremeerd werden. Met andere woorden, lijkverbranding lijkt niet 
geslachtsgebonden en evenmin specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep 
te zijn. In tegenstelling tot hetgeen eerder beweerd is, hebben Drenth & 
Hogestijn laten zien dat lijkverbranding in de KBC niet voorbehouden 
was aan een sociale toplaag.89 Crematiegraven 4 en 5 onderschrijven deze 
stelling in zoverre dat ze beide vlakgraven lijken te zijn. Wanneer deze 
graven de laatste rustplaats van een vooraanstaand persoon zouden zijn 
geweest, was een overdekking met een grafheuvel te verwachten. 

5.9 De graven in het landschap 
Q. Bourgeois

De vijf graven die zijn ontdekt bij de opgravingen Hanzelijn en 
Bedrijventerrein-Zuid vormen een bijzondere aanvulling op het databestand 
van bekergraven in Nederland. Niet alleen omdat ze zo veel informatie 
verschaffen over het grafritueel in het laat-neolithicum, maar ook omdat ze 
opgegraven zijn in de context van een grootschalig onderzoek. In ruwweg 
800 jaar zijn er minstens zeven individuen begraven in de onderzochte 
microregio. Wat was de rol van deze graven in het fysieke landschap? Waren 
ze overdekt met een grafheuvel of kunnen we spreken van vlakgraven? 

5.9.1 Vlakgraven versus grafheuvels
Een belangrijke vraag die rijst bij het bespreken van de blootgelegde graven 
en de rol die ze speelden in het landschap is of ze bedekt waren met een 
grafheuvel, of dat we eerder moeten spreken van zogenaamde “vlakgraven”. 
In het verleden is te vaak aangenomen dat men bij afwezigheid van een 
heuvellichaam te maken had met een vlakgraf. 
Vaak kan alleen een profiel duidelijkheid geven of een graf ooit overdekt is 
geweest met een heuvellichaam. Als een profiel daarover geen uitsluitsel 
kan geven, zoals het geval is met bijna alle graven van Hattemerbroek, is 
het nagenoeg onmogelijk om uitspraken te doen over de oorspronkelijke 
aan- of afwezigheid van een heuvellichaam. Zelfs wanneer er wel een 
profiel aanwezig is, is de interpretatie daarvan vaak moeilijk.90 Er zijn maar 
een paar voorbeelden bekend waar aan de hand van een profiel boven een 
graf onomstotelijk vastgesteld kon worden dat het graf niet oorspronkelijk 
bedekt was met een grafheuvel. Paradoxaal genoeg is dit bijna alleen maar 
vast te stellen wanneer er in een latere periode alsnog een grafheuvel boven 
het graf is opgeworpen. Zo werd bij Vredenheim een bronstijdgrafheu-
vel opgegraven waaronder een neolithisch graf lag. Het neolithische graf 
werd afgedekt door een oude podzol die bewaard is gebleven onder de 
bronstijdgrafheuvel.91 Doordat deze oude podzol bewaard is gebleven, kon 
vastgesteld worden dat er geen ophoging boven het neolithische graf lag op 
het moment dat de bronstijdheuvel opgeworpen werd. 
Een probleem met ‘onverstoorde’ bodemprofielen boven grafkuilen is 
dat het soms moeilijk is vast te stellen wanneer dat bodemprofiel zich 
ontwikkeld heeft. Wanneer een grafheuvel al lang geleden is geëgaliseerd 
kan zich inmiddels weer een ogenschijnlijk onverstoord bodemprofiel 
hebben ontwikkeld boven de geëgaliseerde grafheuvel. Zoals op de 

89  Drenth & Lohof 2005, 448; Drenth & Hogestijn 2007, 118-124.
90  cf. Meijlink & Kranendonk 2002, 224-225.
91  Van Giffen 1942a.
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zandgronden, waar maar weinig sedimentatie plaatsvindt en een 
podzol zich in een paar eeuwen sterk kan ontwikkelen.92 Wanneer een 
grafheuvel bijvoorbeeld al in de Romeinse tijd is geëgaliseerd, kan het 
bodemprofiel boven een prehistorisch graf er nu heel onverstoord uitzien, 
alsof er nooit een grafheuvel boven gelegen heeft. Bijna twee millennia 
aan bodemwerking hebben dan alle restanten van een heuvellichaam 
gehomogeniseerd, waardoor alleen ondergrondse sporen nog zichtbaar 
zullen zijn die nog buiten het bereik van de bodemwerking liggen.93 
Het voorkomen van een afwijkend bodemprofiel op de locatie van een 
geslechte grafheuvel treedt alleen op wanneer de grafheuvel relatief recent 
is geëgaliseerd en de bodemontwikkeling zich nog niet heeft doorgezet. 
Indien er sprake is van akkerland, zal ploegen de bodem homogeniseren 
en zullen zowel het oude heuvellichaam als het bodemprofiel opgenomen 
worden in de bouwvoor.94 Alleen diepere, in de grond ingegraven sporen 
zijn dan nog zichtbaar. Bij luchtfotografische prospectie in de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen is vaak gebleken dat alleen de ringsloot rondom 
de oorspronkelijke grafheuvel nog zichtbare verkleuringen geeft.95 De plek 
waar het heuvellichaam gelegen heeft, levert niet zulke verkleuringen op. 
Dit betekent dat wanneer men een afwijkende ronde verkleuring rond een 
graf aantreft, men vrijwel zeker kan spreken van een geslechte grafheuvel, 
maar wanneer men deze verkleuring niet rond een graf aantreft, men niet 

mag spreken van de afwezigheid van een heuvellichaam. Honderden jaren 
van landbouw of bodemvorming kunnen zonder enig probleem elk spoor 
van een heuvellichaam uitwissen en alleen de dieper in de ondergrond 
ingegraven sporen overlaten. 

Kaartbeeldverstorende factoren
Een belangrijke eerste stap voor het bepalen van de aan- of afwezigheid 
van grafheuvels, is het onderzoeken van kaartbeeldverstorende patronen. 
Zijn er aanwijzingen dat eventuele grafheuvellichamen reeds verdwenen 
zijn? De redenen waarom een heuvellichaam vernield kan zijn, zijn legio.96 
Verschillende antropogene factoren spelen een belangrijke rol. Vaak 
werden grafheuvels geruimd bij de aanleg van huizen, wegen, etc. Dat dit 
soort verstoringen al lang geleden plaatsvonden, wordt aangetoond door 
de vondst van verschillende graven op het terrein van het Romeinse castra 
te Nijmegen.97 Bij slechts twee van deze graven zijn nog kleine restanten 
van heuvellichamen aangetroffen. Randstructuren rond het merendeel 
van de graven bewijzen echter dat oorspronkelijk ook bij andere graven 
heuvellichamen aanwezig waren. Deze grafheuvels zijn dus al grotendeels 
in de Romeinse tijd geslecht. 
Een andere belangrijke verstorende factor is agrarische activiteit. De laatste 
jaren zijn er onder esdekken, met name in het zuiden van Nederland, 
verschillende voorheen onbekende grafheuvels ontdekt.98 Tientallen 
grafheuvels gaan nog steeds schuil onder akkers of esdekken en vaak zijn de 
ondergrondse sporen het enige wat er van hen rest. 

92  Berendsen 2000, 74.
93  Berendsen 2000, 73.
94  Waterbolk 1958, 3-4; Berendsen 2000, 83.
95  Ampe et al. 1996.
96  Voor een overzicht van post-depositionele factoren van invloed op heuvellichamen zie Theu-

nissen 1999, 50-54.
97  Louwe Kooijmans 1973; Fontijn & Cuijpers 2002.
98  Van der Beek 2004; Van Doesburg & Drenth 2009, 61-64; Tol 1999, 109-110; Van Waveren 2005.
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Naast antropogene factoren kunnen natuurlijke processen er ook toe leiden 
dat grafheuvels aan het oog worden onttrokken. In het rivierengebied hebben 
de Maas en de Rijn in het verleden verschillende grafheuvels opgeruimd en 
afgedekt. Naar alle waarschijnlijkheid liggen er veel grafheuvels in het gebied, 
maar is het merendeel afgedekt door verschillende sedimentlagen. Zo werden 
er bij opgravingen in het tracé van de Betuwe-route meerdere grafheuvels 
teruggevonden die voorheen niet bekend waren.99 Bij enkele daarvan is geen 
heuvellichaam teruggevonden, maar moet dat er wel geweest zijn.100 

5.9.2 Neolithische heuvellichamen
Vooraleer we ingaan op de graven van Hanzelijn/Bedrijventerrein 
Hattemerboek-Zuid moeten we eerst enkele kenmerken van neolithische 
heuvellichamen bespreken. Primair staat hier voorop dat grafheuvels in 
het laat-neolithicum over het algemeen vrij klein zijn. Een overzicht van 
goed opgegraven grafheuvels uit deze periode laat zien dat de diameter van 
neolithische heuvels gemiddeld 10,15 m bedraagt. In het laat-neolithicum 
A is de kleinste grafheuvel 5 m in diameter, en de grootste 16 m, met een 
gemiddelde diameter van 10,18 m. In het laat-neolithicum B is de kleinste 
grafheuvel 5 m in diameter, en de grootste 15 m. De gemiddelde diameter in 
die periode is 10,1 m (afb. 5.39). 
 
De hoogte van laat-neolitische grafheuvels (voor zover die nog vastgesteld kon 
worden), is ook relatief laag. Een gemiddelde hoogte is moeilijk te bepalen, 
maar daar waar de oorspronkelijke hoogte goed is vastgesteld, zien we hele 
lage heuveltjes. Heuvellichamen van ongeveer 30-40 cm hoog zijn eerder 
regel dan uitzondering. Zo waren de drie laat-neolithische heuvels bij Vaassen 
maar 30 à 40 cm hoog.101 Bij Ermelo groef Modderman een grafheuvel op die 
maar 40 cm hoog was.102 Deze bekende diameters en hoogtes tonen aan dat 
we, indien er grafheuvels boven de graven van Hanzelijn/Bedrijventerrein-
Zuid gelegen hebben, te maken zullen hebben met kleine en lage heuvels.
Naast de afmetingen van grafheuvels in het laat-neolithicum is ook hun 

99  Jongste & Van Wijngaarden 2002; Meijlink & Kranendonk 2002.
100  Hielkema et al. 2002, 224-225.
101  Lanting & Van der Waals 1971.
102  Tumulus II, Modderman 1954, 23.
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groepering van belang. Zoals Drenth & Lohof al constateerden komen 
groepen laat-neolithische grafheuvels zelden voor.103 Er worden echter 
wel kleine groepen van grafheuvels gevonden. Zo werden op de al eerder 
aangehaalde Ermelose heide drie kleine grafheuvels opgegraven. Deze 
heuvels lagen op een rij, op een afstand van  ± 40 meter van elkaar en 
dateren alle drie uit het laat-neolithicum.104 

5.9.3 Hanzelijn/Bedrijventerrein-Zuid: grafheuvels of vlakgraven? 
Allereerst moeten we nagaan welke kaartbeeldverstorende factoren van 
invloed kunnen zijn op de graven van de Hanzelijn en Bedrijventerrein-
Zuid. Met behulp van de kadastrale kaarten van het gebied kunnen we zien 
hoe de inrichting van het landschap veranderd is en wanneer er eventueel 
verstorende processen zijn opgetreden (afb. 5.40).

Op de kadastrale minuut van 1830 is al te zien dat het gebied waarin de 
graven liggen in gebruik is als agrarisch gebied. Dat is tot heden zo gebleven. 
Dit heeft als consequentie dat eventuele heuvellichamen genivelleerd zullen 
zijn, en dat er in het beste geval slechts een klein deel van het heuvellichaam 
geconserveerd zal zijn. Een ander gevolg is dat een oud bodemprofiel 
meestal opgenomen zal zijn in de bovenliggende akkerlagen, zoals zowel 
op de locatie Hanzelijn als de locatie Bedrijventerrein-Zuid het geval is, 
waardoor er niet rechtstreeks bepaald kan worden of we van een vlakgraf 
kunnen spreken of niet. 

Hanzelijn graven
Bij het eerste graf dat is aangetroffen in het tracé van de Hanzelijn (graf 1) 
zijn geen indicaties gevonden dat er ooit een grafheuvel aanwezig is geweest. 
De concentratie aan sporen en stakenrijen die rond het graf is gevonden 
vormt een aanwijzing dat het hier mogelijk om een vlakgraf gaat. Het is 

103  Drenth & Lohof 2005, 433.
104  Modderman 1954, 21-25.
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onwaarschijnlijk dat deze sporen door een heuvellichaam heen gegraven zijn. 
Als ter plaatse een grafheuvel gelegen zou hebben, zouden de sporen in het 
heuvellichaam ingegraven zijn en vervolgens samen met het heuvellichaam 
verdwenen zijn. Dat die sporen niet verdwenen zijn suggereert dat er geen 
grafheuvel aanwezig was toen de sporen werden ingegraven. De enige 
suggestie van een bovengrondse markering van het graf wordt gegeven door 
een mogelijke rechthoekige omheining rond het graf. 
Graf 2 van de Hanzelijn lijkt een duidelijk vlakgraf te zijn. Het profiel dat 
gedocumenteerd kon worden boven de grafkuil, toont waarschijnlijk aan 
dat deze niet overdekt was met een grafheuvel. De A-horizont van het oude 
oppervlak loopt door over de grafkuil, waardoor we vrij zeker kunnen stellen 
dat we hier te maken hebben met een vlakgraf. 

Bedrijventerrein-Zuid graven
Bij graf 1 van het Bedrijventerrein-Zuid zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor de aan- of afwezigheid van een grafheuvel. Een stukje houtskool boven 
uit de grafkuilvulling gaf een AMS-datering van in de midden-bronstijd. Dit 
houtskoolpartikel moet ruim een millennium later in de grafkuil zijn geraakt 
en dit feit wijst niet op de aanwezigheid van een grafheuvel. 
Bij graf 2 (ca. 30 m ten zuidoosten van graf 1) kon wel een profiel boven 
de standgreppel gedocumenteerd worden. Uit dit profiel bleek dat deze 
greppel afgedekt werd door de cultuurlaag. Hierdoor kunnen we aannemen 
dat indien er een grafheuvel boven dit graf gelegen zou hebben, deze 
verdwenen en opgenomen is in die cultuurlaag. Met andere woorden, er is 
geen rechtstreeks bewijs voor een grafheuvel. Op dezelfde wijze kunnen we 
ook niet stellen dat dit een vlakgraf was aangezien een oud bodemprofiel 
ook opgenomen kan zijn in diezelfde cultuurlaag. Het type standgreppel dat 
rond dit graf ligt is zowel aangetroffen onder grafheuvels als rond vlakgraven. 
De diameter van de standgreppel kan zowel op het een als het ander wijzen. 
Tenslotte moet niet onvermeld blijven dat in de late bronstijd een huis (huis 
nr 30) is gebouwd dat het net de standgreppel van graf 2 raakt. Hier kunnen 
we een argument in zien dat graf 2 (in ieder geval toen) geen heuvellichaam 
had. 
Het graf 3 van Bedrijventerrein-Zuid (ca. 22 m ten zuidoosten van graf 1 en 
5 m ten noordwesten van graf 2) is het enige graf waarvoor een aanwijzing 
voor een oorspronkelijke grafheuvel bestaat in de vorm van een grote 
klokbekerscherf bovenin de vulling van de grafkuil van het graf. Tussen het 
graven van het graf in de Enkelgraf-periode en het bijzetten van de Veluwse 
klokbeker zijn minstens een paar eeuwen verlopen. Voor deze vondst zijn 
twee verklaringen te noemen. Het klokbeker-profiel kan het restant zijn van 
een centrale begraving in een reeds bestaande grafheuvel. Het KBC-graf zou 
dan grotendeels in het heuvelllichaam hebben bevonden (hoewel dit niet 
hoog was) en het restant dat zich in de ondergrond bevond is in de bouwvoor 
opgenomen. Er zijn verschillende voorbeelden bekend van dergelijke centrale 
klokbeker-graven in oudere grafheuvels.105 
De klokbeker zou echter ook onderdeel kunnen zijn van een ritueel, 
waarbij (fragmenten) van klokbekers werden bijgezet in bestaande (EGK-)
grafheuvels106 of het zouden de resten van een vlakgrafje met crematieresten 
kunnen zijn, dat in de bouwvoor of cultuurlaag is opgenomen.  
105  cf. De Ketenberg bij Eext, Cuijpers et al. 1994; Tumulus III bij Vaassen, Lanting & Van der Waals 

1972.
106  Zie Tumulus III bij Vaassen, Lanting & Van der Waals 1972, maar ook Holwerda & Evelein 1911.
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Het graf 3 van Bedrijventerrein-Zuid ligt echter op ruim 5 m van de 
standgreppel van graf 2 (afb. 5.41). Bij de aanleg van dit graf in de 
klokbekertijd heeft men zonder hinder van een heuvellichaam de 
standgreppel aan kunnen leggen. Dit laat een maximale ruimte voor de 
diameter van een heuvellichaam over het EGK-graf 3 van 9 m. (De diameter 
van een heuvel over graf 2 kan in dat geval niet meer dan 7 m zijn geweest.) 
De voeten van beide heuvels zouden elkaar dan raken. Een dergelijke 
situatie is eerder vastgesteld bij de Eese, gemeente Vledder, zo’n 40 km 
ten noorden van Hattem.107 Hier zijn volgens Waterbolk twee lage, vlak 
bij elkaar gelegen, bekerheuveltjes gevonden. In het graf onder één van de 
heuveltjes werden een zigzag-beker, een vuurstenen mes, twee bijlen en een 
hamerbijl gevonden. In het graf onder de andere heuvel werden een type 
1a-beker, twee vuurstenen bijlen en een vuurstenen krabbertje gevonden. De 
twee graven waren elk bedekt met een laag heuveltje (± 40-50 cm hoog en 
diameters van respectievelijk 9 en 7 m). In de vroege bronstijd werden deze 
beide bekerheuvels bedekt onder een nieuw heuvellichaam. 
We kunnen ook bij graf 3 een vlakgraf vermoeden en bij graf 2 een heuvel 
veronderstellen. In dat geval ligt een tweede KBC-hoofdgraf  met de Veluwse 
klokbekerscherven wel erg acentraal.  

De crematiegraven 4 en 5 van Bedrijventerrein Hattemerboek-Zuid bevatten 
geen aanwijzingen voor een grafheuvel, dan wel voor een vlakgraf. Er kon 
geen profiel gedocumenteerd worden en verdere conclusies zijn niet te 

107  Waterbolk 1964.

198250

198250

198275

198275

198300

198300
49

96
00

49
96

00

49
96

25

49
96

25

N

25m0

EGK-graf 1

EGK-graf 3

KB-graf 2

Huis 30

Mogelijke heuveldiameter

Legenda

Afbeelding 5.41 
Afstanden van de graven 1, 2 en 3 tot elkaar 
(Bedrijventerrein-Zuid). De blauwe cirkels 
geven de maximale diameter van een 
eventueel grafheuveltje. 



laat-neolIthIsche graven    267

trekken. Graven met crematieresten komen in de klokbekerperiode zowel 
voor in grafheuvels als in vlakgraven.

5.9.4 De laat-neolithische graven 

EGK-bekergraven
Bij zowel de Hanzelijn als Bedrijventerrein Hattemerboek-Zuid zijn slechts 
weinig sporen of scherven aangetroffen die in de Enkelgrafperiode geplaatst 
kunnen worden. Binnen het onderzoeksgebied lijkt geen nederzetting uit 
deze periode aanwezig te zijn.  Afgezien dat we nederzettingen van de EGK 
buiten het westelijke holocene gebied slecht kennen, kan een nederzetting 
zich direct buiten het opgegraven gebied hebben bevonden. 
Het is mogelijk dat over het EGK-graf 3 op Bedrijventerrein-Zuid een heuvel 
aanwezig was. Zelfs voor graven 1 en 2 is dat niet uit te sluiten. Dit moeten 
dan vrij kleine heuvels zijn geweest.  In het geval het om vlakgraven gaat 
maakt de plaatsing van de graven nabij elkaar het zeer waarschijnlijk dat ze 
voor lange tijd aan het maaiveld gemarkeerd waren.  

Klokbekergraven
Er zijn vier graven uit de klokbekerperiode gevonden. Ook voor de KBC 
zijn er weinig aanwijzingen voor een nederzetting binnen het opgegraven 
gebied. Er zijn vrij veel scherven en enige diepe kuilen. Ook hier kan de 
nederzetting zich juist buiten het onderzochte areaal bevonden hebben. 
Meurkens veronderstelt dat het hekwerk rond het Hanzelijn-graf 1 
gelijktijdig  te dateren is. Het hekwerk zou een rechthoek rond het graf 
afbakenen of aangeven dat het in een perceleringssysteem is opgenomen. 
Het KBC inhumatiegraf 2 van Bedrijventerrein Hattemerboek-Zuid ligt 
op 5 m van het EGK-graf 3. De aanwezigheid van het KBC-graf (en die 
van de Veluwse klokbekerscherf bovenin de grafkuil van graf 3) duiden op 
continuïteit in het gebruik van deze locatie als formele begraafplaats, al 
ontbreken graven uit de tussenliggende eeuwen.
Enkele honderden meters ten zuid-westen en westen van de grafheuvel(s) 
zijn twee crematiegraven (resp. graf 4 en 5) aangetroffen. Hiervan is 
evenmin te zeggen of het om grafheuvels gaat. 

5.9.5 De bronstijdnederzetting
Na de aanleg van de bekergraven zijn er binnen het opgegraven gebied 
geen graven meer aangelegd. Vanaf het einde van het laat-neolithicum tot 
ongeveer 1500 v.Chr. lijkt er weinig te zijn gebeurd rond de graven. Het 
kan zijn dat er secundaire graven of heuvelophogingen zijn toegevoegd, 
maar hier zijn geen aanwijzingen voor. Pas met de opkomst van een 
midden-bronstijd B nederzetting wordt het terrein weer intensief gebruikt..
Rond de (oudere) grafheuvels zijn in totaal 23 huisplattegronden uit de 
bronstijd aangetroffen. De bewoners van deze nederzetting lijken het 
gebied waar de graven liggen te hebben gerespecteerd. Dit moet betekenen 
dat tijdens de nederzetting de graven nog als zodanig zichtbaar waren. 
Bij grafheuvels is dat evident, maar ook bij vlakgraven moet dat zo zijn 
geweest. In de late bronstijd echter wordt huis nr 30 zodanig gebouwd dat 
het net de standgreppel van graf 2 raakt. Hier kunnen we een argument in 
zien dat graf 2 geen heuvellichaam had, of dat dat in de late bronstijd was 
verdwenen. 
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Er zijn in Nederland meerdere voorbeelden bekend van nederzettingen 
waarin men oudere grafheuvels heeft gerespecteerd, zoals in Eigenblok108 en 
Wijk Bij Duurstede-De Horden.109 Ook bij Bedrijventerrein-Zuid lijken de 
oudere graven, eventueel grafheuvel(s), een concentratiepunt van de brons-
tijd-nederzetting te vormen. 

5.10 Synthese 
E. Drenth & L. Meurkens

5.10.1 Representativiteit 
Elke archeologische studie ontkomt niet aan de vraag of de verzamelde data 
de oorspronkelijke situatie weerspiegelen. De oorspronkelijke populatie 
in al haar gedaanten zal per definitie onbekend blijven, alleen al vanwege 
de onontkoombare degradatie van materiële cultuur. Toch kan inzicht 
worden verkregen in de representativiteit van archeologische data door 
een vergelijking met eerder verkregen gegevens. Blijken daaruit geen 
significante verschillen, dan betekent dit simpel gesteld een versteviging 
van het bestaande beeld. Anders gezegd, de kans dat de archeologische 
dataset de oorspronkelijke situatie benadert, is toegenomen. Nu hebben 
de opgravingen bij Hattemerbroek ‘slechts’ drie EGK-graven en vier 
KBC-graven opgeleverd, hetgeen vanuit statistisch oogpunt een dataset van 
geringe omvang is. Het is derhalve weinig zinvol een uitgebreid statistisch 
onderzoek uit te voeren. Toch willen wij aan de hand van een vergelijking 
tussen de KBC-graven uit de Hanzelijn en Bedrijventerrein Hattemerboek-
Zuid enerzijds en eerder ontdekte vlakgraven en grafheuvels van de KBC in 
Nederland anderzijds enkele punten naar voren brengen. Daarbij worden de 
beide datasets vergeleken op twee aspecten: a) lijkbehandeling (inhumatie 
of crematie), en b) de dodenhouding in inhumatiegraven (hurkligging op 
linker- of rechterzijde). Tabel 5.11 toont de aantallen met betrekking tot het 
eerste aspect.110 Uit een two-tailed Fisher exact probability test (zie voor meer 
informatie Siegel & Castellan Jr. 1988) volgt dat beide steekproeven niet 
significant van elkaar verschillen.111 Dit betekent dat het algehele bekende 
bestand de oorspronkelijke verhouding tussen crematie en inhumatie kan 
weerspiegelen.

Inhumatie Crematie

Hattemerbroek 2 2

Elders in Nederland 95 20

108  Jongste & Van Wijngaarden 2002.
109  Hessing 1991.
110  Bijzettingen zijn niet alleen als inhumatiegraven bestempeld als daarin onverbrand skelet-

materiaal of een lijksilhouet is aangetroffen, maar dit is ook gebeurd wanneer menselijke 
resten in het geheel ontbraken. In dat geval kan het skeletmateriaal oorspronkelijk alleen 
maar onverbrand zijn geweest, aangezien crematieresten in beginsel bewaard blijven. 
Omdat de tabel slechts een illustratieve functie heeft, zijn de aantallen die voor de rest van 
Nederland genoemd worden, gemakshalve ontleend aan de studie van Drenth & Hogestijn 
(2007, 118-124, met verdere verwijzingen), die weliswaar gebaseerd is op de meeste van 
de bekende bijzettingen, maar niet op alle, zoals uit het recente overzicht van Lanting 
(2007/2008) voor Noordoost-Nederland blijkt. In de publicatie door Drenth & Hogestijn is 
trouwens door een jammerlijke fout bij de opmaak van het manuscript wel ongeveer een 
derde van het overzicht van KBC-crematiegraven uit Nederland weggevallen (ibidem, tabel 
3), hoewel uit de tekst zelf duidelijk wordt dat het aantal hoger ligt. In de huidige bijdrage is 
dit overzicht wel in volle omvang opgenomen. Sterker nog, het bevat tevens nadien opge-
graven en anderzins bekend geworden crematiegraven.  

111  P = 0,1552, waarbij α = 0,05.

Tabel 5.11 
Aantallen KBC-inhumatiegraven en –crema-
tiegraven die te Hattemerbroek en elders in 
Nederland zijn aangetroffen. 
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5.10.2 Dodenhouding en geslacht
In verschillende delen van Europa blijkt de dodenhouding van de 
Klokbekercultuur geslachtsgebonden te zijn.112 De algemene regel was 
om mannen in hurkligging op de linkerzijde te begraven en vrouwen in 
een eendere positie evenwel op de rechterzijde. Louwe Kooijmans heeft 
betoogd dat dit sexueel “dimorfisme” eveneens in de Nederlandse KBC 
bestond.113 Zijn betoog berustte in belangrijke mate op twee graven met 
menselijke skeletten te Molenaarsgraaf. Een daarvan is graf III waarin de 
stoffelijke resten van een ca. 1½ jaar oud individu werden blootgelegd; het 
betrof een “rechterhurker”. In de ogen van de fysisch-antropologe Knip114 
behoort het skelet waarschijnlijk toe aan een meisje. In een reactie merken 
Lanting & Van der Waals op dat Louwe Kooijmans’ conclusie te kort door 
de bocht is.115 Zij stellen dat een meisje van anderhalf mogelijk een andere 
dodenhouding kende dan volwassen vrouwen. Daarnaast konden zij zich 
moeilijk voorstellen dat de op dat moment bekende 14 lijksilhouetten en 
skeletten van de KBC, alle linkerhurkers, zonder uitzondering mannelijke 
individuen vertegenwoordigden. Er is nog een argument dat tegen Louwe 
Kooijmans’ hypothese spreekt. De bovengenoemde fysisch-antropologische 
determinatie van Knip lijkt weinig betrouwbaar. Maten van beenderen 
worden niet gegeven en zelfs als dit zo zou zijn, dan is de geslachtsbepa-
ling van individuen met de leeftijd van een peuter op grond van uiterlijke 
morfologische kenmerken uiterst problematisch.116

Enkele jaren geleden is de discussie over een eventuele geslachtsgebonden 
dodenhouding ten tijde van de KBC opnieuw aangezwengeld door Beuker 
en Drenth.117 De conclusie van dit onderzoek was dat de Nederlandse 
situatie aansluit op die elders in Europa. Ook in Nederland zouden, te 
oordelen naar de fysisch-antropologisch gegevens en de archeologische 
vondsten, mannen op de linker- en vrouwen op de rechterzijde ter 
aarde besteld zijn. Min of meer gelijktijdig kwamen Lanting & Van der 
Plicht tot dezelfde slotsom, eveneens op fysisch-antropologische en 
archeologische gronden.118 Maar de ideeën over de dodenhouding blijven 
stuivertje wisselen, want onlangs stelden Beuker & Drenth dat er toch 
geen sprake is van een eenduidig geslachtsgebonden dodenhouding.119 
Een van de belangrijke argumenten in het verhaal van Beuker et al., een 
ingekist graf (uit grafheuvel “de Ketenberg” te Eext) met daarin de resten 
van waarschijnlijk een vrouw, haalden zij onderuit door erop te wijzen 
dat deze dode niet met opgetrokken benen op de rechterzijde ligt, zoals 
voornoemden meenden, maar op de linkerzijde.
De graven uit Hattemerbroek lossen de kwestie over al dan niet een 
geslachtsgebonden dodenhouding ten tijde van de KBC niet op. Door 
slechte conserveringsomstandigheden zijn immers geen nieuwe fysisch-
antropologische gegevens beschikbaar gekomen. Toch zijn de opgravingen 
te Hattemerbroek in een ander opzicht van belang. Zij tonen dat het 
bestand met alle hurkers tot nu toe mogelijk geen afspiegeling is van de 
oorspronkelijke situatie. Een vergelijking, eveneens uitgevoerd met een 

112  Benz & Stadelbecher 1995; Harrison 1980; beide met talloze literatuurverwijzingen.
113  Louwe Kooijmans 1974, 384.
114  Knip in Louwe Kooijmans 1974, 384.
115  Lanting & Van der Waals 1976, 46.
116  Acsádi & Neméskeri 1970, 74; Mays 1998, 38-42.
117  Beuker et al. 2001.
118  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 41-42; zie tevens Lanting 2007/2008, 59-61.
119  Beuker & Drenth 2005.



270 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

two-tailed Fisher exact probability test, tussen de linker- en rechterhurkers 
aangetroffen te Hattemerbroek enerzijds en elders in Nederland anderzijds 
resulteert in een significant verschil (tabel 5.12).120 Dit kan betekenen 
dat tijdens de KBC in Hattemerbroek en omgeving significant meer 
personen op de rechter- dan op de linkerzijde werden begraven. Een andere 
verklaring is dat rechterhurkers in het gehele bestand van Nederlandse 
vondsten ondervertegenwoordigd zijn. Te oordelen naar de situatie bij de 
Klokbekercultuur elders in Europa zou er inderdaad een kern van waarheid 
kunnen schuilen in de tweede optie. Hoewel ook daar linkerhurkers 
overwegen, houden de aantallen op de linker- en rechterzijde begravenen 
elkaar toch meer in evenwicht.121 

“Linkerhurker” “Rechterhurker”

Hattemerbroek 0 2

Elders in Nederland 24 2

Beter nog dan de bovenstaande KBC-graven uit Hattemerbroek illustreert 
EGK-graf 1 te Bedrijventerrein-Zuid dat ons beeld van het laat-neolithische 
grafritueel vertekend kan zijn of, in dit geval beter, onvolledig is. Hoewel 
het silhouet in dit graf niet tot in elk detail de precieze positie van het 
lijk blootgeeft, lijkt de dode op de zijde gelegd, zodat de schouderbladen 
zich niet naast maar boven elkaar bevonden, terwijl beide handen voor 
het gezicht gelegd werden.122 De vondst van Bedrijventerrein-Zuid maakt 
aannemelijk dat de EGK een dodenhouding kende die tot op heden 
onbekend was, dan wel waarover de meningen onder wetenschappers 
verschillen (zie onder). 

Het EGK-graf 1 te Bedrijventerrein-Zuid plaatst het lijksilhouet uit het 
hoofdgraf van tumulus 38 op het Noordse Veld te Zeyen in een ander 
daglicht. Daarin werd een lijksilhouet in hurkligging op de linkerzijde 
blootgelegd. Blijkens de verkleuringen waren oorspronkelijk één of beide 
armen zodanig gebogen dat in elk geval een van de handen tegen de 
kin rustte. Volgens A.E. Lanting123 moet het graf in kwestie tot de EGK 
gerekend worden, op grond van de dodenhouding en een ongeretoucheerde 
vuurstenen kling bij het achterhoofd. J.N. Lanting stelt zich echter op het 
standpunt dat het graf tot de KBC behoort.124 Het belangrijkste argument 
daarvoor is dat de arm- en handpositie voor de EGK onbekend is, maar 
daarentegen wel in KBC-context aangetroffen is. Het ongeretoucheerde 
vuurstenen klingetje wordt verder afgedaan als een vondst die mogelijk 
toevallig in de grafkuil verzeild geraakt is, hoewel dit soort artefacten juist 
kenmerkend is voor de EGK.125 Op grond van de houding van de dode in 
graf 1 te Bedrijventerrein-Zuid komen wij tot de slotsom dat het hoofdgraf 
van tumulus 38 te Zeyen binnen de EGK is aangelegd. 
Eerder hebben wij gesteld dat in graf 1 van Bedrijventerrein-Zuid gezien 
de ligging van het lijksilhouet op de linkerzijde waarschijnlijk een vrouw 
120  P = 0,0159, waarbij α = 0,05. 
121  Men zie daartoe bijvoorbeeld de studies van Fischer (1956, speciaal 164) over het Saalege-

bied in Sachsen-Thüringen (Duitsland) en van Dvořák et al. (1996) over de regio Břeclav in 
Moravië. De aantallen linker- en rechterhurkers zijn respectievelijk 40 versus 29 en 28 (31) 
versus 21 (23). 

122  Naar de indeling van Fischer 1956, 122, type D.
123  Lanting 1969, speciaal fig. 2.
124  Lanting 2007/2008, 213.
125  Drenth 1992; Lanting 1969.

Tabel 5.12 
Aantallen KBC-inhumatiegraven met linker- 
en rechterhurkers die te Hattemerbroek en 
elders in Nederland zijn aangetroffen. 
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Vindplaats 1 2 3 4

Anloo, tumulus 1 (opgegraven in 
1952)

G R Stenen bijl en vuurstenen afslag Jager 1985, 209 en fig. 13 en 14; 
Lanting 1969, fig. 6

Borger-Drouwenerstraat, tumulus 1 G R Stenen hamerbijl , 2x vuurstenen bijlen, 8x 
vuurstenen pijlpunt en vuurstenen kling

Schoneveld 1994, 42-43

Borger-Drouwenerstraat, tumulus 2 G R 1b-beker en twee bijlen (1x diabaas en 1x 
vuursteen) 

Schoneveld 1994, 43

Borger, grafheuvel opgegraven in 
1987

G R Vuurstenen bijl en vuurstenen kling Schoneveld 1994, 43

Borger-Molenplaatsweg G L Twee vuurstenen klingen, metalen (wsch. 
koperen) sieraad en oker

Schoneveld 1994, 43

Eext-Bergakkers, tumulus II V R 1b-beker, pseudo-GP-dolk en vuurstenen 
afslag

Jager 1985, 234-235 en fig. 41 en 42

Eext-Galgwandenveen tumulus I G L 1e-beker en vuurstenen kling Jager 1985, 225 en fig. 31-32

Eext-de Ketenberg G R 1a-beker, stenen hamerbijl, vuurstenen bijl 
en vuurstenen kling

Cuijpers et al. 1994

Eext, grafheuvel opgegraven in 
1940

G R 2x vuurstenen kling Van Giffen 1942b, 13-14, afb. 1-4

Eext-Eexterhalte G R Vuurstenen kling Harsema 1977, 79, 80 en 82 (251-
252, 254) en fig. 2

Emmen-Angelslo, graf 1 V R Stenen hamerbijl, 2x vuurstenen pijlpunt, 
2x vuurstenen afslag en vuurstenen kling

Emmen-Angelslo, graf 6 V R? 1f-beker, stenen bijl en vuurstenen kling

Emmen-Angelslo, graf 7 V R Stenen bijl en vuurstenen kling Lanting 1969, fig. 7

Emmen-Angelslo, grafheuvel X G R Stenen hamerbijl, stenen slijpsteen, vuur-
stenen bijl en vuurstenen kling

Lanting 1969, fig. 8

Ermelo-Ermelose Heide, tumulus III G R 1d-beker, beker met kruisarcering en vuur-
stenen kling

Modderman 1954, 24-25, fig.7, pl.I-1 
en XXXIV

Hattemerboek, 
Bedrijventerrein Hattemerbroek-
Zuid, graf 1

V? L 1b-beker, vuurstenen kling en dito afslag Deze bijdrage

Groningen-Helpermaar ? R 1e-beker Fens et al. 2010

Heerde, grafheuvel I G L 1b-beker en twee vuurstenen afslagen Remouchamps 1928, 58-60 en afb. 
30-32

Hijken-Hijkerveld, graf V V R? 1b-beker en vuurstenen bijl Furholt 2003, pl. 204

Langedijke, tumulus III G R 1f-beker, stenen bijl, vuurstenen pijlpunt 
en drie vuurstenen afslagen

Van Giffen 1930 deel 1, 134-135, 
deel 2, afb. 94-95; Lanting 1969, 
fig. 5

Marum, grafheuvel 3 G L Scherven van beker met nagelindrukken, 
vuurstenen bijl en dito afslagen (?)

Bursch 1936, 56 en afb. 38: nr. 4

Noordbarge, graf 3 G L Stenen hamerbijl en vuurstenen bijl Furholt 2003, pl. 206

Pesse, graf II V R Vuurstenen bijl, vuurstenen klopsteen, 
vuurstenen klingbeitel en vuurstenen 
kling

Harsema 1983, 207

Putten ? L? GP-dolk Bursch 1933, 43-44, afb. 38, pl. VI: 
nr. 8

P14, graf 10 V R 1d-beker en mogelijk een vuurstenen 
artefact

Ten Anscher & Gehasse 1993, 41; 
mond. med. drs. T. J. ten Anscher 

Sijbekarspel-de Veken V L --- Hogestijn & Woltering 1990; Pasveer 
& Uytterschaut 1992

Steenwijk-Wilhelminaoord-de Eese G R 1a-beker, 2x vuurstenen bijl en vuurstenen 
schrabber

Waterbolk 1964

Swalmen-Bosheide, tumulus 8 V R 2x 1d-beker, een 1b-achtige-beker, een 
stuk zandsteen en een vuurstenen kling-
fragment met marginale retouche

Lanting & Van der Waals 1974, 
30-31, 34-35, fig. 14a-b en 15 en 
pl. VIII

Vredenheim, tumulus III V L 1a-beker, vuurstenen kling en oker Van Giffen 1942a, 11-12, afb. 18-20; 
Lanting 1969, fig. 3

Zeyen-het Jodenbergje, 1e periode G L? 1b-beker, amfoor en vuurstenen afslag Van Giffen 1936; 1938

Zeyen-Noordse Veld, grafheuvel III G L? 1b-beker, Dose en oker (?) Van Giffen 1930, deel 1, 130-134, 
deel 2, afb, 88-93a; Waterbolk 1977, 
198-199

Zeyen-Noordse Veld, grafheuvel 38 
(onderzocht in 1944) 

G L Vuurstenen kling Lanting 1969, fig. 2

Tabel 5.13 
Overzicht van EGK-vlakgraven 
en -grafheuvelbijzettingen 
met lijksilhouetten en skel-
etten in hurkligging. 
Legenda 
1= vlakgraf (V)/grafheuvel (G); 
2 = hurkligging: links (L)/
rechts (R); 
3 = grafgiften; 
4 = referenties. De typologie 
van de EGK-bekers is naar Van 
der Waals & Glasbergen 1955.
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is bijgezet. Aan A.E. Lanting komt de eer toe als eerste op papier gezet te 
hebben dat de dodenhouding in vlakgraven en grafheuvels van de EGK naar 
alle waarschijnlijkheid geslachtsgebonden was.126 In de EGK werden in de 
regel mannen gehurkt op hun rechterzijde begraven, de vrouwen evenwel 
gehurkt op hun linkerzijde (tabel 5.13). Sindsdien is er niet meer serieus aan 
een geslachtsgebonden dodenhouding ten tijde van de EGK getwijfeld. De 
recent ontdekte lijksilhouetten, inclusief dat van graf 1 te Bedrijventerrein-
Zuid met een hurkligging op links en een beker, geven daar ook weinig 
aanleiding toe. Zo zijn de als typisch mannelijk beschouwde grafgifttypen 
(bijlen, hamerbijlen en pijlpunten) vooral met rechtshurkenden 
geassocieerd. Het skelet uit Sijbekarspel-de Veken, dat op de linkerzijde 
lag, is als dat van een vrouw gedetermineerd. Daarentegen is het skelet van 
Schokland-P14, dat op de rechterzijde lag, ook als vrouw gedetermineerd. 

5.10.3 Regionaliteit 
De KBC-graven die in het tracé van de Hanzelijn en te Bedrijventerrein-
Zuid zijn opgegraven, behoren tot de door J.N. Lanting onderscheiden 
“Midden-Nederlandse klokbekergroep”, die gekenmerkt wordt door het 
optreden van de Veluwse klokbeker.127 Het verspreidingsgebied van deze 
groep binnen Nederland omvat globaal de regio ten westen de lijn Dokkum- 
Zwolle-Doesburg-Gendringen en ten noorden van de lijn Hoek van 
Holland-Eindhoven-Roermond. Binnen dit gebied is ongetwijfeld regionale 
variatie aanwezig, zoals de verspreiding van graven met barnsteen aangeeft. 
Zij concentreren zich op de Veluwe, in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug 
en het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. De barnsteenrijke 
graven te Hattemerbroek sluiten hierbij naadloos aan. Opmerkelijk is dat 
binnen dit gebied ook het merendeel voorkomt van de koperen en gouden 
KBC-artefacten die wij kennen.128

Het zou goed kunnen dat binnen de Midden-Nederlandse klokbekergroep 
subgroepen voorkomen. Nader onderzoek moet leren of de versiering, 
bestaande uit staande driehoeken op de potschouder én hangende 
driehoeken op het benedendeel, van de Veluwse klokbeker bovenin graf 3 
van Bedrijventerrein-Zuid een regionaal karakter heeft. Een eerste studie 
geeft aan dat deze decoratie beperkt is tot min of meer hetzelfde gebied 
als de KBC-graven met barnstenen, gouden en koperen items.129 Hetzelfde 
geldt voor de precieze verspreiding van de “dubbele-metopenversiering”, 
zoals die op de klokbeker uit graf 4 van Bedrijventerrein-Zuid zichtbaar is. 
Een eerste inventarisatie toont dat deze in elk geval optreedt op de Veluwe 
en in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant.        
Voor de EGK zijn verschillende regionale groepen onderscheiden, op basis 
van vooral de frequentie van bepaalde artefacttypen en hun specifieke 
onderlinge associaties.130 Nu bieden de drie EGK-graven bij Hattemerbroek 
weinig concrete aanknopingspunten. Zowel de onversierde beker uit graf 
2 van de Hanzelijn als de 1b-beker uit graf 1 uit het Bedrijventerrein-
Zuid hebben binnen de EGK een ruime verspreiding.131 Een van de twee 
EGK-bekers uit graf 3, beker 1 (vnr 7878), geeft wellicht wel een indicatie 

126  Lanting 1969.
127  Lanting 2007/2008, 52-53.
128  Butler & Van der Waals 1966, speciaal fig. 1.
129  Zie o.a. Van der Beek 2004; Drenth & Hogestijn 2007; Lanting & Van der Waals 1976; Lanting 

2007/2008; Van der Leeuw 1976; Van Sprang 1993; Van der Waals & Glasbergen 1955.
130  O.a. Drenth 1990, 107-109; Drenth & Lohof 2005, 444; Van Ginkel & Hogestijn 1997, 52.
131  Van der Waals & Glasbergen 1955, fig. 5 en 7.
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voor regionale verscheidenheid. Zoals gezegd is deze beker typologisch 
hybride, omdat hij deels versierd is met een visgraatmotief en deels 
met horizontale rijen schuin gestelde indrukken (halve visgraten). Deze 
versiering is respectievelijk kenmerkend voor de typen 1d en 1e. In onze 
zoektocht naar parallellen zijn wij op slechts één min of meer vergelijkbare 
vondst gestuit: een EGK-beker gevonden op het Houtdorperveld bij 
Houtdorp.132 Omdat ook deze vondst van de Veluwe stamt, hebben wij hier 
wellicht te maken met een exponent van regionale differentiatie. Nieuwe 
ontdekkingen zullen dit moeten uitwijzen.  

5.10.4 Van heinde en verre?
Een actueel onderwerp binnen de Europese archeologie is de mobiliteit van 
laat-neolithische gemeenschappen of individuen. Door de vondst van het 
skelet van een klokbekerman in Zuid-Engeland, de zogenoemde Amesbury 

Archer, die volgens zuurstofstofisotopenonderzoek oorspronkelijk uit 
Centraal-Europa (Oostenrijk, Zwitserland of Zuid-Duitsland) afkomstig 
zou zijn, heeft aan dit onderzoek aanzienlijke impuls gegeven.133 Ook 
het strontiumisotopenonderzoek van Price et al. naar de mobiliteit van 
de Klokbekercultuur in Centraal-Europa heeft aan deze populariteit 
bijgedragen.134 Helaas is voor zulk soort onderzoek wel goed geconserveerd 
onverbrand skeletmateriaal nodig, hetgeen in de nederlandse context in 
de regel ontbreekt. Bij ontstentenis van zulk materiaal komen de laat-
neolithische graven uit Hattemerbroek dan ook niet in aanmerking voor 
een dergelijke studie. Hun grafgiften en andere grafvariabelen zijn strikt 
genomen niet meer dan proxy information over invloeden van buitenaf.135 
Dit betekent dat zij nooit doorslaggevend bewijs zullen vormen, maar de 
grafvariabelen wel indicatief kunnen zijn voor (im)mobiliteit en daarmee 
richtinggevend kunnen zijn voor toekomstige analyses van skeletmateriaal. 
Tot welke verrassende resultaten een onderzoek naar migratie en mobiliteit 
op grond van grafgiften kan leiden, komt uit een studie van Drenth & 
Lohof naar voren.136 Zij komen tot de conclusie dat de samenstelling 
van EGK-graven met All-Over-Ornamented bekers in Nederland en de 
aangrenzende deelgebieden, Nedersaksen en Westfalen, aanwijzingen 
oplevert voor uithuwelijking. Terwijl in Midden- en Zuid-Nederland en 
het aangrenzende Duitse grondgebied in vlakgraven en grafheuvels deze 
bekers al dan niet vergezeld zijn van typisch mannelijk geachte grafgiften 
(bijlen uit vuursteen of andersoortige gesteenten, GP-dolken en éénmaal 
een stenen hamerbijl), ontbreken dergelijk associaties in Noord-Nederland 
en de aanpalende Duitse regio. Mannengraven met AOO-bekers lijken, 
anders gezegd, in het laatste gebied te ontbreken. Het ligt voor de hand deze 
regionale differentiatie te verklaren door de uithuwelijking van vrouwen uit 
het zuiden aan mannen uit het noorden.
Terwijl het bovenstaande voorbeeld getuigt van uitwisseling van personen 
tussen naburige sociale groepen, moet ook rekening worden gehouden met 
migratie van personen over lange afstand. Een tijd lang is een klokbeker uit 
een tumulus te Harskamp als een aanwijzing in die richting gezien. 

132  Van Sprang 1993, afb. 45.
133  Fitzpatrick 2002.
134  Price et al. 1998; 2004.
135  Vgl. Price et al. 2004, 10.
136  Drenth & Lohof 2009.
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De pot gold als een import uit Centraal-Europa, aangezien parallellen voor 
deze pot te vinden zijn in Bohemen en vooral Moravië.137 Inmiddels is via 
natuurwetenschappelijk onderzoek138 vast is komen te staan dat de beker uit 
lokale/regionale klei vervaardigd is. Dit doet vermoeden dat hoogstens de 
maker of maakster van Centraal-Europese origine is. Vermeldenswaardig 
in dit verband is dat Salanova de sterke stylistische en technologische 
overeenkomsten tussen klokbekers langs de Atlantische kust – het gaat 
vooral om de streken Estremadura in Portugal en Bretagne in Frankrijk – 
niet verklaart als het gevolg van de uitwisseling van aardewerk, maar als het 
resultaat van het rondtrekken van personen.139 
Met de bovenstaande opmerking dat zonder onderzoek naar skeletmateriaal 
vergaande uitspraken over mobiliteit en migratie onmogelijk zijn – de pot 
uit Harskamp levert hiervan het bewijs – in gedachten, hebben wij hier het 
thema ‘van heinde en verre’ ruim opgevat. De onderzoeksvraag luidt dan 
ook: In hoeverre getuigen de graven van Hattemerbroek van de uitwisseling 
van ideeën, goederen of personen van elders? Zowel bij de beschrijving 
als in het eerste deel van de synthese zijn diverse parallellen met vooral de 
situatie in de rest van Nederland en, in mindere mate, elders in Europa 
getrokken. De gevolgtrekking daaruit is dat de Hattemerbroekse graven in 
verschillende opzichten het algemene beeld van KBC en EGK volgen.
Dit getuigt in elk geval van de uitwisseling van ideeën over lijkbehandeling 
en dodenhouding. Wel is vastgesteld dat de verhouding tussen 
KBC-crematie- en inhumatiegraven in het geval van Hattemerbroek afwijkt 
van het algehele beeld voor Nederland. Of dit uitgelegd moet worden als een 
postdepositionele vertekening of een weerspiegeling van een oorspronkelijke 
afwijkende situatie is echter onduidelijk. Bovendien tasten wij al helemaal in 
het duister of dit in geval van de tweede optie vertaald zou moeten worden 
in termen van lokale “eigenzinnigheid” of als invloeden van verre. 
Ook de grafuitrusting geeft in elk geval blijk van uitwisseling van ideeën. De 
barnstenen knopen met V-vormige doorboringen komen bijvoorbeeld voor 
in verschillende groepen van de Klokbekercultuur in Europa.140   
Zou het zo kunnen zijn dat de twee barnsteenrijke graven te Hattemerbroek 
de laatste rustplaatsen van personen van elders vertegenwoordigen? 
Immers, de bijzettingen zijn voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk; het 
gaat om rechtshurkenden, waarbij het barnsteen waarschijnlijk deel van een 
hoofdtooi was. Eerst moet klip en klaar gesteld worden dat de grondstof in 
dezen geen indicatie vormt. Barnsteen komt van nature voor in Nederland 
en de bewuste barnstenen sieraden hoeven dus niet per se uitheems te 
zijn.141 Slechts één ander KBC-graf heeft informatie over de draagwijze 
van barnsteen. Dit is een graf met de sporen van een skelet in hurkligging 
op de linkerzijde te Harenermolen, ironisch genoeg gelegen buiten de 
concentratie van KBC-barnsteengraven in Nederland.142 Daarin lagen drie 
barnstenen sieraden achter de onderrug. Een redelijke tegenhanger voor 
de Hattemerbroekse graven is een graf uit Landau an der Isar (Beieren), 
waar direct rond de schedel van een mannenskelet in hurkligging vier 

137  Van der Waals & Glasbergen 1955, 36-37 en pl. XVII: nr. 47; 1958; vgl. Butler & Van der Waals 
1966, 100 en fig. 37.

138  Stein & Van der Plas 1987.
139  Salanova 2000, 192.
140  Zie bijvoorbeeld Benz & Stadelbecher 1995; Harrison 1980; Kern 2006.
141  Zie Piena & Drenth 2001 met talrijke verwijzingen.
142  Lanting 1978-1979, fig. 2.
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barnstenen kralen werden ontdekt.143 Het voert echter te ver om daaruit te 
concluderen dat de begravenen te Hattemerbroek uit de Oostgroep van de 
Klokbekercultuur afkomstig zijn. Uit een overzicht door Kern van knopen 
met V-vormige doorboring uit Beieren, Bohemen, Hongarije, Moravië en 
Oostenrijk blijkt dat exemplaren uit barnsteen relatief zeldzaam zijn.144 
Daaruit mag afgeleid worden dat een herkomst van de twee personen die 
te Hattemerbroek ter aarde besteld zijn uit de genoemde gebieden weinig 
plausibel is. In onze zoektocht hebben wij ook gekeken naar Frankrijk en 
L. Salanova als deskundige geraadpleegd.145 Zij kent uit het Franse gebied 
geen parallellen voor de Hattemerbroekse graven, zodat een direct verband 
met dit gebied evenmin aannemelijk is. 
De bovenstaande bevindingen maken duidelijk dat een eerste studie uitwijst 
dat er geen aanwijzingen zijn voor de begraving te Hattemerbroek van 
personen die afkomstig zijn van buiten de lokale/regionale gemeenschap.    
Ten slotte willen wij enkele woorden wijden aan de inventaris van graf 3 te 
Bedrijventerrein-Zuid. De beker met zigzagversiering in combinatie met 
horizontale groeflijnen heeft een tegenhanger in Noord-Nederland in een 
beker uit een vlakgraf op het Kruidhaarsveld te Sleen.146 Deze versiering 
vinden wij ook terug in de Einzelgrabkultur en de Enkeltgravskultur van 
Noordwest- en Noord-Duitsland respectievelijk Denemarken.147 Wellicht 
moeten wij deze overeenkomst verklaren als een uitdrukking van onderling 
contact. De pseudo-GP-dolk uit graf 3 past zeker in dit beeld. Zij getuigt 
van contacten met het Noord-Duitsland of Scandinavië. Het artefact is 
van noordelijke vuursteen en hoewel dit soort vuursteen in Nederland 
weliswaar wordt aangetroffen, is de Nederlandse variant van een dusdanige 
inferieure kwaliteit dat het niet aannemelijk is dat daarvan lange klingen 
geslagen werden. Derhalve is een import van de pseudo-GP-dolk in kwestie 
uit noordelijke streken aannemelijk. Daarbij moeten twee opmerkingen 
worden geplaatst. Ten eerste is het onwaarschijnlijk dat het artefact als 
kant-en-klaar product werd ingevoerd. In Sleeswijk-Holstein en Jutland zijn 
pseudo-GP-dolken (zo goed als) onbekend.148 Dit betekent een import als 
halffabrikaat of als onbewerkt ruw materiaal. Die laatste mogelijkheid ligt 
niet voor de hand. Vanuit praktisch oogpunt is het transport van een relatief 
lichte kling te prefereren boven een zware vuurstenen knol. Verder kan door 
middel van een eerste bewerking de kwaliteit van het vuursteen getoetst 
en desgewenst aan derden gedemonstreerd worden. We veronderstellen 
derhalve dat men een kling importeerde en die vervolgens lokaal bewerkte 
tot een pseudo-GP-dolk. Dit wijst er eerder op dat de begravene van lokale 
of regionale origine was dan van verre kwam. De precieze herkomst van 
de kling laat zich niet achterhalen. Wel achten wij het weinig aannemelijk 
dat het brongebied Helgoland, een klein eilandje met vuursteenvoorko-
mens in de Noordzee voor de kust van Sleeswijk-Holstein is. Er is slechts 
één voorbeeld bekend van een pseudo-GP-dolk van de bekende rode vuur-
steenvariant.149 Daar komt bij dat de indruk is dat pseudo-GP-dolken uit 

143  Christlein 1982; Kern 2006, 170.
144  Kern 2006, 168-173.
145  Bij dezen bedanken wij dr. L. Salanova voor informatie aangaande Frankrijk alsmede dr. D. 

Kern, dr. J. Turek en dr. J. Peška voor inlichtingen over de Oostprovincie van de Klokbekercult-
uur. Voor de totstandkoming van deze bijdrage zijn wij verder drs. T.J. ten Anscher, J.R. Beuker, 
dr. I Smits en drs. K. Wentink erkentelijk.

146  Van Giffen 1937, afb. 6: nr. 9.
147  Bargen 1983; Ebbesen 2006; Hübner 2005; Strahl 1990; Struve 1955.
148  Zie Hübner 2005; Struve 1955.
149  Beuker 1986.
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de provincie Drenthe van andere noordelijke vuursteenvarianten gemaakt 
zijn.150 Voor de geslepen bijl uit graf 3 geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal 
als bij de pseudo-GP-dolk. Het betreft een artefact met afmetingen die de 
lokale/regionale vuursteenknollen van goede kwaliteit te boven gaan.
De 1d-beker met een gekerfde rand uit graf 3 heeft binnen Nederland, voor 
zover wij weten, alleen tegenhangers in de EGK-bekers uit de grafheuvels 
6 en 8 te Swalmen, met kruisarcering, halve visgraat- en zigzagversiering 
respectievelijk visgraatversiering.151 Deze overeenkomsten zouden erop 
kunnen wijzen dat de EGK-beker uit Hattemerbroek getuigt van contacten 
met het zuiden, hoewel wij ook willen wijzen op het voorkomen van bekers 
met gekerfde rand binnen de Enkeltgravskultur op de Deense eilanden.152 Als 
kritische kanttekening willen we hierbij opmerken dat uit het tussengelegen 
gebied voor zover wij weten dergelijke vondsten ontbreken.153 Ten slotte, en 
dit is de meest eenvoudige en derhalve wellicht simplistische verklaring, kan 
het niet worden uitgesloten dat de gekerfde rand een inheemse versiering is 
die op geen enkel contact met anderen teruggaat.
Samengevat kan gesteld worden dat de inventaris van graf 3 te 
Bedrijventerrein-Zuid in elk geval wijst op contacten met de Einzelgrabkultur 
van Noord- of Noordwest-Duitsland en eventueel de Enkeltgravskultur 
in Zuid-Scandinavië. Deze conclusie is niet verbazingwekkend, omdat 
in het verleden reeds door verscheidene onderzoekers is gewezen op de 
contacten tussen deze gebieden. Het is niet voor niets dat A.E. Lanting 
om deze nauwe onderlinge verwantschap uit te drukken de naam 
“Standvoetbekercultuur” verving door het begrip “Enkelgrafcultuur”.154 
De algehele conclusie is dat de graven bij Hattemerbroek aanwijzingen 
hebben opgeleverd voor directe of indirecte contacten met andere regio’s. 
Zij geven aan dat in elk geval zowel goederen als ideeën uitgewisseld zijn. 
Of dit betekent dat op de onderzochte locatie personen van buiten de lokale/
regionale gemeenschap ter aarde zijn besteld, kan bij het ontbreken van 
goed bewaard gebleven, onverbrand, menselijk skeletmateriaal niet beslist 
worden. Zowel de aangetroffen grafvormen, de aard en constructie van 
de grafkuilen en de eventueel daarin geplaatste houten constructies, de 
samenstelling van de grafinventaris in het algemeen en de typologische 
kenmerken van de individuele grafgiften als, in één geval, een standspoor, 
duiden echter niet op een herkomst van verre.   
 

150  Waarnemingen J.R. Beuker & E. Drenth.
151  Lanting & Van der Waals 1974; vgl. Lanting & Van der Waals 1976, 6, 72: noot 3.
152  Ebbesen 2006, fig. 31: 4 en 5.
153  Zie daartoe Bargen 1983; Hübner 2005; Strahl 1990.
154  Lanting 1978, 54 (210): noot 18; 1982, 20 (130): noot 5.
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6. Aardewerk

L. Meurkens, E. Drenth & S. Ostkamp 

Het onderzoek op Bedrijventerrein-Zuid heeft meer dan zevenduizend 
scherven aardewerk uit de prehistorie opgeleverd. Er is echter ook een grote 
rechthoekige kuil (2,5 bij 7,5 m) met daarin enkele honderden scherven 
uit de late middeleeuwen aangetroffen. Zowel het prehistorische als het 
middeleeuwse aardewerk wordt in dit hoofdstuk besproken.  

6.1 Prehistorisch aardewerk
L. Meurkens & E. Drenth 

Er zijn in totaal 7238 scherven prehistorisch aardewerk met een gewicht 
van 32.324 gram (afb. 6.1).1 Tussen het aardewerk bevond zich een kleine 
hoeveelheid scherven van aardewerken bakplaten uit de Trechterbeker 
periode (N=15) en enkele fragmenten van (objecten van) verbrande leem 
(N=6). 
De beschrijving van het aardewerk is in grote lijnen vergelijkbaar 
met de beschrijving van het aardewerk van de nabijgelegen opgraving 
Hanzelijn-Oude Land.2 

6.2 Resultaten
De resultaten van de analyse van het prehistorische aardewerk worden 
in het onderstaande per periode besproken. Van de 7238 fragmenten 
prehistorisch aardewerk zijn er 4885 (67%) bestempeld als gruis. Van 
de overige 2353 scherven (25.469 gram) zijn de variabelen die in § 1.10.2 
zijn genoemd, beschreven. Bij 1981 scherven (86%) was een indeling 
in vaatwerktype of het geven van een (mogelijke) begin- en einddatering 
mogelijk. 
De gedateerde scherven vallen uiteen in drie hoofdgroepen, namelijk het 
midden-neolithicum (vertegenwoordigd door aardewerk uit een late fase 
van de Trechterbeker-cultuur); de periode laat-neolithicum tot en met 
de midden-bronstijd A en de periode midden-bronstijd B tot en met de 
late bronstijd. In tabel 6.1 zijn de verschillende hoofd- en subgroepen die 
onderscheiden zijn uiteengezet, alsmede de coderingen die de scherven in 
de database gekregen hebben. 

6.2.1 Midden-neolithicum: Trechterbekercultuur 
E. Drenth & J.A. Bakker3

De oudste aardewerkscherven die tijdens het onderzoek gevonden zijn, 
behoren tot de midden-neolithische Westgroep van de Trechterbekercultuur 
(verder TRB). Uit een studie van Bakker blijkt dat over het algemeen de 
verschillen binnen het TRB-aardewerk, zowel wat vorm als versiering 
betreft, een fijn-chronologische betekenis hebben.4 De auteur heeft zeven 

1  Het totaal aantal scherven dat bij de waardering van het aardewerk geteld is komt niet overeen 
met het totaal dat na de definitieve analyse geteld is. Oorzaak hiervan is het plakken van 
sommige scherven, waardoor hun oorspronkelijke aantal afnam.

2  Drenth en Meurkens in: Lohof, Hamburg & Flamman 2011.
3  Het TRB-aardewerk uit Bedrijventerrein-Zuid is gedetermineerd door L. Meurkens en op basis 

van diens beschrijving is deze bijdrage geschreven.
4  Bakker 1979.
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fasen (A t/m G; van oud naar jong) onderscheiden. De fasen A t/m D 
vormen overigens tezamen de Drouwen-periode, fase E is synoniem aan de 
vroeg-Havelte periode, terwijl F synoniem is aan de mid-Havelte fase en G 
aan de laat-Havelte fase. 
Brindley heeft Bakkers typochronologische ontwikkeling op bepaalde 
onderdelen gereviseerd, maar hangt in essentie dezelfde ontwikkeling aan.5 
Ook zij komt tot een zevenvoudige onderverdeling van de TRB-keramiek; 
Brindley spreekt van de horizonten 1 t/m 7. Voor het typeren en dateren van 
het aardewerk van de TRB Westgroep dat te Bedrijventerrein Hattemerboek-
Zuid te voorschijn is gekomen, is de bewuste studie van Brindley het 
belangrijkste referentiepunt.
Brindley dateert in haar studie de TRB tussen ca. 3400-2850 v.Chr.; 
daarnaast geeft ze een schatting van de duur van elke keramiekho-
rizont.6 Uitgangspunten daarbij zijn 14C-dateringen uit Nederland, 
Zuid-Denemarken en Sleeswijk-Holstein (Duitsland), de hoeveelheid 

5  Brindley 1986a.
6  Brindley 1986a, 104-106 en fig. 10; vgl.  Brindley & Lanting 1991/1992, 138; 2003, 123.

Hoofdgroep Subgroep codering (vaatwerktype of datering) Aantal

Midden-Neolithicum Trechterbeker TRB 557

Mogelijk Trechterbeker TRB? 213

Bakplaat fragmenten BKP / BKP? 15

Laat-Neolithicum - Midden Bronstijd A Standvoetbeker SVB 3

Klokbeker KB 6

Mogelijk Klokbeker KB? / KB?/BP? 13

Standvoetbeker of Klokbeker BO 7

Potbeker PB 4

Mogelijk Potbeker PB? 3

Bekerpot BP 37

Mogelijk Bekerpot BP? 17

Wikkeldraad aardewerk WKDB 19

Mogelijk Wikkeldraad aardewerk WKDB? 4

Indet type laat neolithicum - vroege bronstijd NEOL-BRONSV 5

Mogelijk laat-neolithicum - vroege bronstijd NEOL?-BRONSV? 23

Hilversum aardewerk HVS 1

Midden-Bronstijd B - Late Bronstijd Bronstijd BRONS-BRONS 278

Mogelijk bronstijd BRONS?-BRONS? 72

Midden-bronstijd BRONSM-BRONSM 271

BRONSM-BRONSM? 61

Mogelijk midden-bronstijd BRONS-BRONSM 77

BRONS-BRONSM? 77

BRONSM?-BRONSM? 5

Midden- tot late bronstijd BRONSM-BRONSL 77

BRONSM-BRONSL? 74

BRONSM?-BRONSL? 20

Late bronstijd BRONSL-BRONSL 5

BRONSL-BRONSL? 6

Mogelijk late bronstijd BRONSL?-BRONSL? 30

BRONSM?-BRONSL 18

Mogelijk ijzertijd BRONSL?-IJZ? 4

Niet gedateerd 372

Tabel 6.1 
Aantal prehistorische scherven per hoofd- en 
subgroep.
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materiaal per horizont én de variatiebreedte per horizont (ofwel de 
ontwikkeling van het aardewerk binnen een horizont). Nadien is haar 
chronologische schema van absolute dateringen lichtelijk herzien door 
Lanting & Van der Plicht.7 Zij hangen een iets jongere datering van de TRB 
aan. Omdat het moeilijk te zeggen is welke van de twee opvattingen de 
juiste is, hebben wij ze gecombineerd in tabel 2. 

Horizont Absolute datering (v.Chr.) Geschatte duur horizont (in kalenderjaren)

1 Ca. 3400/3300-3350/3250 50

2 Ca. 3350/3250-3300/3200 50

3 Ca. 3300/3200-3200/3100 100

4 Ca. 3200/3100-3050/2950 150

5 Ca. 3050/2950-2950/2850 100

6 Ca. 2950/2850-2900/2800 50

7 Ca. 2900/2800-2850/2750 50-100

Bij deze tabel willen wij het volgende aantekenen. Kortgeleden zijn twee 
14C-dateringen, beide verkregen van aankoeksel op TRB-aardewerk uit 
de Duitse vindplaats Hunte 1 (Lkr. Diepholz, Nedersaksen) gepubliceerd 
die nieuw licht werpen op de absolute ouderdom van horizont 7.8 De 
uitkomsten, 4348 ± 30 BP (KlA-23204) en  4331 ± 29 BP (KlA-23207), geven 
aan dat deze horizont voor 2850 v.Chr. startte, want calibratie (2 σ) heeft als 
uitkomsten:  3076-3071 of 3022-2900 v.Chr. resp. 3014-2895 v.Chr..9 Voor 
de duidelijkheid, er is gezien de bijbehorende 13C-waarden geen reden te 
twijfelen aan de dateringen, zo benadrukt Grootes.10 Deze waarden vallen 
binnen de normaalverdeling bij organische monsters. 

Uit de verspreiding van het TRB-aardewerk komen duidelijk twee 
verdichtingen naar voren (afb. 6.2). Complex 1 is aangetroffen in de putten 
5, 14, 18, 38, 40, 43, 46 en 55, terwijl op ca. 100 m ten NW een tweede 
concentratie is aangetroffen in de putten 1, 3, 16, 49, 51, 54 en 59 (complex 
2). (Daarbij zijn gemakshalve vondsten meegenomen die als “vermoedelijk 
TRB” zijn gedetermineerd.) In het onderstaande wordt het aardewerk per 
complex besproken. Voordat we hierop ingaan willen we echter de aandacht 
vestigen op het enige met zekerheid als TRB gedetermineerde aardewerk-
fragment dat tijdens de opgraving te Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid 
buiten beide concentraties aan het licht gekomen is. In put 47 is een hals-
buikfragment aangetroffen (afb. 6.3b: v. 6623). De scherf is versierd met 
een horizontale lijn op de overgang van buik naar hals. Haaks daarop lopen 
richting de bodem van de pot verticale lijnen, die qua lengte variëren. De 
aard en de plaats van de versiering geven aan dat het fragment afkomstig is 
van een trechterbeker, een pottype dat te plaatsen is in Brindley’s horizonten 
1 t/m 5. Vermeldenswaardig is dat de scherf verschraald is met kwartsgruis. 
Dit soort verschraling komt in TRB-context wel vaker voor (zie onder). Uit 
put 7 is een mogelijke TRB-scherf afkomstig.

7  Lanting & Van der Plicht1999/2000, 32, 67-68.
8  Grootes, in: Kossian 2007, 541-543; Kossian 2007, 541. Ter nadere informatie, Kossian bestem-

pelt een van de twee scherven (cat.nr. 24/6400 ofwel sample nr. KlA 23204) wel als “wohl 
späte Trichterbecherkultur, Horizont Brindley 7, typochronologisch evtl. auch älter”, terwijl 
de andere (cat.nr. -/6932 ofwel sample nr. KlA 23207) alleen getypeerd wordt als “wohl späte 
Trichterbecherkultur, Horizont Brindley 7”, zonder verdere toevoeging.  

9  Kalibraties zijn in deze bijdrage telkens uitgevoerd met WinCal25.
10  De δ 13C-waarden zijn -25,01 ± 0,10 en -24,71 ± 0,12 (KlA-23204) en -26,08 ± 0,07 (KlA-23207) 

(Grootes in: Kossian 2007, 542-543).

Tabel 6.2 
De absolute ouderdom van de TRB en haar 
afzonderlijke horizonten volgens Brindley 
1986a, Brindley & Lanting 1991/1992, 2003 en 
Lanting & Van der Plicht 1999/2000.  
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Complex 1: aardewerk 

Het aardewerk uit complex 1 laat zich algemeen karakteriseren als sterk 
gefragmenteerd. Bij de beschrijving van het aardewerk is in het geval van de 
TRB-periode dan ook gekozen voor een “laagdrempelige” scheidslijn tussen 
scherven en gruis. Tot de laatste categorie behoren niet alleen aardewerk-
fragmenten die weliswaar hun oorspronkelijke buiten- en binnenzijde nog 
hebben doch kleiner zijn dan 1 cm2, maar ook grotere fragmenten waarvan 
aan één of beide zijden het originele oppervlak volledig verdwenen is. Tabel 
6.3 laat zien wat de fragmentatiegraad van het aardewerk is. 
 

Putnr. Aantal scherven

5 47 (70)

14 (2)

18 1 (6)

38 (2)

40 10 (17)

43 352 (474)

46 19 (30)

55 90 (111)

Het aardewerk is in de regel mineraal verschraald, d.w.z. dat steengruis 
of zand gebruikt is, met dien verstande dat zand ook van nature in de 
gebruikte klei voor kan komen. Wat opvalt is dat, voor het soort gesteente 
herkenbaar is, het verschralingmiddel niet, zoals gebruikelijk voor de TRB 
is, zozeer uit granietachtig materiaal (graniet of gneis; ca. 15-25%) bestaat, 
maar ook uit gebroken kwarts (ca. 40-45%). Complex 1 is in dezen echter 
niet uniek, want het aardewerk uit Beekhuizerzand is overwegend met 
gebroken kwarts verschraald.11 Dit verschijnsel wordt in verband gebracht 
met de toegang tot lokale gesteentes; kennelijk was kwarts ruimschoots 
voorhanden, graniet en gneis niet. Deze verklaring is in het geval van 
Bedrijventerrein Hattemerboek-Zuid weinig plausibel. Op circa een 
kilometer naar het oosten is in het tracé van de Hanzelijn-Oude Land een 
omheinde TRB-nederzetting uit horizont 4 van Brindley opgegraven. Het 
bijbehorende aardewerk heeft vooral een graniet- en/of gneisverschra-
ling.12 Granitoïde gesteentes zijn plaatselijk, d.w.z. aan de noordrand van 
de Veluwe, zonder problemen te verzamelen in het keileem dat tijdens de 
Saale-ijstijd is afgezet of zijn erosieproduct, het keizand.
Slechts enkele scherven zijn versierd. De versiering is zowel aangebracht 
met een puntig object (puntsteek) als een spatel of stempel met een 
afgerond uiteinde. In de regel zijn door stab-and-drag aldus lijnen gemaakt 
(zie afb. 6.3a: v.6405, put 43). Daarnaast zijn verscheidene fragmenten 
gedecoreerd met ovale tot ronde indrukken  (afb. 6.3a: v. 386, put 5) en 
v. 7484.1, put 55) Vermoedelijk zijn voor de decoratie de uiteinden van 
dierenbotten gebruikt. Door de geringe grootte geven de scherven bij 
uitzondering inzicht in het versieringsmotief. Een scherf uit put 55 (afb. 
6.3a: v. 7484.2) toont twee horizontale blokken versiering, elk bestaande uit 
lijnen van rond-ovale indrukken, die van elkaar gescheiden zijn door een 
lege zone. Deze zone bevindt zich aan de basis van de hals. 
De aard van de versiering alsmede het feit dat het merendeel van het 
aardewerk onversierd is, is indicatief voor de late TRB.13  Daarbij hebben wij 
een voorkeur voor horizont 6, aangezien de smalle onversierde tussenzone 

11  Bakker, in: Modderman et al. 1976.
12  Drenth & Meurkens in Lohof, Hamburg en Flamman 2011.
13  Brindley 1986a, 100.

Tabel 6.3 
Overzicht van TRB-scherven uit complex 1. 
Tussen haakjes staan de waarden inclusief 
twijfelgevallen.
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Verspreiding van aardewerk uit de Trechterbekercultuur.
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aan de basis van de hals in de loop van de TRB  verdwijnt. We komen ze 
niet meer tegen op vaatwerk uit horizont 7,14 maar nog wel op keramiek uit 
horizont 6.15  
Niet alleen de versiering maar ook de aardewerkvormen duiden op de 
late TRB. Onder de fragmenten herkennen wij een gefragmenteerde 
halskom (afb. 6.3a: v. 7115a, put 55). Dit type komt zowel in horizont 6 als 
7 voor.16 Ook twee onversierde verticaal bandoren (afb. 6.3a: v. 5959, put 
43), die vermoedelijk afkomstig zijn van amforen en/of geoorde kommen, 
spreken een datering van complex 1 in de late TRB niet tegen. Dit soort 
oren is bekend van potten uit de horizonten 6 en 7.17 Ook een onversierd, 
horizontaal tunneloor uit put 43 (v. 6336) misstaat in late TRB-context niet 
(niet afgebeeld).18 Andere potvormen zijn niet met zekerheid herkend, maar 
het is goed mogelijk dat sommige randfragmenten door het gebrek aan een 
schouderaanzet, van een eenledige schaal of kom afkomstig zijn (bijv. vnrs. 
5756, put 40 en 5928, put 43)(niet afgebeeld). Het assemblage bevat ook 
bodemfragmenten die enig inzicht geven in de vorm van het benedendeel 
van het vaatwerk. Enkele malen zijn in meerdere of mindere mate afgezette 
voeten aangetroffen (afb. 6.3a: v. 6698, put 46). Daarnaast is een standring 
herkend (afb. 6.3a: v. 7793, put 55).
Vermeldenswaardig is een randfragment uit put 43. Kort onder de 
afgevlakte rand zijn twee putjes zichtbaar. Dit soort aardewerk is in 
TRB-context frequent aan het licht gekomen. Wij twijfelen er aan of hier 
sprake is van vergaande culturele diffusie met de Vlaardingen-cultuur, zoals 
wel is geopperd.19 Hoe dan ook, uit het overzicht van Drenth en Meurkens 
blijkt dat vaatwerk met een horizontale rij gaatjes of putjes kort onder de 
rand binnen de TRB weinig fijn-chronologische betekenis heeft.

Complex 1: bakplaten

Het onderzoek van complex 1 heeft niet alleen geresulteerd in potscherven, 
maar tevens in fragmenten van min of meer ronde aardewerken schijven, 
de zogenoemde bakplaten. Een voorbeeld is te voorschijn gekomen uit put 
55 (afb. 6.3a: v. 7115b). Het betreft een fragment van een bakplaat met een 
(gereconstrueerde) diameter van ca. 23-25 cm en een gemiddelde dikte van 
1 cm. Illustratief is verder een fragment met gaatjes (v. 5865, put 43)(niet 
afgebeeld). Drenth en Meurkens hebben op basis van Nederlandse vondsten 
onderzocht in hoeverre de diameter en dikte van dit soort schijven in de 
loop der tijd veranderen. Hun bevindingen zijn samengevat als volgt:
· Gedurende de TRB veranderde de middellijn niet wezenlijk.
· De dikte van de bakplaten heeft geen chronologische waarde.
· Er is een statistisch significante positieve correlatie tussen de dikte en 

diameter van de bakplaten.
Vooral de tweede conclusie is opmerkelijk, aangezien voor de Noordgroep 
van de Trechterbekercultuur in Denemarken en Sleeswijk-Holstein wordt 
gesteld dat bakplaten over het algemeen in de loop van de tijd dikker 
werden.20 Hoe het ook zij, in het huidige verband is van belang dat de 

14  Zie Brindley 1986a; Kossian 2007.
15  Brindley 1986a, fig. 8: nr. 7; Eckert 1986, afb. 11: nrs. 1 en 4 en alsmede vml. 2.
16  Brindley 1986a, 100.
17  bijv. resp. Brindley 1986, fig. 8: nrs. 1 en 2; Kossian 2007, Pl. 8.
18  Brindley 1986, fig. 9, vgl. ook haar figuur 7.
19  Zie voor een uitvoerige bespreking Drenth en Meurkens 2011; vgl. Bakker, in: Modderman et 

al. 1976.
20  Davidsen 1973, fig. 10; Hoika 1987, 84 en afb. 39.
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bakplaatfragmenten van Bedrijventerrein-Zuid niet als chronologische 
indicatoren voor een nadere toewijzing binnen de TRB gezien kunnen 
worden. 
Samengevat spreekt zowel de versiering als de morfologische samenstelling 
voor een toewijzing van de aardewerkconcentratie aan TRB-horizont 6 
(2900/2800-2850/2750 v.Chr.). 

Complex 2 

De hierboven gepresenteerde beschouwingen over complex 1 gelden 
in essentie ook voor complex 2. Het aardewerk is eveneens sterk 
gefragmenteerd (tabel 6.4) en opnieuw vaker met kwartsgruis (ca. 40-45% 
van het totaal) dan gebroken graniet/gneis (ca. 30-35%) verschraald. In 
tegenstelling tot complex 1 zijn gedecoreerde scherven niet aangetroffen. 
Het laatste gegeven duidt opnieuw op de late TRB,  zoals ook een groot 
deel van een halskom dat doet (afb. 6.3b: v. 192, put 1). De bakplaatfrag-
menten die zijn aangetroffen, waaronder één stuk met een (excentrische?) 
doorboring, zijn hiermee niet strijdig (afb. 6.3b: v. 114). Tot welke 
TRB-horizont de assemblage precies behoort, moeten wij in het midden 
laten. De afwezigheid van versierde fragmenten kan uitgelegd worden als 
een indicatie voor horizont 7. Wij willen dit niet volledig uitsluiten, maar 
naar onze mening is een datering in horizont 6 ook mogelijk, zoals in de 
afsluitende paragraaf uiteengezet zal worden.

Putnr. Aantal scherven

1 13 (18)

3 (3)

16 4

49 3 (6)

51 12 (14)

54 4 (8)

59 1

Conclusie voor complexen 1 en 2

Gelet op de hoeveelheid en de morfologische samenstelling denken wij in 
het geval van complex 1 primair aan nederzettingsvondsten. In het bijzonder 
de aanwezigheid van bakplaatfragmenten voedt dit idee. Drenth en 
Meurkens hebben betoogd dat deze aardewerken schijven goede nederzet-
tingsindicatoren zijn.21 Hun argument is dat bakplaten vooral aangetroffen 
zijn in nederzettingen en niet of nauwelijks in vlakgraven, megalieten 
en (aardewerk)depots. Ook het feit dat het aardewerk uit complex 1 
geassocieerd is met paalsporen en kuilen is een indicatie dat het nederzet-
tingsresten betreft. 
Ook de aardewerkconcentratie van complex 2 zou sporen van bewoning 
kunnen vertegenwoordigen. Daarop wijzen de stukken bakplaat. De 
geringe hoeveelheid aardewerk wijst wel op kortstondige bewoning of 
(kortstondige?) activiteiten die direct samenhangen met complex 1. Het 
laatste idee wordt behalve door de korte afstand tussen beide complexen 
ingegeven door de overeenkomsten tussen het aardewerk uit beide clusters. 
Vooral het dominante gebruik van kwartsgruis moet daarbij genoemd 
worden.

21  Drenth en Meurkens 2011.

Tabel 6.4 
Overzicht van TRB-scherven uit complex 2. 
Tussen haakjes staan de waarden inclusief 
twijfelgevallen
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Afb. 6.3a 
TRB-aardewerk en bakplaatfragment uit complex 1
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6.2.2 Laat-neolithicum – midden-bronstijd A
Deze groep omvat in totaal 142 scherven en vormt daarmee een beperkt 
onderdeel van het totaal aantal gedateerde scherven (7%). Het aardewerk is 
wijd verspreid over het opgegraven areaal zoals aangegeven in afbeelding 
6.4.

Enkelgrafcultuur

Het aardewerk uit de enkelgrafcultuur (EGK) wordt gedomineerd door 
potten met een S-vormig profiel, die in twee hoofdgroepen op te delen 
zijn: bekers en potten. De bekers op zich zijn ook weer in twee groepen 
op te delen, namelijk de EGK- of standvoetbekers enerzijds en de All-Over-

Ornamented (AOO) bekers anderzijds. De potten omvatten verschillende 
types, die in meer of mindere mate bekend zijn. Het gaat dan om 
golfbandpotten; potten met een versierde horizontale lijst op de hals; potten 
met vingertop- of nagelindrukken op het bovendeel en proto-potbekers. 
Naast de potten met S-vormig profiel kennen we binnen de Nederlandse 
EGK ook nog amforen (inclusief geoorde bekers), schalen/kommen en de 
zogenaamd Dosen (in feite kleine bekers met korte hals en zeer bolle buik). 
De EGK wordt over het algemeen ingedeeld in vier fasen.22 De absolute 
datering van deze fasen ligt grofweg tussen 2800 en 2400 v.Chr..23

22  Drenth & Lanting 1991.
23  Lanting & Van der Plicht 1999/2000, 35.

Afb. 6.3b 
TRB-aardewerk en bakplaatfragment uit 
complex 2 en van buiten de complexen 
1 en 2.
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Afb. 6.4 
Verspreiding van aardewerk uit het laat-neolithicum – midden-bronstijd A.
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De opgraving heeft drie duidelijke vertegenwoordigers van de EGK 
opgeleverd in de vorm van drie complete bekers met S-vormig profiel uit 
twee inhumatiegraven. Deze bekers worden hier niet verder behandeld, 
aangezien ze elders in dit rapport uitvoerig beschreven worden. 
Buiten de complete EGK-bekers uit de inhumatiegraven is slechts een 
beperkt aantal scherven gevonden (N=7), die op basis van de versiering 
(mogelijk) aan EGK-bekers toe te schrijven zijn. Eén daarvan is ook 
afkomstig uit één van de inhumatiegraven (v. 5150; graf 1, Bedrijventerrein 
Hattemerboek-Zuid, § 5.4). De overige scherven zijn dermate klein (het 
gemiddelde gewicht licht rond 1,5 gram), dat het net zo goed mogelijk is 
dat het hier om fragmenten van klokbekers gaat. De versiering bestaat 
hoofdzakelijk uit parallelle groeven of spatelindrukken. In enkele gevallen 
was duidelijk dat het om een versiering in visgraatmotief ging (N=4). Eén 
scherf bezat een dunne groef in ‘zigzag-motief’ met daarboven en daaronder 
enkele ronde indrukken (afb. 6.5). De verschraling van het mogelijke 
EGK-aardewerk bestaat in vijf gevallen uit zand en in één geval uit een 
combinatie van zand met zeer fijn steengruis. Hoewel het slechts een kleine 
groep scherven betreft is de dominantie van zandverschraling ook een 
aanwijzing voor een datering in de EGK, aangezien het aardewerk uit de 
EGK hoofdzakelijk met zand verschraald lijkt te zijn geweest.24

Afgezien van de scherf uit het boven genoemde inhumatiegraf zijn alle 
mogelijke EGK scherven afkomstig uit de afdekkende lagen en verzameld 
bij het handmatig of machinaal afschaven van de bovengrond. Het 
mogelijke EGK aardewerk laat een zeer diffuse spreiding zien. Er is geen 
sprake van een concentratie. Op de twee TRB vindplaatsen (complexen 1 en 
2) is één scherf aangetroffen. De overige scherven lagen verspreid over het 
opgegraven areaal. Indien (een deel van) de scherven inderdaad tot de EGK 
behoren, dan moeten deze scherven als losse vondsten beschouwd worden.
 
Klokbekercultuur

Ook het aardewerk van de klokbekercultuur (KBC) wordt gedomineerd 
door potten met een S-vormig profiel. Ook deze worden opgedeeld in 
twee groepen, namelijk klokbekers en bekerpotten. Voor klokbekers is 
door Van der Waals en Glasbergen een typologie opgesteld, waarbij de 
typen 2Ia t/m 2If onderscheiden zijn.25 Type 2Ia staat gelijk aan de zg. 
maritieme klokbeker, waaruit alle andere klokbekers ontwikkeld zouden 
zijn. De uitbundig versierde ‘Veluwse’ klokbekers (types 2Ie-f) zouden het 
eindpunt in de ontwikkeling vormen. Alhoewel deze typologie nog steeds 
wordt aangehangen heeft onderzoek uitgewezen dat ze niet voor heel 
Nederland geldt. Ook de door Van der Waals en Glasbergen veronderstelde 
chronologische ontwikkeling wordt betwijfeld. Veluwse klokbekers zouden 
in Midden-Nederland bijvoorbeeld gedurende bijna de gehele periode van 
de klokbekercultuur in gebruik geweest zijn.26

De groep bekerpotten bestaat onder meer uit de zogenaamde bekerpotten 
van het type Bentheim, wikkeldraadpotten en potbekers.27 De bekerpotten 
zijn over het algemeen grover en ruwer afgewerkt dan klokbekers. De 
versiering is zeer plastisch en wordt gedomineerd door groeven, vingertop- 
en nagelindrukken in zeer veel verschillende motieven. De datering van 

24  Vgl. overzicht in Drenth & Meurkens 2011.
25  Van der Waals & Glasbergen 1955.
26  Drenth & Hogestijn z.j.; Lanting & Van der Waals 1976.
27  Zie Lanting 1973, 252-253; Voor de potbekers zie Lehmann 1965.

Afb. 6.5 
Scherf van een mogelijke EGK-beker met 
zigzag-versiering.
Schaal 1:1.
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bekerpotten is problematisch, aangezien ze ook nog in de vroege bronstijd 
voorkomen. 
Binnen de KBC is dus niet zo’n eenduidige fasering aan te brengen als voor 
de EGK het geval is. De absolute datering van de KBC ligt tussen 2400 en 
1900 v.Chr..

Eenduidig als klokbekercultuur te determineren aardewerk komt iets vaker 
voor dan voor de enkelgrafcultuur. Eén complete klokbeker is afkomstig 
uit het crematiegraf 4 (v. 7845; § 5.7). Een groot fragment van een tweede 
klokbeker is afkomstig uit het inhumatiegraf 3 uit de EGK (afb. 6.6: v. 7839, 
§ 5.6). Het fragment is afkomstig van een klokbeker van het Veluwse type 
en het bevond zich bovenin de vulling van de grafkuil. Mogelijk vertegen-
woordigt de beker een centraal graf of een nabijzetting van de klokbekercul-
tuur in een ouder grafmonument.
Naast deze complete en halve klokbekers zijn er nog vier fragmenten 
van klokbekers gevonden. Eén daarvan is zeker (afb. 6.6: v. 7468) en één 
mogelijk als klokbeker van het Veluwse type te determineren. De overige 
twee klokbekerscherven waren niet nader te determineren. Naast de zekere 
scherven zijn 13 scherven als mogelijk klokbeker of mogelijk klokbeker/

Afb. 6.6 
Scherven van klokbekers (vnrs 7468 en 7839) 
en mogelijke klokbekers.
Schaal 1:1 behalve v.7839.
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bekerpot gedetermineerd. Een deel van deze laatste scherven kunnen van 
klokbeker afkomstig zijn; indien ze echter van bekerpotten afkomstig zijn, 
is een datering in de KBC niet zeker, aangezien dit type aardewerk zoals 
gezegd ook nog in de vroege bronstijd voorkomt en deze periode binnen 
het opgegraven areaal in ruime mate vertegenwoordigd is door wikkeldraad-
aardewerk. 

Het zekere en mogelijke klokbekeraardewerk is hoofdzakelijk afkomstig 
uit de machinaal en handgeschaafde vakken van de vondstlaag. Naast 
het aardewerk uit de twee graven hebben slechts twee sporen (mogelijk) 
klokbekeraardewerk opgeleverd. Eén scherf is afkomstig uit een jongere 
huisplattegrond en moet dus als opspit beschouwd worden; een andere 
scherf is gevonden in een kuil van een kuilencluster. Het was de enige 
scherf in dit kuilencluster. Een ander spoor, dat op basis van een 
14C-datering zeker in de KBC te dateren is, heeft geen (mogelijk) klokbe-
keraardewerk opgeleverd (S26.25/S36.42, putten 26/36).28 
Net als de mogelijke fragmenten van EGK-bekers laat de verspreiding 
van eenduidige klokbekerfragmenten uit de vondstlaag een zeer diffuus 
patroon zien. Op basis van het aardewerk kunnen geen eenduidige vondst-
concentraties van de klokbekercultuur worden aangewezen. Een mogelijke 
uitzondering hierop bevindt zich in TRB complex 1. Hier is ter hoogte 
van put 18 en 46 (buiten het grootste cluster TRB aardewerk) een kleine 
concentratie aardewerk gevonden (N=12), die hoofdzakelijk uit fragmenten 
van bekerpot of mogelijk bekerpot aardewerk bestaat. Daarnaast zijn twee 
mogelijke klokbekerscherven en een mogelijk potbekerfragment herkend. 
Hoewel bekerpot-aardewerk doorloopt tot in de vroege bronstijd is het 
ontbreken van eenduidig herkenbaar vroege bronstijdaardewerk (i.e. 
wikkeldraad), misschien een aanwijzing voor een datering van dit cluster in 
het late neolithicum. Het gaat weliswaar om een kleine groep aardewerk, 
zodat de vraag of we hier wel kunnen spreken van een concentratie in het 
achterhoofd gehouden moet worden. Hierbij moet wel weer bedacht worden 
dat het beschreven aardewerk alleen de duidelijk herkenbare en dateerbare 
fragmenten betreft en de eigenlijke hoeveelheid aardewerk die in deze 
periode gedateerd kan worden mogelijk groter is. 
Een tweede concentratie waarin zich klokbeker- en mogelijk klokbekeraar-
dewerk bevindt ligt in het noordelijke deel van put 6 (vindplaats 30). Gezien 
het feit dat op deze vindplaats echter ook wikkeldraad-aardewerk aanwezig 
is, ligt een datering in de vroege bronstijd hier meer voor de hand. 

De vroege bronstijd (Wikkeldraadbekercultuuur)

Wikkeldraadaardewerk (WKD) dankt zijn naam aan de karakteristieke 
versiering, die is aangebracht met een omwikkelde spil. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen enggewonden en wijdgewonden wikkeldraad, 
waarbij de afstand tussen de dwarsstreepjes de scheidslijn vormt. Bij 
enggewonden wikkeldraad is deze afstand minder dan de dikte van de draad 
zelf (afb. 6.7).29

Er bestaat nog onenigheid over het vroegste voorkomen van wikkeldraad-
aardewerk. Volgens Lanting moet WKD-versiering als karakteristiek 

28  Datering op houtskool. GrA-41394. De datering komt uit op 3875±35 BP. Gecalibreerd ligt 
deze datering met 95% zekerheid tussen 2470-2200 cal BC en met 68% zekerheid tussen 
2460 en 2290 cal BC.

29  Lanting 1973, 218.
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voor de vroege bronstijd beschouwd worden.30 Het samen voorkomen 
van klokbekers en met wikkeldraad versierd aardewerk op vindplaatsen 
als Meerlo en Meteren-Boog C Noord, alsmede het feit dat sommige 
WKD-versierde potten de vorm van een Veluwse klokbeker hebben, heeft 
ertoe geleid dat verschillende onderzoekers ertoe neigen de vroegste 
WKD-versiering in het late neolithicum te laten beginnen.31

Het vaatwerk van de WKD-cultuur laat slechts een beperkt aantal vormen 
zien, waarbinnen potten met S-vormig profiel wederom domineren. 
Hierin moet onderscheid gemaakt worden tussen bekers of potten met 
WKD-versiering en bekerpotten. Naast de reeds genoemde wikkeldraad 
versiering (eng-of wijdgewonden) zijn verschillende andere versierings-
technieken bekend, waaronder losse horizontale WKD-stempelindrukken 
en groeflijnen. Grovere versieringen in de vorm van vingertop-, nagel- of 
spatelindrukken lijken beperkt te zijn tot de bekerpotten, alhoewel deze 
soms in combinatie met wikkeldraadversiering voorkomen. 
De vroege bronstijd wordt absoluut gedateerd tussen ca. 1900 en 1575 
v.Chr.. In hoeverre de vormen en versieringsmotieven van WKD-aardewerk 
een chronologische waarde hebben is nog enigszins onduidelijk. Er zijn 
aanwijzingen dat de kleinere vormen (WKD-bekers) in een vroeg stadium 
van de vroege bronstijd verdwijnen, terwijl de grotere vormen zich 
ontwikkelen tot WKD-potten, die o.a. versierd zijn met losse horizontale 
WKD-stempelindrukken. Een aanwijzing dat deze versieringstechniek laat te 
dateren is, is het ontbreken ervan op WKD-bekers.32

De opgraving Bedrijventerrein-Zuid heeft een kleine groep van 19 zekere 
en 4 mogelijke scherven met WKD-versiering opgeleverd. Slechts in één 
geval is iets over de vorm te zeggen, waarbij het gaat om een beker of pot 
met smalle geprononceerde voet. De versieringen lijken over het algemeen 
gemaakt te zijn met een wijdgewonden wikkeldraad, waarbij het criterium 
van minder dan vier dwarsstrepen per cm aangehouden is. Minimaal 10 
van de zekere WKD-scherven dragen deze versiering. Het versieringsmo-
tief bestaat uitsluitend uit horizontale lijnen, alhoewel het precieze verloop 
door de kleine afmeting van de scherven niet gereconstrueerd kon worden. 
Eén scherf (v. 4920) is versierd met een horizontale lijn met daaronder drie 
parallelle diagonale indrukken gemaakt met een losse WKD-stempel (afb. 
6.7).
Het WKD aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met steengruis en dan 
vooral graniet (vaak gneis of een aanverwante steensoort, N=11). Een enkele 
keer is gebruik gemaakt van gebroken kwarts als magering. Eén scherf (v. 
25) lijkt gemagerd te zijn met verbrand bot (niet afgebeeld). 
De meest voorkomende scherfdikte is geclusterd in de dikteklassen 4 (7-8 
mm) en 5 (9-10 mm) met respectievelijk 9 en 6 scherven.

Het onderzoek heeft zoals reeds vermeld een relatief grote hoeveelheid 
aardewerk opgeleverd die op basis van baksel en versiering als bekerpot 
(N=36) of mogelijk bekerpot (bekerpot?) (N=17) gedetermineerd is (afb. 
6.8). De versiering bestaat uit groeven, ribbels en vingertop-, nagel- en 
spatelindrukken en is vaak op zeer plastische en grove wijze aangebracht. Er 
is een grote verscheidenheid aan motieven aanwezig.

30  Lanting 1973; Lanting & Van der Plicht 2001/2002.
31  Resp. Verlinde 1971 en Schoneveld & Gehasse 2001.
32  Lanting 1973, 220-1; Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 156.
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De versierde bekerpotscherven laten een vrij karakteristiek baksel zien (i.e. 
zeer veel mageringsmateriaal, hoofdzakelijk granietgruis/mica). Op basis 
van dit baksel is een kleine groep onversierde scherven ook als laat-neoli-
thicum/vroege bronstijd (N=5) of laat-neolithicum/vroege bronstijd? (N=23) 
gedetermineerd. 
Bekerpotten kunnen zoals gezegd zowel in het laat-neolithicum als in de 
vroege bronstijd dateren. Het vrij grote aantal WKD-scherven vergeleken 
met dat van klokbekeraardewerk maakt het aannemelijk dat het grootste 
deel van de bekerpotscherven in de vroege bronstijd gedateerd moet worden. 
Binnen de bekerpotten kunnen enkele scherven als van potbekers herkend 
worden.   

Wikkeldraad-aardewerk in combinatie met potbeker- en ander mogelijk 
bekerpotaardewerk laat een duidelijke concentratie zien ter hoogte van de 
putten 13, 15 en 23. Een tweede ‘cluster’ bevindt zich in het noordelijke deel 
van put 6 en is reeds in de vorige paragraaf besproken. Het gaat hier om 
het centrale deel van vindplaats 3. Buiten deze concentraties zijn slechts 
twee scherven WKD-aardewerk aangetroffen. Het WKD-aardewerk is 
hoofdzakelijk afkomstig uit de afdekkende lagen. Slechts twee scherven zijn 
afkomstig uit sporen. Het betreft hier twee als silo geïnterpreteerde kuilen 
(S4.163 en S24.37 in resp. put 4 en put 24). Kuil 24.37 is opmerkelijk omdat 
hier zowel wikkeldraadaardewerk aangetroffen is, als met touwindrukken 
versierd aardewerk dat als Hilversum aardewerk gedetermineerd is (afb. 
6.9). De kuil leverde in totaal zeven scherven op, waarvan één scherf van 
een Hilversumpot en één scherf versierd met wikkeldraad. 

Afb. 6.7 
Scherven van met wikkeldraad versierd 
aardewerk van verschillende locaties.
Schaal 1:1.
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De relatief grote hoeveelheid WKD-aardewerk op vindplaats 3 wijst in 
combinatie met het bekerpotaardewerk op een nederzetting uit de vroege 
bronstijd op deze locatie (afb. 6.4). Afgezien van twee silo’s waarin 
WKD-aardewerk gevonden is zijn er geen andere sporen gevonden, 
die eenduidig aan deze nederzetting toegeschreven kunnen worden. 
Opmerkelijk aan de verspreiding van het WKD aardewerk is wel het feit dat 
dit zich lijkt te clusteren in de centrale lege zone tussen de huisplattegron-
den uit de midden-bronstijd B. Mogelijk moet hier dus de oudste kern van 
de bronstijdnederzetting op complex 3 gezocht worden. 
Er zijn enkele aanwijzingen dat de nederzetting op basis van het 
aardewerk laat in de vroege bronstijd te dateren is. In de eerste plaats is er 
nauwelijks dichtgewonden WKD-aardewerk, dat als de vroegste vorm van 
WKD-versiering beschouwd wordt, aangetroffen. Eén scherf is bovendien 
versierd met een los wikkeldraadstempel. Losse wikkeldraadstempels 
worden als een late versieringstechniek gezien. Tenslotte is er een scherf 
van Hilversum-aardewerk, dat over het algemeen  tussen 1800 en 1600 
v.Chr., dus ook laat in de vroege bronstijd, wordt gedateerd.

Afb. 6.8 
Scherven van bekerpotten, waaronder potbek-
ers, van verschillende locaties.
Schaal 1:1.
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6.2.3 Midden-bronstijd B – late bronstijd 
Met 1075 scherven vormt deze groep het grootste deel van het gevonden 
aardewerk. Aardewerk dat in deze periode gedateerd is, beperkt zich 
grotendeels tot complex 3, waar een groot aantal huisplattegronden 
uit vooral de midden-bronstijd gedocumenteerd is. Bij het hoge aantal 
scherven uit deze groep moet wel de kanttekening gemaakt worden dat een 
aanzienlijk deel (N=350) niet nader gedateerd kon worden dan ‘bronstijd’ of 
‘mogelijk bronstijd’. Een deel van dit aardewerk betreft wellicht onversierd 
en daarom niet herkenbaar aardewerk uit de vroege bronstijd of zelfs het 
late neolithicum.

Midden-bronstijd B

Met aardewerk uit de midden-bronstijd (MBT) wordt meer specifiek 
gedoeld op aardewerk uit de tweede helft van de midden-bronstijd, de 
zogenaamde Kümmerkeramik. De benaming duidt op de over het algemeen 
slechte bakselkwaliteit van aardewerk uit deze periode. Het aardewerk is 
over het algemeen vrij dikwandig. Het vormenrepertoire is vrij beperkt en 
bestaat uit emmer- of tonvormige potten. Het aardewerk is zelden versierd. 
Indien aanwezig bestaat de versiering over het algemeen uit een enkele rij 
vingertop- of nagelindrukken op het bovenste deel van de pot of op de rand. 
In totaal heeft de opgraving 332 scherven opgeleverd die als midden-
bronstijd (B) gedetermineerd zijn tabel 6.1: 271 + 61). Daarnaast zijn er 159 
scherven die mogelijk in deze periode gedateerd moeten worden tabel 6.1: 
77 + 77 + 5). 
Het aardewerk is zonder uitzondering ruwwandig en nogal grof gebakken. 
Het is grotendeels gemagerd met grof steengruis (85%), dat vaak door 
het baksel heen steekt. Als mageringsmateriaal is hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van kwarts (N=177). In mindere mate (N=104) is gebruik gemaakt 
van respectievelijk kwartsiet of graniet als mageringsmateriaal. De meest 
voorkomende scherfdikte is geclusterd in de klassen 5, 6 en 7 (9-10, 11-12 en 
13-14 mm) met respectievelijk 34%, 26% en 22% van de scherven.
De vorm van het aardewerk was bij de zekere MBT-scherven slechts in 
een beperkt aantal gevallen te reconstrueren. Er is hoofdzakelijk sprake 
van tonvormige potten (afb. 6.10: vnrs. 4758, 5113, 7014). In één geval lijkt 
sprake te zijn van een gesloten vorm met korte rechte hals (v. 7800) (niet 
afgebeeld). Versiering is slechts op vier scherven waargenomen en bestaat 
uit stafbanden (2x) en vingertop- of nagelindrukken (2x) (bijv. afb. 6.10: 
3676). 
Onder de mogelijke MBT-scherven is één scherf afkomstig van een 
tonvormige pot en was één scherf versierd (met groeven, mogelijk in 
ruitpatroon) (niet afgebeeld).

Midden- / late bronstijd

Op basis van uiterlijke kenmerken is een aanzienlijke groep scherven 
(N=171) als midden- of late bronstijd gedateerd. Het betreft hier nog steeds 
aardewerk dat relatief grof is, maar waarbij niet gesproken kan worden van 
Kümmerkeramik. 
Ook dit aardewerk is zonder uitzondering ruwwandig en hoofdzakelijk 
gemagerd met steengruis (65%), waarbij kwarts licht domineert 
(56%). De afwerking van het aardewerk is wel iets beter dan dat van de 
Kümmerkeramik. De gemiddelde scherfdikte ligt een klasse lager dan bij de 

Afb. 6.9 
Scherf van Hilversum-aardewerk uit kuil S37 
in put 24.
Schaal 1:1.
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Kümmerkeramik en is geclusterd in dikteklassen 4, 5 en 6 (7-8, 9-10 en 11-12 
mm) met respectievelijk 24%, 33% en 32% van de scherven. 
De vorm van het aardewerk kon in 22 gevallen bepaald worden. Tonvormige 
of (vermoedelijk) tonvormige potten domineren (N=15). Er is één open vorm 
van een kom of schaal. Daarnaast zijn zes gesloten vormen met korte hals 
aanwezig. De datering van het aardewerk op de overgang van de midden- 
naar de late bronstijd is mede gebaseerd op de aanwezigheid van een 
aanzienlijk aantal gesloten vormen met hals (afb. 6.10: v. 5678 en 5398). 
Deze vormtypes komen eigenlijk pas voor vanaf de late bronstijd. De hier 
beschreven scherven kunnen niet als ‘volwaardige’ gesloten vormen met 
hals beschouwd worden, aangezien de eigenlijke hals vaak relatief kort is 
en meestal niet meer dan een verlenging van de rand lijkt te zijn. Daarnaast 
zijn de potten uitgevoerd in relatief grove ‘midden-bronstijd’ baksels. 
Op basis van baksel en vorm van deze potten is voor een datering op de 
overgang van de midden- naar de late bronstijd gekozen. 
Versiering is op 15 scherven uit deze groep waargenomen. Hierbij 
domineren vingertop- en nagelindrukken (N=13). Deze zijn meestal 
aangebracht in een enkele rij, die zich indien waarneembaar onder de rand, 
op de schouder of op de overgang van buik naar schouder bevindt (afb. 6.10: 
vnrs. 5305 en 5160). Eén keer is een dubbele rij vingertop-/nagelindrukken 
aanwezig. De twee overige scherven waren versierd met een stafband en een 
rij indrukken, die vermoedelijk met een vogelbot gemaakt zijn (afb. 6.10: v. 
5262). 

Verspreiding en datering van het MBT en MBT/LBT aardewerk

Zoals de benaming ook al laat zien werd gedurende de analyse vermoed 
dat er tussen het ‘midden-bronstijd’- en het ‘midden- / late bronstijd’-aar-
dewerk een verschil in datering bestond. Gezien het feit dat beide groepen 
echter veelvuldig samen voorkomen in de op de opgraving aangetroffen 
huisplattegronden, is het echter aannemelijk dat beide groepen in dezelfde 
periode te dateren zijn (afb. 6.11). In tegenstelling tot het aardewerk uit de 
voorgaande periodes is het aardewerk uit de MBT / MBT-LBT hoofdzakelijk 
geassocieerd met grondsporen. Slechts 10% van de scherven is 
aangetroffen bij de aanleg van het vlak. De overige scherven zijn gevonden 
in grondsporen, waarbij een groot deel zoals gezegd afkomstig is uit de 
verschillende huisplattegronden (81%, N=535). In tabel 6.5 is het aantal 
gedateerde scherven per periode en per structuur uiteengezet. 
Op basis van het gedateerde aardewerk leek het mogelijk om de 
verschillende huisplattegronden of spieker te dateren: die waarin 
MBT-aardewerk overheerst zijn ouder (bijvoorbeeld huisplattegrond 7) en 
die waarin MBT/LBT-aardewerk de boventoon voert zouden jonger moeten 
zijn (bijvoorbeeld huisplattegronden 2, 22 en 36). Een vergelijking met de 
14C-dateringen van de plattegronden en spiekers laat echter geen verband 
zien tussen het oudere aardwerk en de oudere 14C-dateringen. 

Afb. 6.10 
Aardewerk uit de midden-bronstijd (vnrs 3676, 
4758, 5113, 6994, 7014, 7776) en midden-
bronstijd/late bronstijd (vnrs 5160, 5262, 5305, 
5398, 5678).



aardewerk    299



300 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

Late bronstijd

Aardewerk uit de late bronstijd onderscheidt zich in een aantal opzichten 
van het aardewerk uit de voorgaande periodes van de bronstijd. Het 
aardewerk is over het algemeen dunner en beter afgewerkt. In tegenstelling 
tot (bijna) alleen maar ruwwandig aardewerk, komt nu ook gladwandig en 
gepolijst aardewerk voor. Het vormenrepertoire is bovendien diverser en 
beperkt zich niet langer (hoofdzakelijk) tot tonvormige potten. Een nieuwe 
ontwikkeling in de late bronstijd zijn potten met een drieledig profiel, dat 
wil zeggen met een duidelijke buik, schouder en hals (zoals bijvoorbeeld de 
zogenaamde cylinderhalsurnen). Ook versieringsmotieven op aardewerk uit 
de late bronstijd zijn diverser dan op aardewerk uit voorgaande periode en 
in ruimere mate aanwezig.
Op basis van baksel, vorm, versiering of een combinatie daarvan is een 
kleine groep scherven in de late bronstijd gedateerd (N=11). Daarnaast 
hebben 48 scherven een mogelijke datering in de late bronstijd. Het is 
mogelijk dat een grotere groep scherven in de late bronstijd gedateerd moet 
worden. Grof, Kümmerkeramik-achtig aardewerk komt namelijk ook in 
deze periode nog wel voor. Er bestaat dus een kans dat een deel van het als 
‘bronstijd’, MBT of MBT-LBT gedetermineerde aardewerk eigenlijk in de 
late bronstijd gedateerd moet worden, maar bij afwezigheid van intrinsieke 
kenmerken niet als zodanig gedateerd is.   
Het grootste deel van het LBT aardewerk is nog steeds ruwwandig. 

Structuur Context Type LNEO/VBT MBT MBT? MBT/LBT LBT LBT? Niet gedateerd datering BP cal BC (95%) cal BC (68%)

2 a huisplattegrond 7 31 2 1 3060 ± 30 1420-1260 1390-1300

3 huisplattegrond 1 1 7

6 a huisplattegrond 1 5 3070 ± 35 1430-1250 1400-1305

7 a huisplattegrond 53 27 1 10 3120 ± 35 1500-1300 1440-1320

50 a/b huisplattegrond 113 16 3 1

7 / 50 onderdeel structuur 7 of 50 1 10

9 huisplattegrond 1 1 2

11 a huisplattegrond 31 6 7 2985 ± 30 1370-1120 1290-1130

12 a huisplattegrond 1 4 4 3015 ± 30 1390-1130 1370-1210

16 a huisplattegrond 1 3 10 9 1 30 43

21? a? huisplattegrond 6 5

22 a huisplattegrond 20 7 3050 ± 30 1410-1210 1390-1260

23 a/b bijgebouw 1 22 1 19

26 a huisplattegrond 3 1 1 1 3050 ± 35 1420-1210 1390-1260

27 huisplattegrond 4

28 a huisplattegrond 2 1 3140 ± 30 1500-1310 1450-1390

29 a huisplattegrond 10 3 4 3230 ± 30 1610-1430 1525-1450

30 huisplattegrond 1 1 2835 ± 30 1112-911

33 a huisplattegrond 2 2 2 4 3210 ± 30 1530-1410 1505-1440

35 huisplattegrond 2 3135 ± 30 1500-1310 1445-1385

36 a huisplattegrond 11 2 34 3070 ± 30 1420-1260 1395-1310

37 a huisplattegrond 2 1 4 2985 ± 35 1380-1110 1300-1130

38 a huisplattegrond 44 16 3 1 15 2985 ± 30 1370-1120 1290-1130

43 spieker 2 1

46 kuilencluster 9 2995 ± 30 1380-1120 1310-1130

47 kuilencluster 1

51 spieker 1

52 spieker 1

Tabel 6.5 
Naar periode gedateerde scherven per 
structuur.
Context = herkomst van de scherven:
blanco = directe relatie met de structuur
a = inpandig spoor
b = geassocieerd met de structuur
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Afb. 6.11 
Verspreiding van aardewerk uit de midden-bronstijd B – late bronstijd.
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Ongeveer een kwart van het aardewerk (N=18; 27%) heeft een geglad 
of gepolijst oppervlak. Het aardewerk is hoofdzakelijk gemagerd met 
steengruis (N=21), zand (N=12) of een combinatie van steengruis met zand 
(N=12) of steengruis met potgruis (N=10). Opvallend in tegenstelling tot 
voorgaande periodes is dus de hoeveelheid zandgemagerde scherven. Het 
steengruis is daarnaast beduidend beter bewerkt dan in de midden-brons-
tijd. Het is vaak dermate vergruisd dat een determinatie van steensoort niet 
mogelijk was. De dikte van het aardewerk clustert in dikteklassen 3 en 4 (5-6 
en 7-8 mm) met respectievelijk 24% en 61% van de scherven.
In vijf gevallen was het mogelijk de vorm van de pot te reconstrueren. 
Onder de vormen domineren potten met een drieledig profiel (N=3), 
waaronder een biconische cylinderhalspot (afb. 6.12: v. 4733). Een 
opvallende vorm is een geprofileerde kom of schaal met afgeplatte rand (afb. 
6.12: v. 6985).
Versiering is aanwezig op acht scherven (wandversiering N=6; 
randversiering N=2). De wandscherven zijn hoofdzakelijk versierd met 
losse of aaneengesloten rijen nagelindrukken (N=4) (bijv. afb. 6.12: v. 
7097). De versiering op één scherf bestaat uit 4 parallelle rijen verticale(?) 
nagelindrukken en doet Kalenderberg-achtig aan (niet afgebeeld). Naast 
nagelindrukken is eenmaal een versiering bestaande uit groeven herkend. 
Een opvallend versieringsmotief tenslotte bestond uit drie rijen ondiepe 
ronde indrukken (afb. 6.12: v. 7575). De randscherven zijn versierd met 
respectievelijk spatelindrukken op de reeds genoemde geprofileerde schaal 
en nagelindrukken.
De positie van de versiering was bij de wandscherven slechts in één geval 
duidelijk, namelijk bij een enkele rij nagelindrukken op de schouder. Bij de 
randscherven bevond de versiering zich aan de buitenzijde van de rand.  

Afb. 6.12 
Aardewerk uit de late bronstijd.
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Het zekere en mogelijke LBT-aardewerk is wijd verspreid over het opgegraven 
areaal aangetroffen. Nagenoeg al het aardewerk is afkomstig uit grondsporen. 
Slechts drie scherven zijn gevonden bij de aanleg van het vlak, waaronder 
het grote fragment van de reeds genoemde biconische cylinderhalspot. Een 
aanzienlijk deel van de scherven (N=39) is geassocieerd met structuren. Op 
basis van het aardewerk is een klein aantal structuren (mogelijk) in de late 
bronstijd te dateren (zie tabel 6.5). Een zekere datering in deze periode lijkt 
te gelden voor één huisplattegrond (structuur 30) en spiekers 43. Hoewel in 
beide gevallen slechts zeer weinig aardewerk gevonden is (in totaal slechts 
vier scherven) lijkt het ontbreken van oudere MBT of MBT-LBT gedateerde 
scherven de datering te bevestigen. (Wat betreft plattegrond 30 is er ook 
een overeenstemmende 14C-datering.) Ter hoogte van de spieker 43 zijn 
bovendien nog enkele kuilen gevonden waarin ook zeker LBT aardewerk 
gevonden is. Een mogelijke datering op grond van aardewerk in de late 
bronstijd geldt voor huisplattegrond 16. (De 14C-datering geeft midden-
bronstijd, maar is niet uit een onderdeel van de plattegrond, maar uit een kuil 
binnen de plattegrond afkomstig.) Bij de overige structuren waarin (mogelijk) 
late bronstijd aardewerk gevonden is (2, 23 en 38), is een oudere datering 
aannemelijker, aangezien de hoeveelheid (mogelijk) late bronstijd aardewerk 
gering is en er ook aanzienlijke hoeveelheden MBT en MBT/LBT aardewerk 
gevonden zijn. (De 14C-datering van huisplattegrond 2 valt in de midden-
bronstijd, maar is ook weer uit een kuil binnen de plattegrond afkomstig; 
alleen de 14C-datering van plattegrond 38 valt gedeeltelijk in de late bronstijd.)

Aardewerk uit de ijzertijd?

Op basis van baksel en dikte zijn vier scherven als late bronstijd – ijzertijd? 
gedateerd. Drie van de vier scherven zijn gevonden in put 10 (ter hoogte van 
complex 4). Bij het ontbreken van duidelijk daterende kenmerken blijft het 
moeilijk de scherven met zekerheid in de ijzertijd te dateren. Het is dus goed 
mogelijk dat ook deze scherven in de late bronstijd gedateerd moeten worden. 

Objecten van verbrande leem

De opgraving heeft drie (fragmenten van) objecten van verbrande klei 
opgeleverd. Eén daarvan betreft een mogelijke spinklos, die ter hoogte van het 
TRB-complex 1 gevonden is. Een tweede object van verbrande leem kon niet 
gedetermineerd worden, maar is uitgevoerd in een typisch ‘bronstijd’ baksel. 
Dit is in overeenstemming met de locatie van de vondst, namelijk in put 4 ter 
hoogte van de bronstijdnederzetting op vindplaats 3 (complex 3). 

6.2.4 Slijpplaat en chemische analyse van bronstijdaardewerk
T. Brorsson

Zeven potscherven uit midden- of late bronstijd zijn door middel van slijp-
plaatonderzoek en chemische analyse onderzocht (zie bijlage 6.1). De aar-
dewerkfragmenten zijn door L. Meurkens en E. Drenth zo geselecteerd dat 
verschillende, met het blote oog herkende typen baksels vertegenwoordigd 
zijn. Dit houdt in dat de selectie zowel dik- als dunwandige alsmede grof 
en nauwelijks verschraald aardewerk omvat. De uitkomsten zijn vervolgens 
vergeleken met vergelijkbaar onderzoek aan scherven uit het Hanzelijn-Oude 
Land onderzoek.
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De zeven scherven van Bedrijventerrein-Zuid zijn alle afkomstig van potten 
van lokale makelij, die vermoedelijk op de vindplaats of binnen een straal 
van 2 km rondom de vindplaats gemaakt zijn. Er zijn drie baksels met 
verschillende kwaliteiten gevonden.
De eerste bakselgroep omvat drie scherven (vnrs 6965, 7596, 7811), die zijn 
gemaakt van fijne kleisoorten, waaraan als verschralingmiddel granietgruis is 
toegevoegd. De klei bevat een redelijk hoog percentage silt, maar geen zand 
en de hoeveelheid mica was hoog tot zeer hoog. De maximale afmetingen 
van de verschralingspartikels lopen uiteen van 2,5-3 mm; de hoeveelheid 
verschaling ligt tussen 5 en 13 %. Diatomeeën zijn niet waargenomen.
De tweede bakselgroep bestaat eveneens uit drie scherven (vnrs. 4733, 6168a, 
6168b). Als grondstof is middelgrove klei gebruikt, dat verschraald werd met 
gebroken graniet. De klei is rijk aan zand en silt en het percentage mica is 
gemiddeld dan wel hoog. De hoeveelheid verschraling is in verhouding laag 
en bedraagt 4 tot 7%  van het geheel. De stukjes graniet varïeren in grootte 
van 0,5 tot 4,5 mm. In alle drie scherven zijn diatomeeën waargenomen en 
het lijkt telkens om dezelfde soorten te gaan.
De derde bakselgroep wordt door slechts één scherf vertegenwoordigd (v. 
5305). Het fragment is gemaakt van een grove klei met weinig vergruisd 
graniet als verschraling. De klei bevat wel veel zand en silt en een 
aanzienlijke hoeveelheid mica. Deze scherf behoort tot dezelfde groep als het 
TRB-aardewerk van Hanzelijn-Oude Land. Het gebruik van een grove klei 
in combinatie met de betrekkelijk geringe hoeveelheid verschraling hangt 
naar alle waarschijnlijkheid samen met de functie van de pot. Dit soort klei is 
namelijk bij uitstek geschikt voor kookpotten. 
De uitkomsten van de chemische analyses laten zien dat de klei voor het 
aardewerk van Bedrijventerrein-Zuid ergens anders gewonnen is dan de klei 
voor het aardewerk van de locatie Hanzelijn-Oude Land. De mineralogische 
samenstelling van het aardewerk geeft echter wel aan dat de potten van beide 
locaties hun oorsprong hebben in hetzelfde gebied. Het sterke vermoeden 
bestaat dat in beide gevallen vaatwerk werd vervaardigd van grondstoffen uit 
de meest directe omgeving.  

6.3 Conclusies prehistorisch aardwerk
Ter afsluiting willen we hier een antwoord formuleren op de vragen uit het 
programma van eisen en de aanvullende vragen die naar aanleiding van de 
evaluatie van het materiaal na het veldwerk zijn geformuleerd.
Chronologie:

· Kan op basis van het aardewerk vastgesteld worden of er sprake is van 
continuïteit of discontinuïteit van de bewoningsduur? Zijn er duidelijke 
hiaten in het gebruik van het landschap aanwezig op basis van het 
ontbreken van het aardewerk uit betreffende periode? Hoe kunnen we 
deze hiaten in de chronologie verklaren?

Vanaf de late TRB-periode die vertegenwoordigd is op complexen 1 en 2 lijkt 
het landschap continu bewoond of, beter gezegd, gebruikt te zijn geweest. 
Aanwijzingen voor bewoning in het late neolithicum zijn schaars en beperken 
zich hoofdzakelijk tot losse scherven. Er is één mogelijke aardewerkcluster uit 
de KBC gevonden ter hoogte van complex 1, maar het is de vraag in hoeverre 
dit cluster de reflectie van bewoning is. De vondst van enkele inhumatie- en 
crematiegraven uit de EGK en KBC geven aan dat delen van het terrein als 
begraafplaats gebruikt zijn.
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De vroege bronstijd is aanwezig met de vondst van een klein maar duidelijk 
cluster WKD-aardewerk op complex 3. In de midden-bronstijd ontwikkelt 
zich hier een nederzetting met een flink aantal huisplattegronden. De 
bewoning loopt door tot in de late bronstijd, maar neemt in deze periode 
wel beduidend af (of verplaatst zich naar buiten het opgegraven areaal). 
Afgezien van enkele (dubieuze) scherven zijn er geen aanwijzingen 
gevonden voor bewoning in de ijzertijd.
 
· Hoe verhoudt het aardewerk zich chronologisch tot gidsartefacten van 

andere materialen (steen, vuursteen)?
Er zijn geen eenduidige gidsartefacten gevonden die op bewoning in andere 
periodes wijzen dan op basis van het aardewerk vastgesteld is. 

· Is er op basis van het aardewerk meer te zeggen over de chronologische 
relatie tussen Wikkeldraad en Hilversum-aardewerk? Komt dergelijk 
aardewerk samen voor in sporen?

Wikkeldraad aardewerk is in ruime mate aanwezig  (N=19) in tegenstelling 
tot Hilversum-aardewerk dat slechts door één scherf vertegenwoordigd 
wordt. Deze scherf is samen met een scherf van Wikkeldraad-aardewerk in 
een kuil aangetroffen. Op basis van deze kleine hoeveelheden is het niet 
mogelijk om uitspraken over de chronologische relatie tussen beide groepen 
aardewerk te doen. 

· Hoe manifesteert de overgang van midden- naar late bronstijd, die op 
basis van de huisplattegronden aanwezig is, zich in het aardewerk?

Op basis van bepaalde karakteristieken van het aardewerk, met name 
afwerking, dikte en vormtypes die de overgang van tonvormige (tweeledige) 
profielen naar drieledige vormen (die pas in de late bronstijd met regelmaat 
geproduceerd werden) werd gedacht dat een aanzienlijk groep op de 
overgang van midden- naar late bronstijd te dateren was. Er bleek echter 
geen eenduidige correlatie te zijn tussen 14C-dateringen en dit aardewerk. 
Fijner aardewerk bleek ook voor te komen in structuren die eerder in de 
midden-bronstijd werden gedateerd en andersom. 

 Verspreiding:

· Wat is de relatie tussen aardewerk en grondsporen? Wat zeggen deze 
verspreidingsbeelden over de site-locatie en type locatie?

Er is een globaal verband tussen aardewerk en paalsporen en kuilen 
bij de trechterbeker- en de midden- en late bronstijdculturen. Over de 
functie van de betreffende locaties kan op grond van het aardewerk niets 
gezegd worden, behalve in algemene zin, dat er voedsel werd bereid, zoals 
gebruikelijk op een locatie waar “gewoond” wordt. Voor wat betreft het 
laatneolithische aardwerk, graven daargelaten, is dat veel minder duidelijk. 
Een concentratie van vroeg bronstijdaardwerk kan op een nederzetting ter 
plaatse duiden.  

· Wat voor invloed hebben post-depositionele processen gehad op het ver-
spreidingsbeeld van het aardewerk?

Het verspreidingsbeeld van het aardewerk is beïnvloed door de intactheid, 
of liever, de aan- of afwezigheid van de vondstlaag op de verschillende 
vindplaatsen. Op die plekken waar de vondstlaag goed bewaard gebleven 
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is, zal het verspreidingsbeeld een nauwkeurigere weergave van de 
oorspronkelijke situatie zijn dan op die plekken waar dat niet het geval is. 
Op complex 1 en in iets mindere mate op complex 2 (de twee 
TRB-complexen) was de vondstlaag over het algemeen goed bewaard 
gebleven. Ter hoogte van complex 3 (bronstijdnederzetting) was dit in veel 
mindere mate het geval, en het verspreidingsbeeld zal hier dus vertekend 
zijn door post-depositionele processen.

· Hoe verhoudt de conservering van het aardewerk zich tot de 
verspreiding?

Aardewerk uit de vondstlaag was over het algemeen veel minder goed 
geconserveerd dan het aardewerk uit de sporen. Het aardewerk uit de 
vondstlaag was meer verweerd en gefragmenteerd. Dit was met name 
duidelijk ter hoogte van de TRB complex 1, waarbij de grens van gruis 
/ scherf zelfs naar beneden bijgesteld moest worden, omdat het meeste 
aardewerk hier nogal klein was.

· Zijn er binnen het totale verspreidingsbeeld discrete aardewerkclusters te 
herkennen? Hieruit voortvloeiend volgt de vraag of deze clusters geheel 
in het opgegraven areaal liggen en we dus van complete clusters kunnen 
spreken.

Binnen het verspreidingsbeeld zijn drie clusters te herkennen. Eén daarvan 
is zeer duidelijk en correleert met TRB-complex 1. Deze lijkt bijna in zijn 
geheel opgegraven te zijn, afgezien van een klein stuk ten noordoosten 
van put 5, waar deze concentratie vermoedelijk ook nog doorgelopen heeft. 
De overige twee clusters zijn niet zo geconcentreerd en correleren met 
complexen 2 en 3. Complex 2 heeft in zuidwestelijke richting vermoedelijk 
nog iets verder doorgelopen. Complex 3 kon door de aanwezigheid van 
sloten en toegangswegen niet geheel worden opgegraven. Het verspreidings-
beeld lijkt binnen het onderzochte terrein desalniettemin aardig overeen te 
komen met de oorspronkelijke situatie. 

· Met betrekking tot de bronstijd nederzetting: hoe verhoudt de 
verspreiding van het aardewerk uit de vondstlaag zich tot de huisplatte-
gronden? Zegt dit wat over de functie van (delen van) de huisplattegron-
den?

Van het midden-bronstijd B – late bronstijd aardewerk is slechts 10% 
afkomstig uit de vondstlaag. Dit zal er deels mee te maken hebben dat de 
vondstlaag op deze vindplaats niet meer intact was. Het verspreidingsbeeld 
laat geen eenduidige correlatie tussen het aardewerk uit de vondstlaag en de 
huisplattegronden zien. Ook buiten de plattegronden zijn namelijk scherven 
uit de vondstlaag verzameld. Er kunnen dus op basis van het aardewerk 
geen uitspraken over de functie van (delen van) de huisplattegronden 
gedaan worden.

6.4 Middeleeuws aardewerk (14e-eeuw) 
S. Ostkamp

Ongeveer in het midden van de zuidoostelijke grens van het onderzochte 
terrein kwam een grote rechthoekige kuil (2,5 bij 7,5 m) tevoorschijn met 
daarin enkele honderden scherven uit de late middeleeuwen, meer precies 
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uit de 14e eeuw (complex 6, spoor 1 in put 19). Hoewel er geen andere 
bewoningsresten uit deze periode zijn aangetroffen, is de inhoud van de 
kuil interessant genoeg om nader besproken te worden. Waarschijnlijk 
was de kuil ooit gelegen op het erf van een boerderij. De oorspronkelijke 
functie ervan is niet bekend en van enige bebouwing in de directe omgeving 
is evenmin een spoor gevonden. In de periode waaruit de kuil dateert, 
werden huizen vaak op poeren of liggers gefundeerd. Omdat deze poeren 
of liggers direct op het maaiveld waren geplaatst, bleven er na de sloop van 
een dergelijk gebouw (vrijwel) geen sporen achter. De kuil is tijdens de 
opgraving minutieus onderzocht, hetgeen resulteerde in een enorm aantal 
vondstnummers. Omdat deze vondstnummers materiaal bevatten dat uit 
een archeologisch gezien zeer korte periode stamt en veel van de scherven 
uit deze vondstnummers onderling bleken te passen, is ervoor gekozen alle 
vondsten samen te voegen. Naast aardewerk bevatte de kuil ook twee loden 
netverzwaringen (afb. 6.13). Deze vondsten vormen de enige achtergrond-
informatie over de vroegere eigenaren/gebruikers. Blijkbaar hielden zij 
zich op enigerlei wijze bezig met visserij. In hoeverre zij daarmee in hun 
dagelijks brood voorzagen of daar slechts deeltijds mee in de weer waren, 
is echter niet bekend. De kuil bevatte geen botresten of ander ecologisch 
materiaal.

6.4.1 Het Deventer-systeem
Om middeleeuwse vondstgroepen zoals die uit Bedrijventerrein-Zuid 
te kunnen vergelijken met vondsten die elders in ons land tevoorschijn 
kwamen en nog zullen komen, is het noodzakelijk dat ze typologisch op 
een standaard wijze worden ingedeeld en beschreven. In 1989 is als een 
dergelijke standaard het zogenaamde ‘Deventer-systeem’ geïntroduceerd.33 
De doelstellingen van dit systeem zijn meervoudig. Enerzijds kunnen 
met behulp van dit instrument op een snelle en eenvoudige wijze laat- en 
postmiddeleeuwse voorwerpen van keramiek en glas worden ingedeeld. 
Anderzijds ontstaat door deze manier van werken gaandeweg een steeds 
groter wordende referentiecollectie voor de beschrijving van vondstgroepen 
uit de genoemde periodes. Daarnaast kan op basis van de aan dit systeem 
gekoppelde inventarislijsten van de vondstgroepen statistisch onderzoek 
worden verricht naar het aardewerken en glazen huisraad van verschillende 
sociale groepen. Zo kunnen sociale en regionale verschillen in beeld worden 
gebracht. Op dit moment bestaat reeds een aanzienlijke reeks van aan het 
Deventer-systeem gekoppelde publicaties. Op basis van die publicaties wordt 
thans gewerkt aan lokale en regionale typochronologieën, die, doordat ze 
allemaal dezelfde standaardindeling hebben, onderling goed vergelijkbaar 
zijn. Ze geven zo een indruk van keramiekregio’s en maken een sociale, 
culturele of economische interpretatie mogelijk. Het is vooral in dit aspect 
van het onderzoek dat de middeleeuwse vondsten van Bedrijventerrein-
Zuid hun nut zullen bewijzen. Niet alleen vormen ze een aanvulling op de 
gepubliceerde vondstcontexten uit de regio Oost-Nederland. Tevens betreft 
het een plattelandscontext en daarvan zijn er in ons hele land zeer weinig 
van gepubliceerd.
De classificatie van aardewerk en glas met behulp van het Deventer-systeem 
volgt een vast stramien. Eerst worden de vondsten per vondstcomplex naar 
de daarin voorkomende baksels/materiaalsoorten uitgesplitst. Vervolgens 

33  Clevis & Kottman 1989.

Afb. 6.13 
Loden netverzwaringen uit 14e eeuwse kuil 
S19.1.
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worden per baksel of materiaalsoort codes aan de individuele objecten 
toegekend. Op basis hiervan wordt een tellijst van het minimum aantal 
exemplaren (MAE) samengesteld of vindt een schatting plaats van het aantal 
potindividuen op basis van de bewaard gebleven randpercentages (Estimated 

Vessel Equivalents of kortweg EVE’s). Voor dit rapport is echter gewerkt 
volgens een andere methode waarbij de scherven alleen zijn geteld en 
gewogen. De aan de verschillende voorwerpen toegekende codes bestaan uit 
de drie volgende elementen: het materiaal, het soort voorwerp en het op dat 
specifieke model betrekking hebbende typenummer. Zo krijgt een pispot 
van roodbakkend aardewerk de codering: r(ood bakkend aardewerk)-pis(pot)-
gevolgd door een typenummer (bijvoorbeeld r-pis-5). Dit typenummer 
is uniek voor een bepaalde vorm. Wanneer een model nog niet eerder 
is beschreven, krijgt het een nieuw typenummer dat vervolgens in een 
centraal bestand wordt opgenomen. Door middel van de aan de voorwerpen 
toegekende codes kunnen deze vergeleken worden met soortgelijke objecten 
die eerder binnen het Deventer-systeem zijn gepubliceerd. Naast de 
inventarislijst is een representatieve selectie van (archeologisch) complete 
voorwerpen en bijzondere fragmenten opgenomen in een catalogus (afb. 
6.15) die eveneens een standaard indeling heeft. De catalogus is ingedeeld 
naar baksel. Hij volgt zo dezelfde opbouw als het navolgende hoofdstuk.

6.4.2 De keramische vondsten
Uit de kuil zijn in totaal 948 fragmenten van gebruiksaardewerk 
tevoorschijn gekomen (tabel 6.6). Met 534 scherven is de groep van het 
grijsbakkende aardewerk veruit de grootste (56 %). Een kleine groep 
van 34 scherven (4 %) laat zien dat er in deze regio, naast het (vooral) in 
pre-stedelijke kernen geproduceerde, grijsbakkende aardewerk ook nog 
steeds kogelpot aardewerk in gebruik is. Overigens sluit het kogelpotaarde-
werk qua vormgeving nauw aan bij het zogenaamde blauwgrijze aardewerk 
dat tegelijkertijd in het aangrenzende Duitse taalgebied werd gemaakt. 
Dezelfde pottenbakkers die grijsbakkend aardewerk vervaardigden, maakten 
ook een oxiderend gebakken variant, het roodbakkende aardewerk. Met 
95 scherven maakt deze groep 10 % van het totaal aantal scherven uit. 
Onder het uit Duitsland geïmporteerde steengoed vinden we vooral veel 
ongeglazuurd materiaal uit Siegburg en Brühl (s1 - 25 %) en een meer 
bescheiden groep uit Langerwehe (s2 - 5 %).

Baksel Aantal

grijsbakkend 534

kogelpot 34

roodbakkend 95

Steengoed (s1) 242

Steengoed (s2) 43

totaal 948

Het geglazuurde steengoed is zonder uitzondering voorzien van 
zoutglazuur, al dan niet gecombineerd met ijzerengobe. Het uit Langerwehe 
afkomstige drinkgerei (afb. 6.15, catalogusnrs 6 en 7) dateert uit het tweede 
of het derde kwart van de 14e eeuw. Vergelijkbare vormen kwamen in 
Maastricht tevoorschijn uit beerputten die dateren van vóór 1343.34 Van 

34  Hupperetz & Nijhof 1995.

Tabel 6.6 
Aantallen fragmenten van gebruiksaardewerk 
uit de 14e eeuwse kuil.
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de ongeglazuurde steengoedkannen uit Siegburg (afb. 6.15, catalogusnrs 
1-3 en 5) vinden we parallellen onder de vondsten uit de midden-14e-
eeuwse vulling van het Wed in Amersfoort.35 Tegelijk zijn ook parallellen 
gevonden in het in 1363 verwoeste kasteel Voorst bij Zwolle.36 Op basis van 
deze vondstgroepen wordt de sluitdatum van de kuil uit Bedrijventerrein-
Zuid rond 1360 geplaatst. De beste datering voor dit materiaal is dan ook 
1325-1360 n.Chr.. 
Een opvallende groep onder de steengoedkannen is die van de 
voorraadkannen uit Brühl. Tot in de 13e eeuw is Siegburg de belangrijkste 
leverancier van steengoed in het deel van ons land boven de grote rivieren. 
Omstreeks 1300 slagen de pottenbakkers uit deze plaats erin om het 
eerste volledig gesinterde steengoed te bakken. Tot die tijd produceerden 
de Siegburgse pottenbakkers naast bekers, drink- en schenkkannen 
ook voorraadkannen, maar vanaf 1300 verdwenen de voorraadkannen 
uit de productie en produceerden de Siegburgse pottenbakkers alleen 
nog drinkgerei. Pottenbakkers uit Langerwehe en Brühl vullen dit deel 
van het assortiment dan aan. Het naar verhouding grote aandeel van de 
voorraadkannen binnen deze vondstgroep hangt waarschijnlijk samen met 
het agrarische karakter van de nederzetting. In de kannen werd mogelijk 
melk opgeslagen die weer gebruikt werd voor de productie van boter en kaas 
(afb. 6.14). 

Als de vroegere bewoners van het hier ooit gelegen erf zich inderdaad 
bezighielden met de productie van boter en kaas zou dit tevens het grote 
aantal kommen onder de vondsten verklaren. Dergelijke kommen werden 
namelijk vooral gebruikt om melk in af te romen. Ze zijn in deze functie tot 
in de vroege 20e eeuw in gebruik gebleven. De hier gevonden kommen zijn 
zonder uitzondering van grijsbakkend aardewerk (afb. 6.15, catalogusnrs 12 
en 13). In dezelfde bakselgroep vinden we ook kannen en voorraadpotten. 
De grote grijze kannen (afb. 6.15, catalogusnr. 11) werden doorgaans 
gebruikt voor het putten en de opslag van water, terwijl de voorraadpotten 
dienden voor de opslag van levensmiddelen. Op deze wijze werd een deel 
van de oogst bewaard om in de wintermaanden te kunnen consumeren.  

Een grijze en een roodbakkende grape zijn gebruikt om het dagelijkse 
voedsel in te koken. Van de grijze grape (afb. 6.15, catalogusnr. 10) kennen 
we totnogtoe alleen parallellen uit Oost-Nederland (o.a. Kampen). De 
roodbakkende grape (afb. 6.15, catalogusnr. 15) is echter van een type dat we 
uit vrijwel heel Nederland kennen. De grapen behoren tot de oudste typen 
van dit soort voorwerpen, die stammen uit het midden van de 14e eeuw. In 
het tweede kwart van de 14e eeuw verdwijnen kogelpotten van de markt in 
het gehele deel van Nederland boven de grote rivieren. De handgemaakte, 
en mogelijk op huishoudelijk niveau vervaardigde, kookpotten maken plaats 
voor de gedraaide grapen die afkomstig zijn uit stedelijke centra. In het 
geval van Bedrijventerrein-Zuid kan hierbij aan Hattem of Zwolle worden 
gedacht. De plattelandsbevolking is in die dagen nog voor een belangrijk 
deel zelfvoorzienend. Omdat ze meer produceren dan ze voor hun eigen 
levensonderhoud en pacht dan wel belastingen nodig hebben, ontstaat 
een surplus dat ze op dag- en weekmarkten in steden afzetten. Van de 

35  Krauwer & Snieder 1994.
36  Verlinde 1983.
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opbrengsten van dit soort activiteiten worden in de steden weer producten 
gekocht. Door de zo ontstane markt herbergen de steden vanaf deze periode 
meer en meer gespecialiseerde ambachtslieden, waaronder pottenbakkers. 
Dat onze kuil uit deze overgangsfase van huishoudelijke naar ambachtelijke 
productie stamt, bewijzen de enkele stukken kogelpotaardewerk die onder 
de vondsten zijn. Hoewel het randscherfje van een kogelpot (cat. 9) nog 
wel als opspit zou kunnen worden afgedaan, bewijst een grotendeels 
complete kan van kogelpotaardewerk dat deze bakselgroep ten tijde van de 
bewoning van dit erf nog moet zijn vervaardigd (afb. 6.15, catalogusnr. 8). 
De kan is vergelijkbaar met een exemplaar dat in Amersfoort is gevonden 
tussen het eerder genoemde materiaal uit de vulling van het Wed.37 
Hoewel het nauwelijks mogelijk is om op basis van een groep potscherven 
uitspraken te doen over de sociale achtergrond van de vroegere eigenaren 
van de vondsten, valt op dat eigenlijk iedere aanwijzing voor enige mate 
van welstand ontbreekt. In stedelijke context zouden we deze vondstgroep 
zonder meer als ‘doorsnee’ afdoen. De enige meer uitzonderlijke vorm, 
is een versierde en geglazuurde kom of pot van roodbakkend aardewerk 
(afb. 6.15, catalogusnr. 16). Het is destijds ongetwijfeld een wat duurder 

37  Krauwer & Snieder 1994.

Afb. 6.14 
Voorbeeld van een voorraadkan gemaakt 
in Brühl, gevonden te Utrecht (collectie 
Gemeentelijke Archeologische Dienst).
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stuk aardewerk geweest, dat mogelijk gebruikt werd voor de opslag van 
een duurder levensmiddel. In de literatuur staan deze potten bekend 
als honingpotten, hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat deze 
interpretatie juist is. 

Al met al kunnen we concluderen dat dit vondstcomplex ons enig inzicht 
verschaft in het leven van de middeleeuwse bewoners van de onderzoekslo-
catie. Het waren waarschijnlijk lieden die zich bezighielden met agrarische 
activiteiten zoals melkveeteelt. Daarnaast werd gevist. Een deel van hun 
producten zetten ze af op dag- en weekmarkten in de stad. Het belang van 
de hier gepresenteerde groep scherven ligt echter vooral in de studie naar 
de regionale spreiding van middeleeuwse gebruikskeramiek. Dergelijke 
vondstcomplexen met een korte tijdsduur zijn op zich al een zeldzaamheid.

Afb. 6.15 
Catalogus van het aardewerk uit 
de laatmiddeleeuwse kuil S19.1 
(1325-1360 n.Chr.).
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1

Opbouw van de catalogusblokjes

1a vondstnummer
1b vondstcontext (complexdatering)
2 code van het type
3 objectdatering
4a maten in centimeters (grootste 
 diameter / hoogte)
4b beschrijving van het type
5a baksel
5b kleur / glazuur
5c beschrijving van de decoratie
5d diversen
6a bodem
6b oor / steel
6c compleetheid
7 functie
8 productiecentrum
9 literatuur

(alle afbeeldingen in deze catalogus zijn  
schaal 1:4)

Catalogus van het aardewerk uit een laatmiddeleeuwse kuil te Hattemerbroek-Zuid (1325-1360)

S. Ostkamp

cat. 1
1a HBO68AW1670.8
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s1-kan-11
3 1325-1350
4a -/-
4b bolle kan met cilindrische hals en 
 ribbel op halsaanzet, op standring
5a steengoed zonder oppervlakte 
 behandeling
5b 
5c  
5d 
6a geknepen standring (ontbreekt)
6b bandoor
6c fragment
7 (drink)kan
8 Siegburg
9 

cat. 2
1a HBO68AW1670.8
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s1-kan-11
3 1325-1350
4a 13/22
4b bolle kan met cilindrische hals en 
 ribbel op halsaanzet, op standring
5a steengoed zonder oppervlakte 
 behandeling
5b 
5c  
5d 
6a geknepen standring
6b bandoor
6c fragment, compleet profiel
7 (drink)kan
8 Siegburg
9 
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2

cat. 5
1a HBO68AW1670.3
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s1-kan-30
3 1300-1350
4a 11,5/-
4b wijdmondige kan met licht gewelfde 
 buik en vage knik op halsaanzet, ribbel 
 op hals, op standring
5a steengoed zonder oppervlakte 
 behandeling
5b 
5c  
5d 
6a geknepen standring
6b bandoor
6c fragment
7 kan
8 Siegburg
9 

cat. 4
1a HBO68AW1670.2
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s1-kan-29
3 1300-1350
4a 20,5/-
4b bolle kan met cilindrische hals en 
 kraagrand, ribbel op halsaanzet, op 
 standring
5a steengoed zonder oppervlakte 
 behandeling
5b 
5c  
5d 
6a geknepen standring (ontbreekt)
6b bandoor
6c fragment
7 (drink)kan
8 Siegburg of Brühl
9 

cat. 3
1a HBO68AW1670.2
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s1-kan-14
3 1300-1350
4a -/-
4b biconische kan met buikknik met ribbel 
 en hoge hals met rechte rand, op 
 standring
5a steengoed zonder oppervlakte 
 behandeling
5b 
5c  
5d 
6a geknepen standring (ontbreekt)
6b bandoor
6c fragment
7 (drink)kan
8 Siegburg
9 
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3

cat. 8
1a HBO68AW1670.30
1b vulling kuil (1325-1360)
2 kp-kan-4
3 1200-1350
4a 27,5/29
4b bolle kan met met hoge schouder 
 overgaand in cilindrische hals, rand 
 aan bovenzijde afgeplat, op standring
5a kogelpotaardewerk
5b 
5c 
5d 
6a standring
6b bandoor
6c fragment, compleet profiel
7 kan
8  lokaal of regionaal
9

cat. 7
1a HBO68AW1670.7
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s2-kan-51
3 1325-1350
4a 2,9/15,5
4b biconische kan met buikknik met ribbel 
 en hoge hals met rechte rand, op 
 standring
5a steengoed met oppervlakte 
 behandeling
5b zoutglazuur
5c  
5d 
6a geknepen standring
6b bandoor
6c fragment, compleet profiel
7 kan
8 Langerwehe
9 

cat. 6
1a BO68AW1670.42
1b vulling kuil (1325-1360)
2 s2-bek-13
3 1325-1350
4a 3,5/12,5
4b bolle beker met ribbel op buik en korte 
 rechte hals, op standvoet of -ring
5a steengoed met oppervlakte 
 behandeling
5b zoutglazuur
5c 
5d 
6a geknepen standring
6b 
6c fragment, gereconstrueerd profiel
7 beker
8 Langerwehe
9 Hurst. Neal & Van Beuningen 1986, 189, 
 nr. 290; Hupperetz & Nijhof 1995, 
 1995/11/009



316 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

4

cat. 11
1a HBO68AW1670.31
1b vulling kuil (1325-1360)
2 g-kan-9
3 1300-1350
4a 25/29
4b bolle kan met hoge schouder, kraag-
 rand met dekselgeul, lobvoeten
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c  
5d 
6a lobvoeten
6b worstoor
6c fragment, gereconstrueerd profiel
7 (water)kan
8 lokaal of regionaal
9 

cat. 10
1a HBO68AW1670.12
1b vulling kuil (1325-1360)
2 g-gra-1a
3 1300-1350
4a 12/14
4b hoge wijdmondige grape met 
 afgeronde buik en vrijwel cilindrische 
 hals en licht uitstaande hals en afge-
 ronde rand, poten
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c 
5d beroet
6a pot
6b bandoor
6c fragment, compleet profiel
7 grape
8 Duitsland?
9 

cat. 9
1a HBO68AW1670.14
1b vulling kuil (1325-1360)
2 kp-kog-9
3 1150-1350
4a -/-
4b kogelpot met S-vormig uitgebogen 
 verdikte afgeronde rand
5a kogelpot aardewerk
5b 
5c 
5d 
6a 
6b 
6c fragment
7 kogelpot
8 lokaal of regionaal
9 
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5

cat. 14
1a HBO68AW1670.24
1b vulling kuil (1325-1360)
2 g-pot-5
3 1300-1350
4a -/-
4b bolle voorraadpot met hoge schouder 
 zonder hals, rechtop staande man-
 chetrand, lobvoeten
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c  
5d 
6a lobvoeten
6b 
6c fragment
7 (voorraad)pot
8 lokaal of regionaal
9 

cat. 13
1a HBO68AW1670.18
1b vulling kuil (1325-1360)
2 g-kom-20
3 1300-1350
4a 28/15
4b wijde hoge conische kom met 
 afgeplatte rand, standring
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c  
5d 
6a standring
6b 
6c fragment, gereconstrueerd profiel
7 kom
8 lokaal of regionaal
9 

cat. 12
1a HBO68AW1670.17
1b vulling kuil (1325-1360)
2 g-kom-6
3 1300-1350
4a 28/16
4b afgeronde kom met ingesnoerde hals 
 en manchetrand, lobvoeten
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c  
5d 
6a lobvoeten
6b 
6c fragment, compleet profiel
7 kom
8 lokaal of regionaal
9 
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6

cat. 16
1a HBO68AW1670.9
1b vulling kuil (1325-1350)
2 r-kom-90
3 1325-1375
4a 32/23
4b wijdmondige biconische kom met 
 afgeronde buikknik, ribbel op overgang 
 van schouder naarr rand, gelobde 
 kraagrand, lobvoeten
5a roodbakkend aardewerk
5b spaarzaam loodglazuur
5c gelobde rand
5d 
6a lobvoeten
6b 
6c fragment, gereconstrueerd profiel
7 kom
8 lokaal of regionaal
9 

cat. 15
1a HBO68AW1670.10
1b vulling kuil (1325-1350)
2 r-gra-3a
3 1350-1400
4a /14
4b bolle grape met uitstaande hals en 
 verdikte lip
5a roodbakkend aardewerk
5b spaarzaam loodglazuur
5c op de schouder een tijdens het draaien 
 aangebrachte groef
5d 
6a driepoot
6b worstoor
6c fragment, gereconstrueerd profiel
7 grape
8 lokaal of regionaal
9 
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7. Vuursteen

S. Knippenberg, A. v. Gijn, A. Verbaas & C. v. Woerdekom

7.1 Inleiding
Tijdens het veldwerk zijn, verspreid over de verschillende vindplaatsen en 
complexen, in totaal 14.055 vuurstenen met een totaal gewicht van 37,8 
kg verzameld. Het vuursteen kan worden toegeschreven aan activiteiten 
gedurende het paleolithicum tot en met de bronstijd. Hoewel bij de meeste 
vindplaatsen sprake is van palimpsestsituaties, kan toch gesteld worden dat 
bepaalde periodes sterk dominant zijn en er relatief weinig vermenging van 
materiaal uit verschillende periodes heeft plaatsgevonden. Twee complexen 
zijn duidelijk groter dan de overige complexen en vondstspreidingen. Het 
betreft een nederzetting uit de late Trechterbekercultuur (complex 1) en één 
uit de midden en late bronstijd (complex 3). 
Complex 1 heeft het grootste aantal vondsten opgeleverd. Gezien de goede 
conservering van de vondstlaag is hier namelijk een veel gedetailleerdere 
wijze van verzamelen gehanteerd en is een relatief groot aantal vierkante 
meters gezeefd. Vondstaantallen uit het complex 3 liggen duidelijk lager 
als gevolg van het feit dat de vondstlaag deels is afgetopt. Mede naar 
aanleiding daarvan is gedurende de 2e fase van het onderzoek voor dit 
complex een systematische monstername achterwege gelaten. Naast 
deze twee grote complexen heeft vindplaats 2, waarin zich een duidelijke 
Trechterbekercomponent (complex 2) bevindt, ook een significant aantal 
vuurstenen artefacten opgeleverd. Voorts zijn kleine aantallen vuursteen 
uit het Paleolithicum binnen vindplaats 12, 13 en een kleine kuil (complex 
24) ook het vermelden waard. Een overzicht van de hoeveelheden vuursteen 
in de verschillende vindplaatsen, complexen en vondststrooiingen is 
weergegeven in tabel 7.1.
Het centrale aandachtspunt in het huidige onderzoek is het duiden van de 
verschillende bewonings- dan wel andere activiteitsmomenten binnen het 
landschap, zowel in ruimtelijke als in chronologische zin. Bij het vuursteen 
is daartoe specifiek gekeken in hoeverre er indicatoren aanwezig zijn om 
de archeologische resten chronologisch te kunnen scheiden en hoe deze 
indicatoren zich verhouden tot de andere dateerbare archeologische resten. 
Vervolgens is, indien mogelijk, de aard en functie van de verschillende 
artefacten per in ruimte en tijd gebonden eenheid (complex) bepaald om te 
kunnen achterhalen welke activiteiten er hebben plaatsgevonden. Daarnaast 
is gekeken in hoeverre er binnen het vuursteen aanwijzingen zijn voor het 
voorkomen van niet lokale grondstoffen, die eventueel iets zouden kunnen 
zeggen over lange-afstandscontacten / -handel. Tenslotte zijn de resultaten 
van dit onderzoek vergeleken met die van het naburige  Hanzelijntracé en 
is geëvalueerd in hoeverre bewoningsmomenten of -fases in beide terreinen 
aan elkaar te relateren zijn. 
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7.2 Selectie en methodologie

7.2.1 Typomorfologische en technologische beschrijving
Omdat het materiaal redelijk chronologisch gescheiden kon worden, is 
besloten geen ruimtelijk gefundeerde selecties te maken. Alle vuurstenen 
artefacten groter dan 1,0 cm en ook al het gemodificeerde materiaal kleiner 
dan een 1,0 cm zijn op hun typomorfologische kenmerken beschreven en 
ingevoerd in een database. Van deze stukken zijn de volgende variabelen 
gecodeerd: lengte, breedte, dikte (alle in cm), gewicht (in gr), type 
artefact, vuursteensoort, het type cortex en -locatie, grondvorm, mate van 
verbranding, de fragmentatie en modificatie. Uiteindelijk gaat het daarbij 
om 9693 stukken met een totaal gewicht van 33,8 kg.1

Gezien de goede conservering van het vondstmateriaal van het late 
Trechterbekercomplex 1 en het feit dat er weinig vuursteencomplexen uit 
deze tijd zijn beschreven, is van dit materiaal een steekproef van 1726 
stuks nader bestudeerd op enkele technologische kenmerken. Voor een 
beschrijving van de selectieprocedure en de beschreven variabelen wordt 
verwezen naar paragraaf 7.6.2.1 Het materiaal zal zoveel mogelijk per 
periode en waar mogelijk per complex op grondstofgebruik, typologie, 
technologie en functie besproken worden. 

7.2.2 Functionele analyse
Een selectie van het vuursteenmateriaal is microscopisch nader onderzocht 
op de aanwezigheid van gebruikssporen. Bij de selectie is de nadruk gelegd 

1  Dit is inclusief de vuurstenen artefacten uit de laat-neolithische graven, die elders worden 
besproken.

vindplaats/complex aantal gezeefd machinaal verzameld totaal

Bronstijdnederzetting 1357

vakken 1053 449 604

sporen 142

sporen van huis 36

kuilen in huis 126

MBA kuil (complex 46) 21 21

VBR kuilen 2 2
Jongere veenkuilen (com-
plex 7) 1 1

Vindplaats 4 8 8

Vindplaats 5 21 21

KBC haardkuil (complex 12) 18 18

EGK graf (complex 44) 12 12

TRB vindplaats 1 6925 6925

TRB vindplaats 2 517

vakken 508 319 189

sporen 9

TRB vindplaats 12 98

vakken 98 57 41

sporen -

Paleo kuil (complex 24) 43 43

Vindplaats 13 35

vakken 35 22 13

sporen -

Vindplaats 14 16 16

Buiten vindplaatsen 619

vakken 606 426 180

sporen 13

totaal 9693 1273 1027 9693

Tabel 7.1 
Aantal artefacten per complex per vindplaats 
per verzamelwijze
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op het materiaal uit de late Trechterbekercultuur (complex 1) en uit de 
midden- en late bronstijd (complex 3). Tevens zijn er enkele artefacten uit 
specifieke sporen gekozen die tot andere periodes gerekend kunnen worden. 
Van de geselecteerde complexen is getracht een evenredige hoeveelheid 
artefacten uit de verschillende artefacttypen te kiezen, waarbij niet alleen 
gemodificeerde artefacten, maar ook ongeretoucheerde klingen en afslagen 
zijn geselecteerd. Er is echter in verhouding een kleiner percentage 
schrabbers onderzocht aangezien deze meer voorkomen. Hierbij dient nog 
vermeld te worden dat tijdens de selectie van het materiaal uit de midden- 
en late bronstijd in eerste instantie gekeken is naar de context. Aangezien 
binnen dit uitgestrekte areaal relatief meer resten uit andere periodes 
aanwezig zijn dan in vindplaats 1, is er getracht zoveel mogelijk materiaal 
uit grondsporen te selecteren die met grotere zekerheid aan de midden- en 
late bronstijd bewoning kunnen worden toegeschreven.
Bij de selectie is ook rekening gehouden met de mate van geschiktheid 
voor gebruikssporenonderzoek. Geschiktheid wordt bepaald door de 
afwezigheid van postdepositionele oppervlakteveranderingen en verbranding 
en de aanwezigheid van ‘mogelijk gebruikte zijden’: zijden met (gebruiks)
retouche, de aanwezigheid van een in aanzicht rechte zijde van minimaal 1 
cm of zijden met een puntig uiteinde.2 
In totaal zijn 315 artefacten op gebruikssporen onderzocht. Hiervan bezitten 
er 150 sporen van gebruik, bij 108 zijn deze sporen niet aanwezig en de 
resterende 57 bleken niet interpreteerbaar te zijn door secundaire oppervlak-
teveranderingen. 

7.3 Paleolithicum en mesolithicum

7.3.1 Inleiding
Materiaal dat op typologische gronden tot het paleolithicum en 
mesolithicum gerekend kan worden is gering. Een kleine vondstrijke kuil 
(S33.14) vormt het voornaamste en enige goed te isoleren element uit dit 
tijdvak (zie hieronder). Voor het overige gaat het om incidentele, off-site 
vondsten die op typologische gronden te dateren zijn. Een deel daarvan 
is te plaatsen in het paleolithicum, een deel in het mesolithicum en een 
deel is geclassificeerd als paleolithicum of mesolithicum. Mogelijk dat bij 
sommige van deze individuele vondsten sporadisch nog meer materiaal 
geassocieerd is, dat typologisch niet te onderscheiden is van materiaal uit 
latere periodes. Dit zal slechts een beperkte hoeveelheid zijn geweest en 
alleen ongemodificeerde afslagen of debitage betreffen. Afgezien van kuil 
S33.14 komen vondstrijke vuursteenconcentraties uit deze vroege perioden 
van de prehistorie nergens voor.

7.3.2 Kuil S33.14 (complex 24)
Centraal in de bronstijd nederzetting is een vaag begrensde vondstrijke 
kuil aangetroffen met daarin uitsluitend vuursteen en natuursteen. In 
totaal zijn er in de kuil, naast twee natuurstenen, 43 vuurstenen artefacten 
aangetroffen (tabel 7.2). Het gaat bij deze laatste vondstcategorie om enkele 
kernen, bewerkingsafval en een paar werktuigen. Wat vuursteentypen 
betreft maakt het geheel een zeer heterogene indruk en kan het materiaal 
aan verschillende knollen worden toegeschreven. Terrasvuursteen is verruit 

2  Zie Van Gijn 1990.
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in de meerderheid, daarnaast zitten er ook enkele stukken noordelijke 
vuursteen tussen. Onder het materiaal bevinden zich zowel enkele 
afslagkernen als twee kleine klingkernen (afb. 7.1a). Binnen het afgeslagen 
materiaal zijn afslagen (N=23) sterk in de meerderheid, tegenover een 
achttal klingen, waaronder één zeer lang en dun exemplaar (zie afb. 7.1b). 
Met name de vroegere stadia van de reductie zijn terug te vinden, aangezien 
de meeste afslagen en klingen (72%) cortex bezitten, waaronder een reeks 
primaire (100% cortex op hun dorsale zijde) exemplaren. Voorst valt op dat 
de meeste kernen niet uitputtend zijn gereduceerd. Tevens is het aantal 
verhitte of verbrande stukken opmerkelijk laag.
Er bevindt zich slechts één geretoucheerd artefact onder het materiaal. 
Het betreft een eindschrabber op een kernvernieuwingskling (zie afb. 
7.1c). Op basis van de vorm is dit stuk, en daarmee het complex, met enige 
voorzichtigheid tot de laat-paleolithische Federmesser-cultuur gerekend. De 
kenmerken van het overige materiaal sluiten deze datering niet uit, maar 
geven evenmin een verdere onderbouwing. Wel dient te worden opgemerkt 
dat zich onder het weinige natuursteen een platte kei bevindt (v.5115 - zie 
afb. 8.1), die voor het verwerken van plantaardig materiaal is gebruikt.3 
Een dergelijk werktuig is naar ons inziens nog nooit in een paleolithische 
context aangetroffen en plaatst daarom dan ook vraagtekens bij de 
Federmesser-datering. Mogelijk betreft het hier toch een complex met een 
latere mesolithische datering. 
Drie artefacten uit deze kuil zijn microscopisch op gebruikssporen 
onderzocht: de eindschrabber (afb. 7.1c), de lange kling en een afslag met 
een bruikbare werkrand. Alleen de schrabber vertoonde sporen van gebruik: 
het gaat om het schrapen van huid. De kling heeft geen gebruikssporen en 
die op de afslag bleken niet te interpreteren.

De vondsten uit deze kuil vormen de enige goed te isoleren artefacten uit 
het paleo- dan wel mesolithicum binnen dit onderzoek. Op basis van de 
kenmerken van dit kleine complex, kan gesteld worden dat op deze locatie 
vuursteen is bewerkt, waarbij het met name om de bewerking van ongemo-
dificeerde knollen ging. 

3  Zie hoofdstuk 8 Natuursteen.

Artefacttype N %

afslag 12 28

decortificatieafslag 11 26

kling 6 14

decortieficatiekling 2 5

werktuig

eindschrabber op kernvernieuwingsafslag 1 2

kern

afslagkern, een slagvlak 2 5

afslagkern, meerdere slagvlakken 2 5

klingkern, twee tegenoveliggend slagvlakken 1 2

klingkern, meedere slagvlakken 1 2

splinter 1 2

brok 2 5

ongemodificeerde kei 2 5

totaal 43 100

Tabel 7.2 
Aantal artefacten per type aangetroffen in 
kuil S33.14 (complex 24).
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7.3.2 Overige sporen
Naast de hierboven besproken kuil is er slechts één ander grondspoor dat op 
basis van het in de vulling aanwezige vondstmateriaal mogelijk mesolithisch 
gedateerd kan worden.4 Het betreft een zeer vaag begrensde kuil (S26.24), 
waarin enkele vuurstenen zijn aangetroffen. Onder het materiaal bevindt 
zich een boortje op een afslag, een kling, twee afslagen en een brokje. 
Hoewel het spoor geen typisch mesolithische artefacten bevatte, doet de 
smalle vorm van de kling vermoeden dat het om mesolithisch materiaal 
gaat. De vage kuilbegrenzing sluit hierbij goed aan.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat geen van de typisch mesolithische 
haardkuilen vuursteen heeft opgeleverd. Hierin vertonen deze sporen 
duidelijke overeenkomsten met haardkuilen in Noord en Centraal-
Nederland.5 

7.3.3 Overige vondsten
De individuele vondsten, die typologisch paleolithisch dan wel mesolithisch 
zijn, liggen sterk verspreid over het onderzochte terrein en vrijwel altijd 
samen met materiaal uit andere periodes (afb. 7. 2). Slechts in enkele 
gevallen is er sprake van meer geïsoleerde vondsten. Gezien de palimpsest 
situatie van veel vondsten, wordt een goede duiding van het materiaal 
bemoeilijkt door het feit dat eventueel niet typologisch dateerbaar materiaal, 
zoals afslagen en ander debitage, niet op periode gescheiden kan worden. 

4  Naast de hier besproken sporen zijn er meerdere sporen die (mogelijk) paleolithisch of mesoli-
thisch materiaal hebben opgeleverd. Het gaat in deze gevallen waarschijnlijk om opspit, daar 
er overtuigender aanwijzingen zijn in de vorm van een 14C AMS datering, scherpe begrenz-
ing in combinatie met de ligging, dat de sporen in een andere periode dateren, veelal binnen 
de midden-bronstijd.

5  Groenendijk 1987; Hamburg et al. 2001; Knippenberg & Hamburg 2011; Verlinde & Newell 2006.

Afbeelding 7.1 
Enkele artefacten uit kuil S33.14: (a) klingkern; 
(b) dunne lange kling; (c) eindschrabber op 
kernvernieuwingsstuk gebruikt voor huidbe-
werking.
Schaal 1:1.
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Deze blijven dan ook onderbelicht in deze bespreking. Wat overblijft 
zijn alleen de goed dateerbare artefacten. Naast typologisch herkenbare 
werktuigen, zijn dat in sommige gevallen ook niet-geretoucheerde stukken 
en bepaalde kerntypen.
Het grootste deel van de dateerbare artefacten ligt, min of meer in een 
noordoost-zuidwest georiënteerde langgerekte band, binnen vindplaats 3. 
Daarnaast komen enkele vondsten voor in vindplaats 1 en 2 en zijn enkele 
geïsoleerde stukken in put 6 en 9 in het zuidoosten van het plangebied 
aangetroffen (afb. 7.2). Deze kaart toont ook de ligging van alle klingen 
en klingkernen. Klingbewerking speelde vanaf het laat-neolithicum een 
marginale rol in nederzettingscontext.6 Deze marginalisering doet zijn 
intrede al in het midden-neolithicum in deze regio, getuige de opmerkelijk 
kleine aantallen die zijn aangetroffen in de TRB-nederzetting van complex 
1 (zie hieronder). Zeker in de bronstijd lijkt de vervaardiging van klingen 
nagenoeg afwezig te zijn. Met enige voorzichtigheid kan dan ook gesteld 
worden dat waarschijnlijk het meeste klingmateriaal binnen vindplaats 3 
tot het paleolithicum en/of mesolithicum gerekend kan worden, aangezien 
resten uit het neolithicum zeer schaars en sterk gelokaliseerd zijn. 
Dit gaat dus niet op voor vindplaats 1 met een dominante 
Trechterbekercomponent. Daar correleert de spreiding van de klingen sterk 
met de overige Trechterbekerresten (aardewerk en grondsporen) en niet 
zozeer met de enkele mesolithische sporen die daar ook zijn aangetroffen. 
Het meeste klingmateriaal, wat niet alleen uit regelmatige lange klingen 
maar ook uit “kling-achtige” afslagen bestaat, moet dan ook als middenneo-
lithisch gedateerd worden en slechts een klein deel is met de mesolithische 
activiteiten te associëren.7

Onder de typologisch dateerbare artefacten nemen pijlpunten een 
belangrijke plaats in. Een mogelijk paleolithisch fragment van een 
Cresswell-spits is herkend, enkele typische mesolithische stukken 
zoals een brede B- of Zonhoven spits, een C-spits, enkele trapezia en 
een ongelijkbenige driehoek. Andere mesolithische werktuigen zijn 
microklingetjes (micro-backed blades), een tweetal boortjes en een reeks 
geretoucheerde klingen, waarvan bij sommige vermoed wordt dat ze 
paleolithisch zijn, maar een preciezere datering ontbreekt in vele gevallen 
(afb.7.3).

Binnen de spreiding van het materiaal zijn er enkele plekken aan te wijzen, 
waar materiaal ruimtelijk geassocieerd voorkomt. De voornaamste locaties 
zijn een kleine concentratie halverwege put 48, één in het noordelijk deel 
van put 20, één halverwege put 6 en één halverwege put 53. Ondanks dat 
het kleine concentraties zijn, duidt het materiaal in de eerste drie plekken 
erop dat er ter plekke vuursteenbewerking heeft plaatsgevonden. Gezien de 
kleine aantallen gaat het vermoedelijk om kortstondige bewerkingsmomen-
ten. Gedacht kan worden aan het ad hoc vervaardigen van bijvoorbeeld een 
kling om ter plaatse te gebruiken. 
Wat betreft de vierde locatie - complex 25 (halverwege put 53) - bestond in 
het veld het vermoeden dat er een dunne concentratie aan paleolithische 
artefacten aanwezig zou zijn op basis van de relatief grote omvang en 
afwijkende vuursteensoort. Enkele vierkante-metervakken zijn derhalve 

6  Zie paragraaf over vindplaats 1; verder Drenth 2005; Peeters 2001a,b; Raemaekers 2005; Van 
Gijn 2010a.

7  Zie ook bespreking van vindplaats 1 hieronder.
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gezeefd. Binnen het verzamelde materiaal ontbreekt het echter aan 
duidelijke gidsartefacten om de paleolithische datering te ondersteunen. 
Het meeste materiaal lijkt qua vuursteen en omvang niet op de enkele 
,mogelijk paleolithische stukken en doen veel eerder aan een latere datering 
denken (mogelijk bronstijd). Een enkele kling en een klingfragment dateren 
waarschijnlijk uit het mesolithicum. 

Het geheel overziend maken de vondsten een heterogene indruk met 
een hoog percentage aan door verbranding gefragmenteerd materiaal. 
Waarschijnlijk gaat het om een dunne palimpseststrooiing waarin 
geen enkele periode duidelijk de boventoon voert. De paleolithische en 
mesolithische artefacten dienen, net als de hierboven besproken vondsten, 
eerder als geïsoleerde vondsten te worden beschouwd.

7.3.4 Functie
Van het ruimtelijk zeer verspreide paleolithische en mesolithische materiaal 
is een kleine steekproef van 31 artefacten microscopisch op gebruikssporen 
bestudeerd (tabel 7.6 en 7.7). Van deze 31 bezitten er 12 sporen, vijf bleken 
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en de ongedateerde klingen en klingkernen.
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niet interpreteerbaar te zijn en op de overige 14 artefacten zijn geen sporen 
aangetroffen. Onder de artefacten bevinden zich twee steilgeretoucheerde, 
mogelijk paleolithische klingen (zie afb. 7.3a, b), twee mesolithische trapezia 
(7.3k, l), een mesolithisch steilgeretoucheerd klingetje (micro backed blade; 
7.3d), en enkele ongemodificeerde klingen (7.3m, n). De twee mogelijk 
paleolithische klingen zijn (7.3a, b), net als de paleolithisch/mesolithische 
eindschrabber uit kuil S33.14, voor huidbewerking gebruikt, waarbij in het 
geval van een van de steilgeretoucheerde klingen bepaald kon worden dat 
het echt om het schrapen van huid ging (7.3b). Enkele ongemodificeerde 
klingen (7.3m) en het mesolithische microklingetje (micro backed blade) 
(7.3d) zijn gebruikt voor het snijden van plantaardig materiaal. Slechts bij 
een van hen is vastgesteld dat het gaat om het snijden van een siliciumhou-
dende plant. De beide trapezia (7.3k, l) vertonen sporen van inslag en bij 
één zijn er ook nog sporen van schachting aanwezig (7.3l). Van de overige 
klingen kan niet méér gezegd worden dan dat ze (mogelijk) gebruikt zijn, 
waarbij één nog sporen van schachting bezit. 
Wanneer we het gebruikte en interpreteerbare materiaal overzien, dan 
is een zekere tweedeling te maken tussen de mogelijk paleolithische en 
mesolithische vondsten: de eerste zijn alleen voor huidbewerking gebruikt 
terwijl bij de tweede groep de bewerking van plantaardig materiaal 
overheerst.

7.5 Vroeg-neolithicum
Op basis van het ontbreken van Swifterbant aardewerk en vroegneoli-
thisch AMS-gedateerd materiaal, zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor 
activiteiten gedurende het vroeg-neolithicum. Ook onder het vuursteen is 
geen materiaal aanwezig dat onomstotelijk vroegneolithisch is, waarbij wel 
aangemerkt moet worden dat vuursteenartefacten uit het vroeg-neolithicum 
typologisch en technologisch nauwelijks te onderscheiden zijn van die uit 
het laat-mesolithicum. 

7.6 Midden-neolithicum
Materiaal uit het midden-neolithicum concentreert zich op drie plaatsen 
binnen het onderzochte terrein. De resten binnen vindplaats 1 hebben 
verreweg de overhand met een kleine 10.000 vuursteenvondsten. Vindplaats 
2 heeft meer dan 600 vuurstenen opgeleverd en vindplaats 12 slechts 98 
vondsten. 

7.6.1 Vindplaats 1
In totaal zijn 6925 artefacten binnen het areaal van deze vindplaats 
geselecteerd voor technomorfologisch onderzoek en beschreven volgens 
de hierboven beschreven methode (tabel 7.3). Het overgrote deel van het 
TRB-materiaal komt uit put 43, en dan met name uit een natuurlijke 
depressie in het landschap waar later in de bronstijd een waterkuil doorheen 
is gegraven.8 De hoeveelheid bronstijdmateriaal in de vulling en nazak van 
deze kuil is verwaarloosbaar: het gaat voornamelijk om Trechterbekerresten, 
die al op deze locatie lagen toen de kuil gegraven werd. Naast deze bronstij-
dintrusie zijn er ook enkele mesolithische kuilen en haardkuilen aanwezig. 

8  Tijdens de opgraving werd in eerste instantie gedacht dat de waterkuil TRB-gedateerd moest 
worden. Achteraf bleek dit op basis van AMS-dateringen onjuist. 

Afbeelding 7.3 
Enkele paleo- en mesolithische artefacten.
Schaal 1:1. 

Paleolithicum: 
(a) steilgeretoucheerde kling; 
(b) steilgeretoucheerde kling. 

Mesolithicum: 
(c) micro backed-blade; 
(d) micro backed-blade; 
(e) B-spits; 
(f ) C-spits; 
(g) C-spits; 
(h) brede B of Zonhoven spitsfragment; 
(i) ongelijkbenige driehoek; 
(j) ongelijkbenige driehoek; 
(k) trapezium spits; 
(l) trapezium spits; 
(m) ongemodificeerde kling. 

Paleo/mesolithicum: 
(n) ongemodificeerde kling; 
(o) getand klingfragment. 
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Ook tussen de vlakvondsten kunnen zich enkele mesolithische artefacten 
bevinden.9 Het is waarschijnlijk dat er eveneens een inmenging van laat-
neolithische vondsten heeft plaatsgevonden. Gezien de overeenkomsten 
in vuursteentechnologie tussen de TRB en het laat-neolithicum en de 
bronstijd, is het niet mogelijk deze van elkaar te onderscheiden. Deze 
inmenging zal echter heel gering zijn geweest omdat er ook nauwelijks 
laatneolithisch of bronstijdaardewerk is gevonden binnen vindplaats 1. 
Statistisch is deze latere inmenging dus verwaarloosbaar.

Omdat we hier te maken hebben met een vrijwel onverstoorde TRB-
vondstconcentratie is, naast de standaard technomorfologische beschrijving, 
een meer gedetailleerd technologisch onderzoek uitgevoerd om meer inzicht 
te krijgen in de chaîne opératoire. We weten immers nog maar weinig van 
de manier van vuursteenbewerking tijdens de TRB-periode. Alleen het 
vuursteen van Slootdorp-Bouwlust in Noord-Holland is in detail onderzocht 
op aanwijzingen voor productietechnieken.10 Ook is een relatief groot aantal 
artefacten microscopisch bekeken op de aanwezigheid van gebruikssporen. 
Ook hier was het argument dat er nog maar weinig bekend is over de wijze 
waarop vuursteen werd gebruikt in TRB-nederzettingscontext. Alleen het 
materiaal van Groningen-Oostersingel is microscopisch onderzocht en een 
kleine steekproef van Slootdorp-Bouwlust.11

7.6.2.1 Methoden van onderzoek en steekproef
Het standaard technomorfologische onderzoek zoals dat wordt uitgevoerd 
in het Laboratorium voor Artefactstudies omvat een aantal variabelen die 
inzicht verschaffen in productietechnieken zoals grondstof, grondvorm, 
hoeveelheid cortex en fragmentatie. 
Een meer gedetailleerd technologisch onderzoek omvat vooral een 
nauwkeurige beschrijving van het slagvlak en de slagbult omdat deze het 
meest diagnostisch zijn voor verschillende productietechnieken (harde 
of zachte percussie, bipolaire techniek). Hiertoe worden de volgende 
technologische variabelen vastgelegd: slagvlaklengte, slagvlakbreedte, 
slaghoek, hoek van de slagvlakrand, type platform, dorsale preparatie, 
slagpunt, slagbult en het uiteinde van de afslagen. Daarnaast is er een 
notitie gemaakt wanneer er bipolaire techniek lijkt te zijn gebruikt. 
Het is echter onmogelijk om alle artefacten aan een dergelijk arbeidsinten-
sief technologisch onderzoek te onderwerpen. Daarom is besloten te werken 
met verzadigingscurven.12 Er zijn willekeurig zeefvakken uitgekozen voor 
het gedetailleerde technologische onderzoek. Alleen vondsten uit gezeefde 
vakken zijn hiervoor geselecteerd omdat hiervan alle vondsten groter dan 
4 mm zijn geborgen. Na het beschrijven van telkens 100 artefacten zijn 
deze variabelen uitgezet in diagrammen. Bij 1700 stuks vuursteen was de 
maximale verzadiging bereikt. In totaal zijn 1726 typologisch beschreven 
artefacten onderzocht (tabel 7.3). Sommige grondvormen, zoals kernen, 
blokken en afval, vielen binnen deze steekproef, maar zijn niet verder 
onderzocht omdat de hierboven genoemde variabelen niet van toepassing 
zijn. Uiteindelijk zijn van 858 werktuigen, afslagen en klingen één of meer 
technologische variabelen beschreven. Tenslotte moet worden opgemerkt 

9  Zie hierboven.
10  Peeters 2001c.
11  Van Gijn 2010a.
12  Peeters 2001b.
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dat het niet altijd mogelijk is alle variabelen vast te leggen: de slaghoek en 
de slagvlakhoek zijn bij een heel smal platform bijvoorbeeld moeilijk te 
meten.

7.6.2.2 Technologie
Het vuursteen bestaat uit een gevarieerd palet aan soorten. De op de 
artefacten aanwezige cortex wijst erop dat het vrijwel uitsluitend om gerold, 
secundair materiaal gaat. Een deel daarvan betreft windkanters. Het aandeel 
bryozoën-houdende,13 noordelijke vuursteen is gering (5%), binnen het 
overige is een herkomst moeilijk te bepalen, en lijkt terrasgrind de overhand 
te hebben. Binnen het plangebied en ten zuiden daarvan komen grindige 
perifluvioglaciale afzettingen aan het oppervlak, die uit materiaal bestaan 
van de stuwwal zelf – terrasgrind dat door de Maas en Rijn vanuit het 
zuiden en zuidoosten is aangevoerd – en uit materiaal, dat op de stuwwallen 
heeft gelegen en met het gletsjerijs van de voorlaatste ijstijd vanuit het 
noorden is meegekomen.14 Op de Veluwse stuwwal kan men vergelijkbare 
materialen vinden. Het lijkt het meest voor de hand te liggen dat men dus 
ergens in de buurt zijn materiaal verzameld heeft. Tenslotte ontsluiten 
binnen een straal van 15-25 km van de onderzoekslocatie noordelijke-vuur-
steenhoudende afzettingen, zoals de keileem van het Drents Plateau en die 
bij Urk. 

De kernen zijn gemiddeld slechts 2,8 cm lang.15 Ook de blokken en 
de incidentele vuursteenknol zijn gering van omvang (2,3-5,2 cm). De 
hoeveelheid artefacten met cortex is bovendien vrij groot (N=3409). Dit kan 

13  Bryozoën: kleine diertjes van minder dan 0,5 mm groot die vooral in de zee leven. 
14  Zie hoofdstuk Natuursteen voor uitgebreidere uiteenzetting van herkomst grind materiaal; zie 

Berendsen 1996 voor algemeen overzicht steenvoorkomens en Van der Lijn 1973 voor meer 
specifieke informatie.

15  Hierbij is uitgegaan van de kernen afkomstig uit alle gezeefde vakken.
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afslag 3319 47,9 747 87,1

kling 138 2,0 18 2,1

kernfragment 21 0,3 - -

kern 671 9,7 3 0,3

knol 24 0,3 - -

geteste knol 42 0,6 - -

decortificatiekling 15 0,2 4 0,5

decortificatieafslag 331 4,8 70 8,2

kernvernieuwingsafslag paralel 25 0,4 6 0,7

kernvernieuwingsafslag lateraal 11 0,2 7 0,8

plarformvernieuwingsafslag 4 0,1 1 0,1

anders 39 0,6 - -

blok 423 6,1 - -

afval 1296 18,7 2 0,2

onzeker 566 8,2 - -

totaal 6925 100,0 858 100,0

Tabel 7.3 
Vindplaats 1: Overzicht van de aantallen 
vuursteen uit vindplaats 1, de aantallen die 
typomorfologisch zijn onderzocht, en de 
grootte van de steekproef van het gede-
tailleerde technologische onderzoek.
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Afbeelding 7.4 
Diverse kernen van TRB-complex 1: 
(a) klingkern;
(b) klingkern met twee platforms; 
(c, d, e en f ) afslagkernen met één platform; 
(g, h, i, j en k) afslagkernen met twee platforms; 
(l, m, n, o, p, q en r) afslagkernen met meer dan twee platforms; 
(s en t) afslagkernen met één of enkele afslagen.
Schaal 1:1. 
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Afbeelding 7.5 
Kernpreperatie en –vernieuwingsstukken: 
(a) decortificatiekling; 
(b, c, d en e) decortificatieafslagen; 
(f en g) kernvernieuwingsafslagen.
Schaal 1:1. 
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erop wijzen dat de kernen zijn uitgeput, maar meer waarschijnlijk duidt dit 
op het gebruik van vrij kleine knollen als uitgangsvorm. (afb. 7.4). 
Er is voornamelijk gebruik gemaakt van een afslagtechnologie (zie tabel 7.3). 
Van de 713 kernen is 93% (N=664) een afslagkern. Slechts enkele kernen 
zijn getypeerd als klingkern (N=27, ofwel 4% van het totaal aantal kernen). 
Mogelijk gaat het hier deels om mesolithische inmenging. Dit zal zeker 
gelden voor de klingkernen met twee tegenoverliggende slagvlakken (N=18). 
De afbouwtechniek kan getypeerd worden als ad hoc. Een groot aantal 
afslagkernen vertoont meer dan een platform (59% van de afslagkernen), 
velen zelfs meer dan twee. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een 
systematische aanleg van een slagvlak en afbouwvlak. De opportunistische 
afbouwtechniek is ook af te leiden uit het feit dat in 65% van de onderzochte 
artefacten geen aanwijzingen voor slagvlakpreparatie te zien zijn (tabel 7.4). 
In de overige gevallen was de dorsale zijde opgeruwd (3%), geretoucheerd 
(25 %), of was het onzeker of er slagvlakpreperatie had plaatsgevonden (7 
%). Een groot deel van de platforms (30,5 %) is vlak en bestaat uit slechts 
één afslagnegatief. In 19% van de gevallen zijn er resten cortex te zien op 
het restslagvlak. Ook komen hinge uiteinden relatief vaak voor (op 25% van 
de artefacten) en wordt in 9% van de gevallen het distale einde van een 
afslag gevormd door het uiteinde van de kern. Tenslotte is er maar één plat-
formvernieuwingsstuk gevonden. Alles wijst dus op een opportunistische 
afbouwtechniek (afb.7.5). 

De gebruikte percussietechniek is vermoedelijk uit de vrije hand met een 
harde hamer. Hoewel er in enkele gevallen sprake was van een lip (5,8%) 
hoeft dit niet altijd te duiden op gebruik van zachte percussie.16 De andere 
aspecten van het inslagpunt duiden voornamelijk op harde percussie. De 
slaghoek loopt uiteen van 40 tot 120 graden met een piek tussen de 60 en 
90 graden. De piek bij de platformrandhoek ligt bij 70 graden. Ook dit duidt 
op een simpele afslagtechniek en de afwezigheid van bifaciale productie.

De meeste artefacten zijn compleet, niet verwonderlijk gezien de kleine 
omvang van de knollen en de daarvan geslagen afslagen. Waar er wel 
sprake was van fragmentatie ging het in ongeveer gelijke hoeveelheden om 
proximale, mediale en distale fragmenten. Ook breuken in de lengterichting 
komen voor. 

7.6.2.3 Typologie
Het aantal werktuigen bedraagt 645, of wel 9,4% van het totale assemblage 
(tabel 7.5). Vooral afslagen met retouche komen veel voor (N=264), maar 
ook andere grondvormen vertonen retouche zoals klingen, kernen, kern-
preparatiestukken en afval. Formele werktuigen zijn voornamelijk beperkt 
tot schrabbers. Er zijn 234 van dergelijke werktuigen gevonden (36% van 
het werktuig assemblage), waarbij het vooral gaat om ronde schrabbers, 
zijschrabbers en schrabbers van een niet nader te duiden type. Lange 
eindschrabbers komen nauwelijks voor en behoren ook niet tot het bekende 
TRB-nederzettingsassortiment. (afb. 7.6) Spitsen zijn uiterst schaars (afb. 
7.7). De typische transversaalspitsen, zoals bekend uit de hunebedden, zijn 
nauwelijks vertegenwoordigd. De C-spits en de driehoekige microliet zijn 
waarschijnlijk te beschouwen als mesolithisch. De beide driehoekige spitsen 

16  Peeters 2001b, 544.
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afslag 21 108 165 397 45 736

kling - 2 4 8 3 17

kern - - 1 - - 1

decortificatiekling - - 1 2 1 4

decortificatieafslag - 13 8 46 2 69

kernvernieuwingsafslag paralel 1 - 2 4 - 7

kernvernieuwingsafslag lateraal - 1 - 5 - 6

platformvernieuwingsafslag - - - 1 - 1

afval - - - 1 - 1

totaal 22 124 181 464 51 842
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afslag 124 7 34 54 75 76 237 116 7 9 739

kling 1 - - - 4 1 2 8 - 1 17

kern - - - 1 - - - - - - 1

decortificatiekling 1 - - - - - 1 2 - - 4

decortificatieafslag 20 1 1 5 6 9 15 13 - - 70

kernvernieuwingsafslag paralel 4 - - 1 - - 1 1 - - 7

kernvernieuwingsafslag lateraal 1 - - - 1 - 1 3 - - 6

platformvernieuwingsafslag - - - - - - - - 1 - 1

afval - - - - - - 1 - - - 1

totaal 151 8 35 61 86 86 258 143 8 10 846
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afslag 89 3 100 102 134 125 39 2 83 10 52 739

kling 2 - 5 2 1 5 - - 2 - - 17

kern - - - - - 1 - - - - - 1

decortificatiekling - - 1 - - - - - 1 - 2 4

decortificatieafslag 14 - 11 6 7 17 4 - 6 3 2 70

kernvernieuwingsafslag paralel - - 3 1 - 1 - - 1 - 1 7

kernvernieuwingsafslag lateraal - - 2 - 2 1 - - - 1 - 6

platformvernieuwingsafslag - - 1 - - - - - - - - 1

afval - - 1 - - - - - - - - 1

totaal 105 3 124 111 144 150 43 2 93 14 57 846

Tabel 7.4 
Vindplaats 1: technologische kenmerken van 
de verschillende grondvormen.
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zijn waarschijnlijk tot het late neolithicum te rekenen en behoren dus ook 
niet tot de TRB-bewoning. De transversaalspitsen vormen echter wel een 
typisch TRB-werktuig.
Typische TRB-werktuigtypen waaronder een pick, vuurslag en bijlfragment 
zijn eveneens aangetroffen (afb 7.8). Het betreft echter slechts één 
exemplaar per type. Hiernaast zijn er twee kernen, een kernprepara-
tieafslag en twee blokken met geslepen fragmenten gevonden. Andere 
werktuigtypen zijn boortjes (N=8) en diverse gekerfde werktuigen, vooral 
op afslagen (N=12). Tenslotte zijn er nog twee vuurstenen met klopsporen 
aangetroffen. De geringe aanwezigheid van typische TRB-werktuigtypen 
is ook geconstateerd voor andere TRB-nederzettingen.17 Deze werktuigen 
komen wel veelvuldig voor in grafcontext. 

17  Van Gijn 2010a.
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afslag 76 155 213 228 2 43 22 739

kling 2 1 12 - - 1 1 17

kern - - 1 - - - - 1

decortificatiekling - - 2 - - - 2 4

decortificatieafslag 9 20 19 17 - 3 2 70

kernvernieuwingsafslag paralel - 1 3 2 - 1 - 7

kernvernieuwingsafslag lateraal - 1 2 3 - - - 6

platformvernieuwingsafslag - - 1 - - - - 1

afval - - 1 - - - - 1

totaal 87 178 254 250 2 48 27 846
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afslag 59 59 368 187 6 11 25 1 2 20 738

kling 2 2 8 2 1 2 - - - - 17

kern - 1 - - - - - - - - 1

decortificatiekling - - 4 - - - - - - - 4

decortificatieafslag 6 9 31 18 2 - 2 - - 2 70

kernvernieuwingsafslag paralel - 2 2 2 - 1 - - - - 7

kernvernieuwingsafslag lateraal 1 3 2 - - - - - - - 6

platformvernieuwingsafslag - - 1 - - - - - - - 1

afval 1 - - - - - - - - - 1

totaal 69 76 416 209 9 14 27 1 2 22 845
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Afbeelding 7.6 
Diverse artefact- en werktuigtypen van TRB-
vindplaats 1: 
(a, b en c) ongemodificeerde afslagen; 
(d, e en f ) ongemodificeerde klingen; 
(g) dubbele eindschrabber; 
(h) zijschrabber; 
(i en j) ronde schrabbers; 
(k) geretoucheerde kern; 
(l) geretoucheerd kernvernieuwingsstuk; 
(m) gekerfde kling; 
(n) gekerfde afslag; 
(o) mes; 
(p) boor; 
(q) bipolaire klopsteen.
Schaal 1:1. 

Afbeelding 7.7 
TRB-spitsen uit vindplaats 1: 
(a en b) trapeziumvormige spitsen; 
(c en d) transversaalspitsen.
Schaal 1:1. 

Afbeelding 7.8 
Enkele werktuigtypen uit vindplaats 1: 
(a) TRB- pick; 
(b) vuurslag; 
(c) bijlfragment.
Schaal 1:1. 
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Type N % subtotalen

spitsen 10

C-spits 1 0,01

driehoekige microliet 1 0,01

driehoekige spits concave basis 1 0,01

driehoekige spits rechte basis 1 0,01

trapeziumvormige spits 3 0,04

transversaalspits 3 0,04

overige werkuigen 252

fragment rechthhoekige bijl 1 0,01

mes type onbekend 1 0,01

TRB-pick beschadigd 1 0,01

vuurslag 1 0,01

boor 8 0,12

lange eindschrabber 4 0,06

ronde schrabber 69 1,00

dubbele korte eindschrabber 1 0,01

korte eindschrabber 21 0,30

zijschrabber 46 0,66

dubbele zijschrabber 16 0,23

schrabber type onbekend 77 1,11

klopsteen 6 0,09

geretoucheerd materiaal 388

geretoucheerde afslag 266 3,84

geretoucheerde kling 21 0,30

geretoucheerde kern 19 0,27

geretoucheerd kernpreparatiestuk 17 0,25

geretoucheerd kernvernieuwingsstuk 1 0,01

geretoucheerd blok 2 0,03

geretoucheerd afval 29 0,42

gereoucheerd type onbekend 21 0,30

gekerfde afslag 8 0,12

gekerfde kling 1 0,01

gekerfde kern 1 0,01

gekerfd kernpreperatiestuk 1 0,01

gekerfd type onbekend 1 0,01

Tabel 7.5 
Vindplaats 1: typologie: 
aantallen en percentages
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7.6.2.4 Gebruik
In totaal zijn 203 werktuigen onderzocht op gebruikssporen (tabel 7.6). 
Hiervan vertoonden 101 artefacten sporen van gebruik en waren er 31 niet 
interpreteerbaar. Hoewel een aantal artefacten (N=71) geen sporen van 
gebruik vertoonde, betekent dit niet dat deze werktuigen in het verleden 
niet zijn gebruikt.18 Het oppervlak van het gebruikte vuursteen is sterk 
reflecterend waardoor het contrast met eventueel aanwezige sporen van 
gebruik klein is. Dit is vooral een probleem bij kortstondig gebruikte 
voorwerpen, waarop de gebruikssporen nog niet sterk zijn ontwikkeld of 
zelfs vrijwel afwezig zijn. Ook de aanwezigheid van post-depositionele 
oppervlakteveranderingen heeft een nadelige invloed op de zichtbaarheid 
van de gebruikssporen.19 

Reconstructie van uitgevoerde activiteiten

Er is een veelheid aan taken uitgevoerd binnen de TRB-nederzetting (tabel 
7.7). Een veelvoorkomende activiteit is het schrapen van huiden (afb. 7.10a). 
Slechts één werkrand vertoonde sporen van het snijden van huid. De sporen 
op de huidbewerkingswerktuigen zijn in het algemeen licht tot matig 
ontwikkeld en de werktuigen zijn dan ook niet heel erg lang gebruikt (afb. 
7.9). Er lijkt ook geen sprake te zijn van de grote variatie aan huidbewer-
kingssporen zoals die zichtbaar is in vuursteencomplexen uit de Lineaire 

18  Van den Dries & Van Gijn 1997; Van Gijn 1990.
19  Van Gijn 1990.

Type N % subtotalen

overig materiaal 6275

afslag 2831 40,88

kling 110 1,59

afslagkern 1 platform 116 1,68

afslagkern twee platforms 200 2,89

afslagkern meer dan twee platforms 199 2,87

afslagkern slechts enkele afslagen 158 2,28

klinkern 1 platform 7 0,10

klingkern twee platforms 2 0,03

klingkern twee overliggende platforms 18 0,26

klingkern meer dan twee platforms 1 0,01

kern niet determineerbaar 22 0,32

kernpreperatieafslag 302 4,36

kernpreparatiekling 16 0,23

kernvernieuwingsafslag 38 0,55

kernvernieuwingskling 2 0,03

afval 1252 18,08

blok 421 6,08

type onbekend door hevige verbranding 551 7,96

potlid 10 0,14

niet gemodificeerd vuursteen 15 0,22

type onbekend 4 0,06

totaal 100,00 6925
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N totaal aantal 
gebruikssporen 

onderzoek

gebruikssporen geen 
gebruikssporen

niet 
interpreteerbaar

spitsen

C-spits 1 1 - 1 -

driehoekige microliet 1 - - - -

driehoekige spits concave basis 1 1 - 1 -

driehoekige spits rechte basis 1 - - - -

trapeziumvormige spits 3 2 1 1 -

transversaalspits 3 2 2 - -

overige werkuigen

fragment rechthhoekige bijl 1 1 1 - -

mes type onbekend 1 1 - - 1

TRB-pick beschadigd 1 1 1 - -

vuurslag 1 - - - -

boor 8 6 5 1 -

lange eindschrabber 4 3 3 - -

ronde schrabber 69 22 12 6 4

dubbele korte eindschrabber 1 - - - -

korte eindschrabber 21 6 5 - 1

zijschrabber 46 9 4 3 2

dubbele zijschrabber 16 9 6 2 1

schrabber type onbekend 77 16 9 4 3

klopsteen 6 1 1 - -

geretoucheerd materiaal

geretoucheerde afslag 266 39 16 17 6

geretoucheerde kling 21 8 5 3 -

geretoucheerde kern 19 4 1 2 1

geretoucheerd kernpreparatiestuk 17 1 - - 1

geretoucheerd kernvernieuwingsstuk 1 1 - 1 -

geretoucheerd blok 2 2 1 1 -

geretoucheerd afval 29 3 2 1 -

gereoucheerd type onbekend 21 2 - 2 -

gekerfde afslag 8 5 2 3 -

gekerfde kling 1 1 - - 1

gekerfde kern 1 - - - -

gekerfd kernpreperatiestuk 1 - - - -

gekerfd type onbekend 1 1 - - 1

overig materiaal

afslag 2831 29 12 14 3

kling 110 15 6 6 3

afslagkern 1 platform 116 1 - - 1

afslagkern twee platforms 200 1 - - 1

afslagkern meer dan twee platforms 199 - - - -

afslagkern slechts enkele afslagen 158 - - - -

klinkern 1 platform 7 - - - -

klingkern twee platforms 2 - - - -

klingkern twee overliggende platforms 18 - - - -

klingkern meer dan twee platforms 1 - - - -

kern niet determineerbaar 22 - - - -

kernpreperatieafslag 302 2 1 1 -

kernpreparatiekling 16 1 1 - -

kernvernieuwingsafslag 38 2 2 - -

kernvernieuwingskling 2 - - - -

afval 1252 2 1 - 1

blok 421 2 1 1 -

type onbekend door hevige verbran-
ding 551 - - - -

potlid 10 - - - -

niet gemodificeerd vuursteen 15 - - - -

type onbekend 4 - - - -

totaal 6925 203 101 71 31
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Bandkeramiek (LBK).20 De werktuigen lijken voornamelijk ingezet om de 
huiden schoon te maken. Slechts één werkrand vertoont sporen van huid 
met een minerale toevoeging wat erop zou kunnen duiden dat dit voorwerp 
is gebruikt tijdens het looiproces (afb. 7.10b). 

Op de vindplaats lijkt ook veel aan houtbewerking te zijn gedaan (afb. 
7.10c-d en afb. 7.11). Op 13 werkranden zijn sporen van contact met hout 
gevonden. Het gaat om een veelheid aan taken omdat hout op verschillende 
manieren is bewerkt: het is gesneden, geschaafd, geschraapt, gehakt, 
geboord en er zijn twee werkranden als wig gebruikt. Dit betekent dat 
hout niet alleen maar is vergaard als brandhout, maar ook is bewerkt tot 
verschillende voorwerpen. Omdat, gezien de conserveringsomstandigheden, 
er geen hout is geborgen, weten we niet om wat voor soort voorwerpen het 
ging. 

20  Verbaas & Van Gijn 2007.

Tabel 7.6 
Vindplaats 1. Overzicht van het aantal 
werktuigen per type versus het aantal dat 
onderzocht is op gebruikssporen. 
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dierlijke materialen

huid 1 22 - - - - - - 1 - - - - 24

been - - - - - - 1 - - - - - - 1

hard dierlijk - - - - - - - - - - - - 1 1

dierlijk ongespecificeerd 1 - - - - - - - 1 - - - - 2

anorganische materialen

aardewerk - 2 - - - - - - - - - - - 2

pyriet/markasiet - - - 1 - - - - - - - - - 1

mineraal ongespecificeerd - - - - - - 1 - - - - - - 1

plantaardig materiaal

siliciumhoudende planten 1 4 - - - - - 1 1 - - - - 7

hard hout - 1 - - - - - - - - - - - 1

hout ongespecificeerd 1 8 1 - - 2 1 - - - - - - 13

medium plantaardig materiaal - 1 - - - - - - - - - - - 1

plantaardig materiaal ongespec. 6 5 - - - - - - 1 - - - - 12

overig

schieten - - - - 3 - - - - - - - - 3

frictieglans - - - - - - - - - - 2 - - 2

zacht materiaal - 1 - - - - - - - - - - 1 2

gemiddeld hard materiaal 1 4 - - - - - - - - - - - 5

hard materiaal - 1 - 1 - 2 2 - - - - - 1 7

onzeker 3 8 - 1 - - 1 - - 2 1 1 7 24

totaal 14 57 1 3 3 4 6 1 4 2 3 1 10 109

Tabel 7.7 
Vindplaats 1. Resultaten gebruikssporenanalyse: 
contactmateriaal versus uitgevoerde beweging.
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Zeven werkranden vertoonden sporen van contact met silicium-houdende 
planten: dit materiaal is overwegend geschraapt (N=4), maar ook gesneden 
(N=1) en gespleten (N=2) (afb. 7.10e-f en afb. 7.12). Benadrukt moet worden 
dat het niet gaat om werktuigen voor het oogsten van graan. Deze zijn 
afwezig, iets dat ook al voor andere TRB-nederzettingscomplexen, zoals 
Groningen-Oostersingel, is geconstateerd.21 De werktuigen met sporen van 
silicium-houdende planten moeten eerder in verband worden gebracht met 
het verwerken van plantaardig materiaal voor het maken van touw, manden 
of kleding (afb. 7.13). 

21  Van Gijn 2010a.

Afbeelding 7.9 
Artefacten die sporen vertonen van het 
verwerken van huid:
(a) tweezijdige zijschrabber; 
(b) gekerfde kling; 
(c en d) geretoucheerde afslag; 
(e) korte eind schrabber; 
(f ) ongemodificeerde afslag.
Schaal 1:1. 
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Afbeelding 7.10 
Detailopnames van gebruikssporen: 
(a) sporen van het schrapen van huid (schrabber) v.6451.5; 
(b) sporen van het schrapen van huid met minerale toevoeging (schrabber) v.5750.65; 
(c) sporen van het schrapen van hout (boor) v.1170; 
(d) sporen van het snijden van hout (geretoucheerde kling) v.1339; 
(e) sporen van het snijden van siliciumhoudende planten (ongemodificeerde kling) v. 5904; 
(f ) sporen van het splijten van siliciumhoudende planten (ongemodificeerde afslag) v.7128.1.
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Afbeelding 7.11 
Artefacten met sporen van houtbewerking:
(a, c en d) geretoucheerde afslagen; 
(b) geretoucheerde kling; 
(e) geretoucheerde afslag; 
(f ) ongemodificeerde kling; 
(g) schrabber; 
(h) boor.
Schaal 1:1. 
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Afbeelding 7.12 
Artefacten met sporen van het verwerken van 
siliciumhoudende planten en niet siliciumhou-
dende planten: 
(a en b) ongemodificeerde afslagen; 
(c en d) ongemodificeerde kling; 
(e) ronde schrabber; 
(f ) korte eindschrabber; 
(g) ongemodificeerde afslag; 
(h en i) ongemodificeerde kling; 
(j) korte eindschrabber; 
(k) tweezijdige zijschrabber.
Schaal 1:1. 
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Afbeelding 7.13 
Detailopnames van gebruikssporen: 
(a) sporen van het splijten van planten op v.5867.2; 
(b) sporen van het snijden van vis op v.1154; 
(c) sporen van het boren van been op v.6069.9; 
(d) sporen van het schrapen van aardewerk op v.6465.8; 
(e) sporen van het boren van een mineraal materiaal op v.7769.18; 
(f ) inslagbreuk en lineair verspreide glans als gevolg van schieten  / MLITS op v. 6063.
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Van een aantal werkranden met sporen van plantaardig materiaal kon niet 
worden vastgesteld om wat voor soort materiaal het ging (N=13). Het kan zijn 
dat er zachtere houtsoorten mee zijn bewerkt zoals wilg, maar het kan ook 
om hardere plantensoorten gaan. In ieder geval is er sprake van verschillende 
taken omdat zowel sporen van schrapende als van snijdende bewegingen zijn 
aangetroffen. 

Sporen van andere contactmaterialen komen in veel mindere mate of slechts 
sporadisch voor (afb. 7.14). Zo is met een werkrand vis gesneden, een vrij 
uitzonderlijke constatering omdat we zelden sporen van het schoonmaken 
van vis vinden.22 Sporen van contact met been komen vrijwel niet voor; in het 
enige geval waarin contact met bot duidelijk is, gaat het om het doorboren 
van dit materiaal. Opmerkelijk is ook het gebruik van vuurstenen werktuigen 
voor het schrapen van aardewerk: op twee werkranden zijn dergelijke, 
experimenteel karakteristieke, sporen gezien. Dit zou erop duiden dat er 
lokaal aardewerk is geproduceerd. Er is ook een niet verder te specificeren 
minerale substantie doorboord. Mogelijk gaat het hier om een zachtere 
steensoort als git of barnsteen en kunnen we dit werktuig in verband brengen 
met het maken van ornamenten. Een kern met retouche vertoonde sporen 
van het maken van vuur door middel van het slaan of wrijven op pyriet of 
markasiet. Van de zes onderzochte spitsen vertoonden er drie sporen van 
inslag in de vorm van karakteristieke ‘strepen’ glans (aangeduid als MLITS in 
gebruikssporen-jargon) of een inslagbreuk. 

Zoals gebruikelijk zijn er ook een groot aantal werktuigen waarop weliswaar 
sporen van gebruik zijn aangetroffen maar waarvan de aard van het contact 
materiaal niet nader kon worden geduid (afb. 7.15). Het gaat om contact met 
zacht materiaal, gemiddeld hard materiaal, hard materiaal en de categorie 
‘onbekend’, waarbij de relatieve hardheid van het contact materiaal kan 
worden afgeleid uit de distributie van de glans ten opzichte van de eventueel 
aanwezige afsplinteringen.23 Deze sporen vertonen wel veelal een gebruiks-
richting. Duidelijk is dat er wederom sprake is van verschillende handelingen. 
In het neolithicum treffen we steeds meer sporen aan waarvoor we geen 
experimentele tegenhangers hebben. Blijkbaar komt onze experimentele 
‘mental template’ niet overeen met die van de neolithische mens of 
onderschatten we de toenmalige technologische complexiteit.24 

Er is slechts op een klein aantal werktuigen sporen van schachting 
aangetoond (N=5). In twee gevallen viel dit op te maken uit de aanwezigheid 
van frictieglans op plaatsen waar een handvat gezeten zou hebben, in 
twee andere gevallen ging het om schachting in huid. Het werktuig wordt 
omwikkeld met natte, onbewerkte huid voordat het in het handvat wordt 
geplaatst. Als de huid droogt zet deze het werktuig vast, een wijze van 
schachting die ook al voor bandkeramische schrabbers is aangetoond.25 
Het is echter waarschijnlijk dat meer werktuigen in het verleden geschacht 
zijn geweest dan de vijf waarop dit kon worden vastgesteld. De sporen van 
schachting zijn veelal subtiel26 en gezien het sterk glanzende oppervlak 
van de grondstof en de postdepositionele oppervlakteveranderingen is het 
aannemelijk dat wij deze grotendeels gemist hebben. 

22  Van Gijn 1986.
23  Van Gijn 1990.
24  Van Gijn 2010a.
25  Van Gijn 1990.
26  Rots & Vermeersch 2004.

Afbeelding 7.13 
Detailopnames van gebruikssporen: 
(a) sporen van het splijten van planten op v.5867.2; 
(b) sporen van het snijden van vis op v.1154; 
(c) sporen van het boren van been op v.6069.9; 
(d) sporen van het schrapen van aardewerk op v.6465.8; 
(e) sporen van het boren van een mineraal materiaal op v.7769.18; 
(f ) inslagbreuk en lineair verspreide glans als gevolg van schieten  / MLITS op v. 6063.
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Afbeelding 7.14 
Artefacten met diverse sporen 
van gebruik: 
(a) geretoucheerde kling; 
(b) boor; 
(c en d) ronde schrabbers; 
(e) lange eindschrabber; 
(f ) schrabber;
(g en h) boor; 
(i) geretoucheerde kern.
Schaal 1:1. 
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Werktuigtype en functie 

Veel werktuigtypen ontlenen hun naamgeving aan de veronderstelde 
functie: schrabbers om te schrapen, boortjes om te boren. Microscopisch 
onderzoek heeft echter aangetoond dat een strikte correlatie tussen 
type en functie lang niet altijd bestaat.27 In het geval van het materiaal 
van vindplaats 1 zijn er enkele werktuigtypen die desalniettemin een 
sterke correlatie vertonen met een bepaalde gebruiksrichting. Van de 
39 onderzochte schrabbers waren er 32 gebruikt in een transversale, 
schrapende beweging (tabel 7.8). Alleen de zijschrabbers vertonen ook 
andere gebruiksrichtingen. Dit is, gezien hun vorm, niet zo vreemd. 

Andere werktuigtypen waarbij een sterke correlatie tussen vorm en functie 
kon worden vastgesteld zijn de boortjes (vier van de vijf gebruikt voor 
boren), de bijl (gebruikt om te hakken), de spitsen (gebruikt om mee te 
schieten), en de TRB-pick en de klopsteen om mee te kloppen. De twee 
gekerfde werktuigen zijn transversaal gebruikt. Zoals te verwachten zijn 
de werktuigen met retouche niet gerelateerd aan een specifieke beweging. 
Dit geldt ook voor de ongeretoucheerde afslagen, klingen en ander 
ongeretoucheerd materiaal.

Indien we kijken naar de relatie tussen werktuigtype en contactmateriaal 
(tabel 7.9) dan is te zien dat alleen de schrabbers een duidelijke correlatie 
met een bepaald contactmateriaal vertonen, te weten huid. 
 

27  Van Gijn 2010a.

Afbeelding 7.15 
Artefacten met sporen die duidelijk aanwezig 
zij, maar waarvan het contact materiaal niet 
nader kan worden geduid: 
(a) zijschrabber; 
(b) ongemodificeerde afslag; 
(c) geretoucheerde kling; 
(d) schrabber.
Schaal 1:1. 
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7.6.2.5 Ruimtelijke analyse
Binnen vindplaats 1 is een grote spreiding van materiaal aangetroffen dat 
gedateerd kan worden in de Trechterbekercultuur (complex 1). Hoewel er 
diverse grondsporen zijn aangetroffen zijn hierin geen (huis)structuren 
herkenbaar. Er lijken zich geen concentraties af te tekenen wat betreft 
grondvorm, werktuigtypen of specifieke activiteiten.

7.6.2.6 Conclusie
Het onderzoek van het vuursteenmateriaal van complex 1 bevestigt het beeld 
dat we tot nu toe hadden van TRB-nederzettingsmateriaal in Nederland 
waarbij schrabbers de belangrijkste werktuigcategorie vormen en de vuur-
steentechnologie gekenschetst kan worden als ad hoc.28 Het ad hoc-karakter 
van de technologie uit zich allereerst in de selectie van de grondstof waarbij 
er weinig moeite is gedaan om vuursteenknollen van goede kwaliteit te 
bemachtigen. De kleine knollen die het uitgangsmateriaal vormden voor 
de productie zijn niet geschikt voor een planmatige afbouw. De kernen 
wijzen er dan ook op dat de bewerking niet volgens een vooraf bepaald plan 

28  Van Gijn 2010a; Modderman, Bakker et al. 1976; Peeters 2001c.
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transversaalspits - - - - 2 - - - - 1 1 - - 4

trapeziumvormige spits - - - - 1 - - - - - - - - 1

fragment driehoekige bijl - - 1 - - - - - - - - - - 1

TRB-pick beschadigd - - - 1 - - - - - - - - - 1

boor - 1 - - - - 4 - - - - - - 5

lange eindschrabber - 3 - - - - - - - - - - - 3

ronde schrabber - 10 - - - - - - - - 1 - 1 12

korte eindschrabber - 4 - - - - - - - - - - 1 5

zijschrabber 1 6 - - - 1 - - 1 - - - 1 10

schrabber type onbekend - 9 - - - - - - - - - - - 9

klopsteen - - - 1 - - - - - - - - - 1

geretoucheerde afslag 2 9 - - - 3 - - 1 - 1 - 4 20

geretoucheerde kling 3 2 - - - - - - - 1 - - - 6

geretoucheerde kern - - - 1 - - - - - - - - - 1

geretoucheerd blok - - - - - - - - - - - - 1 1

geretoucheerd afval - 2 - - - - - - - - - - - 2

gekerfde afslag - 2 - - - - - - - - - - - 2

afslag 4 4 - - - - 1 1 2 - - - 2 14

kling 2 3 - - - - - - - - - - - 5

kernpreparatiekling - - - - - - - - - - - 1 - 1

kernpreperatieafslag 1 - - - - - - - - - - - - 1

kernvernieuwingsstuk - 2 - - - - - - - - - - - 2

afval - - - - - - 1 - - - - - - 1

blok 1 - - - - - - - - - - - - 1

totaal 14 57 1 3 3 4 6 1 4 2 3 1 10 109

Tabel 7.8 
Vindplaats 1. De relatie tussen werktuigtype 
en uitgevoerde beweging.
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plaatsvond. De keuzes werden gemaakt tijdens de afbouw, waarbij men 
ook regelmatig van productierichting veranderde. Het ging overwegend 
om harde percussie uit de vrije hand maar er zijn ook indicaties dat men 
gebruik maakte van de bipolaire techniek. 

Het aantal formele werktuigen is beperkt en bestaat overwegend uit 
schrabbers, enkele boortjes en spitsen, een bijl met rechthoekige doorsnede 
en een TRB-pick. Het overgrote deel van de als ‘werktuig’ bestempelde 
artefacten zijn geretoucheerde afslagen. Op basis van het onderzoek van 
het vuursteen van de hunebedden29 worden transversaalspitsen, picks (of 
bikkels), vuurslagen, bijlen met rechthoekige doorsnede en sikkelmesjes als 
typische TRB-gidsartefacten gezien. Deze zijn echter opmerkelijk afwezig in 
TRB-nederzettingscomplexen.30 

Het vuursteen is gebruikt voor een aantal verschillende taken. Opmerkelijk 
is de aanwezigheid van gebruikssporen van het schoonmaken van vis, 
iets dat we zelden aantreffen, ook niet in sites waar we dit wel zouden 

29  Bakker 1979; Brindley 1986b; Brindley & Lanting 1991-1992; Brindley et al. 2001-2002.
30  Van Gijn 2010a; Van Woerdekom in voorbereiding.
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transversaalspits - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - 1 4

trapeziumvormige spits - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1

fragment rechthoekige bijl - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

TRB-pick beschadigd - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

boor - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 - 5

lange eindschrabber 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 3

ronde schrabber 4 - - - - 1 - - 2 2 - - - - - - - 3 12

korte eindschrabber 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 1 - 5

zijschrabber 3 - - - - - - - - 1 1 - - - 2 1 1 1 10

schrabber type onbekend 5 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 2 9

klopsteen - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1

geretoucheerde afslag 6 - - 1 1 - - - 1 4 - 2 1 1 3 20

geretoucheerde kling - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - - 3 6

geretoucheerde kern - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1

geretoucheerd blok - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

geretoucheerd afval 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2

gekerfde afslag 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2

afslag 1 - - - - - - - 2 - - 4 - - - 1 - 5 13

kling - - - - - - - - - 1 - 3 - - - 1 - 1 6

kernpreparatiekling - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

kernpreperatieafslag - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

kernvernieuwingsafslag - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 2

afval - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

blok - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

totaal 24 1 1 1 1 2 1 1 7 14 1 12 3 2 2 5 7 24 109

Tabel 7.9 
Vindplaats 1. De relatie tussen werktuigtype 
en contactmateriaal.
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verwachten zoals Schipluiden.31 Dit betekent dat vis op het menu stond. 
Twee spitsen vertonen inslagsporen en hebben mogelijk gediend in de 
jacht. Vuursteen kon echter niet eenduidig met andere, aan het verkrijgen 
en verwerken van voedsel gerelateerde taken in verband worden gebracht. 
Sikkelmesjes, gebruikt voor het oogsten van graan, ontbreken volledig. Dit 
is niet te verklaren door tafonomische processen, de aard van de steekproef 
of het missen van deze artefacten. Ook zijn er geen werktuigen met sporen 
van contact met zacht dierlijk materiaal gevonden, die erop zouden kunnen 
duiden dat vuursteen werd gebruikt voor het slachten van beesten. Dit 
laatste kan wel tafonomisch verklaard worden omdat dergelijke sporen niet 
of nauwelijks zichtbaar zouden zijn op het sterk reflecterende vuursteen.

Duidelijk is in ieder geval dat er naast subsistence activiteiten32 ook 
ambachtelijke taken op de vindplaats werden uitgeoefend. Er werden huiden 
schoongemaakt, er werd aan beenbewerking gedaan, en er werd plantaardig 
materiaal verwerkt voor het maken van touw, vezels of manden. Er is ook 
op vrij grote schaal hout bewerkt waarbij we niet alleen aan het kappen 
van bomen of het verkrijgen van brandhout moeten denken, maar ook aan 
de fabricage van houten voorwerpen. Verrassend is ook het gebruik van 
vuursteen bij de productie van aardewerk. Dit is in Nederland nog niet 
eerder aangetoond, ondanks dat experimenten hebben uitgewezen dat de 
sporen van deze activiteit duidelijk zijn en al na een kortstondig gebruik 
ontstaan. Tenslotte is er ook een vuurslag gevonden, een werktuig dat in 
veel neolithische vindplaatsen voorkomt.33 

Het lijkt erop dat het nederzettingsvuursteen vrijwel uitsluitend een rol 
speelde in huishoudelijke taken. Alleen de spitsen zijn mogelijk buiten de 
nederzetting gebruikt, vermoedelijk om te jagen. Alle andere taken waarvoor 
we aanwijzingen hebben gevonden zijn typische dagelijkse bezigheden. 
Het ligt dan ook voor de hand om dit complex te typeren als een langdurig 
bewoonde of permanente nederzetting. Het is ook aannemelijk dat hier een 
complete sociale groep vertoefde, met vrouwen, mannen en kinderen. De 
kinderen zijn moeilijk aan te tonen, maar de aanwezigheid van vrouwen kan 
mogelijk worden afgeleid uit de plantbewerkingswerktuigen. Etnografisch 
en experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat het verwerken van 
plantaardig materiaal tot vezels een zeer tijdrovende bezigheid is die het 
beste gecombineerd kan worden met “kleine” huishoudelijke taken als op de 
kinderen passen of eten koken. Deze taak wordt daarom algemeen gezien 
als typisch vrouwenwerk.34 

Dit onderzoek ondersteunt ook de bevindingen van eerder onderzoek 
naar de rol van vuursteen in de TRB-periode.35 Hierbij is aangetoond dat 
nederzettingen, graven en deposities ieder een geheel eigen repertoire 
aan vuurstenen voorwerpen tonen, die elkaar lijken uit te sluiten. In de 
deposities vinden we grote, onbruikbare bijlen die ook inderdaad niet zijn 

31  Van Gijn et al. 2006.
32 Subsistence = activiteiten direct gerelateerd aan voedselvoorziening. NB verwerking van silici-

umhoudende planten (zoals granen) is wel vastgesteld op enkele maalstenen aangetroffen in 
de TRB-vindplaats.

33  Van Gijn et al 2006.
34  Barber 1994.
35  Van Gijn 2010a; Van Woerdekom in voorbereiding; Wentink 2008; Wentink & Van Gijn 2008.
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gebruikt maar een bijzondere biografie tonen.36 In de graven treffen we 
gebruikte bijlen aan die werden aangescherpt alvorens ze in de hunebedden 
of vlakgraven werden gedeponeerd. De hunebedden bevatten verder een 
grote hoeveelheid, vaak ongebruikte transversaalspitsen, picks of bikkels, 
zwaar gebruikte vuurslagen, evenals een klein aantal sikkelmesjes die 
gebruikt zijn voor het oogsten van graan.37 De bijlen, vuurslagen en de 
sikkels kunnen allemaal in verband worden gebracht met akkerbouw: 
de bijlen en de vuurslagen om de akkers aan te leggen (slash and burn 

agriculture), de sikkels om de granen te oogsten. Het is waarschijnlijk 
dat akkerbouw een collectieve aangelegenheid was. Het feit dat deze 
voorwerpen werden meegegeven aan de doden duidt op het grote belang 
van de akkerbouw in de belevingswereld van de TRB-mensen, en de rol die 
de voorouders daarin speelden. De hierboven genoemde voorwerpen zijn 
vrijwel geheel afwezig in het nederzettingsmateriaal waar schrabbers en 
geretoucheerde afslagen het beeld bepalen. Natuurlijk hebben vuurslagen en 
sikkelmesjes een rol gespeeld in het dagelijks leven voordat zij uit roulatie 
werden genomen en in de graven werden gedeponeerd. Dit verklaart de 
aanwezigheid van icendentele vuurslagen, bijlen en sikkels in nederzet-
tingscontext. Het lijkt er dus sterk op dat vuursteen in de TRB-periode 
een structurerende rol had in het afbakenen en symboliseren van de 
verschillende domeinen van de TRB-samenleving: de wereld van alledag in 
het nederzettingsmateriaal, die van de voorouders in grafcontext en die van 
de TRB-kosmologie in de deposities38. De gegevens van de opgraving van 
complex 1 hebben deze patronen ondersteund en versterkt. 

7.6.3 Vindplaats 2
Deze vindplaats bevindt zich ten noordwesten van vindplaats 1 en betreft 
een concentratie aan archeologisch vondstmateriaal, waarmee slechts enkele 
grondsporen zijn geassocieerd. Op basis van het aardewerk kan gesteld 
worden dat de voornaamste component binnen deze vindplaats aan de 
Trechterbekercultuur is toe te schrijven. Materiaal uit het midden-/laat-neo-
lithicum - aardewerk en een driehoekige spits - en de vroege bronstijd komt 
ook zeer sporadisch voor, evenals enkele typisch mesolithische artefacten, 
waaronder enkele spitsen (zie paragraaf 7.3). Binnen het areaal van deze 
vindplaats voldeden in totaal 517 vuurstenen aan de selectiecriteria en zijn 
beschreven. Daarvan zijn 319 stuks in de gezeefde vakken aangetroffen, 

36  Wentink 2008; Wentink & Van Gijn 2008.
37  Van Gijn 2010a; Van Woerdekom in voorbereiding.
38  Van Gijn 2010a.

gezeefd overig totaal

grondvorm N % N % N %

afslag 181 56,740 80 40,4 261 50,5

decortificateafslag 18 5,643 12 6,1 30 5,8

kling 8 2,5 4 2,0 12 2,3

decortificatiekling - - 2 1,0 2 0,4

kern 13 4,1 60 30,3 73 14,1

geteste knol 1 0,3 5 2,5 6 1,2

waste 55 17,2 21 10,6 76 14,7

brok 7 2,2 3 1,5 10 1,9

overig 1 0,3 - - 1 0,2

onbepaald 35 11,0 11 5,6 46 8,9

totaal 319 100 198 100 517 100

Tabel 7.10 
Vindplaats 2. Overzicht van de aantallen en 
percentages grondvormen (NB! ‘Overig’: betreft 
machinaal verzameld vondstmateriaal en uit 
grondsporen). 
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189 in de machinaal verdiepte omliggende vakken en slechts 9 vuurstenen 
komen uit verschillende grondsporen (tabel 7.10 en 7.11).

De aanwezigheid van kernen, in alle stadia van reductie, alsmede afslagen, 
werktuigen, splinters en brokken laat duidelijk zien dat op deze locatie 
vuursteen is bekapt. Het overgrote deel van het materiaal kan met een 
afslagtechnologie worden geassocieerd. Onder de 79 kernen bevindt zich 
slechts één klingkern en onder het afgeslagen materiaal maken klingen 
ook slechts een zeer marginaal deel uit (<3%). Onder dit klingmateriaal 
bevinden zich enkele typische mesolithische artefacten (zie paragraaf 
7.3). Het ligt voor de hand, gezien dit voorkomen om het meeste overige 
klingmateriaal ook tot het mesolithicum te rekenen, hoewel het niet 
helemaal uitgesloten kan worden dat het deels om Trechterbekermateriaal 
kan gaan.
De afslagtechnologie kan als opportunistisch beschouwd worden en 
vertoont sterke overeenkomsten met het TRB-materiaal van complex 1. 
Uitgangsmateriaal bestaat uit secundair vuursteen, waarvan slechts een 
klein deel (1,1%) met zekerheid als noordelijk bestempeld kan worden. Voor 

Type gezeefd overig totaal

N % N % N %

spitsen

trapezium spits 1 0,3 - - 1 0,2

B-spits 1 0,3 - - 1 0,2

driehoek spits met concave basis op afslag - - 1 0,5 1 0,2

werktuigen

boor op afslag 1 0,3 1 0,5 2 0,4

eindscharbber op afslag 2 0,6 1 0,5 3 0,6

rondomschrabber op afslag 5 1,6 2 1,0 7 1,4

zijschrabber op afslag 1 0,3 1 0,5 2 0,4

schrabber op afslag - - 3 1,5 3 0,6

schrabber op afslag - - 1 0,5 1 0,2

afslag met randretouche 7 2,2 8 4,0 15 2,9

afslag met steilretouche 3 0,9 8 4,0 11 2,1

afslag met oppervlakte retouche - - 1 0,5 1 0,2

kling met steilretouche - - 1 0,5 1 0,2

kern met steilretouche - - 1 0,5 1 0,2

kern met bifaciale retouche 1 0,3 - - 1 0,2

afval met steilretouche 1 0,3 2 1,0 3 0,6

steilgeretoucheerd stuk 1 0,3 - - 1 0,2

overig materiaal

afslag 180 56,4 65 32,8 245 47,4

kling 6 1,9 5 2,5 11 2,1

afslagkern met een slagvlak 4 1,3 9 4,5 13 2,5

afslagkern met twee slagvlakken 5 1,6 14 7,1 19 3,7

afslagkern met meerdere slagvlakken 2 0,6 21 10,6 23 4,4

afslagkern met slechts enkele afslagen - - 11 5,6 11 2,1

afslagkern onbepaald - - 1 0,5 1 0,2

klingkern met twee tegenoverelkaar liggende slagvlakken - - 1 0,5 1 0,2

geteste knol 1 0,3 5 2,5 6 1,2

kern onbepaald 1 0,3 2 1,0 3 0,6

afval 54 16,9 19 9,6 73 14,1

brok 7 2,2 3 1,5 10 1,9

potlid 1 0,3 - - 1 0,2

onbepaald verbrand materiaal 34 10,7 11 5,6 45 8,7

totaal 319 100,0 198 100,0 517 100,0

Tabel 7.11 
Vindplaats 2: Typologie: aantallen en percent-
ages (NB! ‘Overig’: betreft machinaal verzameld 
vondstmateriaal en uit grondsporen).
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het overige gaat het waarschijnlijk in hoofdzaak om materiaal dat met de 
rivieren is aangevoerd (terrasvuursteen en maaseitjes). Deze secundaire 
herkomst van het materiaal wordt ondersteund door de kleine omvang van 
het kernmateriaal: de gemiddelde omvang van de kernen, uit de gezeefde 
vakken, bedraagt 2,8 cm (N=12).39 Kijken we alleen naar de nauwelijks 
gereduceerde kernen, dan ligt dat gemiddelde iets hoger met een waarde 
van 3,6 cm en een variatiebreedte van 1,2 tot 6,2 cm (N=19). Hierbij dient 
wel vermeld te worden dat het om kernen gaat die zowel tijdens het zeven 
(N=1) als tijdens het machinaal verzamelen zijn aangetroffen (N=18). 
Desalniettemin is deze gemiddelde omvang klein te noemen. Vermoedelijk 
is het meeste materiaal in de directe nabijheid verzameld, waar de grindrijke 
stuwwal of perifluvioglaciale afzettingen dagzomen. Het makkelijk voor 
handen zijn van het vuursteen komt duidelijk naar voren in het grote 
aandeel van deze nauwelijks gereduceerde kernen (8,5% (gezeefde vakken) 
en 21,5% (al het materiaal)). 
Ondanks het grote aantal weinig gereduceerde kernen en de gemiddelde 
kleine omvang van het uitgangsmateriaal, is het percentage afslagen en 
klingen met nog resten van cortex op hun dorsale zijde niet erg hoog, 
namelijk 41%. Ter vergelijking, in het naburige Trechterbekercomplex 1 ligt 
dit percentage iets hoger dan 47%. Dit verschil zou erop kunnen duiden 
dat kernen toch enigszins voorbewerkt deze locatie bereikten. Het zou 
kunnen gaan om geteste keien, waar slechts één of twee afslagen vanaf zijn 
geslagen, of om gedeeltelijk gereduceerde kernen. Gezien het kleine verschil 
zal het waarschijnlijk maar om een deel van de kernen gaan. 
Voorts kan worden opgemerkt dat het verschil wat betreft omvang tussen 
de nauwelijks gereduceerde en de overige kernen niet groot is. Dit geeft 
aan dat het materiaal over het algemeen niet uitputtend is gereduceerd. Het 
opportunistische karakter van de reductie, waarbij geen duidelijke gestan-
daardiseerde wijze van afbouw is gehanteerd, komt duidelijk naar voren in 
het grote aantal kernen dat vanuit meerdere richtingen is gereduceerd.
Ongeveer 6,9% van het materiaal bestaat uit werktuigen.40 Geretoucheerde 
stukken voeren de boventoon met 32 exemplaren, gevolgd door schrabbers 
(N=16) en boortjes (N=2).41 Onder de geretoucheerde stukken zijn rand- 
en steilretouche min of meer in evenwicht met respectievelijk 15 en 16 
exemplaren, oppervlakte retouche is slechts één keer vastgesteld. Onder 
de schrabbers is de rondom variant het talrijkst (N=7), gevolgd door 
eindschrabbers (N=3) en zijschrabbers (N=2). De overige (N=4) zijn van een 
onbepaald type. 

7.6.3.1 Functie
Van de vijf microscopisch geanalyseerde werktuigen binnen dit areaal 
bleken de twee met de Trechterbekerperiode geassocieerde artefacten – een 
boortje en een geretoucheerde afslag – niet interpreteerbaar te zijn. Voor het 
overig gaat het om spitsen uit het mesolithicum, dan wel laat-neolithicum/
bronstijd.

39  Voor alle kernen uit de machinaal verdiepte vakken ligt dit gemiddelde een stuk hoger, nl. 
3,4 cm (N=63). Dit geeft duidelijk aan dat de verzamelwijze een sterke invloed heeft op de 
gemiddelde waardes van dit kleine materiaal.

40  Dit percentage is gebaseerd op de sample uit de gezeefde vakken en betreft het percentage 
van geretoucheerde artefacten binnen alle vuursteenartefacten. Kijken we alleen naar de 
afslagen, dan is 9,5% van alle afslagen geretoucheerd.

41  Deze aantallen betreffen alle aangetroffen werktuigen, ook die buiten de gezeefde vakken 
zijn verzameld.
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Het vuursteenmateriaal van deze locatie vertoont overeenkomsten met het 
Trechterbekermateriaal uit complex 1 in de aard van het uitgangsmateriaal, 
de wijze waarop het vuursteen gereduceerd is en de typen werktuigen die 
zijn vervaardigd. Daarmee ondersteunt het de bevindingen van het aarde-
werkonderzoek, die beide vindplaatsen waarschijnlijk gelijktijdig dateren.42 
Het is duidelijk dat er op deze locatie vuursteen is bekapt voor gebruik ter 
plaatse. Hoewel er geen uitvoerig gebruikssporenonderzoek is uitgevoerd, 
suggereert de verscheidenheid aan werktuigen dat het om een locatie gaat 
waar een zekere variatie aan activiteiten is uitgevoerd. Welke activiteiten dat 
zijn geweest is echter niet nader te specificeren. Het blijft dan ook moeilijk 
om op basis van het vuursteen aan te geven in hoeverre deze activiteiten 
duiden op het gebruik van deze locatie als permanente nederzetting, 
kortstondig kampement of als speciale activiteitszone. Gezien het ontbreken 
van paalsporen, die geassocieerd kunnen worden met huisplattegronden, 
ligt de eerste mogelijkheid niet erg voor de hand. Ook het feit dat het 
vuursteen deels voorbewerkt op de locatie arriveerde sluit beter aan bij 
een van de twee andere mogelijkheden. Het lijkt evenwel niet om zeer 
specifiek voor vindplaats 2 voorbewerkt materiaal te gaan, zoals bijvoorbeeld 
voorgeprepareerde werktuigen. Eerder betreft het gewoon kernen, die 
werden getransporteerd en als grondstof dienden voor het vervaardigen van 
allerhande werktuigen ter plaatse. Deze zouden heel goed afkomstig kunnen 
zijn geweest van complex 1. 
In dit licht bezien is het heel goed mogelijk dat complex 1 en 2 aan elkaar 
gerelateerd zijn, ook al is dat heel moeilijk hard te maken. Complex 1 betreft 
dan de permanent bewoonde nederzetting, terwijl complex 2 een zone net 
buiten de nederzetting is, die benut werd om allerhande taken uit te voeren.

7.6.4 Vindplaats 12 
Binnen dit kleine areaal is een iets verhoogde concentratie vuursteen 
aangetroffen. Het gaat evenwel om lage dichtheden (N=98), waarbij verder 
geen grondsporen geassocieerd zijn. Het voorkomen van enkele fragmenten 
TRB-aardewerk en twee neolithische maalsteenliggers, de afwezigheid van 
gidsartefacten uit andere periodes, alsmede het feit dat dit areaal tussen 
vindplaatsen 1 en 2 gelegen is, plaatst het daar verzamelde materiaal 
voornamelijk in het midden-/laat-neolithicum. Dit areaal is gezien zijn lage 
vondstdichtheden alleen gedurende de 1e fase van de opgraving onderzocht 
en tijdens de 2e fase verder buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn alle 
98 vuurstenen binnen deze concentratie verzameld tijdens het zeven (N=57) 
en het machinaal verdiepen (N=41) van de afdekkende bodemhorizonten 
(tabel 7.12 en 7.13). 
Net als bij de twee overige TRB-complexen is secundair vuursteen gebruikt. 
Ook hier domineert riviergrind en is noordelijk vuursteen slechts in geringe 
mate aangetroffen. De aanwezigheid van kernen, afgeslagen materiaal, 
splinters en brokken toont duidelijk aan dat vuursteen op locatie is bekapt. 
Net als bij complex 1 en 2 heeft secundair grind als uitgangsmateriaal 
gediend. Dit materiaal kwam waarschijnlijk onbewerkt op de locatie aan, 
getuige het hoge percentage (48%) van afslagen en klingen met resten 
van cortex op hun dorsale zijde. Verder bevinden zich geen nauwelijks 
gereduceerde kernen onder het materiaal, hetgeen wel veel voorkomt bij de 
andere twee TRB-vindplaatsen.

42  Zie hoofdstuk 6 Aardewerk.
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Het vuursteen past qua karakteristieken binnen de Trechterbeker-traditie 
van bewerking. Vrijwel al het materiaal kan aan het hanteren van een 
afslagtechnologie worden toegeschreven. Het voorkomen van twee klingen, 
waaronder een kernpreparatie stuk, suggereert dat klingbewerking 
vermoedelijk ook heeft plaatsgevonden, maar slechts een marginale 
rol speelde. Gezien het beperkte areaal dat onderzocht is en het kleine 
aantal artefacten, blijven we evenwel in het ongewisse in hoeverre dit 
daadwerkelijk aan de TRB-activiteiten van complex 1 en 2 te koppelen is. 
De afslagtechnologie kan net als bij de andere twee vindplaatsen 
opportunistisch genoemd worden. De meeste kernen vertonen geen gestan-
daardiseerde wijze van afbouw. Hun gemiddelde grootte bedraagt 3,6 cm. 
Opvallend is dat er geen nauwelijks gereduceerde exemplaren tussen zitten. 
Dit lijkt te suggereren dat de latere reductiestadia overheersen op deze 
locatie. 

vakken vakken totaal

gezeefd machinaal

grondvorm N % N % N %

afslag 30 52,6 14 34,1 44 44,9

decortificatieafslag 6 10,5 3 7,3 9 9,2

kling 1 1,8 - - 1 1,0

decortificatiekling - - 1 2,4 1 1,0

kern 5 8,8 11 26,8 16 16,3

knol - - 2 4,9 2 2,0

afval 6 10,5 4 9,8 10 10,2

brok 1 1,8 3 7,3 4 4,1

onduidelijk 8 14,0 3 7,3 11 11,2

totaal 57 100,0 41 100,0 98 100,0

Tabel 7.12 
Vindplaats 12: Overzicht van de vuursteen 
aantallen en percentages grondvormen.

vakken vakken totaal

gezeefd machinaal

N % N % N %

type

werktuig

eindschrabber op afslag 1 1,8 - - 1 1,0

zijschrabber op afslag 2 3,5 2 4,9 4 4,1

schrabber op afslag 2 3,5 - - 2 2,0

boor op afslag - - 1 2,4 1 1,0

afslag met randretouche 2 3,5 1 2,4 3 3,1

klopsteen - - 1 2,4 1 1,0

overig

afslag 29 50,9 13 31,7 42 42,9

kling 1 1,8 1 2,4 2 2,0

afslagkern met meerdere slagvlakken 1 1,8 6 14,6 7 7,1

afslagkern met twee slagvlakken 3 5,3 3 7,3 6 6,1

afslagkern met randretouche 1 1,8 - - 1 1,0

kern - - 2 4,9 2 2,0

afval 6 10,5 4 9,8 10 10,2

brok 1 1,8 3 7,3 4 4,1

keifragment - - 1 2,4 1 1,0

onbepaald 1 1,8 - - 1 1,0

onbepaald verbrand 7 12,3 3 7,3 10 10,2

totaal 57 100,0 41 100,0 98 100,0

Tabel 7.13 
Vindplaats 12: Typologie: aantallen en 
percentages
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Het aandeel werktuigen ligt rond de 16% en is daarmee hoger dan op de 
andere twee TRB-complexen.43 Schrabbers hebben de overhand (N=7), 
gevolgd door geretoucheerde stukken, waaronder een kern (N=4).44 Een 
boortje is het enige andere werktuigtype. Tevens bevindt zich onder het 
vuursteen een complete, meerzijdige gebruikte klopsteen met afmetingen van 
4,9 x 4,4 x 4,3 cm. Gezien de nadruk op de overige vindplaatsen zijn er geen 
artefacten van deze vindplaats microscopisch op gebruikssporen onderzocht. 

Het meest opmerkelijke aspect van deze dunne vondststrooiing is het hoge 
percentage werktuigen, dat met een waarde van 16% beduidend hoger 
ligt dan in de twee andere vindplaatsen. De relatief grote hoeveelheid 
schrabbers is met name debet aan dit verschil. Gezien het vrij algemeen 
gebruik van schrabbers voor huidbewerking, mag verondersteld worden dat 
deze activiteit prominent aanwezig is geweest en dat deze locatie mogelijk 
als een speciale activiteitszone is benut. De aanwezigheid van twee maal-
steenliggers suggereert dat naast huidbewerking ook voedselbereiding heeft 
plaatsgevonden.45 Mogelijk dat er ook nog andere activiteiten zijn uitgevoerd, 
die wegens het achterwege laten van gebruikssporenanalyse aan ons zicht 
ontrokken worden. Gezien het ontbreken van nederzettingssporen gaat 
het vermoedelijk om een locatie die door de TRB-bewoners als speciale 
activiteitszone is benut in de periferie van de nederzetting. 

7.7 Laat-neolithicum
Laat-neolithische resten zijn slechts sporadisch aangetroffen. Op basis van 
diagnostisch aardewerk en gedateerde sporen komen de meeste laat-neolithi-
sche resten voor in het areaal van vindplaats 3, waar enkele laat neolithische 
inhumatiegraven en twee haardkuilen de meest voorname elementen zijn, 
naast enig sterk verspreid liggend vondstmateriaal. Binnen vindplaats 1 
beperken de resten zich alleen tot enkele aardewerk vondsten. Het enige 
buiten vindplaats 3 gelegen laat-neolithische spoor bevindt zich in vindplaats 
5, aan de zuidoostelijke rand van het plangebied. 
Bij het herkennen van het vuursteenmateriaal uit deze periode doet zich 
evenwel het probleem voor dat het typologisch en technologisch zeer moeilijk 
te onderscheiden valt van de voorafgaande Trechterbekercultuur en de latere 
vroege bronstijd.46 De enige mogelijkheid om laatneolithisch materiaal van 
deze twee perioden te onderscheiden is op basis van gidsartefacten of de 
spoorcontext. 

Gidsartefacten zijn nauwelijks aangetroffen47 en slechts een deel van de 
hierboven vermelde sporen uit het laat-neolithicum hebben vuursteen 
opgeleverd. Het gaat om enig materiaal uit de graven en een Klokbeker 
haardkuil (S36.42; vindplaats 3 - complex 12). Het materiaal uit de graven 
wordt in hoofdstuk 5 besproken. Uit de haardkuil zijn 18 artefacten 
geborgen (tabel 7.14). Het meeste materiaal is klein in omvang en betreft 
bewerkingsafval: een afslagkern, verschillende afslagen, brokken, splinters, 
een onbewerkt stuk grind en een primaire kling. Onder het materiaal bevindt 
43  Dit percentage is gebaseerd op de sample uit de gezeefde vakken en betreft het percentage 

van geretoucheerde artefacten binnen alle vuursteenartefacten. Kijken we alleen naar de 
afslagen, dan is 19,4% van alle afslagen geretoucheerd. 

44  Deze aantallen betreffen alle aangetroffen werktuigen, ook die buiten de gezeefde vakken 
zijn verzameld.

45  Zie hoofdstuk 8 Natuursteen (paragraaf 8.5.3).
46  Peeters 2001a,b; Drenth 2005.
47  De enkel driehoekige en driedoornige spitsen, die zijn aangetroffen liggen voor het grootste 

deel op locaties waar ook in veel grotere getale bronstijd resten zijn aangetroffen. Zij worden 
derhalve tot die periode gerekend. 
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zich één werktuig: een steilgeretoucheerde afslag (afb. 7.16). Het meeste 
vuursteen vertoont geen sporen van verbranding, dus het materiaal is na 
het gebruik van de haardkuil erin terecht gekomen. Het werktuig is op 
gebruikssporen bekeken. Het bleek sporen van huidbewerking te bezitten. 
Wanneer we aannemen dat de huidbewerking verband houdt met het gebruik 
van de kuil als haardkuil, zou dit op twee zaken kunnen duiden: 
a) De bewerking van de huid had te maken met het voorbereiden van 

dierlijk voedsel, bijvoorbeeld het villen van een beest. In dat geval is het 
aannemelijk om te veronderstellen dat de kuil dienst deed als kuil waarin 
het voedsel werd gaargestoomd.48 

b) De bewerking van de huid had te maken met het prepareren van de huid 
voor later gebruik als bijvoorbeeld kleding. In dat geval kan het stoken van 
het vuur gediend hebben om leer te looien.49

7.8 Bronstijd
Het vuursteenmateriaal uit de bronstijd is hoofdzakelijk binnen vindplaats 3 
aangetroffen, waar zich een uitgestrekt nederzettingsterrein uit de midden- 
en late bronstijd bevindt (complex 3). Er is slechts een verwaarloosbare 
hoeveelheid vuursteen aangetroffen in vindplaats 4, waar zich ook in de 
bronstijd gedateerde sporen bevinden, en vindplaats 5, waar het vermoeden 
bestaat dat een deel van de sporen ook in de bronstijd te plaatsen is. In de 
overige vindplaatsen is geen bronstijd aangetroffen of is een andere periode 
zo dominant aanwezig dat bronstijdmateriaal verwaarloosbaar geacht mag 
worden.
  
7.8.1 Complex 3, vroege-bronstijdsporen en een nederzetting uit de midden- en late 

bronstijd

7.8.1.1 Inleiding
Binnen vindplaats 3 nemen de archeologische resten uit de bronstijd (complex 
3) de voornaamste plaats in. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen vroege-bronstijdsporen, sporen uit de midden-bronstijd-A-fase en 
een continue bewoond nederzettingsterrein, dat zijn aanvang heeft in de 
midden-bronstijd-A en doorloopt tot de late bronstijd. Vuursteen dat zeker 
met de vroege-bronstijdactiviteiten geassocieerd kan worden is nauwelijks 
herkend en ook de sporen uit midden-bronstijd-fase-A hebben weinig 
materiaal opgeleverd. Daarom zal hieronder het materiaal als één assemblage 
besproken worden.
48  In tegenstelling tot de mesolithische haardkuilen weten we nog niet goed waarvoor de haard-

kuilen uit de Klokbekerperiode precies zijn gebruikt.
49  Groenman-van Waateringen et al. 1993.

artefacttype N %

afslag 8 44

decortificatieafslag 1 6

decortificatiekling 1 6

werktuig

afslag steilgeretoucheerd 1 6

kern

afslagkern met meerdere slagvlakken 1 6

afval 3 17

knol 1 6

brok 1 6

onbepaald verbrand 1 6

totaal 18 100

Tabel 7.14 
Aantal artefacten per type in haardkuil S36.42 
(vindplaats 3 - complex 12).

Afbeelding 7.16 
Laat-neolithicum: steilgeretoucheerde afslag 
gebruikt voor huidbewerking v.5259.1.
Schaal 1:1. 
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In totaal zijn er 145450 vuurstenen artefacten, aangetroffen binnen het areaal 
van vindplaats 3, beschreven (tabel 7.15 en 7.16). Daarvan zijn er naar alle 
waarschijnlijkheid ten minste 13951 met andere periodes geassocieerd dan 
de bronstijd. Deze zijn in oudere dan wel jongere sporen aangetroffen of 
zijn typologisch in een andere periode te dateren. Blijven er maximaal 1315 
artefacten over die aan de bronstijd kunnen worden toegeschreven. Van 
deze artefacten zijn er 162 in bronstijd gedateerde sporen aangetroffen. Dit 
zijn sporen met bronstijdmateriaal of sporen die tot bronstijdstructuren 
behoren. Er zijn 142 artefacten in overige sporen aangetroffen waarvan het 
merendeel in de bronstijd te plaatsen is. Tenslotte zijn er 1011 artefacten 
in de afdekkende bodem tijdens het machinaal schaven (N=584) en zeven 
(N=433) van de vakken aangetroffen. Aangezien dit laatste materiaal 
voornamelijk in en rond de huisplattegronden verzameld is, kan het dus 
voor het grootste deel ook in de bronstijd geplaatst worden. 
Ondanks dat de typologische oudere artefacten reeds uit deze sample zijn 
gefilterd, blijft de mogelijkheid over dat er een klein deel typologisch niet te 
scheiden materiaal (debitage en algemene werktuigtypes) zich nog onder dit 
materiaal bevindt. Dit deel zal evenwel te verwaarlozen zijn. 

7.8.1.2 Grondstof
Het vuursteen bestaat uit een gevarieerd palet aan soorten. De op de 
artefacten aanwezige cortex wijst erop dat het om gerold materiaal gaat. 
Een deel daarvan betreft windkanters. Gezien deze types cortex gaat het bij 
dit vuursteen om secundair materiaal. Dit wordt verder nog onderbouwd 
door de overheersing van bruinige kleuren, die aangeven dat ijzeroxidatie 
heeft plaatsgevonden, een veel voorkomend verschijnsel bij secundair 
vuursteen. Het aandeel bryozoën-houdend, noordelijk vuursteen is gering 
(5,4%), binnen het overige overheerst terrasgrind. In hoofdzaak gaat het om 
materiaal dat lokaal verkregen kan worden. Binnen het plangebied komen 

50   Dit zijn 1380 artefacten uit het areaal van de midden-bronstijd nederzetting (N=1357: hier-
onder zitten typologisch oudere die niet uit een duidelijke gescheiden context komen), de 
MBA kuil (complex 46: N=21) en VBR kuilen (N=2), plus 74 artefacten uit overige contexten 
binnen het areaal, bestaande respectievelijk uit de aantallen 1 (complex 7), 18 (complex 12), 
12 (complex 44) en 43 (complex 24) (zie tabel 1).

51   Dit zijn de 74  artefacten uit de bovenstaande contexten (zie noot 48) 65 typologisch ouder 
te dateren artefacten (zie tabel 16: 3 spitsen, 7 geretoucheerde klingen, 45 klingen en 10 
klingkernen).

vakken vakken kuilen sporen sporen totaal

grondvorm gezeefd overig in huis v. huis overig

N % N % N % N % N % N %

afslag 230 51,2 233 38,6 52 41,3 14 38,9 71 43,0 600 43,5

decortificatie afslag 19 4,2 53 8,8 6 4,8 3 8,3 7 4,2 88 6,4

kernvernieuwingsafslag 2 0,4 5 0,8 - - - - 1 0,6 8 0,6

kling 16 3,6 27 4,5 - - 2 5,6 6 3,6 51 3,7

decortificatie kling - - 4 0,7 1 0,8 - - - - 5 0,4

kernvernieuwingskling - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

kern 14 3,1 136 22,5 11 8,7 7 19,4 23 13,9 191 13,8

kernfragment - - 3 0,5 - - - - - - 3 0,2

geteste knol 1 0,2 18 3,0 1 0,8 - - 3 1,8 23 1,7

knol 6 1,3 8 1,3 4 3,2 1 2,8 3 1,8 22 1,6

afval 63 14,0 31 5,1 13 10,3 2 5,6 17 10,3 126 9,1

brok 27 6,0 39 6,5 3 2,4 2 5,6 10 6,1 81 5,9

overig 6 1,3 2 0,3 11 8,7 - - 2 1,2 21 1,5

onduidelijk 65 14,5 44 7,3 24 19,0 5 13,9 22 13,3 160 11,6

totaal 449 100,0 604 100,0 126 100,0 36 100,0 165 100,0 1380 100,0

Tabel 7.15 
Vindplaats 3: Overzicht van de 
aantallen en percentages grond-
vormen.
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vakken vakken kuilen sporen sporen totaal

type gezeefd overig in huis v. huis overig

N % N % N % N % N % N %

spitsen

Scalene spits - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

C-spits 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,1

driehoekige spits met concave basis - - 2 0,3 - - 1 2,8 - - 3 0,2

driedoornige spits - - 1 0,2 - - - - 1 0,6 2 0,1

micro backed driehoek 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,1

werktuigen

eindschrapper op afslag 4 0,9 5 0,8 - - - - 1 0,6 10 0,7

eindschrabber op knol - - - - - - - - 1 0,6 1 0,1

eindschrabber 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,1

rondomschrabber op afslag - - 2 0,3 2 1,6 - - - - 4 0,3

rondomschrabber - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

zijschrabber op afslag 2 0,4 3 0,5 - - - - - - 5 0,4

zijschrabber - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

schrabber op kern 1 0,2 1 0,2 - - - - - - 2 0,1

schrabber 4 0,9 3 0,5 - - - - 1 0,6 8 0,6

boor op afslag - - 3 0,5 - - - - 1 0,6 4 0,3

boor op kern - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

boor - - - - - - 1 2,8 - - 1 0,1

mes op afslag - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

vuurslag op kern - - 1 0,2 - - 1 2,8 - - 2 0,1

klopsteen op kern - - - - 1 0,8 - - - - 1 0,1

klopsteen op kei - - 1 0,2 2 1,6 - - - - 3 0,2

afslag met randretouche 4 0,9 25 4,1 1 0,8 1 2,8 4 2,4 35 2,5

afslag met steilretouche 6 1,3 9 1,5 1 0,8 1 2,8 1 0,6 18 1,3

afslag met oppervlakteretouche 3 0,7 2 0,3 - - 1 2,8 1 0,6 7 0,5

kling mer randretouche 1 0,2 2 0,3 - - - - - - 3 0,2

kling met stijlretouche 1 0,2 1 0,2 - - - - 1 0,6 3 0,2

micro backed blade 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,1

brok met steilretouche - - 1 0,2 1 0,8 - - - - 2 0,1

kern met steilretouche - - 3 0,5 - - - - 1 0,6 4 0,3

geretoucheerde knol 1 0,2 - - - - - - 1 0,6 2 0,1

geretoucheerd stuk - - 2 0,3 - - - - 1 0,6 3 0,2

geretoucheerd afval - - 2 0,3 - - - - 2 1,2 4 0,3

getande kling 1 0,2 - - - - - - - - 1 0,1

gekerfde afslag 2 0,4 - - - - - - - - 2 0,1

gekerfde kling - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

overig

flake 224 49,9 227 37,6 53 42,1 14 38,9 68 41,2 586 42,5

kling 10 2,2 27 4,5 1 0,8 2 5,6 5 3,0 45 3,3

afslagkern met een slagvlak - - 15 2,5 1 0,8 2 5,6 4 2,4 22 1,6

afslagkern met twee slagvlakken 5 1,1 33 5,5 2 1,6 - - 6 3,6 46 3,3

afslagkern met meerdere slagvlakken 2 0,4 33 5,5 4 3,2 1 2,8 6 3,6 46 3,3

afslagkern met slechts enkele negatieven 5 1,1 42 7,0 2 1,6 1 2,8 3 1,8 53 3,8

afslagkern - - - - - - 1 2,8 1 0,6 2 0,1

klingkern met een slagvlak - - 2 0,3 - - - - 2 1,2 4 0,3

klingkern met twee tegenoverliggende slagvlakken - - 2 0,3 - - - - - - 2 0,1

klingkern met twee slagvlakken - - 2 0,3 - - - - - - 2 0,1

klingkern met meerdere slagvlakken - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

klingkern - - 1 0,2 - - - - - - 1 0,1

geteste knol 1 0,2 18 3,0 1 0,8 - - 3 1,8 23 1,7

kern 3 0,7 10 1,7 2 1,6 1 2,8 2 1,2 18 1,3

kernfragment - - 3 0,5 - - - - - - 3 0,2

afval 63 14,0 28 4,6 13 10,3 2 5,6 15 9,1 121 8,8

brok 27 6,0 38 6,3 2 1,6 2 5,6 10 6,1 79 5,7

potlid 6 1,3 2 0,3 11 8,7 - - 2 1,2 21 1,5

knol 4 0,9 6 1,0 1 0,8 1 2,8 1 0,6 13 0,9

knolfragment 1 0,2 1 0,2 1 0,8 - - - - 3 0,2

onbepaald verbrand 64 14,3 38 6,3 24 19,0 3 8,3 20 12,1 149 10,8

totaal 449 100 604 100 126 100 36 100 165 100 1380 100

Tabel 7.16 
Vindplaats 3: Typologie: aantallen en percentages.
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grindige, perifluvioglaciale afzettingen aan het oppervlak, die uit materiaal 
bestaan van de stuwwal zelf – terrasgrind dat door de Maas en Rijn vanuit 
het zuiden en zuidoosten is aangevoerd – en uit materiaal, dat op de 
stuwwallen heeft gelegen en met het gletsjerijs van de voorlaatste ijstijd 
vanuit het noorden is meegekomen.52 Deze afzettingen bevatten dus veel 
verschillende vuursteensoorten. Tijdens het veldwerk is dit ook vastgesteld. 
De over het algemeen kleine, maar variabele, omvang van het materiaal 
sluit aan bij deze secundaire herkomst. Kijken we specifiek naar de weinig 
gereduceerde kernen dan variëren deze van 1,3 tot 8,9 cm, waarvan meer 
dan de helft kleiner is dan 4,0 cm. 

7.8.1.3 Technologie en typologie
Het feit dat binnen de nederzetting vuursteenbewerking heeft 
plaatsgevonden komt duidelijk naar voren in het assemblage. Nauwelijks 
bewerkte kernen, kernen, afslagen, werktuigen, brokken en splinters 
bevinden zich onder het materiaal. De aanwezigheid van vele nauwelijks 
bewerkte kernen lijkt te suggereren dat het materiaal in onbewerkte vorm 
in de nederzetting terecht is gekomen. Dit ligt gezien de lokale herkomst 
van het materiaal ook zeer voor de hand. Echter, hierbij dienen wel enige 
kanttekeningen geplaatst te worden. 
De bestudering van de hoeveelheid cortex op de afslagen en ander debitage 
laat zien dat ongeveer 37 % van de afslagen nog resten van cortex bezit. 
Een klein deel daarvan kan daadwerkelijk als primair beschouwd worden. 
Hoewel dit laatste een indicatie kan zijn van het feit dat het materiaal in 
onbewerkte vorm is gearriveerd, is het totale percentage afslagen met cortex 
laag te noemen. Vergelijken we het bijvoorbeeld met het materiaal van de 
TRB-nederzetting van complex 1, dan is duidelijk dat daar het percentage 
een stuk hoger ligt (47%). Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het uit-
gangsmateriaal gedurende de TRB gemiddeld groter was. Dat de omvang 
van het uitgangsmateriaal op dit percentage een grote invloed heeft, wordt 
duidelijk, als men zich bedenkt dat volume als maat voor het aantal afslagen 
dat verkregen kan worden tot de macht drie toeneemt, terwijl oppervlak als 
indicatie voor de hoeveelheid cortex tot de macht twee toeneemt.53 Dus bij 
kleine knollen zal in verhouding het aantal afslagen met cortex een stuk 
groter zijn, dan bij grote knollen. 
Een experimentele studie, waarbij zowel een set aan knollen met een 
omvang van ongeveer 10 cm als een set met een veel kleinere omvang (5 
cm) op een technologisch vergelijkbare wijze werd gereduceerd,54 heeft 
aangetoond dat bij volledige reductie het percentage afslagen met cortex 
bij de eerste set gemiddeld rond de 42% ligt en bij de tweede rond de 73%. 
Gezien het over het algemeen kleine uitgangsmateriaal in de onderhavige 
bronstijdnederzetting – beduidend kleiner dan 10 cm – , en gezien het feit 
dat daarvan een groot deel nauwelijks gereduceerd is, zou je verwachten 
dat het percentage afslagen met cortex in ieder geval (ver) boven de 50% 
ligt. Dat dit niet het geval is, kan verschillende oorzaken hebben: (a) Een 
52  Zie hoofdstuk Natuursteen voor uitgebreidere uiteenzetting van herkomst grind materiaal; zie 

Berendsen 1996 voor algemeen overzicht steenvoorkomens en Van der Lijn 1973 voor meer 
specifieke informatie.

53  Immers het volume en oppervlakte van een bol worden respectievelijk bepaald volgens de 
formules: 4/3·π·r3 en 4·π·r2

54  Hoewel deze studie is uitgevoerd, om materiaal uit een agrarische nederzettingscontext in 
het Caribische gebied te repliceren, gaat het hierbij ook om een opportunistische afslagtech-
nologie waarbij zowel de directe harde percussie als de bipolaire techniek is gebruikt (Walker 
1980; zie ook Knippenberg 2006).
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deel van de kernen is van niet-lokale vuursteen en was reeds voorbewerkt 
op het moment dat men ze via uitwisseling verkreeg; of (b) een groot deel 
van de primaire reductie is ergens buiten de nederzetting door de bewoners 
zelf uitgevoerd, bijvoorbeeld op plaatsen, waar men het materiaal heeft 
verzameld. 
De beide verklaringen lijken op het eerste gezicht niet te stroken met het feit 
dat er zoveel nauwelijks bewerkte kernen zijn aangetroffen. Echter, wanneer 
we het merendeel van dit specifieke materiaal beschouwen als materiaal dat 
niet binnen de nederzetting is bewerkt, maar elders is gereduceerd – getest 
op bruikbaarheid zou bijvoorbeeld een voor de hand liggende verklaring 
zijn – en als zodanig binnen de nederzetting arriveerde, dan ligt verklaring 
(b) het meest voor de hand. Gezien het sterk variabele karakter van deze 
nauwelijks bewerkte kernen, zowel in omvang als kwaliteit, is het niet 
aannemelijk dat het om via uitwisseling verkregen materiaal van elders gaat. 
In een dergelijk geval zou men materiaal omvangrijker van omvang, met 
een homogener karakter en van betere kwaliteit verwachten. 

Het materiaal is volgens een afslagtechnologie gereduceerd. Deze kan net 
als bij de Trechterbeker complexen als opportunistisch gekarakteriseerd 
worden. De meeste kernen vertonen geen systematische wijze van afbouw 
en veel grote afslagen zijn bijvoorbeeld ook als kern benut (afb. 7.17). Ook 
het feit dat men geen hoge eisen stelde aan het uitgangsmateriaal, hetgeen 
tot uiting komt in de grote variatie in vorm en omvang bij de nauwelijks 
gereduceerde kernen, past bij dit opportunistische karakter. 
Tijdens de afbouw van de kernen werd er zowel gebruik gemaakt van directe 
harde percussie als van de bipolaire techniek. Deze laatste techniek is met 
name geschikt voor het openen van kleine keitjes en het reduceren van klein 
materiaal. Typische bipolaire kerntjes, vaak ook pièces esquillées genoemd, 
bevinden zich onder het materiaal. Daarnaast komen andere typische 
kenmerken van deze techniek ook voor, zoals shattered cones, snede-vormige 
slagvakken en duidelijke rechte afslagen.55 Ook het aandeel brokken is 
relatief hoog, hetgeen ook gebruikelijk is bij het hanteren van deze techniek.

De afslagen vertonen eveneens een grote variatie in omvang en vorm. 
Dit is voor een groot deel te wijten aan de opportunistische wijze van 
afbouw, alsmede het gebruik van de bipolaire techniek. Het doel van de 
reductie was het verkrijgen van geschikte werkranden die aangewend 
konden worden voor het uitvoeren van bepaalde functionele activiteiten. 
Dat deze werkranden niet persé op afslagen hoefden te zitten toont ook 
de retouchering van een aantal kernen aan. Wederom een duidelijke 
aanwijzing voor het opportunistische karakter van het materiaal. 
Uiteindelijk kan 5,8% typologisch als werktuig gekenmerkt worden.56 Deze 
artefacten bezitten één of meerdere geretoucheerde randen. Opvallend is dat 
de variatie aan formele werktuigtypen klein is en gedomineerd wordt door 
schrabbers (N=33) (afb. 7.18).57 Daarnaast zijn er zes boortjes, vijf spitsen, 
twee vuurslagen (strike-a-lights) en één mes herkend (zie afb. 7.18). Tenslotte 
zijn er vier vuurstenen keien, gebruikt als klopsteen, het vermelden waard. 

55  Kuijt et al. 1995; Hayden 1980.
56  Dit percentage is gebaseerd op de sample uit de gezeefde vakken en betreft het percentage 

van geretoucheerde artefacten binnen alle vuursteenartefacten op deze wijze aangetroffen. 
Kijken we alleen naar de afslagen, dan is 9,2% van alle afslagen geretoucheerd. 

57  Dit en de volgende getallen zijn gebaseerd op het totale complex van vuursteen dat met de 
met de bronstijdbewoning is geassocieerd.
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Het sterk opportunistische karakter komt ook duidelijk naar voren in de 
variatie aan artefacten waarop de werktuigen zich bevinden. Schrabbers 
treft men vooral aan op afslagen, maar ook op kerntjes en zelfs een grindje 
is voor dit werktuigtype gebruikt. Boortjes komt men naast afslagen ook op 
kerntjes tegen en vuurslagen zijn uitsluitend van kernartefacten gemaakt. 
De schrabbers vertonen een grote variatie in vorm en retouchering. Bij veel 
is een afslag gebruikt waarvan de meest geschikte rand is geretoucheerd 
zonder dat men specifiek een duidelijke eindvorm voor ogen had. Meer 
formele types komen ook voor, zoals eind- en ronde schrabbers. 
Onder de spitsen bevinden zich vier driehoekspitsen (zie afb. 7.18 a-d) en 
drie driedoornspitsen (7.18 e-g). Bij een van deze laatste zijn de steel en 
doornen van gelijke lengte (7.18 g), bij een andere (7.18 f) is de steel langer 
dan de doornen. De vuurslagen zijn van een niet formeel type, beide zijn 
op een langwerpig, bifaciaal-bewerkte kernstuk vervaardigd (7.18 h-i). Ook 
het bifaciaal-geretoucheerde mes met vuurslag behoort niet tot een formeel 
mestype (7.18 j).

Naast deze meer formele werktuigtypen is er een groot aantal 
geretoucheerde artefacten van uiteenlopende vorm. Ook bij deze groep 
domineren afslagen (N=61) en zijn kernen (N=4), splinters (N=4), brokken 
(N=2) en kleine knollen (N=2) sterk in de minderheid. Hierbij was duidelijk 
de aanwezigheid van een goede werkrand, eerder dan de vorm van het 
artefact zelf, doorslaggevend bij de keuze om ze verder te modificeren. Bij 
brokken en kernen bijvoorbeeld vinden we uitsluitend een stijlgeretou-
cheerde werkrand, terwijl we oppervlakte retouche alleen onder de afslagen 
en splinters tegenkomen. Randretouche is het meest frequent, terwijl 
stijlretouche over de meest verschillende artefacttypen voorkomt. Tenslotte 
is er een aantal niet-geretoucheerde artefacten ook als werktuig gebruikt, 
een deel van hen bezit gebruiksretouche.

7.8.1.4 Functionele analyse
Binnen dit assemblage zijn 59 artefacten op gebruikssporen nader 
microscopisch bestudeerd.58 Bij deze selectie is in eerste instantie gekeken 
of geschikte artefacten uit de goed te dateren bronstijdsporen komen. 
Daarnaast is getracht om van de verschillende soorten werktuigen 
een evenredig deel te selecteren. Omdat niet het gehele repertoire aan 
werktuigen in de grondsporen aanwezig was, zijn er enkele individuele 
stukken uit de machinaal of handmatige verdiepte vakken gekozen, die 
echter wel in de buurt van de huisplattegronden zijn aangetroffen. Op deze 
wijze zijn de functionele activiteiten met een grote waarschijnlijkheid te 
koppelen aan een van de huisplaatsen.
Op 25 (van de 59) artefacten zijn (mogelijke) gebruikssporen aangetroffen, 
15 artefacten zijn niet interpreteerbaar en de overige 19 bezitten geen 
gebruikssporen. De 25 artefacten met sporen laten in totaal 28 gebruikte 
zones zien. Van 17 daarvan was het mogelijk het contactmateriaal te 
bepalen, waarbij opgemerkt dient te worden dat het detaillering van dit 
contactmateriaal niet overal dezelfde is. Bij 9 van de overige 12 zones 
is een gebruiksrichting bepaald. Van de drie overgebleven zones was in 
twee gevallen de gebruiksrichting onzeker en bij de ander is alleen de 
aanwezigheid van een rood gekleurd residu geconstateerd. 

58  Dit zijn alleen de werktuigen die daadwerkelijk met de bronstijd te associëren zijn. De werk-
tuigen uit een van de overige periodes binnen vindplaats 3 worden in de desbetreffende 
paragrafen besproken.

Afbeelding 7.17 
Enkele vuursteen kernen uit de bronstijdned-
erzetting: 
(a, b, c, d en e) bipolaire kernen; 
(f en g) kernen met veel onsuccesvolle afslag-
pogingen;
 (h, i en j) kern met tegenover elkaar liggende 
slagvlakken; 
(k) bipolaire kern rondom; 
(l) kern met één slagvlak.
Schaal 1:1. 
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Afbeelding 7.18 
Enkele bronstijdwerktuigen uit de nederzetting (complex 3) 
en omliggende arealen: 
(a, b (complex 3), c en d (vp. 1)) driehoekige spitsen; 
(e, f en g) driedoornspitsen; (h en i) vuurslagen; 
(j) mes met vuurslag;  (k, l, m, n en o) geretoucheerde afslagen; 
(p) geretoucheerde splinter; (q, r, s, t en u) schrabbers; 
(v) mes; (w en x) boren; (y) klopsteen. 

Schaal 1:1. 
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Sporen van huidbewerking of contact met huid komen het meest voor 
(N=10). Huidbewerking is hoofdzakelijk op schrabbers aangetroffen: vijf 
schrabbers bezitten tezamen zes zones met sporen (zie afb. 7.18r, s, t, u). 
Een steilgeretoucheerd stuk (zie afb. 7.18p) en een als boor geclassificeer-
de, steilgeretoucheerde afslag met punt, vertonen ook dergelijke sporen. 
Tenslotte bezit een driehoekige spits met holle basis sporen van contact 
met huid (zie afb. 7.18a). Bij twee schrabbers en het boortje kon worden 
vastgesteld dat een schrapende werkrichting is gebruikt. De punt van het 
boortje vertoont geen sporen van boren, en er moet dus geconstateerd 
worden dat het een schrabber betreft en geen boortje. Bij de overige 
schrabbers bleek het niet mogelijk om de transversale gebruiksrichting 
nader te specificeren, maar waarschijnlijk gaat het ook om een schrapende 
beweging. Ondanks dat veel schrabbers in de bronstijd langdurig gebruikte 
stukken zijn en dit wellicht duidt op persoonlijk bezit van dit type 
werktuig,59 is slechts bij een van de vijf schrabbers een dergelijk langdurig 
gebruik vast gesteld en lijkt dit patroon slechts ten dele op te gaan voor deze 
nederzetting.
De spits (v.5045) vertoont een opmerkelijke biografie. Het gaat om een 
bijlfragment, herbewerkt als spits, met op beide vlakken nog delen met 
slijpsporen. Het object is daadwerkelijk gebruikt als pijlbewapening en 
vertoont aan de basis ook nog schachtingsporen. Tevens bevinden zich 
daar nog resten van teer, het bevestigingsmateriaal. Tenslotte vertoont het 
sporen van droge huid, dat bewerkt is in een longitudinale richting, hetgeen 
suggereert dat de spits ook als een soort snijwerktuig bij het slachten van 
dieren is gebruikt (tabel 7.17). 

Bewerking van plantaardig materiaal is bij vijf artefacten geconstateerd. 
Twee geretoucheerde afslagen, waaronder een stijlgeretoucheerde, bezitten 
sporen van houtbewerking (zie afb. 7.18m, n). Het steilgeretoucheerde 
exemplaar (v.6120.1) is gebruikt voor het schrapen van hout, met de andere 
(v.6990) is hardhout in een longitudinale beweging bewerkt. Sporen van 
silicumhoudende plant zijn slechts bij twee werktuigen geconstateerd 

59  Van Gijn 2010a.
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Plantaardig

siliciumhoudend - 2 - - - - 2

hout 1 1 - - - - 2

ongespecificeerd 1 - - - - - 1

Dierlijk

huid 2 7 - - - 1 10

Mineraal

pyriet - - 2 - - - 2

Onduidellijk

huid/hout - 1 - - - - 1

middelhard 1 - - 1 - - 2

hard - - 1 - - - 1

ongespecificeerd 2 1 1 1 2 7

rood residu - - - - - 1 1

totaal 7 12 3 2 1 4 29

Tabel 7.17 
Contactmateriaal versus uitgevoerde beweging 
bij de werktuigen uit de bronstijdnederzetting.
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(zie afb. 7.18 l en q). Een schrabber is gebruikt voor het schrapen van 
dit materiaal, terwijl bij een geretoucheerde afslag slechts kon worden 
vastgesteld dat een transversale werkrichting is gebruikt. Het vijfde 
exemplaar, een geretoucheerde afslag (zie afb. 7.18 o), is gebruikt voor 
snijden van niet nader te specificeren plantaardig materiaal. 
Het enig overig herkende contactmateriaal betreft pyriet, dat op een 
vuurslag en een mes is aangetroffen (zie afb. 7.18 h, j). De gebruiksrichting 
suggereert dat beide artefacten zijn gebruikt om vuur te maken.

Onder de overige werktuigen bleek een bepaling van het contactmateri-
aal niet mogelijk of was die onzeker. Twee boortjes zijn gebruikt om te 
boren (zie afb. 7.18w, x). Bij één was het mogelijk om vast te stellen dat 
er een middelhard materiaal mee doorboord is. Het zou daarbij om droge 
huid kunnen gaan. Andere vermeldenswaardige bevindingen betreft 
een klopsteen met sporen van het kloppen van een hard materiaal – 
waarschijnlijk vuursteen. Twee geretoucheerde afslagen zijn gebruikt voor 
het snijden van respectievelijk middelhard materiaal – mogelijk huid – en 
een niet nader te duiden materiaal – gelijkend op schelp of zacht gesteente. 
En tenslotte bleek er op een steilgeretoucheerd brokje een niet nader 
bepaald rood residu te zitten.

 7.8.2 Materiaal uit andere bronstijdcomplexen 
Binnen vindplaatsen 4 en 5 is slechts een geringe hoeveelheid vuurstenen 
aangetroffen. Het gaat respectievelijk om acht en 21 artefacten. Deze geringe 
aantallen staan een goede duiding in de weg. Wat wel opgemerkt kan 
worden, is dat bij beide de variatie van het materiaal (kernen, afslagen en 
ander debitage) duidt op het lokaal bewerken van vuursteen. Verder zijn er 
geen werktuigen of anderszins typologisch dateerbare artefacten aanwezig 
en geen van het materiaal spreekt een bronstijd datering tegen.

7.8.3 Beschouwing
Het bestudeerde assemblage van de bronstijd nederzetting binnen 
vindplaats 3 past goed in het beeld dat we hebben van het gebruik van 
vuursteen gedurende deze periode.60 Het benutten van lokaal secundair, 
veelal klein, materiaal en het gebruik van de weinig gestandaardiseerde 
afslagtechnologie, waarbij de bipolaire techniek een significante rol speelt, 
is ook op verschillende andere plaatsen aangetroffen, zoals in Eigenblok, De 
Bogen en Tiel-Medel.61 Ook het kleine aandeel formele werktuigtypen is een 
typisch kenmerk voor deze periode. De afname van dergelijke werktuigen 
ten opzichte van eerdere periodes wordt algemeen toegeschreven aan de 
sterk sedentaire levenswijze van bronstijdgemeenschappen, waarbij een 
minder grote noodzaak bestond tot het maken van formele werktuigen, 
die makkelijk meegenomen konden worden en lang mee gingen.62 Ook 
het gebruik van metaal zal het belang van vuursteen steeds meer naar de 
achtergrond hebben verschoven en het opportunistische karakter van de 
vuursteenbewerking en –gebruik hebben bevorderd. 
Het gebruikssporenonderzoek heeft een reeks activiteiten aangetoond, zoals 
huid-, hout- en plantbewerking naast het maken van vuur. Opmerkelijk 
genoeg hebben we geen aanwijzingen voor bot- of geweibewerking 

60  Van Gijn & Niekus 2001.
61  Van Gijn & Niekus 2001; Van Gijssel et al. 2002; Knippenberg 2005; Niekus et al. 2002.
62  Van Gijn & Niekus 2001.
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en tevens zijn er geen sporen van andere minerale materialen dan 
pyriet aangetroffen. Waarschijnlijk speelt de kleine omvang van de op 
gebruikssporen onderzochte steekproef een rol bij dit relatief beperkte 
arsenaal aan activiteiten.

7.9 Bronstijd vuursteen buiten vindplaatsen
Een niet te verwaarlozen hoeveelheid vuursteen – 619 stuks in totaal – is 
aangetroffen buiten de aangemerkte vindplaatsen. Een groot deel daarvan 
(N=426) is afkomstig uit de gezeefde vakken van de 1e fase van het 
onderzoek. De rest is tijdens het machinaal schaven van de overige vakken 
(N=180) of het couperen van veelal natuurlijke grondsporen (N=13) aan het 
licht gekomen. Het materiaal ligt zoals verwacht sterk verspreid over het 
terrein, waarbij de dichtheden globaal genomen het hoogst zijn in de buurt 
van een van de vindplaatsen. Het merendeel moet dan ook geassocieerd 
worden met deze vindplaatsen en dan waarschijnlijk met de bronstijdneder-
zetting, die ruimtelijk het moeilijkst af te bakenen is. 
Buiten deze in de periferie van de nederzettingen aangetroffen artefacten, 
bevinden zich enkele typologisch dateerbare stukken uit een van de andere 
periodes. Deze zijn reeds tijdens de bespreking van de betreffende periode 
hierboven aan bod gekomen.63

Wanneer we deze sample in zijn geheel met bijvoorbeeld het vuursteen uit 
de nederzettingen vergelijken, dan valt op dat het percentage werktuigen 
lager ligt, met 4,2%.64 Dit duidt erop dat buiten de nederzetting er naar 
verhouding meer debitage (niet gebruikte afslagen, kernen en ander afval) 
dan werktuigen is achtergelaten. Een verklaring daarvoor zou in het feit 
kunnen liggen, dat men buiten de nederzetting ter plaatse werktuigen 
produceerde om een specifieke activiteit uit te voeren en dat men na het 
uitvoeren daarvan het werktuig zoveel mogelijk behield en mee terug nam 
naar de nederzetting. 

7.10 Algemene beschouwende en concluderende opmerkingen
De bestudering van het vuursteen heeft allereerst het herkennen en 
onderscheiden van een paleolithische dan wel mesolithische aanwezigheid 
binnen het plangebied aangetoond. Op verschillende plaatsen kon op basis 
van de typologie de aanwezigheid van resten uit een van deze periodes 
worden herkend. Helaas bleken deze resten bijna altijd binnen vindplaatsen 
te liggen die werden gedomineerd door resten uit een latere periode. Het 
bleek dan ook niet mogelijk om naast de typologisch dateerbare artefacten 
eventueel gerelateerd bewerkingsafval te herkennen en te isoleren, met 
uitzondering van de meer gesloten context, in de vorm van een kleine 
kuil. Wel is het duidelijk dat het bij alle gedateerde artefacten uit het 
paleo- dan wel mesolithicum gaat om geïsoleerde artefacten of hoogstens 
kleine vondststrooiingen met een zeer lage dichtheid (off-site vondsten). 
Nergens zijn duidelijke vuursteenbewerkingssites in de vorm van ruimtelijk 
begrensde verdichtingen aan artefacten aangetroffen, zoals tijdens het 
archeologisch onderzoek binnen het nabij gelegen Hanzelijntracé enkele 
malen kon worden aangetoond.65 Daarin onderscheiden beide onderzochte 

63  Zie bespreking hierboven van paleo-, meso- en neolithische vondsten.
64  Dit is het percentage geretoucheerde artefacten als deel van al het aangetroffen vuursteen. 

Wanneer we kijken naar het percentage geretoucheerde afslagen als deel van alle afslagen 
dan ligt dat percentage ook lager met 6,6% dan vergelijkbare percentages van de verschil-
lende vindplaatsen.

65  Knippenberg & Hamburg 2011; Verbaas et al. 2010.
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terreinen zich duidelijk van elkaar. Samen met het feit dat er ook een stuk 
minder haardkuilen binnen het Bedrijventerrein-Zuid is aangetroffen, 
moeten we concluderen dat dit terrein veel minder intensief benut is 
gedurende beide periodes. 

Kijken we uitsluitend naar het vuursteen dan duiden de sterk verspreide 
resten op kortstondige activiteiten, die voor het paleolithicum met name 
gerelateerd zijn aan het schrapen van huid en gedurende het mesolithicum 
duiden op het bewerken van plantaardig materiaal.

Voor de datering van latere complexen (midden-neolithicum tot en 
met de bronstijd) heeft het vuursteen een veel minder chronologisch 
onderscheidend vermogen. Het aantal typologisch te dateren artefacten 
neemt duidelijk af en ook technologisch ontstaan tradities die meer 
opportunistisch en daardoor minder specifiek zijn. Ondanks deze 
overeenkomst in technologie op globaal niveau, heeft de bestudering van 
het vuursteen van de Trechterbeker- en bronstijdcomplexen toch een 
verschil aan het licht gebracht wat betreft de vuursteenbewerking gedurende 
beide periodes. Dit verschil betreft het veel frequentere gebruik van de 
bipolaire techniek gedurende de bronstijd. Door deze techniek veelvuldig 
te hanteren, werd de controle op het reductieproces duidelijk verminderd. 
Dit heeft geresulteerd in een veel variabeler set aan afslagen, zowel in vorm 
als in dikte. Tevens resulteerde dit in een veel groter aandeel onbruikbare 
brokken. Het veelvuldig gebruik van de bipolaire techniek is kenmerkend 
voor de vuursteentechnologie in de bronstijd.66

Een duidelijk ander beeld ontstaat er vanaf het midden-neolithicum. Voor 
deze periode hebben we onomstotelijke aanwijzingen dat er een kleine 
permanente nederzetting heeft gelegen binnen het onderzochte areaal 
(complex 1). De bestudering van het vuursteen en dan met name de 
gebruikssporenanalyse van een aanzienlijke steekproef aan artefacten heeft 
deze zienswijze onderbouwd. In ieder geval gaat het om een nederzetting, 
gezien de grote variatie aan uitgevoerde activiteiten. Het betreft zowel taken 
die verband houden met de voedselvoorziening als met ambachtelijke 
taken zoals huidbewerking, het maken van houten voorwerpen en het 
verwerken van plantaardig materiaal voor bijvoorbeeld het maken van 
manden. Mogelijk stonden twee naburig gelegen locaties (vindplaats 2 en 
12) in relatie tot deze kleine nederzetting. Daar zijn geen nederzettings-
sporen gevonden, maar is wel een verhoogde dichtheid aan vondstmateriaal 
aangetroffen. Binnen beide locaties is vuursteen bekapt en bevindt zich een 
groot aantal werktuigen onder het materiaal, wat suggereert dat op beide 
locaties in ieder geval herhaaldelijk specifieke activiteiten zijn uitgevoerd. 
Helaas was het niet mogelijk om deze activiteiten nader te specificeren, 
aangezien de nadruk binnen het gebruikssporenonderzoek op de twee 
permanent bewoonde nederzettingen van complexen 1 en 3 lag. Op basis 
van de typologie van de vuursteenartefacten lijkt binnen vindplaats 12 
huidbewerking te hebben plaatsgevonden, terwijl de grotere variatie aan 
werktuigen binnen vindplaats 2 op een meer gevarieerde set activiteiten 
duidt. Mede gelet op de andere materiaalcategorieën, kan men bij beide 
locaties denken aan plekken waar huishoudelijke activiteiten zijn uitgevoerd, 

66  Van Gijn & Niekus 2001; Van Gijn 2010b.
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die om verschillende redenen buiten de nederzetting gehouden moesten 
worden, zoals: het prepareren van huiden of het verwerken van bepaalde 
plantaardige materialen met een sterk rituele lading.

Eerder onderzoek van TRB-vuursteen uit zowel nederzettings-, graf- als 
depotcontext heeft grote onderlinge verschillen zowel in grondstofkeuze, 
technologie, typologie als in gebruik aangetoond.67 De oversized bijlen uit 
natte deposities, gemaakt van geïmporteerd vuursteen door specialisten 
met een grote know-how en expertise, zijn nooit gebruikt en hebben een 
speciale behandeling ondergaan voordat ze werden geofferd in een natte 
context. Het vuursteen uit de hunebedden betreft artefacten met een eerder 
gebruiksleven: ze zijn vooral gebruikt voor agrarische activiteiten als het 
prepareren van akkers en het oogsten van gewassen. Dergelijke werktuigen 
worden niet of nauwelijks in nederzettingscontext aangetroffen. Daarnaast 
vinden we in de hunebedden een grote hoeveelheid transversaalspitsen 
en bikkels waarop geen gebruikssporen aanwezig zijn. In het werktuigas-
semblage uit nederzettingen overheersen tenslotte de schrabbers en de 
geretoucheerde afslagen, met een enkel boortje en transversaalspits. Het 
opmerkelijke is dat deze drie contexten elkaar lijken uit te sluiten wat 
betreft werktuigsamenstelling. Dit duidt erop dat vuursteen een sterk 
structurerende rol had in de TRB-samenleving.68

Door het ontbreken van duidelijke nederzettingsactiviteiten gedurende het 
laat-neolithicum, bleek het moeilijk een beeld te vormen van vuursteenge-
bruik gedurende deze periode. Enerzijds zijn er geen geïsoleerde complexen 
met een aanzienlijke hoeveelheid artefacten aangetroffen, anderzijds was 
het nagenoeg onmogelijk om laat-neolithisch vuursteen materiaal binnen 
de vindplaatsen 1 en 3 te onderscheiden van de dominante Trechterbeker- 
en bronstijdcomplexen aldaar. Het onderzoek van het aardewerk heeft 
aangetoond dat binnen de verschillende vindplaatsen wel activiteiten zijn 
geweest. Er mag dan ook worden geconcludeerd dat deze activiteiten 
grotendeels aan ons zicht ontrokken worden. Een uitzondering hierop 
vormen natuurlijk de graven en een van de haardkuilen, waar een kleine 
hoeveelheid vuursteen in is aangetroffen. De vondst van huidbewerking op 
één van de werktuigen binnen dit laatste spoor, houdt de mogelijkheid open 
dat deze activiteit verband houdt met het gebruik van de kuil. Welke functie 
deze kuil heeft gehad blijft vooralsnog onduidelijk.

Het activiteitenspectrum van de bronstijdnederzetting is beperkter dan dat 
van de Trechterbekernederzetting, maar duidt toch op de aanwezigheid van 
een permanent bewoonde plaats. De beperkte variabiliteit in activiteiten is 
waarschijnlijk voor een deel te wijten aan de veel kleinere steekproef die 
voor de bronstijdnederzetting microscopisch is onderzocht, maar kan ook 
worden verklaard door de afnemende rol van vuursteen in huishoudelijke 
taken. Het bewerken van huiden, en dan met name het schoonmaken 
ervan, is de meest veelvuldig aangetoonde activiteit. De getande rand 
van een geretoucheerde vuurstenen schrabber is uitermate geschikt 
om verse huiden schoon te maken en te ontdoen van het epidermis en 

67  Van Gijn 2010a; Van Woerdekom in voorbereiding; Wentink 2008; Wentink & Van Gijn 2008.
68  Van Gijn 2010a.
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vlees- en vetresten. Een dergelijke getande rand is moeilijk na te bootsen 
in metaal. Dit kan verklaren waarom vuurstenen schrabbers tot het eind 
van de bronstijd in gebruik bleven, langer dan vele ander type vuurstenen 
werktuigen. Het is echter opmerkelijk dat de huidschrabbers niet de sterke 
mate van afronding vertonen die we veelal aantreffen op bronstijd materiaal 
en die geïnterpreteerd wordt als een aanwijzing voor een intensieve 
bewerking van huiden (het dunner en soepel maken van de huid). Ook 
ontbreken aanwijzingen voor het verwerken van huiden tot kleding of 
andere eindproducten, zoals boortjes en als mes gebruikte vuurstenen 
voorwerpen. Het is natuurlijk mogelijk dat deze van metaal waren gemaakt 
maar, in combinatie met de afwezigheid van zwaar afgeronde schrabbers, 
zou dit erop kunnen duiden dat er geen sprake is van een intensieve 
ambachtelijke verwerking van huiden tot eindproducten, maar eerder van de 
voorbewerking van huiden.

Andere taken die op de bronstijdnederzetting werden uitgevoerd zijn het 
bewerken van hout en planten. Het gaat hier waarschijnlijk om het maken 
van kleine houten voorwerpen en het verkrijgen van plantaardige vezels 
voor het maken van manden of vlechtwerk. Tenslotte is er een vuurslag 
aangetroffen met sporen van pyriet. Ook dit is een werktuigtype dat tot 
aan het einde van de bronstijd is aangetoond. Het feit dat vuurslagen ook 
werden bijgezet in grafcontext, altijd in zwaar gebruikte staat, kan erop 
duiden dat dit een persoonlijk voorwerp was dat langdurig in het bezit bleef 
van een persoon. De beperkte variabiliteit in activiteiten die met vuursteen 
werden uitgevoerd duidt erop dat metalen voorwerpen naar alle waarschijn-
lijkheid bepaalde taken overnamen in de huishoudelijke taken. Toch bleef 
vuursteen een rol spelen in het technologisch systeem, waarbij vooral de 
huidschrabbers en de vuurslagen niet konden worden vervangen door een 
bronzen exemplaar. Dit verandert pas met de introductie van ijzer.69

Tenslotte moet de in de inleiding gestelde vraag over aanwijzingen voor het 
bestaan van inter-regionale uitwisselingsrelaties ontkennend beantwoord 
worden. Voor zover vast te stellen gaat het bij al het vuursteen om secundair 
materiaal, dat binnen de grote variatie aan lokaal te verkrijgen vuursteen-
soorten past. Voorts leert een vergelijking tussen de resultaten van het hier 
gepresenteerde onderzoek met die van het onderzoek in het Hanzelijntracé, 
dat de voornaamste verschillen zijn terug te voeren op een intensiever 
en diverser gebruik van het Hanzelijnterrein gedurende het paleo- en 
mesolithicum en het afwezig zijn van een grote nederzetting uit de 
bronstijd. Een goede vergelijking tussen de TRB-resten aangetroffen tijdens 
beide onderzoeken wordt sterk gecompliceerd door het palimpsestkarakter 
van de sites binnen het Hanzelijntracé. In grote lijnen zijn er qua grondstof 
en technologie geen duidelijke verschillen aan te wijzen tussen beiden.

69  Van Gijn 2010a, b.



374 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek



375

8. Natuursteen

S. Knippenberg, A. Verbaas, A. v. Gijn en C. Nieuwenhuis

8.1 Inleiding
Het archeologisch onderzoek heeft een grote hoeveelheid natuursteen 
opgeleverd. Tijdens het veldwerk zijn in totaal 3295 stuks natuursteen 
verzameld met een totaalgewicht van 163,8 kg. Uiteindelijk zijn hiervan 
2368 stukken met een totaalgewicht van 140,8 kg beschreven en in een 
database ingevoerd.1

Centraal aandachtspunt in het huidige onderzoek is het duiden van de 
verschillende bewonings- dan wel andere activiteitsmomenten binnen 
het landschap, zowel in ruimtelijke als in chronologische zin. Bij het 
natuursteen is daartoe specifiek gekeken in hoeverre er indicatoren 
aanwezig zijn om de archeologische resten chronologisch te kunnen 
scheiden en hoe deze indicatoren zich verhouden tot de andere dateerbare 
archeologische resten. Vervolgens is, indien mogelijk, de aard en functie 
van de verschillende artefacten per in ruimte en tijd gebonden eenheid 
(complex) bepaald, om te kunnen achterhalen welke activiteiten er hebben 
plaatsgevonden binnen deze eenheid. De resultaten hiervan dienen een 
bijdrage te leveren aan de bepaling van de functie van het complex en 
zijn ruimtelijke indeling. Daarnaast is er gekeken in hoeverre er binnen 
het natuursteen aanwijzingen zijn voor het voorkomen van niet lokale 
grondstoffen, die eventueel iets zouden kunnen zeggen over langeafstands-
contacten. Tenslotte zijn de resultaten van dit onderzoek vergeleken met die 
van de opgraving knp. Hattemerbroek op het naburige Hanzelijntracé en is 
geëvalueerd in hoeverre bewoningsmomenten of –fases in beide terreinen 
aan elkaar te relateren zijn. 

8.2 Steensoorten en herkomst
Alvorens met de typologisch en functionele beschrijving van de 
afzonderlijke vindplaatsen en complexen aan te vangen, zal eerst de 
herkomst van het gesteentemateriaal aan bod komen. Deze paragraaf beoogt 
hiervan een algemeen beeld te schetsen. Specifieke karakteristieken voor 
een bepaalde periode wat betreft relatieve hoeveelheden van gesteentes, 
zullen in de afzonderlijke paragrafen de revue passeren. 
Binnen de gehele collectie voeren vijf steensoorten de boventoon. In 
afnemende hoeveelheid gaat het om kwartsiet, zandsteen, kwartsitische 
zandsteen, gangkwarts en graniet. Bij elkaar nemen zij bijna 94 % van 
al het materiaal voor hun rekening. Naast deze groep is er een hele reeks 
steensoorten, die slechts in kleine hoeveelheden zijn aangetroffen. Het gaat 
hierbij om verschillende kiezelgesteentes, zoals jaspis, lydiet en verkiezeld 
hout. Buiten het zandsteen, dat in allerlei variëteiten voorkomt, is siltsteen 
het enig andere aangetroffen sedimentgesteente. Onder de vulkanische 
gesteentes zijn ook een reeks verschillende materialen geïdentificeerd, zoals 
dioriet, porfieren en enkele fijnkorrelige kristallijne gesteentes. Tenslotte 
zijn er nog enkele metamorfe gesteentes herkend, zoals gneis, schist, 
amfiboliet en fylliet. 

1  De barnstenen artefacten zijn hierbij niet meegerekend. Deze worden in hoofdstuk 5 graven 
behandeld.
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Het onderzochte terrein ligt aan de flank van de zuidelijker gelegen 
Veluwse stuwwal, op de overgang van een dekzandgebied naar een licht 
hellend terrein waarop zich grindrijke afzettingen uit de ijstijd bevinden. 
De ondergrond bestaat dus enerzijds uit fijn dekzand en anderzijds uit 
grindrijk rivierzand, dat oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van de stuwwal, 
vermengd met morene materiaal,2 dat op de stuwwal lag. Het materiaal 
van de stuwwal bestaat uit rivierafzettingen van Maas en Rijn, die grindrijk 
materiaal uit het oosten en zuiden hebben aangevoerd. Deze rivierafzet-
tingen zijn tijdens het Saalien door het gletsjerijs, dat Noord-Nederland 
bedekte, omhoog geduwd. Dit heeft ervoor gezorgd dat grindrijke lagen 
op verschillende plaatsen dagzomen. Tevens hebben zich tijdens de koude 
periode van het Weichselien lokale beekafzettingen op de hellingen van 
de stuwwal gevormd, zogenaamde perifluvioglaciale afzettingen, die dit 
dagzomend materiaal over de hellingen van de stuwwal hebben verspreid. 

Beide, sterk variërende, geologische herkomstgebieden hebben ervoor 
gezorgd dat er een breed scala aan steensoorten in de omgeving aanwezig 
is. Over het algemeen wordt het voorkomen van veel kristallijne gesteentes, 
zoals graniet, dioriet, en allerhande porfieren, en hun metamorfe 
equivalenten, zoals gneiss, schist en amfiboliet, toegeschreven aan een 
noordelijke, erratische herkomst, hoewel graniet sporadisch ook in 
Maasafzettingen voorkomt en de Rijn tevens verschillende porfieren heeft 
aangevoerd.3 Zandsteen, kwartsitische zandsteen en kwartsiet zijn veelal 
fluviatiel getransporteerd, hoewel ze sporadisch ook met het landijs zijn 
meegekomen. Meer specifiek met de Rijnafzettingen verbonden zijn lydiet 
en jaspis. 
Op basis hiervan kan gesteld worden dat de meeste in archeologische 
context aangetroffen gesteentes lokaal tot zeer lokaal te verkrijgen zijn. 
Binnen een straal variërend van enkele tientallen tot honderden meters, 
dagzomen de perifluvioglaciale afzettingen en tijdens het veldwerk bleken 
de vijf dominante gesteentes binnen deze afzettingen veelvuldig voor 
te komen. Het is waarschijnlijk dat het bij de grotere stenen veelal om 
zwerfstenen gaat, die op de hogere delen van de stuwwal verzameld konden 
worden. 
Binnen het materiaal bevinden zich opmerkelijk weinig steensoorten 
waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze geen lokale herkomst hebben. Twee 
wetsteenfragmenten van schist zijn vermoedelijk via ruilhandel verkregen. 
Het gaat hierbij om middeleeuws gedateerde exemplaren. Onderzoek elders 
heeft uitgewezen dat er gedurende die tijd verschillende bronnen bestonden 
– onder andere in de Eifel, de Ardennen, Groot-Britannië en Scandinavië 
– vanwaar dergelijke materialen werden verspreid over centra, waar 
uiteindelijk wetstenen werden vervaardigd. Vanuit deze centra kwamen de 
werktuigen via ruilhandel bij de gebruikers terecht (tabel 8.1).4 
Mogelijk gaat het bij twee bijlen van amfiboliet ook om geïmporteerde 
objecten, hoewel een lokale herkomst niet uitgesloten kan worden. Daarop 
zal later in dit hoofdstuk nader worden ingegaan.

2  Dit is materiaal dat deels uit Scandinavië afkomstig is en met de ijskap van het Saalien is mee-
gevoerd en op verschillende plaatsen in Noord-Nederland is achtergelaten.

3  Bosch 1982; Van der Lijn 1973.
4  H. Kars 1983; Moore 1990.
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Werktuig type Kenmerken

Klopsteen Een in de hand gehouden steen waarop putjes aanwezig zijn als gevolg van het kloppen tegen 
een (hard) voorwerp

Aambeeld Een vaak platte passief gebruikte steen met op het platte vlak putjes aanwezig als gevolg van het 
kloppen tegen een hard voorwerp.

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

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

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

Slijpblok Een slijpsteen met meerdere concave slijpvlakken.

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

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

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

Tabel 8.1
Werktuigtypen en hun ken-
merken 

Vindplaats en complex Aantal per 
verzamelwijze

totaal

Late middeleeuwen - vindplaats 6 3

kuil 3

MBR nederzetting - complex 3 (vindplaats 3) 1132

paalsporen van structuren 61

kuilen in structuren 286

overige sporen 229

vakken gezeefd 134

machinaal geschaafd 422

Bronstijd - vindplaats 4 12

vakken gezeefd 11

machinaal geschaafd 1

KBC graf - complex 9 (vindplaats 3) 1 1

TRB - vindplaats 12 21

vakken gezeefd 6

machinaal verzameld 15

TRB-BR - vindplaats 2 91

sporen 23

vakken gezeefd 12

vakken handgeschaafd 8

machinaal geschaafd 48

TRB - complex 1 (vindplaats 1) 806

sporen 55

vakken gezeefd 257

vakken handgeschaafd 6

machinaal geschaafd 488

Paleo/Meso kuil - complex 24 (vindplaats 3) 2 2

Overige vindplaatsen 19

sporen 1

vakken gezeefd 18

Buiten vindplaatsen 281

sporen 1

vakken gezeefd 170

machinaal geschaafd 110

Totaal 2368 2368

Tabel 8.2 
Aantal aangetroffen natuurstenen per vindplaats 
of complex per verzamelwijze.
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8.3 De vindplaatsen en complexen per periode
Bij de beschrijving van het bestudeerde materiaal is getracht de 
verschillende artefacten zo gedetailleerd mogelijk bij één van de 
vindplaatsen, complexen dan wel vondstconcentraties in te delen. Doordat 
er slechts weinig stenen gidsartefacten zijn is hierbij vooral van de gegevens 
uit het vuursteen en aardewerk uitgegaan. Tabel 8.2 toont de uiteindelijke 
aantallen per vindplaats of complex. Hieronder zal het natuursteen per 
periode en zoveel mogelijk per complex besproken worden. 

8.4 Paleolithicum en mesolithicum
Natuursteen dat met het paleolithicum dan wel mesolithicum geassocieerd 
kan worden is in zeer geringe mate aanwezig. Een in vindplaats 3 centraal 
gelegen kleine kuil (S33.14; complex 24), waar relatief veel vuursteen is 
aangetroffen en dat op typologische gronden met enige voorzichtigheid in 
het laat-paleolithicum is ingedeeld, betreft het enige spoor. Deze kuil bevatte 
twee natuurstenen artefacten. Een ongebruikt keifragmentje van kwarts 
(2,3 x 1,3 x 0,3 cm) betreft een weinig interessant stuk. Een groot fragment 
van een platte, hoekige, gelaagde kwartsitische zandstenen windkanter, 
met een omvang van 18,3 x 15,8 x 5,7 cm (afb. 8.1 ), is des te opmerkelijker. 
Bij de macroscopische analyse is dit stuk als aambeeld geïnterpreteerd op 
basis van het feit dat één van de platte vlakken zones met lichte klopsporen 
bezit. Naast deze klopsporen lijken ook delen door gebruik afgevlakt te 
zijn. Gedurende de gebruikssporenanalyse bleek dat het werktuig gediend 
heeft om plantaardig materiaal mee te verwerken. Helaas kon niet nader 
gespecificeerd worden of het om granen gaat of om een zachter plantaardig 
materiaal. Ook de specifieke gebruikshandeling kon niet meer worden 
achterhaald.
De steen vertoont een fijne gelaagdheid waarbij er sterk metamorfe (zeer 
verkitte zandkorrels) en weinig metamorfe (meer korrelige) lagen aanwezig 
zijn. Men heeft een vlak van de laatste categorie benut als gebruiksvlak. 
Door de geringere verkitting voelt dit vlak ruwer aan dan de rest van de 
steen. Waarschijnlijk is dit de reden geweest om juist dit deel van de steen 
te gebruiken. Langs de breukranden en op het gebruikte vlak bevinden 
zich negatieven, wat erop duidt dat de steen deels bewerkt is. Vermoedelijk 
heeft men de omvang van het object willen verkleinen. Waarom er precies 
afslagen van het gebruiksvlak zijn afgeslagen is niet helemaal duidelijk, 
mogelijk had het als doel om oneffenheden te verwijderen en dit vlak platter 
te maken. 
De bevinding dat een redelijk omvangrijk stuk natuursteen in de kuil is 
aangetroffen en dat dit stuk gebruikt is voor het verwerken van plantaardig 
materiaal, plaatst enige vraagtekens bij een laat-paleolithische datering. Naar 
ons weten zijn dergelijke artefacten nog nooit in een paleolithische context 
in Nederland aangetroffen, hoewel ze wel bekend zijn van bijvoorbeeld een 
40.000 jaar oude paleolithische site in Australië.5 Mogelijk moet dit kuiltje 
in het Mesolithicum gedateerd worden. Het ontbreken van aardewerk lijkt 
een latere prehistorische datering uit te sluiten. 

5  Fullagar & Field 1997.
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Verder zijn er geen natuurstenen aan te wijzen waarvan onomstotelijk 
vaststaat dat ze uit het paleo- dan wel mesolithicum dateren. Geen van de 
in het mesolithicum gedateerde haardkuilen heeft natuursteen opgeleverd 
en bij de haardkuilclusters is ook geen noemenswaardig natuursteen 
aangetroffen. Daarnaast zijn er geen natuurstenen aangetroffen met voor 
het paleo- en mesolithicum typische kenmerken, maar hiervan zijn ook 
nauwelijks voorbeelden bekend.
Uit de analyse van het vuursteen bleek echter dat er sporadisch en sterk 
verspreid materiaal voorkomt dat in het paleo- dan wel mesolithicum te 
dateren is.6 De kans bestaat dus dat er zich onder het natuursteen ook 
artefacten uit deze perioden bevinden. Gezien het geringe belang van 
natuursteen gedurende beide perioden7 en het weinige vuursteen dat 
is aangetroffen, zal het echter ten hoogste om enkele artefacten gaan. 
Het missen van deze artefacten zal weliswaar voor beide perioden het 
beeld incompleet houden, wat betreft de andere perioden heeft het een 
verwaarloosbare invloed op het totale beeld. 

8.5 Midden-neolithicum: de Trechterbekerperiode
Het materiaal uit deze periode is vooral op twee plaatsen verzameld, met 
een mogelijk derde locatie. Verreweg het meeste materiaal is afkomstig 
van vindplaats 1, waar nederzettingsresten uit de late Trechterbekerperiode 
zijn aangetroffen (complex 1). Dit complex is op basis van het aardewerk 
en vuursteen gedateerd. Daarnaast zijn er dunne vondststrooiingen in 
vindplaats 2 en 12 aangetroffen, die waarschijnlijk voor het grootste gedeelte 
uit dezelfde fase van de Trechterbekerperiode stammen.8 

6  Zie hoofdstuk 7 Vuursteen.
7  Tijdens het archeologisch onderzoek in het nabijgelegen Hanzelijntracé zijn enkele geïsoleerd 

liggende complexen uit het paleo- dan wel mesolithicum aangetroffen. Met deze complexen 
is nauwelijks natuursteen geassocieerd (Knippenberg & Hamburg 2011; Verbaas et al. 2011). 

8  Op basis van het aardewerk gaat dat naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval op voor vindp-
laats 2 (zie hoofdstuk 6 Het aardewerk).

Afbeelding 8.1
Platte, deels bewerkte kei van kwartsitische 
zandsteen met sporen van het verwerken van 
plantaardig materiaal (v.5115) (complex 24 – 
vindplaats 3). Schaal 1:2.
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8.5.1 Complex 1
Binnen complex 1 zijn in totaal 806 natuurstenen artefacten aangetroffen. 
Dit complex wordt gevormd door een areaal met diverse grondsporen en 
vondsten uit de Trechterbekerperiode. Helaas zijn er binnen dit areaal geen 
huisstructuren te herkennen. Mogelijk is er sprake van enige inmenging 
van mesolithische vondsten, omdat binnen de vondstspreiding ook enkele 
vuurstenen artefacten uit het mesolithicum zijn aangetroffen. Het kan ook 
niet worden uitgesloten dat er vondsten uit jongere perioden aanwezig zijn. 
Midden in complex ligt een grote waterkuil uit de midden-bronstijd. Dit 
spoor heeft echter nauwelijks bronstijd aardewerk opgeleverd, maar wel veel 
opspit Trechterbekeraardewerk. Ook de aantallen laat-neolithisch aardewerk 
lijken echter dusdanig klein te zijn dat deze inmenging verwaarloosbaar is. 
Het natuursteenmateriaal is over het algemeen goed geconserveerd, hoewel 
een deel van de artefacten een lichte patina vertoont. In enkele gevallen 
heeft deze patina de gebruikssporenanalyse bemoeilijkt. Een zeer groot 
deel van de artefacten is al dan niet intentioneel gefragmenteerd (78%) 
en/of verbrand (40%). Door de hoge fragmentatiegraad is het niet uit te 
sluiten dat sommige werktuigen niet als zodanig herkend zijn. Al met al is 
een percentage van 16% van de artefacten tot een formeel werktuigtype te 
rekenen (tabel 8.3).

8.5.1.1 Grondstoffen
De aangetroffen grondstoffen zijn zeer divers (tabel 8.4). Kwartsieten 
vormen de grootste groep (29%) gevolgd door zandsteen, kwartsitische 
zandsteen en gangkwarts. Windkanters lijken, net als binnen de stenen 
artefacten van de Hanzelijn,9 een speciale plaats in te nemen. In totaal 

9  Verbaas et al 2011; Binnen de Hanzelijn is de helft van de windkanters als uitgangsmateriaal 
voor werktuigen gebruikt.

aantal per 
artefacttype

% totaal %

werktuigen 129 16,0

klopsteen eenzijdig 5 0,6

klopsteen bipolair 12 1,5

klopsteen meerdere zijden 13 1,6

klopsteen volledig rondom 5 0,6

klopsteenfragment 31 3,8

klopsteenafslag 7 0,9

klop/wrijfsteen 15 1,9

loper 1 0,1

ligger of liggerfragment 7 0,9

slijpsteen 2 0,2

wrijfsteen 8 1,0

aambeeld 1 0,1

bijl halffabrikaat 1 0,1

bijlafslag 1 0,1

mogelijk werktuig 20 2,5

debitage 629 78,0

afslag 74 9,2

kern 4 0,5

gebroken steen 534 66,3

steen met afslagen 17 2,1

ongemodificeerd 48 6,0

rolsteen 35 4,3

windkanter 13 1,6

totaal 806 100,0 806 100

Tabel 8.3 
Complex 1. Aantallen en percentages van 
de verschillende artefacttypen. 
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zijn er binnen de grenzen van deze TRB-vondstspreiding 39 aangetroffen. 
Hiervan is iets meer dan de helft (54%) gebruikt als grondstof voor 
werktuigen, voornamelijk klopstenen. 

8.5.1.2 Typologie en Functie 
Een totaal van 129 artefacten is tot een formeel wertuigtype te rekenen 
(zie tabel 8.3). Daarvan zijn de meeste klopstenen en klopsteenfragmen-
ten (57%). Andere werktuigen zijn maal- en slijpstenen, wrijfstenen, een 
aambeeld, een bijl en een bijlfragment. Een totaal van 38 werktuigen en 
vier ongemodificeerde artefacten zijn bestudeerd op sporen van fabricage 
en gebruik. Hiervan vertonen er 33 sporen van gebruik met in totaal 53 
gebruikte locaties (tabel 8.5). Zeven vertoonden geen sporen van gebruik 
en twee stukken waren niet meer interpreteerbaar door post-depositionele 
processen. De variatie in aangetroffen sporen van gebruik is klein. Er zijn 
sporen van het verwerken van granen, andere plantaardige materialen en 
zachte steen aangetroffen. Daarnaast zijn sporen van het vasthouden van de 
artefacten en niet nader te specificeren materialen aanwezig.
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werktuigen

loper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1

ligger of liggerfragment - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - 4

slijpsteen - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2

klopsteen eenzijdig 1 - - - - 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 2

klopsteen bipolair 2 - - - - 5 - - - - 3 2 - - - - - - - - - - - 5

klopsteen meerdere zijden 3 - - - - 4 - - - - 3 2 - - - - - - - 1 - - - 6

klopsteen volledig rondom - - - - - 2 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - 3

klopsteenfragment 11 - - - - 8 1 - - - 3 7 - - - - - - - 1 - - - 11

klopsteenafslag - - - - - 1 - - - - 4 2 - - - - - - - - - - - 6

klop/wrijfsteen 1 - - - - 3 - - - - 5 6 - - - - - - - - - - - 11

wrijfsteen - - - - - 2 - - - - 2 2 - - - - - - - 2 - - - 6

aambeeld - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

bijl halffabrikaat - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1

bijlafslag - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

mogelijk werktuig - - - - - 6 1 - - 1 6 - - - - - - 1 - 5 - - - 13

debitage

afslag 3 - 1 - - 7 - - 3 - 20 37 - - - - - - - 3 - - - 63

kern - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - 4

gebroken steen 108 2 2 1 - 91 14 2 10 - 73 146 1 1 1 1 3 - - 68 - 6 4 314

steen met afslagen - - - 1 - 2 - - - - 4 8 - 1 - - - - - 1 - - - 14

ongemodificeerd

rolsteen 11 - - - 1 5 - - - - 4 11 - - - - - - 1 1 - 1 - 18

windkanter 1 1 1 - - 1 - - 1 - 5 3 - - - - - - - - - - - 9

totaal 141 3 4 2 1 143 16 2 15 1 138 232 1 2 1 1 3 1 1 86 1 7 4 494

Tabel 8.4
Complex 1. Aantal per artefacttype en per 
steensoort.
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8.5.1.3 Maalstenen
Er zijn in totaal zeven liggers en liggerfragmenten en één loper 
aangetroffen. Slechts één van de liggers is in zijn geheel teruggevonden. 
Door de hoge fragmentatiegraad (twee tot zeven breuken per artefact) is 
het niet duidelijk welke grondvorm de gebroken maalstenen hebben gehad. 
Wel lijken ze allemaal een vlakke onderzijde te hebben in tegenstelling 
tot de complete maalsteen die ovaal van vorm is en een zogenaamde 
‘broodvormige’ doorsnede heeft (afb. 8.2a, b, c). De loper vertoont één breuk 
en heeft geen eenduidige grondvorm (afb.8.2d). 
Drie van de maalstenen hebben fijnkorrelige zandsteen als grondstof, drie 
zijn, evenals de loper, van graniet vervaardigd. De laatste maalsteen is van 
dioriet. 
Op zes liggers en de loper is gebruikssporenanalyse uitgevoerd. Hierbij 
bleek één van de liggers niet meer te interpreteren te zijn. De overige zes 
werktuigen hebben in totaal 10 gebruikte zones. De aangetroffen sporen 
zijn die van granen10 en van contact met een zachte steen (afb. 8.3a). 
Tenslotte zijn op de onderzijde van de artefacten sporen aangetroffen die 
eerder zijn herkend op de onderzijde van maalstenen (afb. 8.3b).11 Deze 
sporen vertonen veel gelijkenissen met de sporen van het vermalen van 
granen, maar er is ook een andere component in aanwezig. We gaan er 
vanuit dat deze sporen ontstaan door een combinatie van contact met graan 
en meel dat onder de maalsteen terecht is gekomen en de ondergrond 
waarop de maalsteen is neergelegd; vermoedelijk een lap leer of linnen. 
Het is tot op heden niet gelukt om de sporen zoals we die op de onderzijde 
van maalstenen vinden te repliceren. Hier zullen nog langdurige maal-

10  De groep siliciumhoudende planten omvat plantensoorten als granen, maar ook wilde 
grassen. Het is uit gebruikssporenonderzoek op steen helaas (nog) niet mogelijk te spe-
cificeren of er gedomesticeerd graan op de maalstenen vermalen is. De sporen van gebruik 
op prehistorische maalstenen zijn echter wel altijd van dezelfde aard. We gaan er dan ook 
van uit dat deze sporen het gevolg zijn van het vermalen van graan, ook omdat ze grote 
overeenkomsten vertonen met experimenteel op graan gebruikte maalstenen.

11  Zie bijvoorbeeld Verbaas & Van Gijn 2007; Van Gijn & Verbaas 2008.
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loper 2 - - - - - - - 2

ligger of liggerfragment 6 2 - - - - - - 8

slijpsteen - - - - 1 - - - 1

klopsteen eenzijdig - - - - - 1 - - 1

klopsteen bipolair - - - - - 4 4 2 10

klopsteen volledig rondom - - - - - - 2 - 2

klopsteenfragment - - - - - - 1 - 1

klopsteenafslag - - - - - - 1 - 1

klop/wrijfsteen - - 1 1 - 3 4 3 12

wrijfsteen 1 - 4 1 - - 3 2 11

aambeeld - - - - - - - 1 1

bijl halffabrikaat - - - - - - 1 - 1

mogelijk werktuig 1 - - - - - - - 1

afslag 1 - - - - - - - 1

totaal 11 2 5 2 1 8 16 8 53

Tabel 8.5
Complex 1. Herkende contactmaterialen op 
de verschillende werktuigtypen.
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experimenten voor moeten worden uitgevoerd. Terwijl de bovenzijde 
van de maalsteen tijdens zijn gebruiksleven regelmatig wordt opgeklopt 
om effectief te kunnen malen, geldt dit niet voor de onderzijde van de 
maalsteen. De ontwikkeling van de sporen op de onderzijde geeft daardoor 
een goede (relatieve) indicatie van de gebruiksduur van maalstenen. 
De meest bijzondere maalsteen is v. 5957; een relatief kleine,12 niet 
gefragmenteerde maalsteen (zie afb. 8.2a) van graniet. De doorsnede is 
‘broodvormig’ met een volledig vlak gebruiksvlak. De maalsteen is in vorm 
gebracht door boucharderen. Uit de gebruikssporenanalyse is gebleken 
dat er op deze maalsteen inderdaad graan is vermalen in een richting die 
net afwijkt van de lengtedoorsnede van de steen. De onderzijde van de 
maalsteen heeft sporen zoals we die veelal op de onderzijde van maalstenen 
aantreffen (zie hierboven). Helaas is door lichte verwering niet vast te stellen 
hoe lang de steen is gebruikt. 
De fytolietenanalyse bevestigt het gebruik voor het verwerken van sili-
ciumhoudende planten. In de twee geanalyseerde monsters van dit 
werktuig zijn fytolieten van grasachtigen (Poaceae) aangetroffen, die ver-
tegenwoordigd worden door twee subfamilies, nl. pooideae en panicoideae 
(tabel 8.6). Onder de eerste subfamilie vallen de meeste granen en korte 
maaiveld- en weidegrassen. De tweede subfamilie omvat langere grassen. 
De “rondels” (cilindervormig) en “bilobaten” (haltervormig) vertegenwoordi-
gen voornamelijk de panicoideae. De wavy trapezoid fytolieten (langwerpige 
cellen met golvende randen) zijn afkomstig van pooideae. 13 Er zijn ook een 
paar spikey rods aangetroffen op het werktuig. Dit zijn langwerpige cellen 
met puntige uitsteeksels langs de lange zijden. Deze fytolieten zijn vaak 
afkomstig uit kelkkalfjes (glume) en kunnen een aanwijzing zijn voor het 
malen van graankorrels. Interessant is de aanwezigheid van de pointed of 
scutyform fytolieten (asymmetrisch en druppelvormig). Deze komen vaker 
voor in het schutblad dan in het gewone blad en kunnen ook een aanwijzing 
zijn voor het vermalen van graankorrels. Zetmeelkorrels ontbreken op dit 
werktuig. Dit kan een gevolg zijn van de conservering.
De loper is eveneens van graniet vervaardigd en heeft één breukvlak. 
Het grootste deel van de loper is nog aanwezig. Aan drie zijden zijn 
sporen van het vermalen van granen in diverse richtingen zichtbaar. Eén 
van de liggerfragmenten (v. 1025) bleek na een kortstondig gebruik als 
maalsteen als loper te zijn gebruikt. Deze maalsteen is voor het moment 
van fragmentatie opgeklopt en twee van de breukzijden en mogelijk het 
werkvlak zijn secundair gebruikt als loper. De overige maalsteenfragmenten 
vertonen sporen van het vermalen van granen, maar de onderzijden van 
de maalstenen waren niet meer aanwezig. Hierdoor is het niet mogelijk 
een indicatie van de gebruiksduur te geven. Sporen van het vermalen van 
granen zijn ook aangetroffen op een wrijfsteen.14 Deze is dan ook, hoewel 
hij niet de typemorfologische kenmerken van een loper heeft, toch als 
zodanig gebruikt.

12  Afmetingen 17x12x8 cm.
13  De interpretatie van de fytolieten is voornamelijk gebaseerd op de indelingscriteria van 

Piperno 2006.
14  Zie paragraaf 8.5.1.6 Wrijfstenen.
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Afbeelding 8.2
Maalstenen en maalsteenfragmenten van complex 1: 
(a) complete maalsteenligger met een broodvormige doorsnede (graniet); 
(b en c) fragmenten van maalsteenliggers (beide zandsteen); 
(d) maalsteenloper (graniet). 
Schaal 1:2.
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TRB 1

5957 geborsteld 24 13 - 5 4 1 - - 4 6 3 -

5957 geweekt 13 3 - 1 5 - - - 3 3 - -

TRB 12

4237-1 geborsteld 18 10 - 6 7 1 - 1 - 8 - -

4237-1 geweekt 22 17 3 4 5 4 - 3 - 5 2 -

4237-2 geborsteld 5 4 - - 3 1 - 1 1 - - -

4237-2 geweekt 25 15 1 - 6 3 1 - 2 4 3 -

Bronstijd

5091 geborsteld 2 - - - 1 1 - - - - 1 -

5091 geweekt 28 9 - 2 10 2 - - - 10 2 kruisvormig

4879 geborsteld 28 37 2? 16 36 6 1? - - 18 3 7 kruisvormig

4879 geweekt 55 5 - 8 26 3 - 1 - 10 1 -

Tabel 8.6 
De soort en het type aangetroffen fytolieten 
per werktuig per monster.
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Afbeelding 8.3
Detailfoto’s van de gebruikssporen op het natuursteen van complex 1: 
(a) sporen van het vermalen van granen (v.475); 
(b) zogenaamde ‘onderzijde maalsteen’ sporen (v.1025); 
(c) sporen van het slijpen van vermoedelijk barnsteen (v.5935); 
(d) sporen van het verwerken van plantaardig materiaal met een duidelijk 
zichtbare richting (v.442); 
(e) sporen van het langdurig vasthouden van dit werktuig (v.5797).

Afbeelding 8.2
Maalstenen en maalsteenfragmenten van complex 1: 
(a) complete maalsteenligger met een broodvormige doorsnede (graniet); 
(b en c) fragmenten van maalsteenliggers (beide zandsteen); 
(d) maalsteenloper (graniet). 
Schaal 1:2.
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8.5.1.4 Slijpstenen
Er zijn slechts twee slijpstenen aangetroffen; beiden zijn gebroken 
en verbrand. Ze zijn vervaardigd van rode zandsteen en kwartsitische 
zandsteen (zie tabel 8.4). Eén van de stenen lijkt in vorm geklopt te zijn. 
Doordat de afslagen echter niet grenzen aan het werkvlak is niet te zeggen 
of het hier om fabricage of om fragmentatie na gebruik gaat. Op dit 
artefact is ook gebruikssporenanalyse uitgevoerd. Er zijn daarbij sporen 
aangetroffen van het slijpen van een zeer zachte steen, mogelijk barnsteen 
(afb.8.3c en 8.4a). Hierbij is in meerdere richtingen op dezelfde locatie op 
de steen geslepen. Deze sporen vormen een mogelijke aanwijzing voor 
het lokaal vervaardigen of bijwerken van barnstenen kralen, zoals die zijn 
aangetroffen in deze opgraving. In het vuursteen zijn geen aanwijzingen 
voor het bewerken van barnsteen gevonden, maar dit sluit het bewerken van 
barnsteen op de opgraving niet uit. Er zijn diverse andere mogelijkheden 
voor het in vorm brengen van barnsteen waar geen vuursteen aan te pas 
komt, bijvoorbeeld door te snijden met touw of het afslaan van stukken 
zoals ook met vuursteen wordt gedaan.15

15  Piena & Drenth 2001; Mazurowski 1985; van Gijn 2006. 

Afbeelding 8.4
Overige werktuigen van complex 1: 
(a) slijpsteen; 
(b) bipolaire klopsteen met windkanter als 
uitgangsmateriaal; 
(c) klop/wrijfsteen met windkanter als uit-
gangsmateriaal; 
(d) klop/wrijfsteen; 
(e) wrijfsteen. 
Schaal 1:2.
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8.5.1.5 Klopstenen
Het grootste aandeel van de werktuigen wordt gevormd door klopstenen 
( zie tabel 8.4; N=73, 57% van de werktuigen). Hierbinnen is onderscheid 
te maken tussen klopsteen met één beklopt vlak, twee tegenover elkaar 
liggende vlakken (afb. 8.4b), meerdere klopvlakken en klopstenen met 
sporen rondom. Daarnaast zijn fragmenten van klopstenen en een afslag 
van een klopsteen aangetroffen. De meeste klopstenen hebben zandsteen, 
kwartsitische zandsteen, gangkwarts of kwartsiet als grondstof. Slechts 
twee stuks van graniet vormen hierop een uitzondering. Voor 18 van de 
klopstenen zijn windkanters gebruikt. Deze voorkeur voor windkanters 
als grondstof was ook te zien bij de Hanzelijn.16 De reden hiervoor is niet 
duidelijk, maar één van de redenen kan zijn dat windkanters door de op 
het oppervlak aanwezige richels en het gladde oppervlak beter in de hand 
liggen. Het kan echter ook een esthetische keuze zijn geweest.
In totaal kwamen er 41 klopstenen in aanmerking voor gebruikssporenana-
lyse, waarvan er 10 daadwerkelijk zijn onderzocht op sporen van gebruik. 
Negen klopstenen vertonen sporen van gebruik op in totaal 15 locaties. De 
klopsporen op één van de artefacten bleken natuurlijke inslagsporen te zijn; 
het gaat hier dan ook niet om een klopsteen.
Het grootste deel van de klopstenen is gebruikt om een gemiddeld hard 
materiaal te verwerken (N=8), terwijl vijf locaties sporen vertonen van het 
verwerken van een hard materiaal. Van de laatste twee gebruikslocaties was 
het niet mogelijk een indicatie te geven van de relatieve hardheid van het 
contactmateriaal. Helaas was het bij geen van de klopstenen mogelijk het 
contactmateriaal nader te specificeren. Wanneer we kijken naar de manier 
waarop de klopstenen gebruikt zijn, blijkt dat vijf locaties sporen vertonen 
van een combinatie van een kloppende en een wrijvende beweging. Hierbij 
kunnen we denken aan het vermalen of fijnstampen van diverse materialen. 
Op drie klop/wrijflocaties was de richting van het wrijven zichtbaar. In 
twee gevallen was dit een ronddraaiende beweging, in één geval in de 
lengterichting van de steen. (afb. 8.3d en 8.4d) 

8.5.1.6 Wrijfstenen
Op basis van de aanwezigheid van een glad werkvlak zijn acht artefacten 
geclassificeerd als wrijfsteen (zie tabel 8.3). Hierin is een onderverdeling 
te maken tussen wrijfstenen met een al dan niet glimmend glad werkvlak 
(N=4) en stampers voor vijzels (N=4).Voor de artefacten zijn zandsteen, 
kwartsitische zandsteen en graniet als grondstof gebruikt. In twee gevallen 
ging het bovendien om een windkanter.
Van de stampers zijn er twee gefragmenteerd en van de wrijfstenen drie. Uit 
beide categorieën is één artefact verbrand. Alle wrijfstenen zijn op sporen 
van gebruik geanalyseerd. Zeven artefacten vertonen sporen van gebruik 
op in totaal elf locaties. Eén artefact was op microscopisch niveau niet 
meer interpreteerbaar. De aangetroffen sporen van gebruik duiden op het 
verwerken van granen (afb. 8.4e), plantaardige materialen, een niet nader 
te specificeren gemiddeld hard materiaal en om een onbekend materiaal. 
Daarnaast zijn op één artefact de sporen van het langdurig vasthouden van 
dit artefact aangetroffen (zie tabel 8.5 en afb. 8.3e) . Deze ‘vasthoudsporen’ 
omvatten een sterke afronding van de korrels en een ietwat vettige glans die 
eerder zijn gezien op de loper van een maalsteen in het Archeon. Deze loper 

16  Verbaas et al. 2010.
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wordt dagelijks door de medewerkers en bezoekers gebruikt en was dan 
ook sterk gesleten. De sporen zijn alleen met hoge vergrotingen van 100 en 
200x te interpreteren en verschillen duidelijk van alle andere sporen van 
gebruik die wij kennen. 

8.5.1.7 Klop/Wrijfstenen
Er zijn in totaal 16 artefacten als klop/wrijfstenen beschreven (afb. 8.3c, d). 
Klop/wrijfstenen worden geclassificeerd naar de aard van het gebruiksvlak, 
waarop afgeronde klopsporen zichtbaar zijn. De voor deze artefacten 
gebruikte grondstoffen zijn, zandsteen (N=3), kwartsitische zandsteen (N=6) 
en graniet (N=1). Van de klop/wrijfstenen zijn er zeven microscopisch 
onderzocht. Alle zeven vertoonden sporen van gebruik op in totaal 12 
locaties. Hierbij zijn sporen van het pletten of kneuzen van plantaardig 
materiaal (N=1), van gemiddeld hard (N=5) en hard materiaal (N=3), en van 
niet nader te specificeren materiaal (N=3) aangetroffen. Eén artefact vertoont 
sporen van het langdurig vasthouden van het werktuig.
De meest opvallende klop/wrijfsteen is er één van kwartsitische zandsteen. 
Het gaat om een bewerkt stuk, dat gezien zijn vorm mogelijk een 
halffabrikaat van een bijl betreft. Deze is echter tijdens productie afgedankt 
en vervolgens langdurig gebruikt als klop/wrijfsteen op een gemiddeld hard 
materiaal. 
Naar aanleiding van de aanwezigheid van sporen van het verwerken van 
graan op de hierboven beschreven wrijfstenen van een bepaald type zijn 
hierop gelijkende klop/wrijfstenen, waarop nog geen gebruikssporenanalyse 
is uitgevoerd, oppervlakkig geanalyseerd op sporen van gebruik. Hierbij zijn 
de artefacten niet volledig bestudeerd, maar is alleen het werkvlak bekeken. 
Op één artefact zijn zekere en op twee artefacten waarschijnlijke sporen van 
het vermalen van granen planten aangetroffen. Dergelijke artefacten zullen 
in het vervolg als loper moeten worden geclassificeerd. 

8.5.1.8 Aambeeld
Binnen deze vindplaats is slechts één aambeeld aangetroffen. Op dit 
aambeeld zijn verspreid over het oppervlak klopsporen aanwezig. Uit de 
gebruikssporenanalyse is echter niet met zekerheid naar voren gekomen of 
dit artefact als aambeeld is gebruikt, of dat de klopsporen natuurlijk zijn. 

8.5.1.9 Bijlafslag
Tijdens de opgraving is een bijlafslag afkomstig van een bijl van kwartsiet 
aangetroffen. Aangezien geen volledige stenen bijlen of halffabrikaten zijn 
geborgen, vormt deze afslag de enige aanwijzing voor de aanwezigheid 
van stenen bijlen in deze nederzetting. Het gaat niet om een deel van 
de snede, maar vermoedelijk om de rand of achterkant van de bijl. 
Gebruikssporenanalyse heeft, met uitzondering van slijpsporen van de 
fabricage van de bijl, geen sporen van gebruik opgeleverd.
 
8.5.1.10 Mogelijke werktuigen
In totaal zijn 20 artefacten geclassificeerd als mogelijk werktuig. Dit zijn 
werktuigen waarop een duidelijk glad vlak aanwezig is, maar waarvan niet 
met zekerheid vast te stellen is of het om een natuurlijk vlak of een werkvlak 
gaat. Van deze artefacten zijn er vier op gebruikssporen geanalyseerd. 
Hiervan vertoonde er slechts één sporen van gebruik als maalsteen en is 
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dus met zekerheid als werktuig te beschouwen. De overige drie exemplaren 
vertonen geen sporen van gebruik en zijn vermoedelijk geen werktuig. Voor 
de overige mogelijke werktuigen is zonder gebruikssporenanalyse helaas 
geen uitspraak te doen over hun eventuele functie.

8.5.1.11 Debitage
Er zijn diverse soorten debitage aangetroffen binnen vindplaats 1. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit gebroken stenen. Van deze gebroken 
stenen is 52% verbrand. Voor het overgrote deel hiervan is niet duidelijk in 
hoeverre de fragmentatie het gevolg is van verbranding of van opzettelijk 
breken. Bij de onverbrande, gefragmenteerde artefacten is wel duidelijk dat 
deze met opzet gefragmenteerd zijn. 
Op veel van het gebroken gangkwarts zijn als gevolg van intentionele 
fragmentatie enkele klopsporen aanwezig. Deze artefacten zijn echter niet 
als werktuig gebruikt maar zijn geklopt. Naast de gebroken stenen wordt de 
debitage gevormd door kernen, afslagen en stenen met afslagen. De kernen 
variëren in formaat tussen de 2,5 en 9 cm en er zijn slechts enkele afslagen 
vanaf geslagen. Drie van de kernen hebben een kwartsiet als grondstof, 
één een kwartsitische zandsteen. Het is niet duidelijk of de afslagen van 
deze kernen het eindproduct waren, of dat we hier te maken hebben 
met niet-afgeronde fabricage van werktuigen, waarbij de kernen de basis 
vormden voor een werktuig. In dat laatste geval zijn de werktuigen niet 
afgemaakt en hebben we te maken met halffabricaten. 

8.5.1.12 Ongemodificeerd materiaal
Bij de opgraving zijn ook diverse ongemodificeerde rolstenen en 
windkanters aangetroffen. Omdat sporadisch in het dekzand stenen 
aanwezig zijn, is besloten alleen ongemodificeerde stenen te beschrijven 
wanneer deze groter zijn dan 4 cm. Stenen van dit formaat lijken 
niet natuurlijk in de ondergrond van de vindplaats voor te komen. De 
beschreven stenen moeten dan ook naar de site vervoerd zijn en worden 
daarom als artefacten beschouwd. De meeste van deze stukken hebben een 
onregelmatige vorm. Dit onderscheidt ze van de werktuigen. Op basis van 
dit verschil is het niet aannemelijk dat ze naar de vindplaats zijn gebracht 
om als werktuig te dienen. Wat hun functie dan wel is geweest blijft 
vooralsnog onduidelijk. Mogelijk gaat het hier om een voorraad stenen voor 
toekomstig gebruik, al of niet na bewerking.

8.5.1.13 Relatie vorm - functie
Doordat stenen werktuigen over het algemeen niet in vorm worden 
gebracht vóór gebruik worden zij beschreven naar de aard van hun 
werkvlak. Hierbij is jarenlang uitgegaan van vooropgezette ideeën over 
de activiteiten die een bepaald type werkvlak veroorzaken. Met de intrede 
van de gebruikssporenanalyse op stenen werktuigen is het mogelijk te 
achterhalen waar de werktuigen daadwerkelijk voor zijn gebruikt. Ook bij 
eerder onderzoek17 is gebleken dat deze jarenlang gebruikte criteria voor 
de typologische beschrijving van de artefacten vaak niet overeenkomen met 
het daadwerkelijke gebruik van de artefacten. Dit is al eerder vastgesteld 
bij vuurstenen werktuigen.18 Doordat er bij natuursteen vaak geen 

17  Zie bijvoorbeeld Van Gijn & Houkes 2006; Verbaas & Van Gijn 2008.
18  Van Gijn 2010.
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fabricageproces van het werktuig is, is het uiterlijk grotendeels afhankelijk 
van het gebruik. Het meest opvallende werktuigtype waarbij dit naar voren 
is gekomen, zijn de klop/wrijfstenen, die gebruikt zijn als loper voor het 
vermalen van graan (tabel 8.5 en 8.7). Van deze werktuigen is het werkvlak 
beklopt en door intentionele vormgeving en gebruik heeft het de vorm 
van een ‘dakje’ gekregen (afb.8.4e). Voor een gebruik als loper lijken de 
artefacten op het eerste gezicht erg klein, wat mede voor een classificatie als 
klop/wrijfsteen heeft gezorgd.

8.5.1.14 Ruimtelijke analyse
Ruimtelijk gezien concentreren de vondsten zich in het midden van het 
opgegraven areaal van vindplaats 1, ter hoogte van de verlaging in het 
landschap waar zich ook een waterput bevindt. Hoewel deze waterput 
gedateerd is in de midden-bronstijd lijken de vondsten hier toch 
voornamelijk tot de Trechterbekerperiode te behoren. Vanuit het centrum 
van het opgegraven areaal verspreiden de vondsten zich voornamelijk 
richting het noorden. In het zuiden van de vindplaats zijn slechts weinig 
stenen artefacten gevonden, hoewel hier wel diverse grondsporen zichtbaar 
zijn.
In de vondspreiding zijn, naast de algemene verdichting van het materiaal 
in het centrum van de vindplaats, geen concentraties van materiaal, 
werktuigtypen of werktuiggebruik te herkennen (afb. 8.5). Het is dan 
ook niet mogelijk activiteitsplaatsen of eventuele locaties van huizen te 
onderscheiden in de verspreiding. Slechts 55 van de artefacten (7%) is 
afkomstig uit de sporen. Hieronder bevinden zich twee afslagen en drie 
mogelijke werktuigen. De overige artefacten zijn gebroken stenen of 
onbewerkte stukken. Van de mogelijke werktuigen is er één op sporen van 
gebruik onderzocht, maar dit artefact vertoonde geen sporen.
De ruimtelijke spreiding van de artefacten geeft een beeld van een algemeen 
gebruik van de ruimte, waarbij geen speciale activiteitsplaatsen zijn 
ingericht.
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loper - - - 2 - - - - - - - - - 2

ligger of liggerfragment 2 1 1 2 - - - - - - 1 1 8

slijpsteen - - - - - 1 - - - - - - - 1

klopsteen eenzijdig - - - - - - 1 - - - - - 1

klopsteen bipolair - - - - - - 2 6 - 2 - - - 10

klopsteen volledig rondom - - - - - - - - - 2 - - - 2

klopsteenfragment - - - - - - - - - 1 - - - 1

klopsteenafslag - - - - - - - 1 - - - - - 1

klop/wrijfsteen - - - - - - - 3 2 5 1 - 1 12

wrijfsteen 1 - - - - - 1 2 6 1 - - 11

aambeeld - - - - - - - - 1 - - - - 1

bijl halffabrikaat - - - - - - - - - 1 - - - 1

mogelijk werktuig - - 1 - - - - - - - - - - 1

afslag - - 1 - - - - - - - - - - 1

totaal 3 1 3 2 2 1 3 13 3 17 2 1 2 53

Tabel 8.7 
Complex 1. Gebruiksrichting per werktuigtype
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Werktuigtype
klopsteen
klopsteenafslag
maalsteen
wrijfsteen
slijpsteen
aambeeld
bijl halffabrikaat
bijlafslag
mogelijk werktuig

197900

197900

49
95

00

49
95

00

49
96

00

49
96

00

N

25m0

waterkuil

vindplaats 2

vindplaats 12

Afbeelding 8.5
Ruimtelijke verspreiding van 
de verschillende werktuig-
typen binnen vindplaats 1, 
vindplaats 2 en 12.
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8.5.1.15 Discussie
Binnen complex 1 is het aandeel stenen werktuigen klein en bestaat het 
voornamelijk uit klopstenen. Het werktuigrepertoire komt overeen met dat 
van andere TRB-nederzettingen zoals die van Beekhuizerzand19 en Laren.20 
Dit geldt ook voor de werktuigpercentages van Beekhuizerzand. Voor Laren 
ligt dit echter anders, daar wordt de assemblage voornamelijk gevormd door 
maal- en slijpsteenfragmenten. 
Wat wel opvalt is de aanwezigheid van wrijfstenen in de nederzetting van 
het Bedrijventerrein-Zuid, die in andere assemblages lijken te ontbreken. 
Het is echter goed mogelijk dat deze daar als klopstenen of slijpstenen zijn 
beschreven, maar daar is niet met zekerheid uitspraak over te doen. 
Ook de diversiteit aan uitgevoerde activiteiten is klein. Er zijn sporen 
aangetroffen van het verwerken van granen, het verwerken van niet nader 
gespecificeerde plantaardige materialen, het slijpen van (vermoedelijk) 
barnsteen en het bewerken van diverse niet nader te specificeren materialen 
met klopstenen en wrijfstenen. Zo zijn er op de maalstenen sporen van 
het verwerken van granen aangetroffen, terwijl sporen/werktuigen van het 
oogsten van granen  volledig ontbreken in het vuursteenmateriaal (er zijn 
geen sikkelmesjes aangetroffen). Ook de wrijfstenen en enkele klop-wrijfste-
nen vertonen interessante sporen van gebruik; ze zijn voornamelijk gebruikt 
voor het kneuzen of pletten van plantaardige en niet nader te specificeren 
materialen. Het is goed mogelijk dat een groot deel hiervan als loper is 
gebruikt, maar de sporen waren niet goed genoeg ontwikkeld om dit met 
zekerheid vast te kunnen stellen. Opvallend aan deze wrijfstenen is dat ze 
vrij klein zijn, wat in tegenstelling is tot het gangbare beeld van het gebruik 
van voornamelijk grotere lopers.

Op basis van de aangetroffen sporen van gebruik is het helaas lastig 
uitspraken te doen over de aard van de nederzetting. Gezien de 
aanwezigheid van maalstenen hebben we naar alle waarschijnlijkheid te 
maken met een langdurig gebruikte bewoningsplek. Het grote aandeel 
klopstenen is ook van nederzettingen uit andere perioden bekend;21 ook 
dat duidt op een ‘gewone’ nederzettingscontext. Over een onderscheid in 
werktuigsets voor depositie-, begravings- en nederzettingscontext zoals dat 
zichtbaar is in het vuursteen,22 zijn voor het steenmateriaal geen uitspraken 
te doen. Hiervoor is te weinig bekend over stenen werktuigen uit de 
verschillende TRB-contexten. Er lijken ook geen aanwijzingen te zijn voor 
een speciale behandeling van de stenen werktuigen. Dit komt overigens 
wel overeen met het beeld dat wij van het vuursteengebruik hebben, 
waarbij het nederzettingsvuursteen gekenmerkt wordt door een minimale 
technologische investering in de productiefase, een veelal kortstondig 
gebruik en de afwezigheid van enige aanwijzing voor een speciale 
behandeling in de laatste fase van de biografie van de voorwerpen.

8.5.2 Vindplaats 2; materiaal uit de Trechterbeker- en bronstijd
Binnen het areaal van deze vindplaats zijn in totaal 91 natuurstenen 
artefacten verzameld en beschreven (tabel 8.8 ). Het meeste is tijdens het 
schavend verdiepen van de bodemhorizonten aangetroffen. Machinaal 

19  Modderman et al. 1976.
20  Bakker 1979.
21  Zie bijvoorbeeld Van Gijn & Houkes 2006; Van Gijn & Verbaas 2008; Verbaas et al. 2010.
22  Van Gijn 2010; Wentink 2006, 2008.
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verzamelde vondsten hebben met 49 vondsten de overhand. Slechts 12 
vondsten zijn in de gezeefde vakken aangetroffen en daarnaast zijn er 
nog eens acht vondsten in exclusief handgeschaafde vakken verzameld.23 
Tenslotte komen er 23 vondsten uit twee grondsporen. Een van deze sporen 
betreft een in het veld herkende kleine sterk gelokaliseerd vondstconcentra-
tie (S1.1) en het andere een natuurlijke verstoring (S54.3).
De bestudering van het aardewerk en vuursteen heeft uitgewezen dat 
het meeste van het aangetroffen materiaal tot de Trechterbekerperiode 
gerekend dient te worden. Hiernaast bevond zich een kleine hoeveelheid 
mesolithisch, laat-neolithisch en bronstijd materiaal tussen de resten. Deze 
palimpsest situatie bemoeilijkt een goede plaatsing van het natuursteen, 
dat over het algemeen op zichzelf geen duidelijke daterende karakteris-
tieken bezit. Gezien de dominantie van Trechterbekerresten onder het 
gedateerde materiaal, wordt ervan uitgegaan dat ook het meeste natuursteen 
tot de Trechterbekerperiode gerekend kan worden. Gemakshalve zal dit als 
uitgangspunt genomen worden bij de bespreking. 

8.5.2.1 Grondstof 
Binnen dit kleine assemblage komt kwartsiet het meest voor, gevolgd 
door zandsteen, kwartsitische zandsteen, gangkwarts en tenslotte 
graniet. De onderlinge verdeling vertoont sterke overeenkomsten met de 
overige complexen, alleen de beperkte variatie aan stenen valt op. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan het kleine aantal artefacten. 

8.5.2.2 Typologie en functie
Van de 91 stenen bezitten er 27 (30%) sporen van bewerking of gebruik. 
Hieronder bevinden zich 15 werktuigen of fragmenten daarvan (16%) en 12 
bewerkte stenen. Slechts twee werktuigtypen zijn herkend: klopstenen en 
klop/wrijfstenen. Klopstenen voeren daarbij de boventoon met vier complete 
exemplaren en acht fragmenten. Onder de klop/wrijfstenen bevinden zich 
twee complete exemplaren tegenover één fragment. Qua materiaalkeuze 
bestaat er een duidelijk onderscheid tussen beide werktuigtypen. Alle klop/
wrijfstenen zijn gemaakt van kwartsitische zandsteen, terwijl klopstenen 
van zandsteen, kwartsiet en kwarts zijn vervaardigd. Bij de laatste zijn 
zowel windkanters als gewone rolkeien gebruikt, terwijl zich onder de 
klop/wrijfstenen alleen rolkeien bevinden. Onder de klopstenen zijn zowel 
eenzijdige, als bipolaire, als meerzijdige gebruikte exemplaren herkend. 
Bij de twee complete klop/wrijfstenen bezit één vrijwel over zijn gehele 
oppervlak klop/wrijfsporen, het andere exemplaar is slechts aan één kant 
gebruikt. Bij de enige klopsteen die op gebruikssporen is onderzocht bleken 
de sporen niet goed te interpreteren zijn en kon het contact materiaal niet 
bepaald worden. 
Onder de 12 stenen met bewerkingssporen bevinden zich 10 afslagen 
en twee bewerkte stenen. Alle afslagen zijn afkomstig van keien en twee 
daarvan zijn van klopstenen afgesprongen, waarschijnlijk gedurende het 
gebruik. Onder de bewerkte stenen bevind zich een kei graniet met slechts 
één afslag en een kei kwartsitische zandsteen met maar twee negatieven. De 
reden waarom deze stenen zijn bewerkt is onduidelijk.

23  Gedurende de 1e fase, zijn er op sommige plaatsen in putten 1 en 3 naast de zeefvakken 
enkele vakken exclusief handgeschaafd conform de richtlijnen in het PvE (Quadflieg 2007).
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Onder het gebroken materiaal vertonen 17 stenen sporen van verbranding. 
Hun fragmentatie is waarschijnlijk aan deze verhitting te wijten. Het 
zou in deze gevallen om kook- of haardstenen kunnen gaan, of om niet 
intentioneel verbrand materiaal. Eveneens 17 gebroken stukken vertonen 
deze verbrandingssporen niet en zijn dus intentioneel gefragmenteerd. 
Onder dit materiaal voeren kwartsitische zandsteen en kwartsiet de 
boventoon. De meest gebruikte mageringsmaterialen voor het aardewerk, 
kwarts en graniet, zijn nauwelijks aanwezig binnen deze groep. Het breken 
heeft dus niet hiermee te maken. Wat wel de reden is geweest, laat zich 
slecht raden. Kwartsitische zandsteen en kwartsiet zijn veel gebruikt als 
klopsteen en mogelijk houdt de fragmentatie met een ongecontroleerd 
gebruik van dit type werktuig verband. 

8.5.2.3 Discussie 
Ondanks het kleine aantal natuurstenen vertonen de karakteristie-
ken van het materiaal sterke overeenkomsten met dat van vindplaats 
1. Er is een vergelijkbaar percentage werktuigen aangetroffen binnen 
beide vindplaatsen, ongeveer 15%, hetgeen duidelijk verschilt van het 
lage percentage (5%) dat in de midden- en late bronstijdnederzetting 
aanwezig is.24 Tevens komt er een type klop/wrijfsteen voor, dat veelvuldig 
binnen vindplaats 1 is aangetroffen en als kenmerkend beschouwd moet 
worden voor de Trechterbekerperiode (zie afb. 8.4 c en d). Deze aspecten 
suggereren dat het materiaal van vindplaats 2 in hoofdzaak met de 
Trechterbekerperiode geassocieerd dient te worden.
Kijken we specifiek naar de variatie aan werktuigen die zijn aangetroffen, 
dan valt op dat deze klein is. Alleen klopstenen en klop/wrijfstenen zijn 
herkend, waarbij het eerste type veruit de boventoon voert. Gezien het 
ontbreken van grondsporen binnen dit areaal betreft het waarschijnlijk geen 
permanent bewoonde nederzetting. De kleine variatie aan natuurstenen 
werktuigen en het ontbreken van maalstenen ondersteunt deze aanname. 

24  Zie hieronder.
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werktuigen

klopsteen - 2 - 2 - - 4

klopsteenfragment 2 5 - 1 - - 8

klop/wrijfsteen - - 2 - - - 2

klop/wrijfsteenfragment - - 1 - - - 1

bewerkt steen

afslag 1 - 1 8 - - 10

bewerkte steen - - 1 - 1 - 2

gebroken en ongemodificeerd steen

complete kei 2 4 1 9 1 1 18

windkanter - 2 2 3 - - 7

keifragment 4 6 9 10 3 - 32

windkanterfragment - 1 - 1 - - 2

brok - - 1 2 2 - 5

totaal 9 20 18 36 7 1 91

Tabel 8.8
Vindplaats 2. Aantal natuursteen per 
artefacttype en per steensoort.
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De vele klopstenen suggereren dat op deze locatie aan dit werktuig 
gerelateerde activiteiten zijn uitgevoerd. Dat kan het slaan van vuursteen 
zijn, het fragmenteren van natuursteen voor de magering van het aardewerk 
of andere doeleinden, het kraken van noten of het verpulveren van andere 
materialen, zoals rode oker. Voor geen van deze activiteiten zijn behoudens 
de aanwezigheid van klopstenen duidelijke aanwijzingen gevonden. 
Weliswaar is er vuursteen geslagen en is er gefragmenteerd natuursteen 
aanwezig, het aantal vuursteen is te klein om van een echte vuursteenbe-
werkingslocatie te spreken en dat geldt ook voor het mageringsmateriaal. 
Het verpulveren van rode oker kan ook uitgesloten worden want resten van 
dit materiaal zouden zeker bewaard gebleven zijn op de klopstenen.25 Voor 
het verpulveren van bijvoorbeeld noten zijn helemaal geen aanwijzingen 
gevonden, hoewel men in dit geval beter kan spreken over absence of 

evidence dan over evidence of absence. Nu geen van deze activiteiten duidelijk 
de boventoon voert, is het misschien beter om te overwegen in hoeverre 
er een combinatie van deze activiteiten kan hebben plaatsgevonden. Dit 
sluit beter aan bij de over het algemeen grote variatie in gebruik van klop/
wrijfstenen.26 Vanuit dit standpunt is het ook goed om te vermelden dat 
onder het aardewerk bakplaatfragmenten aanwezig zijn. Deze voorwerpen 
suggereren dat men op de locatie voedsel heeft bereid.
Dit geheel overziend moet, ondanks het beperkte aantal natuurstenen 
werktuigen, toch met enige voorzichtigheid geconcludeerd worden dat 
er binnen deze vindplaats een zekere verscheidenheid aan activiteiten is 
uitgevoerd, waaronder  de bereiding van voedsel. Het past dan niet om 
van een special activity-site te spreken, eerder van een soort kampement of 
gewoon de periferie van de nabijgelegen nederzetting van complex 1.

8.5.3 Vindplaats 12: een dunne vondststrooiing tussen vindplaats 1 en 2
Tussen vindplaats 1 en 2, ter hoogte van put 3 en 16, ligt een dunne 
strooiing aan vondsten, samengebracht onder vindplaats 12. Deze strooiing 
heeft bijzonder weinig dateerbaar materiaal opgeleverd, slechts enkele 
scherven zijn als Trechterbekermateriaal te classificeren. Buiten deze 
scherven biedt het natuursteenmateriaal ook aanknopingspunten dat het om 
een in hoofdzaak neolithische vondststrooiing gaat, die hoogstwaarschijnlijk 
met de naburige activiteiten uit de Trechterbekerperiode geassocieerd moet 
worden.

8.5.3.1 Grondstof 
Binnen deze vondstrooiing zijn slechts 21 natuurstenen verzameld (tabel 
8.9). Geen van deze stenen is met een grondspoor te associëren, alle zijn 
verzameld tijdens het verdiepen van de afdekkende bodem, zes uit de 
gezeefde vakken en twaalf uit de machinaal verdiepte vakken. Onder het 
materiaal bevinden zich drie werktuigen: twee incomplete maalstenen 
en een klopsteen. Hiernaast bevinden zich onder het materiaal negen 
ongebruikte keien, zeven fragmenten daarvan, een brokje graniet – mogelijk 
afkomstig van een van de maalstenen – en een niet nader te duiden brok 
kwartsiet.

25  Zie bijvoorbeeld de resten van oker op een klopsteen uit Hardinxveld-Polderweg (Van Gijn et 
al. 2001).

26  Zie bespreking klop/wrijfstenen van TRB complex 1 (hierboven) en bronstijd complex 3 
(hieronder).
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8.5.3.2 Typologie en functie
De twee maalsteenliggers zijn vlak naast elkaar in de depressie van een 
boomval aangetroffen. Gezien hun vorm kunnen ze beiden typisch 
neolithisch genoemd worden. Het grootste exemplaar (afb. 8.6) is een 
vrijwel complete ligger op een granieten zwerfkei (met een fijne kristalstruc-
tuur), waarvan alleen bij een van de uiteindes een stuk is afgebroken. Het 
werktuig heeft een omvang van 31,0 x 23,0 x 12,5 cm. Hiervan is alleen de 
lengte oorspronkelijk groter geweest. In bovenaanzicht is de maalsteen bij 
benadering eivormig. Het heeft een mooi regelmatig concaaf gebruiksvlak. 
Aan één zijkant zijn er enkele stukken vanuit het gebruiksvlak af geslagen. 
Dit is gebeurd gedurende de gebruiksperiode, aangezien de randen van het 
gebruiksvlak daar enigszins zijn afgerond.
Het tweede exemplaar (v.4237.1) betreft een onregelmatig gevormd 
fragment van een dunnere granieten zwerfkei (eveneens met een fijne 
kristalstructuur), eveneens met een mooi regelmatig concaaf gebruiksvlak 
(22,5 x 17,9 x 7.0 cm). Deze graniet verschilt van het andere exemplaar door 
een iets grotere, donkere mineraalfractie. Op basis van het fragment is het 
moeilijk om de oorspronkelijke vorm van het artefact te reconstrueren, maar 
waarschijnlijk gaat het om een langwerpige, enigszins ovale ligger, gelijkend 
op broodvormige typen. Alleen de oorspronkelijke dikte kon bepaald worden 
en bedraagt 7,0 cm. Het stuk vertoont in ieder geval sporen van bekappen, 
wat gedurende het gebruik is uitgevoerd. Vanuit het gebruiksvlak zijn langs 
de zijkanten op verschillende plaatsen stukken afgeslagen.
Beide maalsteenliggers zijn microscopisch onderzocht. Bij beide zijn er op 
het gebruiksvlak sporen van het vermalen van graan aangetroffen. Tevens 
bezitten ze de karakteristieke zogenaamde “onderzijde-maalsteen”-sporen 
aan de onderkant van het werktuig.27 Bij het dikste exemplaar kon worden 
vastgesteld dat de maalsteen ergens in ingebed is geweest gedurende het 
gebruik. De gebruikssporen lopen namelijk door tot halverwege de zijkanten 
van het werktuig.
De klopsteen betreft een compleet exemplaar van kwartsiet (6,9 x 6,9 x 4,6 
cm) op een windkanter met klopsporen op meerdere zijdes. Tevens bezit 
het artefact twee afslagnegatieven, die er vermoedelijk tijdens het gebruik 
vanaf zijn gesprongen. Dit exemplaar is verder niet op gebruikssporen 
onderzocht. 

De fytolietenanalyse op beide maalsteenliggers bevestigt, net als bij het 
exemplaar van vindplaats 1, het gebruik van beide werktuigen voor het 
verwerken van siliciumhoudende planten. De fytolietensamenstelling op de 
drie werktuigen is heel vergelijkbaar (zie tabel 8.6). Dezelfde subfamilies 
van de grasachtigen zijn vertegenwoordigd, alsmede dezelfde vormen van 
fytolieten. Het enige verschil is het voorkomen van haarfytolieten op de 
beide liggers van deze vindplaats. Dergelijke korte fytolieten zouden van 
het blad kunnen komen, hoewel ze zich ook in andere delen van de plant 
bevinden. 

27  Zie in de paragraaf over de TRB complex 1 een nadere bespreking van dit type gebruiksspoor.
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klopsteen op windkanter - - - 1 - 1

maalsteenliggerfragment - - - - 1 1

maalsteenligger incompleet - - - - 1 1

gebroken en ongemidificeerd steen

rolkei 4 1 1 1 - 7

keifragment 4 1 1 3 - 9

brok - - - 1 1 2

totaal 8 2 2 6 3 21

Tabel 8.9
Vindplaats 12. Aantal natuursteen per artefact-
type en per steensoort.

Afbeelding 8.6
Vindplaats 12: incomplete maalsteenligger van 
graniet. Schaal 1:2.
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8.5.3.3 Discussie 
De relatief geïsoleerde ligging van beide maalsteenliggers binnen een 
klein areaal met een dunne vondststrooiing aan andere materiaalcatego-
rieën is merkwaardig te noemen. Immers, dergelijke grote werktuigen 
verwacht men eerder in een typische (permanente) nederzettingscontext, 
zoals het nabij gelegen TRB-complex 1. De vraag rijst dan ook hoe we de 
vindplaats van beide werktuigen dienen te verklaren. Hoewel het op basis 
van het geringe vondstmateriaal niet hard gemaakt kan worden, ligt het 
voor de hand deze strooiing inclusief de maalstenen te associëren met de 
TRB-complexen 1 en 2.28 Voor complex 1 wijzen alle kenmerken erop dat het 
om een permanent bewoonde nederzetting gaat, bij het andere complex gaat 
het waarschijnlijk om de periferie van de nederzetting. 
Wanneer we de drie complexen als gelijktijdig interpreteren, dan komen 
er voor de duiding van dit bewuste complex (vindplaats 12) twee mogelijke 
verklaringen naar voren:

1) Deze locatie moet als een randzone van de nederzetting geïnterpreteerd 
worden waar specifieke huishoudelijke activiteiten werden uitgevoerd, 
zoals het vermalen van graan en daarnaast nog eventueel andere 
niet nader te duiden activiteiten die verbonden zijn met de overige 
aangetroffen artefacten. Vindplaats 12 dient dan als een soort speciale 
activiteitenzone binnen het nederzettingssysteem van complex 1 gezien 
te worden.

2) Deze locatie moet als een randzone van de nederzetting geïnterpreteerd 
worden, waar de twee maalstenen intentioneel zijn achtergelaten. 
Het zou om het afdanken van uitgeputte werktuigen kunnen gaan en 
dan vertegenwoordigt deze locatie een soort afvalzone. Dit lijkt niet 
aannemelijk, omdat men in dat geval veel meer afgedankt materiaal 
binnen deze zone zou verwachten, zoals aardewerk, vuursteen en 
allerhande natuursteen. Tevens zijn de maalstenen niet uitputtend 
gebruikt. Een andere verklaring is dat het om een meer rituele handeling 
gaat, waarbij de maalstenen specifiek op deze locatie zijn achtergelaten. 
Mogelijk is daarbij bewust voor de boomval gekozen. Hoewel niet 
bekend uit de Trechterbekerperiode, hebben recente opgravingen van 
bronstijdnederzettingssporen in Elst (Utr.) en Bennekom aanwijzingen 
voor het intentioneel deponeren van maalstenen opgeleverd.29 Ook in 
vroegneolithische context zijn deposities van maalstenen bekend, met 
name in België en Noord-Frankrijk.30 

Vergelijken we beide verklaringen dan is de eerste de meest waarschijnlijke. 
Deze is meer in overeenstemming met het feit dat er naast de maalstenen 
in deze zone ook andere gebruiksvoorwerpen (oa. een klopsteen, vuurstenen 
werktuigen en aardewerk) zijn aangetroffen, hetgeen in het geval van een 
rituele verklaring minder voor de hand ligt. 

8.5.4 Een middenneolithische bijl 
Onder het materiaal dat geïsoleerd en sterk verspreid ergens buiten 
vindplaatsen en complexen is aangetroffen bevindt zich een vrijwel 

28  Voor beide vindplaatsen geldt dat ze gezien de overeenkomsten in het aardewerk, waarschijn-
lijk gelijktijdig zijn geweest. Zie hoofdstuk 6 Aardewerk.

29  De Leeuwe et al. 2008; Meurkens 2010.
30  Jadin 2003.
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complete bijl, waarvan alleen de snede ontbreekt (afb. 8.7). Deze is in put 6 
aangetroffen  zonder enige andere geassocieerde archeologische resten. Hij 
is gemaakt van amfiboliet met een grote veldspaat fractie. Deze steensoort 
komt als glaciaal afgezet morene materiaal van nature voor in dit voorheen 
door een ijskap bedekte deel van Nederland.31 Het zou dus om een lokaal 
vervaardigd exemplaar kunnen gaan.
Het exemplaar meet 12,6 x 5,7 x 3,3 cm. Bij het proximale gedeelte is hij 
het breedst en naar het distale deel versmalt hij. De zijkanten zijn plat. Het 
gaat om een bijl van het Fels-Rechteckbeil type, variant b.32 Dit type komt 
vanaf de Michelsbergperiode voor en is in Nederland met name met de 
Trechterbekerperiode geassocieerd. Het gebruik loopt in mindere mate 
echter wel door in het laat-neolithicum. In Gelderland is het een gangbaar 
type, waarbij amfiboliet niet de meest gebruikte steensoort is, maar toch 
zeker regelmatig voorkomt.33 
Een groot afslagnegatief op de plaats van de snede laat zien dat de snede 
door middel van een harde klap er vanaf geslagen is. Dit is waarschijnlijk 
niet per ongeluk gebeurd gedurende het gebruik, maar lijkt eerder bewust 
te zijn gedaan. Het inslagpunt bevindt zich namelijk niet op de snede zelf 
of er vlak naast, maar verder op het platte vlak. Tevens is zij onder een 
zodanig schuine hoek afgeslagen dat het onwaarschijnlijk is dat deze afslag 
is ontstaan door een gebruik als kapgereedschap. Er is echter nog een ander 
aspect dat doet vermoeden dat de snede niet meer aanwezig was, toen het 
proximale stuk ervan af werd geslagen. Beide hoekpunten van het artefact, 
waar de zijkant overgaat in het snede gedeelte zijn opgeklopt en enigszins 
plat te noemen. Bij een normale bijl zou daar juist de aanzet tot de snede 
moeten beginnen. Dit suggereert dat de bijl eerder mogelijk als een soort 
klopsteen werd benut en dat het breken van het proximale deel hiermee te 
maken heeft gehad. 
Het gebruikssporenonderzoek kon alleen vaststellen dat het werktuig is 
geslepen, op enkele diepere delen na, die slechts opgeklopt zijn. Algemeen 
wordt verondersteld dat de zijkanten van een dergelijke bijl gezaagd zijn, 
gezien het taaie karakter van het amfiboliet en het feit dat deze zijkanten 

31  Van der Lijn 1973.
32  Schut 1991, 19-25.
33  Schut 1991, 24-25.

Afbeelding 8.7
Off-site context: Vrijwel complete bijl van 
amfiboliet. Schaal 1:2.
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perfect plat zijn.34 Deze zaagsporen konden echter niet van slijpsporen 
onderscheiden worden vanwege de aard van het gesteente. Derhalve blijft 
het een aanname. Gezien het bolle karakter van beide plattere zijdes mag 
verondersteld worden dat deze vlakken geslepen zijn.

8.6 Laat-neolithicum
Het natuursteen dat met de activiteiten gedurende het laat-neolithicum 
geassocieerd kan worden is zeer gering in aantal. Op het materiaal uit de 
graven na zijn er geen sporen uit deze periode aangetroffen, die natuursteen 
hebben opgeleverd. Wat betreft het materiaal uit de afdekkende bodemlagen 
bestaan er ook geen duidelijk geïsoleerde vondststrooiingen uit deze 
periode. De studie van het aardewerk heeft aangetoond dat het materiaal uit 
het laat-neolithicum in zeer kleine aantallen verspreid ligt binnen vindplaats 
3 en in mindere mate vindplaats 1 en 2. Voorts zijn er geen duidelijk 
typologisch dateerbare natuurstenen artefacten uit deze periode te noemen, 
met uitzondering van twee geïsoleerd aangetroffen barnstenen kralen, die 
hieronder besproken worden. 
Er doet zich dan ook hetzelfde probleem voor als bij het paleo- en 
mesolithisch materiaal. Er bestaat de mogelijk dat er natuursteenmateri-
aal uit het laat-neolithicum aanwezig is. Dit is echter niet als zodanig te 
herkennen en moet gezien het sterk verspreide karakter van de aardewerk 
resten als zeer gering geacht worden. 

8.6.1 Barnstenen kraaltjes
Naast de barnstenen ornamenten uit graf 2 zijn er ook een tweetal kleine 
discusvormige kraaltjes tijdens het zeven van de testvakken aangetroffen 
in put 4 (v.708; vak 3124) en put 19 (v.4517; vak 3017)(afb. 8.8). De eerste 
locatie ligt binnen de midden-bronstijdnederzetting, waar ook enkele 
vondsten uit de vroege bronstijd en het laat-neolithicum zijn gedaan. Bij de 
tweede vondst gaat het om een off-site locatie. Qua vorm lijken ze het meest 
op enkele kralen die in graf 1 van het Hanzelijn-onderzoek zijn aangetroffen 
en daarmee zijn ze in de Klokbekertijd te dateren.35 
De kraaltjes zijn gemaakt van transparante, donkeroranje barnsteen 
van goede kwaliteit. Het oppervlak van beiden is vrij sterk geoxydeerd. 
Halverwege de ‘buik’ vertonen ze een facet, mogelijk aangebracht 
door slijpen. Door de verwering zijn fabricagesporen echter niet te 
onderscheiden. Beiden hebben een diameter van 0,6 cm en zijn 2-3 mm 
dik. Ze hebben een rechte doorboring, waarschijnlijk eenzijdig aangebracht. 
Die van v.708 is echter heel nauw in vergelijking met de veel grotere 
perforatie van v.4517. Het kraaltje met vondstnummer (v.708) vertoont een 
lichte tot matige slijtage van het boorgat, terwijl bij de andere een abrupte 
overgang te zien is van het platte vlak naar de doorboring. Het lijkt er bijna 
op alsof de kraal nog even afgevlakt is op een slijpsteen alvorens in de 
grond te belanden. Een dergelijke afvlakking is ook te zien op vrijwel alle 
barnstenen kralen uit de hunebedden van de TRB-periode.36

34  Persoonlijke mededeling prof. C.C. Bakels, 2009.
35  Zie hoofdstuk 5.
36  Verschoof 2008. 

Afbeelding 8.8 
Twee barnstenen kralen. Schaal 1:1.



natuursteen    401

8.7 Bronstijd
Het grootste deel van de aangetroffen resten en sporen (in aantal en 
omvang) is toe te schrijven aan een uitgestrekt nederzettingsterrein uit 
de midden- en late bronstijd (complex 3 in vindplaats 3), met daarin ook 
enkele vroege bronstijdsporen. Buiten dit nederzettingsterrein is er nog een 
areaal waar midden-bronstijdsporen zijn aangetroffen (vindplaats 4). Ook 
zijn er enkele midden-bronstijdresten aanwezig binnen vindplaats 1 (een 
waterkuil en enkele aardewerkscherven) en vindplaats 2. Tenslotte wordt 
van vindplaats 5 vermoed dat er tijdens de midden- en late bronstijd ook 
activiteiten hebben plaatsgevonden. 
Zoals verwacht heeft het centrale nederzettingsterrein het meeste 
natuursteen opgeleverd. Binnen het areaal zijn meer dan 1000 stenen 
verzameld, deze zijn voornamelijk met de midden-bronstijd activiteiten 
geassocieerd. Materiaal uit de late bronstijd is schaars en uit de vroege 
bronstijd nagenoeg afwezig. Vindplaats 4 heeft een verwaarloosbaar aantal 
van twaalf artefacten opgeleverd, en in vindplaats 5 zijn geen natuurstenen 
artefacten aangetroffen. Wat betreft vindplaats 1 en 2 is het moeilijk uit te 
maken in hoeverre er bronstijd natuursteen tussen de Trechterbekerresten 
ligt. Gezien het weinige bronstijdaardewerk zal het aantal verwaarloosbaar 
zijn.
Binnen de centrale nederzetting is een groot deel duidelijk met de nederzet-
tingsactiviteiten geassocieerd. Uit paalsporen die tot een bronstijdstructuur 
behoren of uit inpandige kuilen die daarmee duidelijk geassocieerd zijn 
komen 347 artefacten. Nog eens 186 vondsten komen uit een van de andere 
sporen die tot de nederzetting gerekend kunnen worden. Tenslotte komt 
het grootste deel van het materiaal uit de afdekkende bodemhorizonten. 
Een grote groep stenen (N = 526) is aangetroffen tijdens het handmatig 
(126 uit de gezeefde vakken), dan wel machinaal (N=400) verdiepen van de 
afdekkende bodemlagen. Hiervan is het mogelijk dat een deel tot een andere 
periode behoort. De overgrote meerderheid, echter, kan op basis van een 
duidelijk ruimtelijke associatie met de huisplattegronden aan de bronstijd 
nederzetting worden toegeschreven. 
Gemakshalve worden alle vondsten uit de midden- en late bronstijdneder-
zetting in deze paragraaf tegelijkertijd behandeld. Dit is inclusief een kuil 
uit de midden-bronstijd-A-fase, die onder een apart complexnummer is 
gerubriceerd.

8.7.1 Grondstoffen
Net als in complex 1, overheersen binnen dit assemblage de steensoorten 
kwartsiet, zandsteen, kwartsitische zandsteen, gangkwarts en graniet (tabel 
8.10). De percentages van deze vijf steensoorten variëren van 11,3% voor 
graniet tot 25,2% voor kwartsiet. Bij elkaar vertegenwoordigen ze 91,9% 
van het totaal aantal artefacten. Naast deze veelvoorkomende gesteentes zijn 
er een hele reeks steensoorten die maar zeer sporadisch zijn aangetroffen. 
Hieronder bevinden zich allerlei soorten kiezelgesteente, zoals jaspis, lydiet 
en verkiezeld hout, allerlei metamorfe gesteentes, zoals amfiboliet, fylliet, 
gneis, schist, enkele vulkanische gesteentes zoals dioriet en porfier en een 
fijnkorrelig sedimentgesteente siltsteen. 
Zoals reeds opgemerkt kunnen vrijwel al deze steensoorten lokaal verkregen 
worden. Bij de meeste kristallijne gesteentes lijkt het om morene materiaal 
te gaan. Voor de overige stenen ligt een fluviatiele herkomst meer voor 
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de hand. De enige mogelijke van elders verkregen steensoort betreft het 
amfiboliet dat exclusief met een bijlfragment geassocieerd is. Daarop zal 
hieronder uitvoeriger worden ingegaan.

8.7.2 Typologie en functie
Binnen het beschreven materiaal kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen (a) stenen met sporen van gebruik - de werktuigen en werktuig-
fragmenten, (b) (mogelijke) ornamenten, (c) bewerkt steenmateriaal en 
debitage, en (d) niet gebruikte en bewerkte stukken. De laatste groep is met 
955 stukken (90,3%) veruit het grootst. Slechts 61 stukken (5,5%) zijn als 
zekere werktuigen dan wel werktuigfragmenten geïnterpreteerd. Bij nog 
eens 23 (2,1%) werden sporen aangetroffen die mogelijk op gebruik duiden. 
Tenslotte is er één mogelijk ornament in de vorm van een doorboord object 
herkend en vertonen 21 stenen alleen sporen van bewerking of betreffen het 
afslagen.37 
Onder de werktuigen zijn klopstenen het meest talrijk, gevolgd door 
klop/wrijfstenen en maalstenen. Een wrijfsteen- en een bijlfragment 
complementeren het geheel. In totaal zijn er 38 artefacten microscopisch 
op gebruiks- en bewerkingssporen bestudeerd. Het gaat daarbij om 29 
werktuigen en werktuigfragmenten, zeven mogelijke werktuigen, een afslag 
en het doorboorde object. Bij de werktuigen is getracht van de meeste 
typen een evenredig deel te bestuderen, waarbij ook sterk gelet werd op de 
vondstcontext van de stenen. Klopstenen zijn gezien hun vele voorkomen 
naar verhouding weinig bestudeerd, omdat bij voorgaand onderzoek is 
gebleken dat de extra informatieve waarde van het gebruikssporenonder-
zoek voor dit type artefact gering is. Omdat het tegenovergestelde geldt 
voor maalstenen en klop/wrijfstenen zijn zij iets oververtegenwoordigd. 
Uiteindelijk zijn er op 31 van 38 artefacten in totaal 39 gebruikte of bewerkte 
zones geïdentificeerd, bestudeerd en beschreven.

8.7.3 Maalstenen
Er zijn bij tien stenen op macroscopisch niveau sporen herkend die duiden 
op het gebruik als maalsteen. Al deze stenen bezitten een duidelijk door 
gebruik afgesleten vlak. Bij liggers is dit vlak over het algemeen concaaf en 
bij lopers convex. Op basis van dit onderscheid kunnen acht exemplaren 
met zekerheid als ligger en twee als loper bestempeld worden. Opvallend 
is dat de meeste maalstenen van graniet zijn gemaakt. Daarnaast komen 
er ook een fragment dioriet en een fragment glimmer-schist voor. In dit 
groepje ontbreekt zandsteen. Dit materiaal is echter wel als grondstof voor 
maalgereedschap benut, wat gebleken is bij de gebruikssporenanalyse van 
de groep “mogelijke werktuigen”. Daar zit een maalsteenfragment van fijne 
zandsteen tussen. 
De hoge fragmentatiegraad van de meeste stukken bemoeilijkt een goede 
bestudering van de maalsteenvormen. Van de tien stukken, kan slechts bij 
vier – twee lopers en twee liggers – iets gezegd worden over de vorm van het 
werktuig. Bij één ligger (afb. 8.9), gemaakt van een middelkorrelig graniet 
met een sterk verweerde glimmerfractie, is het duidelijk dat het om een 
broodvormig ietwat plat lichtelijk gebogen werktuig gaat, met een omvang 
van 25,2 x 15,9 x 5,5 cm. Dit stuk vertoont een duidelijk regelmatig concaaf 
gebruiksvlak. Vermoedelijk had de zwerfkei deze platte vorm al enigszins. 

37  Sommige werktuigen bezitten ook bewerkingsporen. Deze zijn hierbij niet meegeteld.



natuursteen    403

kwarts

lydiet

kiezel

jaspis

verkiezeld hout

siltsteen

grove zandsteen

fijne zandsteen

bontzandsteen

glimmerzandsteen

kwartsitische zandsteen

kwartsiet

amfiboliet

fylliet

gneiss

glimmerschist

schist

metamorf gesteente ongespecificeerd

graniet

dioriet

porfier

vulkanisch gesteente onb.

onbepaald

totaal

w
er

kt
ui

ge
n

kl
op

st
ee

n
2

-
1

-
-

-
1

-
-

-
2

3
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9

kl
op

st
ee

n 
op

 w
in

dk
an

te
r

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

1
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
6

kl
op

st
ee

nf
ra

gm
en

t
2

-
-

-
-

-
-

2
-

-
1

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

10

kl
op

st
ee

nf
ra

gm
en

t o
p 

w
in

dk
an

te
r

-
-

-
-

-
-

-
3

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4

kl
op

/w
rij

st
ee

n
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
4

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6

kl
op

/w
rij

fs
te

en
fr

ag
m

en
t

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

3
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
9

m
aa

ls
te

en
lo

pe
r

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
1

m
aa

ls
te

en
lo

pe
rf

ra
gm

m
en

t
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

1

m
aa

ls
te

en
lig

ge
r

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
1

m
aa

ls
te

en
fr

ag
m

en
t

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

4
1

-
1

-
7

m
aa

ls
te

en
 o

nb
ep

aa
ld

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
1

w
rij

fs
te

en
fr

ag
m

en
t

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
-

-
-

-
2

sl
ijp

st
ee

n
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1

w
et

st
ee

nf
ra

gm
en

t
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

2

bi
jlf

ra
gm

en
t

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

co
m

bi
na

tie
 w

er
kt

ui
g

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

m
og

el
ijk

 g
eb

ru
ik

t 
-

-
-

-
-

-
1

9
2

-
5

-
-

-
-

-
-

-
6

1
-

-
-

24

be
w

er
kt

 s
te

en

af
sl

ag
1

1
-

-
-

-
-

4
-

-
3

8
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

18

be
w

er
kt

e 
st

ee
n

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

do
or

bo
or

d 
ob

je
ct

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

ge
br

ok
en

 e
n 

on
ge

m
od

ifi
ce

er
d 

st
ee

n

ro
lk

ei
9

1
1

-
-

-
-

4
-

-
5

6
-

-
-

-
-

-
4

-
4

4
-

38

w
in

dk
an

te
r

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

2
3

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
7

ro
lk

ei
fr

ag
m

en
t

10
7

-
1

1
1

1
19

18
8

2
3

16
1

20
9

1
2

6
2

3
-

75
8

5
20

1
81

6

w
in

dk
an

te
rf

ra
gm

en
t

-
-

1
-

-
-

1
5

-
-

6
10

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
23

br
ok

19
-

-
-

-
-

4
21

-
-

21
28

1
-

4
-

1
1

27
3

2
5

1
13

8

to
ta

al
14

1
2

4
1

1
1

26
24

3
4

3
21

5
28

7
3

2
10

3
5

1
12

4
13

11
30

2
11

32

%
12

,5
0,

2
0,

4
0,

1
0,

1
0,

1
2,

3
21

,5
0,

4
0,

3
19

,0
25

,4
0,

3
0,

2
0,

9
0,

3
0,

4
0,

1
11

,0
1,

1
1,

0
2,

7
0,

2
10

0,
0

Ta
be

l 8
.1

0
Co

m
pl

ex
 3

. A
an

ta
l n

at
uu

rs
te

en
 p

er
 a

rt
ef

ac
tt

yp
e 

en
 p

er
 s

te
en

so
or

t.



404 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

Het stuk vertoont nauwelijks sporen van bewerking, met uitzondering van 
enkele kleine afslagnegatieven, die vanuit het gebruiksvlak langs de zijkanten 
lopen. 
Daarnaast is er ook een zeer dikke, enigszins eivormige ligger, eveneens een 
granieten zwerfkei, verzameld, met een regelmatig ovaal plat gebruiksvlak, 
dat naar de randen lichtelijk convex afbuigt (afb. 8.10). De omvang van 
het werktuig bedraagt 24,0 x 15,5 x 13,0 cm. Het object vertoont sporen 
van verbranding en heeft een zeer onregelmatig, natuurlijk oppervlak. De 
microscopische analyse heeft uitgewezen dat deze maalsteen aan de onder- 
en zijkanten beklopt en bekapt werd, net voordat de steen werd afgedankt. 
Hierdoor is de oorspronkelijke vorm van de maalsteen sterk veranderd. 
Mogelijk heeft men beoogd een loper te maken. Na deze bewerkingshandelin-
gen is de steen evenwel niet lang of zelfs helemaal niet in gebruik geweest. De 
onder- en zijkanten vertonen geen sporen van slijtage, wat bij veel gebruikte 
maalstenen wel het geval is.
Onder de lopers bevindt zich een mooi compleet, enigszins bolvormig 
exemplaar (afb. 8.11a ), eveneens gemaakt van graniet, met een omvang van 
6,4 x 6,1 x 4,0 cm. Het bezit een convex gebruiksvlak, dat sterk gebutst, maar 
ook afgevlakt is. Het andere loperexemplaar (v.5210.1) betreft een fragment 
van een langwerpige variant, eveneens gemaakt van graniet. 
Tenslotte zijn twee grote stukken roze graniet (v.6974 en v.6985) het 
vermelden waard. Hoewel ze geen duidelijke gebruiksvlakken vertonen, gaat 
het waarschijnlijk gezien hun grote omvang toch om fragmenten van maal-
steenliggers. Bij de één gaat het waarschijnlijk om een platte ligger, de ander 
is een door verbranding gefragmenteerd hoekfragment van een grote kei met 
een concaaf, mogelijk door gebruik afgesleten, artefact. 

In totaal zijn zeven maalstenen bestudeerd op gebruiks- en bewerkingsspo-
ren.38 Bij vijf kon worden vastgesteld dat granen zijn vermalen (tabel 8.11 en 
8.12). Deze stenen vertonen sporen die overeenkomen met experimenteel 
verkregen sporen van graanbewerking. Eén fragment (v.7826) vertoont 
dermate verweerde sporen, dat het contactmateriaal niet meer kan worden 
vastgesteld. Het zevende fragment (v.4976.41) vertoont sporen, maar het 
bleek ook hier niet mogelijk om het contactmateriaal nader te bepalen. Tevens 
was ook de uitgevoerde beweging moeilijk te achterhalen; het kan gaan om 
vermalen, vergruizen, slijpen of polijsten. 
Bij het enige complete liggerfragment (v.4879) is de karakteristieke glans 
herkend die zich vaak aan de onderkant van een maalsteen bevindt.39 In de 
paragraaf over de maalstenen van vindplaats 1 is reeds gesuggereerd dat het 
hierbij gaat om een glans die is ontstaan door een combinatie van contact met 
graan en meel dat aan de onderkant van de maalsteen is terechtgekomen en 
contact met de ondergrond waarop de maalsteen is neergelegd; vermoedelijk 
een lap leer of linnen. 
De twee omvangrijke liggers – v.4879 en v.5091.1 – zijn bestudeerd 
op de aanwezigheid van fytolieten. Deze analyse bevestigt net als bij de 
Trechterbekerexemplaren het gebruik voor het verwerken van kiezelhoudende 
planten, waaronder graan. Met name v.4879 bleek rijk te zijn aan fytolieten 
(zie tabel 8.6). Van alle geanalyseerde werktuigen bevatte deze de meeste en 
de grootste variatie aan fytolieten. In grote lijnen komt de samenstelling van 
beide werktuigen overeen met die van de Trechterbekerexemplaren.40 
38  Hieronder bevinden zich geen liggers. Het graniet van beide exemplaren was hetzij dermate 

verweerd hetzij zo sterk gebutst dat gebruikssporenonderzoek weinig kans van slagen had.
39  Verbaas & Van Gijn 2007; Van Gijn & Verbaas 2008.
40  Zie voor bespreking fytolieten de paragraaf over maalstenen van complex 1.
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Afbeelding 8.9 
Complex 3: maalsteenligger van graniet. 
Schaal 1:2.
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slijpsteen - - 1 - - - - - 1

wetsteen - 1 - - - - 1 - - 2

klopsteen meerzijdig - - - - - - 1 1 - 2

klopsteen rondom - - - - - 1 - - - 1

klopsteenfragment - - - - - 2 - - - 2

klop/wrijfsteen 1 - 1 1 - 4 7 3 - 17

mogelijk werktuig 2 1 - - - - - 1 1 5

totaal 8 3 2 1 0 7 9 7 1 38

Tabel 8.11 
Complex 3. Herkende contactmaterialen op 
verschillende werktuigtypen. 
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Afbeelding 8.10 
Complex 3: maalsteenligger van graniet. 
Schaal 1:2.
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Tabel 8.12
Complex 3. Gebruiksrichting per 
werktuigtype.
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Afbeelding 8.11
 Complex 3: 
(a) maalsteenloper van graniet; 
(b en c) klop/wrijfstenen van 
kwartsiet. 
Schaal 1:2.
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Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat gebruikssporenonderzoek 
heeft uitgewezen dat de macroscopische classificatie niet altijd juist 
is gebleken en dat daardoor juist maalstenen ondervertegenwoordigd 
zijn. Naast de groep van tien typologisch als maalsteen geclassificeerde 
werktuigen, zijn er ten minste nog vijf andere artefacten waarop sporen van 
het bewerken van plantaardig materiaal zijn aangetroffen. Deze artefacten 
bevinden zich in de groep van slijp- en wetstenen, klop/wrijfstenen en 
de groep van mogelijk werktuigen. Dit aantal vertegenwoordigt 18% van 
de overige op gebruikssporen bekeken en geïnterpreteerde artefacten. 
Het behoeft geen verdere uitleg dat het aantal van vijf veel hoger zou zijn 
geweest als alle werktuigen op gebruikssporen zouden zijn onderzocht. 

8.7.4 Een slijp- en een wetsteen
Twee stenen vertonen sporen van afslijting met macroscopisch zichtbare 
glans, hetgeen suggereert dat ze zijn gebruikt als slijpgereedschap. Eén is 
als slijpsteen (passief) en de andere als wetsteen (actief) geïnterpreteerd. 
Bij de slijpsteen (v.5258.1) gaat het om een fragment van een platte kei van 
kwartsitische zandsteen. Bij de wetsteen gaat het om een fragment van een 
fijne zandsteen (v.1960.6) Beide zijn geanalyseerd op gebruiks- en bewer-
kingssporen en bij beide is vastgesteld dat het niet om slijpgereedschap 
gaat. Het gebruiksvlak van de slijpsteen vertoont alleen op de hogere delen 
een lichte glans van gebruik. De diepere delen zijn ongemodificeerd. De 
glans duidt op het vermalen van een middelhard niet nader te specificeren 
plantaardig materiaal, waarbij duidelijk in één bepaalde richting is gewerkt. 
Bij het wetsteenfragment is het vlak met sporen ten onrechte aangezien 
voor een gebruiksvlak. De glans die dit vlak vertoont betreft de typische 
glans die aan de onderzijde van een maalsteen ontstaat door het 
herhaaldelijk schuren tegen de ondergrond. Het fragment is dan ook geen 
deel van een actief slijpgereedschap, maar een deel van de onderzijde van 
een maalsteenligger. Macroscopisch kunnen beide gebruikstypen in een 
glanzend, zeer glad aanvoelend oppervlak resulteren.

8.7.5 Klopstenen
Klopstenen vormen het meest voorkomende type werktuig binnen het 
assemblage. In totaal zijn er 15 complete exemplaren en 13 incomplete, dan 
wel fragmenten herkend. In alle gevallen dienden onbewerkte keien als uit-
gangsmateriaal, waarbij kwartsiet de meest vertegenwoordigde steensoort 
is (N=13), gevolgd door zandsteen (N=7), kwarts (N=4), kwartsitische 
zandsteen (N=3) en lydiet (N=1). Verder valt op dat bij 10 klopstenen een 
windkanter is benut. 
Zowel in vorm als in locatie van de gebruikssporen vertonen de klopstenen 
een grote variatie. Ronde, langwerpige, ovale en onregelmatig gevormde 
keien bevinden zich onder de werktuigen, waarbij exemplaren met 
slechts één gebruiksuiteinde en die met meer dan twee zones het meest 
voorkomen. Bipolaire klopstenen en klopstenen die rondom zijn gebruikt 
zijn zeer infrequent.
Vijf klopstenen zijn verder op gebruikssporen onderzocht (zie tabel 8.11 
en 8.12). Binnen dit sample bevinden zich één rondom gebruikte en twee 
meerzijdige gebruikte exemplaren, alsmede twee onbepaalde fragmenten.
De rondom gebruikte klopsteen is voor de bewerking van een anorganisch 
hard materiaal benut, waarschijnlijk vuursteen. De twee fragmenten zijn 
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eveneens voor de bewerking van onbepaalde harde materialen benut. Eén 
meerzijdig gebruikt exemplaar is voor het bekloppen van een middelhard 
materiaal benut. Van het andere, meerzijdig gebruikte, type zijn de sporen 
twijfelachtig.

8.7.6 Wrijfstenen
Slechts twee fragmenten zijn als wrijfsteen geïnterpreteerd. Het betreffen 
stukken zeer licht gekleurde graniet met een convex, door gebruik 
afgesleten glad vlak. Hoewel beide stukken niet aan elkaar passen, kan toch 
vastgesteld worden, dat het op basis van hun identieke gesteentesamenstel-
ling en gelijkende morfologie van het gebruiksvlak om fragmenten van 
hetzelfde werktuig gaat. Het feit dat beide afkomstig zijn uit dezelfde kuil 
(S30.134), ondersteunt deze zienswijze eens te meer. Gezien het convexe 
gebruiksvlak is het waarschijnlijk een actief werktuig geweest en is daarom 
algemeen als wrijfsteen geïnterpreteerd. Het kan niet uitgesloten worden 
dat het om een fragment van een maalsteenloper gaat. Het gesteente was 
te verweerd om er gebruikssporenonderzoek op uit te voeren en deze 
mogelijkheid te verifiëren. 

8.7.7 Klop/wrijfstenen
Klop/wrijfstenen vormen een grote groep aan werktuigen binnen het 
assemblage. Dit werktuigtype met een zeer karakteristiek gebruikt vlak, 
waarop zich een soort afgevlakte klopsporen bevinden, is bij 15 artefacten 
herkend. Bij vijf gaat het om complete exemplaren, de overige tien zijn 
fragmenten. Keien, sterk variërend in vorm, vormen het uitgangsmateriaal. 
Bolvormige exemplaren zijn frequent, waarbij vooral een kwartsitische kei 
opmerkelijk is. Van nature zit er binnen deze kei een kleinere bolvormige 
kei ingeklemd. Daarnaast komen meer ovale vormen ook voor, zowel 
een dikke als platte variant. Tenslotte zijn ook onregelmatige gevormde 
keien benut. Wat betreft gesteentesoorten voert kwartsitische zandsteen 
de boventoon met zeven exemplaren, gevolgd door kwartsiet (N=6) en 
zandsteen (N=2).
Twaalf exemplaren, zeven complete en vijf fragmenten, zijn microscopisch 
bestudeerd. Op deze stenen zijn 17 verschillend gebruikte zones herkend 
(zie tabel 8.11 en 8.12). Bij alle exemplaren kon worden vastgesteld dat de 
aanwezige sporen daadwerkelijk gebruikssporen zijn. Tussen de stenen 
blijkt echter wel variatie in gebruik aanwezig te zijn. 
Bij de meeste stenen is het bewerken van een middelhard materiaal herkend 
(N=7) (bijvoorbeeld zachte steen of hard hout), daarnaast komt het bewerken 
van hard materiaal ook meermalen voor (N=3). Een klop/wrijf beweging 
is de meest voorkomende gebruiksbeweging (N=9). Ook zijn een actieve 
klop- (N=4) en wrijfbeweging (N=1) herkend. Bij een van de op middelhard 
materiaal gebruikte stenen (afb. 8.11b; v.7055) zijn ook nog sporen van het 
in de hand houden aanwezig. 
Bij twee stenen kan worden vastgesteld dat er plantaardig materiaal mee 
verwerkt is. Bij één (afb. 8.11c; v.4776) bleek het om vermalen van graan te 
gaan en kunnen we concluderen dat het dus een maalsteenloper betreft. Bij 
de ander (v.5398) kon niet meer gezegd worden dan dat het om het klop/
wrijven van een middelhard plantaardig materiaal gaat. Tenslotte zijn er 
twee stenen waarop alleen klopsporen duidelijk te herkennen zijn. Bij één 
(v.4977) is vastgesteld dat het om het kloppen van een hard materiaal gaat, 
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bij de ander (v.5184.1) is het contactmateriaal onduidelijk. Beide stenen 
vertonen ook andere sporen, die helaas niet met zekerheid te determineren 
bleken te zijn. Mogelijk dat de eerste ook nog voor het soepel of glad maken 
van huid is gebruikt. 
Deze variatie in gebruik vertaalt zich niet in een duidelijk patroon wat 
betreft materiaalkeuze en vorm. Kwartsiet en kwartsitische zandsteen zijn 
zowel voor het verwerken van plantaardig materiaal als voor het verwerken 
van middelharde materiaal benut. Qua vorm vinden we bij beide gebruiken 
ook een zekere variatie. Dit maakt deze groep werktuig een macroscopisch 
moeilijk te classificeren groep, waarbij het toepassen van microscopisch 
onderzoek wordt geadviseerd om tot een goede duiding van de functie te 
komen.

8.7.8 Een bijlfragment
In een van de siloachtige kuilen is een distaal deel van een bijl aangetroffen 
(v.4703, uit spoor S24.94). Het gaat om een exemplaar van een amfiboliet 
met een fijnkorrelige kristalstructuur. Het resterende oorspronkelijke 
oppervlak is niet volledig geslepen, enkele lagere delen vertonen nog 
sporen van het boucharderen en beide platte vlakdelen vertonen sporen 
van het gebruik als klopsteen. Het is moeilijk te achterhalen om wat voor 
type bijl het precies gaat. Langs de zijkanten is een aanzet tot een plat 
vlak aanwezig en de breedte van de bijl neemt vanuit het distale gedeelte 
naar het midden toe. Deze kenmerken suggereren dat het om een Fels-

Rechteckbeil, variant b gaat.41 Zoals reeds eerder opgemerkt komt dit type 
vanaf de Michelsbergcultuur voor en is het in Nederland met name met de 
Trechterbekerperiode geassocieerd. Een later gebruik in het laat-neolithicum 
is minder waarschijnlijk maar komt wel voor. In Gelderland is dit type bijl 
een gangbaar type, waarbij amfiboliet niet de meest gebruikte steensoort is, 
maar toch zeker regelmatig voorkomt.42

8.7.9 Mogelijke werktuigen
Binnen de categorie van mogelijke werktuigen bevinden zich 24 stenen 
met een afgevlakte zone, die mogelijk het gevolg is van gebruik. Het betreft 
voornamelijk fragmenten (N=23), omdat het hiervan het meest lastig is vast 
te stellen of zij zijn gebruikt. Fragmentatie bemoeilijkt immers een goed 
zicht op de vorm van het artefact en gebruiksvlak, en de aard en mate van 
afslijting van dit vlak. Bij het enige complete exemplaar dat als mogelijk 
werktuig is geclassificeerd, gaat het om een platte kei.
Om een idee te krijgen in hoeverre de artefacten binnen deze categorie 
daadwerkelijk zijn gebruikt, is er op een zevental microscopische gebruiks-
sporenanalyse uitgevoerd. Bij vier bleken de afgevlakte gedeeltes geen 
sporen van gebruik te vertonen en heeft deze afvlakking waarschijnlijk een 
natuurlijke oorzaak. Het is echter niet met zekerheid vast te stellen dat 
deze artefacten niet zijn gebruikt. Gebruikssporen op stenen werktuigen 
ontwikkelen zich slechts langzaam. Hierdoor zal een kortstondig gebruik 
niet herkend worden. Daarnaast is het mogelijk dat de bovenste laag van het 
gebruiksvlak is verweerd, waardoor de microscopische sporen van gebruik 
niet meer aanwezig zijn. Onder de drie gebruikte exemplaren, bevindt zich 
één maalsteenfragment (v.4841) van een fijne zandsteen. Op dit stuk zijn 

41  Schut 1991, 19-24.
42  Schut 1991, 24-25.
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zowel duidelijke sporen van het vermalen van granen aangetroffen, als de 
karakteristieke “onderzijde maalsteen” sporen. Op een ander fragment 
(v.6104) zijn sporen van het bewerken van een middelhard plantaardig 
materiaal herkend. Het derde stuk bezit ontegenzeggelijke gebruikssporen, 
maar de verwering van de graniet maakt het onmogelijk deze sporen te 
interpreteren. 

8.7.10 Een doorboord object
Een opmerkelijk artefact wordt gevormd door een doorboord plat keitje (afb. 
8.12) van een fijne glimmerzandsteen met een omvang van 3,3 x 3,0 x 0,7 
cm . Het object is in de afdekkende bodemlaag in put 58 aangetroffen op 
de locatie waar zich huisplattegrond 37 bevindt (zie afb. 4.33f). Buiten de 
doorboring bezit het artefact geen bewerkingssporen. Men heeft het platte 
keitje dus specifiek op zijn vorm uitgezocht. In bovenaanzicht heeft het een 
ovale vorm, waarbij een van korte kanten ietwat is afgeplat. 
De zandlopervormige doorboring bevindt zich in het midden van de steen 
en is vanuit beide kanten aangebracht. Aan het oppervlak is de opening 
vrij groot te noemen, met respectievelijk een diameter van 1,24 cm aan één 
kant en 1,05 cm aan de andere kant. Deze grote opening is slechts zeer 
oppervlakkig aanwezig en zij versmalt snel tot een gat van slechts 0,31 cm 
in het midden. Het is een hele nette en vrij glad afgewerkte doorboring. 
Slijtage in het boorgat kan op basis van microscopisch onderzoek niet 
worden vastgesteld. 
Waartoe dit doorboorde object precies gediend heeft is moeilijk te zeggen. 
Gezien de omvang en de platte vorm lijkt het gebruik als kraal niet voor de 
hand te liggen, hoewel hij wel als een soort hanger gediend kan hebben. Het 
is waarschijnlijker dat het meer om een gebruiksvoorwerp gaat, mogelijk 
een klein soort gewicht. 

8.7.11 Bewerkt steen en debitage
Dat de bewerking van natuursteen een geringe rol speelde binnen de 
midden- en late-bronstijdnederzetting komt duidelijk naar voren in het 
geringe aantal afslagen en bewerkte stenen. Bij de hierboven besproken 
werktuigtypen kon sporadisch worden vastgesteld dat de werktuigen 
voorafgaande aan hun gebruik bewerkt waren, door middel van bekappen, 
boucharderen of slijpen. Het overgrote deel van de werktuigen is echter 
zonder een verdere bewerking benut. Keien werden specifiek op hun 
geschikte vorm uitgezocht en meteen gebruikt. Dit geldt voor bijna alle in 
de hand gehouden werktuigen zoals klop- en klop/wrijfstenen. 
Het aangetroffen bijlfragment en sommige van de maalstenen vormen 
hierop een uitzondering. Ondanks dat bij deze werktuigen het latere 

Afbeelding 8.12 
Vindplaats 12. Doorboord object van glimmer 
zandsteen. Schaal 1:1.
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slijpproces – in het geval van bijlen – of het latere gebruik – in het geval 
van de maalstenen – productiesporen meestal onzichtbaar maken, zijn deze 
toch aangetroffen op enige artefacten. Bij het aangetroffen bijlfragment 
kon vastgesteld worden dat het stuk gebouchardeerd is voorafgaande 
aan het slijpen. Of daar ook een bekapstadium aan vooraf ging, is gezien 
het taaie en daardoor moeilijk te bekappen karakter van amfiboliet niet 
waarschijnlijk.
Enkele van de maalstenenliggers zijn gedeeltelijk bekapt. Het is echter de 
vraag in hoeverre deze kapsporen het resultaat zijn van het oorspronkelijke 
vormgevingsproces. Zij lijken eerder verband te houden met latere stadia 
van herbewerking. De bouchardeersporen die op sommige maalvlakken 
nog zichtbaar waren hebben waarschijnlijk ook te maken met het opnieuw 
opkloppen van dit vlak om het weer de geschikte ruwheid voor het vermalen 
te geven. Op basis van deze gegevens is het in ieder geval duidelijk dat een 
bekapstadium bij de vervaardiging van maalstenen geen grote rol speelde. 
Wellicht zal het gebruiksvlak op deze manier enigszins in een werkbare 
vorm gemodelleerd zijn. Helaas vinden we daar, zoals reeds gezegd, geen 
sporen meer van terug. De overige delen bleven vaak ongemodificeerd. 
Dit suggereert dat de zwerfstenen ook specifiek op hun geschikte vorm 
werden uitgekozen, zodat het bewerkingsstadium zo beperkt mogelijk werd 
gehouden. 
Buiten deze werktuigen is er slechts een miniem aantal stenen dat 
uitsluitend sporen van bewerking vertoont. Eén stuk fijne zandsteen en vier 
brokken kwartsiet zijn licht bekapt. Het is niet duidelijk wat precies het doel 
van deze bewerking is geweest. Daarnaast zijn er 16 afslagen aangetroffen. 
Een groot deel hiervan moet niet als onderdeel van een intentioneel bewer-
kingsproces beschouwd worden, aangezien zij waarschijnlijk per ongeluk 
van werktuigen zijn afgesprongen gedurende het gebruik. Dit geldt zeker 
voor vijf exemplaren, die klopsporen op hun dorsale zijde bezitten. Bij 
vier gaat het om afslagen die vermoedelijk van klop of klop/wrijfstenen 
afkomstig zijn en bij één om een afslag van een maalsteenloper. Hun 
tegenhangers, afslagnegatieven op klop-, klop/wrijfstenen en maalstenen, 
komen ook voor. Waarschijnlijk geldt dit ook voor de meeste andere, daar ze 
van steensoorten zijn, die veelvuldig als klop/wrijfsteen zijn gebruikt, zoals 
kwartsiet en kwartsitische zandsteen. 

8.7.12 Materiaal zonder gebruiks- of bewerkingsporen
De categorie met stenen zonder gebruiks- of bewerkingssporen maakt 
verreweg het grootste deel uit van het natuursteenassemblage van de brons-
tijdnederzetting. Incomplete keien en keifragmenten voeren de boventoon, 
gevolgd door brokken. Complete keien zijn gezien de selectiecriteria in het 
veld en tijdens de bestudering vanzelfsprekend sterk in de minderheid. 
Opvallend is dat het aandeel windkanters een stuk kleiner is dan onder de 
werktuigen. Dit suggereert dat windkanters bewust zijn uitgekozen om als 
werktuig te dienen.
Een deel van de fragmentatie van deze stenen kan worden toegeschreven 
aan verhitting. Voor een groot deel gaat dit echter niet op en dit materiaal 
is met opzet gefragmenteerd. Wat de achterliggende gedachte daarbij 
is geweest, is slechts gedeeltelijk duidelijk. Mogelijk dat een groot deel 
van de fragmentatie van het kwarts te associëren is met het gebruik van 
dit gesteente als mageringsmateriaal voor het aardewerk. In mindere 
mate heeft dit ook betrekking op het graniet, dat zo nu en dan ook in 
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het aardewerk voorkomt.43 Waarschijnlijk gaat het echter bij het grootste 
gedeelte van dit laatste materiaal om onderdelen van maalstenen. Veel 
van het gebruikte graniet is namelijk sterk onderhevig aan verwering en 
verbrokkelt makkelijk.

8.7.13 Discussie
Het assemblage dat kan worden toegeschreven aan de bronstijdnederzet-
ting komt in veel aspecten overeen met reeds bestudeerde collecties uit die 
tijd.44 Ten eerste geldt dat voor de gekozen steensoorten. Over het algemeen 
zijn kwartsiet, kwartsitische zandsteen en gangkwarts veelvoorkomende 
materialen voor het gebruik van klopstenen en klop/wrijfstenen. Kwartsiet 
voert de boventoon bij de klopstenen. Gezien de hardheid en compactheid 
van dit materiaal is dat niet verwonderlijk. Bij klop/wrijfstenen is het 
meest gebruikte materiaal kwartsitische zandsteen. Ook dit is door de 
verkitting van de zandkorrels een vrij hard materiaal en heeft ten opzichte 
van kwartsiet het voordeel dat het ook nog enigszins schurend kan werken 
doordat de oorspronkelijke zandkorrels deels nog aanwezig zijn. 
Graniet en aanverwante kristallijne gesteentes zoals dioriet vindt men veel 
terug onder het maalsteengereedschap. Uit het ontbreken van tefriet, een 
veel gebruikte vulkanische steensoort voor het vervaardigen van maalstenen 
(afkomstig uit de Eifel (D)), kan worden opgemaakt dat het assemblage in 
hoofdzaak in de midden-bronstijd te dateren is. Tefriet doet namelijk pas 
vanaf de late bronstijd zijn intrede in Nederland.45 Deze bevinding strookt 
goed met het onderzoek naar de sporen en structuren, dat het zwaartepunt 
van de bewoning in de midden-bronstijd plaatst. 

Het gebruikssporenonderzoek heeft slechts een beperkte variatie aan 
functies van de natuurstenen artefacten opgeleverd. Het vermalen van 
graan, zowel door actief als passief gebruikte werktuigen, voert daarbij de 
boventoon. Daarnaast is het kloppen van verschillende, maar niet nader te 
duiden, materialen ook aangetoond. Het slijpen van allerlei materialen zoals 
bot, gewei, steen en brons is evenwel niet aangetoond, hetgeen opmerkelijk 
is, aangezien het aannemelijk is dat in ieder geval sommige van deze 
materialen toch onderdeel uitmaakten van het werktuigenarsenaal van de 
bronstijdbewoners. Ook het ontbreken van aambeelden is opmerkelijk. 
Dergelijke werktuigen moeten gebruikt zijn, gezien het veelvuldig hanteren 
van de bipolaire techniek bij het vuursteen slaan.46 
Waarschijnlijk gaat het bij dit soort artefacten, net als bij maalstenen, om 
waardevolle werktuigen, die, indien nog bruikbaar, zoveel mogelijk zijn 
meegenomen naar nieuwe woonlocaties. Ze zullen dan ook zeldzaam zijn 
geweest. Gezien het niet al te grote sample dat onderzocht is van deze brons-
tijdnederzetting zullen dit soort artefacten snel ontbreken. 
Mogelijk dat dit ontbreken indirect ook te maken heeft met de locatie waar 
ze zijn achtergelaten. De paar grote maalstenen zijn bijvoorbeeld niet in een 
van de grondsporen aangetroffen, maar tijdens het machinaal verdiepen 
van de afdekkende bodemlagen ter hoogte van een van de huisplattegron-
den. Dit suggereert dat dergelijk grote artefacten, waartoe ook slijpstenen 

43  Zie hoofdstuk 6 Aardewerk.
44  Knippenberg 2005a, 2008; Van Gijn et al. 2002; Van Gijssel et al. 2002.
45  Van Heeringen 1985; zie ook Knippenberg 2008a voor een vroeg voorbeeld uit Bennekom-

Streekziekenhuis.
46  Zie hoofdstuk 7 Vuursteen.
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en aambeelden behoren, waarschijnlijk gewoon op de locatie van gebruik 
werden achtergelaten, wanneer men een huis of nederzetting verliet. Het 
ligt dan voor de hand dat dergelijk grote stenen in latere tijden, wanneer de 
nederzetting al lang verlaten was, door nieuwe bewoners of bezoekers van 
het gebied zijn meegenomen. De meeste van dit soort werktuigen lagen 
immers aan het oppervlak. Het is in ieder geval duidelijk dat het slijpen 
van allerhande materialen en het slaan van vuursteen minder veelvuldig 
gebezigde activiteiten waren dan het vermalen van graan, hetgeen natuurlijk 
geen opzienbarende ontdekking is.

Wat betreft het doorboorde artefact kan ook gesteld worden dat het om 
een zeldzaam object gaat in de bronstijd. Vergelijkbare objecten van steen 
zijn elders nauwelijks aangetroffen. Twee stenen hangers zijn bekend 
van Eigenblok en De Bogen en een mogelijk exemplaar van Tiel-Medel.47 
Geen van de deze objecten vertoont sterke overeenkomsten met het 
Hattemerbroekse object. Bij alle drie gaat het om bewerkte, deels geslepen 
stukken en is de doorboring duidelijk aan één uiteinde aangebracht, zoals 
het bij een hanger gebruikelijk is. Het exemplaar van Eigenblok is een echte 
hanger, driehoekig van vorm met een doorboring in de scherpe hoek.48 

De vondst van een bijlfragment van amfiboliet is opmerkelijk. Meestal 
wordt het gebruik van stenen bijlen met het neolithicum geassocieerd. 
Het fragment is echter in een kuil binnen de nederzetting aangetroffen. 
Hoewel er geen ander dateerbaar vondstmateriaal uit de kuil afkomstig is, 
gaat het bij het spoor om een binnen de nederzetting gangbaar kuiltype, 
waarvan meerdere malen duidelijk aangetoond kan worden dat dit type 
kuil in bronstijd gedateerd kan worden. In dit licht bezien zijn er drie 
mogelijke verklaringen aan te dragen voor zijn aanwezigheid binnen deze 
kuil. De eerste is de meest makkelijke verklaring, namelijk dat het om 
een ouder (Trechterbeker- of laatneolithisch) werktuigfragment gaat, dat 
als opspit in de kuil is terecht gekomen. De kuil, waarin het fragment  
is aangetroffen ligt in een zone waar ook een zeer dunne strooiing aan 
laatneolithisch materiaal ligt. In dit geval zou het bijlfragment niet met de 
bronstijdbewoning geassocieerd zijn. Een tweede verklaring is dat het een 
neolithische bijl betreft, die later door bronstijdmensen op een neolithische 
vindplaats is verzameld en is hergebruikt als bijl of klopsteen. Als laatste 
kan geopperd worden dat het gaat om een werktuig dat via overerving dan 
wel uitwisseling zeer lang binnen een bepaalde groep of verschillende 
groepen heeft gecirculeerd en zo tot in de bronstijd in gebruik is gebleven. 
De eerste verklaring ligt het meest voor de hand. In het voordeel van een 
van de twee andere verklaringen spreekt misschien het feit, dat er nergens 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het gebruik van metalen bijlen binnen 
deze nederzetting. De metalen voorwerpen zelf ontbreken, maar ook de 
werktuigen waarmee ze bijvoorbeeld geslepen werden. Helaas zijn zowel 
metalen bijlen alsmede het verwante gereedschap een zeldzaamheid binnen 
archeologisch onderzochte bronstijdnederzettingen.49 Gezien deze feiten 
blijft het gissen naar de daadwerkelijke verklaring voor het voorkomen van 
een waarschijnlijk neolithisch bijlfragment in een bronstijdspoor. 

47  Gijssel et al. 2002; Jongste & Smits 1997; Knippenberg 2005a.
48  Gijssel et al. 2002, 290, afb. 5.3c. 
49  Fontijn et al. 2005; Knippenberg 2005a. 
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8.8 Latere perioden en niet gedateerde complexen en concentraties
Over het algemeen is slechts een gering aantal stenen in de overige 
vindplaatsen, complexen dan wel concentraties aangetroffen. Bij de 
meeste gaat het om minder dan 25 stenen, die vrijwel uitsluitend bestaan 
uit keifragmenten en ondefinieerbare brokken (tabel 8.13). Alleen de laat 
middeleeuwse kuil (S19.1; vindplaats 6) heeft werktuigen opgeleverd. 
Tevens is binnen vindplaats 3 een wetsteen aangetroffen die typologisch 
gezien ook in de middeleeuwen te dateren is. 
De laatmiddeleeuwse kuil heeft een wetsteenfragment, een klopsteenfrag-
ment en een mogelijk gebruikte gebroken kei opgeleverd. De wetsteen 
(v.4494) is gemaakt van groengrijze schist en is vermoedelijk van een 
staafvormig type. Dergelijke wetstenen doen hun intrede in Nederland 
met de komst van de Romeinen en ook gedurende de middeleeuwen 
blijven ze een veelvoorkomend wetsteentype. In vergelijking met veel 
staafvormige wetstenen uit de middeleeuwen is deze vrij breed te noemen.50 
Microscopisch onderzoek naar gebruikssporen heeft geen resultaten 
opgeleverd, er zaten geen sporen meer op. Dit wil niet zeggen dat de steen 
niet gebruikt is, eventuele sporen kunnen door post-depositionele processen 
verdwenen zijn. Macroscopisch bestaat er geen twijfel over dat het artefact 
is gebruikt, gezien het feit dat het zeer gladde door herhaaldelijk gebruik 
afgesleten vlak niet overal aanwezig is (hetgeen je zou verwachten bij een 
natuurlijke afslijting) en zich alleen op de platte zijdes bevindt. 
Voor de klopsteen heeft men een windkanter van kwartsitische zandsteen 
benut. Het derde stuk steen is een gebroken kei van een fijne zandsteen 
met een deel dat mogelijk is afgesleten door gebruik. Gezien de nadruk 
binnen dit onderzoek op de resten uit de prehistorie, is dit stuk verder niet 
met behulp van gebruikssporenanalyse onderzocht. 

50  Resi 1990.
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Late middeleeuwen: kuil (vindplaats 6) 3

wetsteen fragment - - - - - - 1 - - 1

klopsteenfragment - - - 1 - - - - - 1

kei fragment - - 1 - - - - - - 1

Vindplaats 4 12

rolkei - - - 1 - - - - - 1

windkanter - - - - 1 - - - - 1

kei fragment 1 1 1 - 5 - - 1 1 10

Vindplaats 13 3

rolkei 1 - 1 - - - - - - 2

brok - - - - - 1 - - - 1

Vindplaats 14 15

rolkei - - 2 1 - - - - - 3

windkanter 1 - - - - - - - - 1

kei fragment 1 - 5 - 5 - - - - 11

Paleo/mesolithicum, kuil (complex 24) 2

wrijfsteen/aambeeld fragment - - - 1 - - - - - 1

kei fragment 1 - - - - - - - - 1

totaal 5 1 10 4 11 1 1 1 1 35 35

Tabel 8.13
Overige vindplaatsen en complexen. Aantal 
natuursteen per artefacttype per steensoort.
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De geïsoleerd aangetroffen wetsteen (v.6609.1) in vindplaats 3 lag in put 
47 (vak 3044) iets ten noorden van enkele midden-bronstijd huisplattegron-
den. Het betreft in dit geval een duidelijker voorbeeld van staafvormige 
wetsteen. Het is gemaakt van grijsgroene schist en heeft een rechthoekige 
doorsnede. Gezien dit materiaal en zijn wat onregelmatige vorm gaat het 
hier waarschijnlijk om een middeleeuws exemplaar.51 Bij het gebruiksspo-
renonderzoek zijn er geen sporen aangetroffen. Net als bij het hierboven 
besproken wetsteenfragment, zijn de oorspronkelijke sporen waarschijnlijk 
verdwenen. Ook dit exemplaar vertoont macroscopisch duidelijk kenmerken 
van gebruik. 

8.9 Materiaal buiten de complexen
Uiteindelijk zijn 223 stenen niet aan een van de vindplaatsen, complexen, 
dan wel vondstconcentraties toegeschreven. Verreweg het meeste materiaal 
(N=206) bestaat uit ongebruikte keien, keifragmenten en brokken (tabel 
8.14). Gezien de off-site context, zal dit weinig informatieve materiaal niet 
verder beschreven worden. Negen werktuigen zijn wel het vermelden waard. 
De bijl uit put 6 (v.1788) is reeds besproken in de paragraaf over het mid-
den-neolithicum. Verder zijn een vijftal klopstenen en klopsteenfragmenten, 
een klop/wrijfsteen, een klop/wrijfsteenfragment en maalsteenfragment 
de overige werktuigen. Een bewerkte steen en drie stenen met een glad, 
mogelijk door gebruik afgesleten, vlak complementeren het geheel. 
Gezien het off-site karakter zijn deze over het algemeen gangbare werktuigen 
niet op gebruikssporen onderzocht. Een van de klop/wrijfstenen (v.4246), 
een door verhitting gecraqueleerd exemplaar, vertoont morfologisch sterke 
overeenkomsten met vergelijkbare artefacten uit Trechterbekercomplex 
1. Zijn nabije ligging tot vindplaats 12 ondersteunt anderzijds deze 
Trechterbekerassociatie. Het werktuig heeft een langwerpige vorm en bezit 
de typische klop/wrijfsporen aan beide uiteindes. Bij enkele vergelijkbare 
Trechterbekerexemplaren is vastgesteld dat ze maalsteenloper zijn gebruikt. 
Ook bij dit exemplaar zou het dus om een loper kunnen gaan. 
De drie complete exemplaren onder de klopstenen zijn van het bipolaire 
(N=2) en van het éénzijdige type. De laatst genoemde is van graniet 
gemaakt, is relatief groot van omvang, 13,2 x 12,7 x 8,2 en weegt meer dan 
1,4 kg. Dit is zeer ongebruikelijk onder de prehistorische klopstenen en 
mogelijk gaat het gelet op de nabije ligging van de laat middeleeuwse kuil 
in put 19 eveneens om een middeleeuws exemplaar. Bij het maalsteenfrag-
ment gaat het slechts om een klein, door verbranding gebroken stuk graniet. 

Het percentage werktuigen onder deze groep off-site artefacten 
ligt met 4% lager, dan de twee nederzettingen en de twee kleine 
Trechterbekercomplexen, die vermoedelijk de periferie van 
Techterbekernederzetting vormde. Hieruit valt af te leiden dat vindplaatsen, 
zoals te verwachten is, dé locatie vormden waar natuursteen werd gebruikt 
en afgedankt. Voorts dient nog te worden opgemerkt dat het meeste 
materiaal in de buurt van een van de bovengenoemde vindplaatsen ligt. Het 
kan bovendien op typologische gronden met enige voorzichtigheid tot een 
van de bewoningsperioden gerekend worden. Vermoedelijk gaat het hier 
dus om materiaal dat in de periferie van deze nederzettingen is gebruikt en 
afgedankt, en vertegenwoordigen deze artefacten sporadische activiteitsmo-
menten rondom de nederzetting. 
51  Zie H. Kars 1983; Moore 1990; Resi 1990.
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8.10 Enkele beschouwende opmerkingen
Het natuursteen heeft slechts weinig typologisch goed dateerbaar materiaal 
opgeleverd. Het goed onderscheiden van verschillende bewoningsmo-
menten is dan ook slecht mogelijk aan de hand van het natuursteen. 
Toch bood in enkele gevallen het natuursteen aanvullende informatie. De 
vondststrooiing in vindplaats 12 is mede op basis van de aanwezigheid van 
twee maalstenen in het neolithicum gedateerd. Ook het voorkomen van 
een voor het vermalen van plantaardig materiaal gebruikt platte steen heeft 
vraagtekens geplaatst bij een in eerste instantie op typologische gronden 
(van het vuursteen) gedateerd kuiltje in het laat-paleolithicum.

Zoals verwacht hebben de twee nederzettingen niet alleen het meeste 
natuursteen maar ook de grootste variatie aan werktuigen opgeleverd, 
waarbij het maalgereedschap een belangrijke plaats inneemt. Daarmee 
ondersteunen zij de interpretatie als nederzetting. Kijken we meer specifiek 
naar de activiteiten die met het natuursteen zijn uitgevoerd binnen beide 
terreinen dan valt op, dat die binnen de bronstijdnederzetting het meest 
beperkt zijn, hoewel ook voor de Trechterbekernederzetting niet over een 
grote variatie aan gebruik gesproken kan worden. Het vermalen van graan 
en ander plantaardig materiaal vormt daarbij de hoofdmoot. Dit wordt zowel 
door microscopisch onderzoek als door de fytolietenanalyse ondersteund. 
De fytolietenanalyse vormt daarbij een verdere onderbouwing van het 
gebruikssporenonderzoek. In de toekomst is een aanvullende analyse van 
zetmeelkorrels het overwegen waard, aangezien daarmee in sommige 
gevallen het plantaardig materiaal op soortniveau kan worden bepaald.52

Rondom deze nederzettingen zijn op basis van het natuursteen ook 
enkele locaties aan te wijzen waar men specifieke activiteiten heeft 
uitgevoerd. Daarbij vallen de twee kleine Trechterbekercomplexen in de 

52  Haslam 2004; Piperno et al. 2000, 2009.
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werktuigen

bijlfragment - - - - - - - - - - - 1 1

klopsteen op windkanter - - 2 - - - - - - - - - 2

klopsteenfragment - - 1 - - - 1 1 - - - - 3

klop/wrijfsteen - - - - - 1 - - - - - - 1

klop/wrijfsteenfragment - - - - - 1 - - - - - - 1

maalsteenfragment - - - - - - - 1 - - - - 1

mogelijk gebruikte kei - - 2 - - 1 - - - - - - 3

bewerkt steen

afslag - - - - - - 2 1 - - - - 3

bewerkt steen - - - - - - 1 - - - - - 1

gebroken en ongemodificeerd

rolkei 5 - 2 - - 1 6 - - - - 1 15

windkanter - - 6 - - 2 3 - - - 1 - 12

keifragment 23 - 19 1 1 43 53 4 1 3 3 - 151

windkanterfragment - - 1 - - 2 1 - - - - - 4

brok 6 1 3 - - 2 12 1 - - - - 25

totaal 34 1 36 1 1 53 79 8 1 3 4 2 223

Tabel 8.14
Off-site materiaal. Aantal natuursteen 
per artefacttype per steensoort.
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directe nabijheid ten noordoosten van TRB-complex 1 het meest op. Het 
natuursteen geeft aanleiding om te veronderstellen dat binnen beide 
complexen in ieder geval graan is vermalen, naast mogelijk minder goed 
te duiden activiteiten. Gezien de nabijheid van beide locaties ten opzichte 
van de TRB-nederzetting van complex 1, ligt het voor de hand dat er een 
relatie tussen de drie locaties bestaat. De gelijkenissen in het aardewerk 
ondersteunen een gelijktijdigheid tussen complex 1 en vindplaats 2. 
Wanneer we aannemen dat ook vindplaats 12 gelijktijdig is, dan ontstaat 
een beeld van een centrale nederzetting met daaromheen locaties waar 
waarschijnlijk niet gewoond werd, maar waar wel allerlei activiteiten werden 
uitgevoerd. Men zou kunnen denken aan een centrale huisplaats (complex 
1) waar omheen zich een areaal met een straal van 250 m bevond, dat ook 
veelvuldig gebruikt werd.

De vondst van een platte kei gebruikt voor het verwerken van plantaardig 
materiaal in een mesolithisch dan wel paleolithisch spoor is ook 
opmerkelijk. Een dergelijk werktuig, met een relatief grote omvang, is voor 
deze vroege periode uniek. 
Vergelijken we de assemblages van de Trechterbeker- en die van de brons-
tijdnederzetting met elkaar, dan vallen enkele zaken op. Ten eerste vertonen 
beide nederzettingen sterke overeenkomsten in de gesteentesoorten die 
zijn gekozen voor het gebruik. In percentages zijn dezelfde steensoorten 
dominant, zoals kwartsitische zandsteen, zandsteen, kwartsiet, kwarts en 
graniet. Deze materialen zijn allen lokaal voorhanden, hetzij in de zeer 
directe omgeving, in het geval van het meeste grindmateriaal, hetzij iets 
verder op de nabij gelegen Hattemse stuwwal, in het geval van de wat 
grotere zwerfkeien. Dit duidt erop dat men gedurende beide perioden sterk 
lokaal georiënteerd was met betrekking tot het verkrijgen van het gesteen-
temateriaal. Er zijn geen steensoorten aan te wijzen die met zekerheid 
een niet-lokale herkomst hebben.53 Mogelijk dat de twee amfiboliet-bijlen 
van elders via ruilhandel zijn verkregen. Helaas is in beide gevallen de 
precieze datering van de vondst onduidelijk en daarmee ook hun relatie met 
het overig aangetroffen vondstmateriaal in de verschillende vindplaatsen. 
Het blijft dan ook sterk gissen naar hun herkomst. Mocht de geïsoleerd 
aangetroffen, incomplete bijl in put 6 verband houden met de TRB-
nederzetting van vindplaats 1, dan suggereert de afwezigheid van enig afval 
dan wel werktuigen, die op een lokale vervaardiging duiden, dat de bijl niet 
lokaal is en mogelijk via uitwisseling is verkregen. 
 
Binnen de Trechterbekernederzetting ligt het percentage werktuigen met 
15% veel hoger dan in het geval van de bronstijdnederzetting, waar slechts 
5% een werktuig of werktuigfragment is. Een vergelijkbaar hoog percentage 
is ook voor vindplaats 2 en 12 aangetroffen, de andere twee vindplaatsen met 
een dominante Trechterbekercomponent. Deze vergelijkbare percentages, 
sterk verschillend van die van de bronstijd ondersteunen daarmee hun 
gelijktijdigheid. 
Dat een dergelijk laag percentage binnen de bronstijdnederzetting niet 
alleen voor deze nederzetting opgaat, komt ook naar voren in veel andere 
bronstijdvindplaatsen elders, waar vergelijkbaar lage percentages gevonden 

53  Gezien de nadruk binnen dit onderzoek op de prehistorie worden de eveneens van elders 
verkregen middeleeuwse wetstenen hier niet meer behandeld.
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worden.54 Deze trend zet zich voort in de ijzertijd, waar percentages 
werktuigen nog lager komen te liggen.55 Dit verschil duidt op een 
verandering in de functie van natuursteen als geheel. Van grondstof voor 
werktuigen verschuift de functie van steen naar andere doeleinden.. Voor 
veel ijzertijdvindplaatsen is aangetoond dat grote percentages van het 
natuursteen als kook- of haardstenen zijn gebruikt. Bovendien gebruikte 
men voor taken die men voorheen met stenen werktuigen uitvoerde in 
deze periode steeds meer metalen voorwerpen, hoewel er aan de andere 
kant ook specifieke natuurstenen werktuigtypen ontstonden, die juist 
met metaalbewerking geassocieerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld 
wetstenen.
In hoeverre dit ijzertijdbeeld ook voor de bronstijd opgaat valt nog te bezien. 
De natuurstenen van het Bedrijventerrein-Zuid vertonen niet opmerkelijk 
veel sporen van verhitting of verbranding en een functie als kook- of 
haardsteen gaat dan ook slechts voor een klein deel van het materiaal 
op. Tevens zijn werktuigen die duiden op het gebruik van metalen niet 
aangetroffen. Hoe we het veel grotere deel niet-gebruikte stenen dan dienen 
te verklaren blijft nog enigszins onzeker. Het is mogelijk dat men, net als 
bij het vuursteen, veel meer opportunistisch omging met zijn materialen en 
dat werktuigen al na een zeer korte gebruiksduur, voordat zich herkenbare 
sporen konden vormen, werden afgedankt.
 
Kijken we naar de resultaten van het archeologisch onderzoek in het nabij 
gelegen Hanzelijntracé, dan dient eerst opgemerkt te worden dat een goede 
vergelijking bemoeilijkt wordt door het sterke palimpsestkarakter van de 
aldaar aangetroffen resten.56 Bij deze vergelijking gaan we ervan uit dat 
het percentage natuursteen uit het paleolithicum dan wel mesolithicum 
binnen beide steekproeven verwaarloosbaar geacht dient te worden. Voor de 
Hanzelijn kan dit aan de hand van enkele schone complexen daadwerkelijk 
aangetoond worden. In het geval van het sample van het Bedrijventerrein-
Zuid is dit niet hard te maken, maar zijn er geen aanwijzingen die dit 
tegenspreken. Dit betekent dat het overgrote deel van beide steekproeven 
met latere prehistorische perioden geassocieerd dient te worden.
Wanneer we met dit in ons achterhoofd naar de grote lijnen kijken, dan 
zien we dat in beide assemblages vrijwel uitsluitend lokale steensoorten 
aanwezig zijn, met een dominantie van dezelfde soort gesteentes. Bij 
beide zijn granieten en aanverwante kristallijne gesteentes met name 
benut voor het gebruik als maalsteen. Net als in vindplaats 12 van het 
Bedrijventerrein-Zuid, is ook binnen het Hanzelijntracé een geïsoleerd 
liggende, omvangrijke maalsteen aangetroffen. Waarmee we deze maalsteen 
in verband moeten brengen is vooralsnog onduidelijk, want er is geen 
nederzetting in de directe omgeving aangetroffen. Mogelijk bevindt die zich 
net buiten de onderzochte arealen. Desalniettemin kunnen we toch van een 
patroon spreken en zijn beide maalstenen op locaties aangetroffen buiten 
een nederzetting. 
Een duidelijk verschil tussen het materiaal van de Hanzelijn en 
Bedrijventerrein-Zuid is het lage percentage aan werktuigen. In totaal is 
slechts 4% van al het aangetroffen materiaal een werktuig of fragment 
daarvan. Dit percentage is een stuk lager dan de gemiddelde 15% voor de 

54  Knippenberg 2005a,b, 2008a. 
55  Knippenberg 2006; 2011, 94-102.
56  Verbaas et al. 2011.
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Trechterbekervindplaatsen en iets lager dan de 5% binnen de bronstijdne-
derzetting. Het percentage komt echter sterk overeen met het off-site sample 
van Bedrijventerrein-Zuid, dat ook rond de 4% ligt. Deze overeenkomst is 
ten dele te verklaren, immers de grootste delen van het Hanzelijnterrein 
kunnen ook als off-site beschouwd worden gedurende het neolithicum en 
daaropvolgende late prehistorie.57 Dat geldt echter niet voor blok 7 waar een 
deel van een TRB-nederzetting is aangesneden. Daar komt ook het grootste 
deel van het natuursteen vandaan en dit impliceert dat daar het percentage 
in ieder geval lager ligt dan voor de Trechterbekervindplaatsen van het 
Bedrijventerrein. 

Tenslotte dienen er nog enige opmerkingen geplaatst te worden over 
de discrepantie tussen het macroscopisch bepaalde werktuigtype en het 
door microscopisch onderzoek bepaalde daadwerkelijk gebruik van het 
artefact. In de eerste plaats kan gesteld worden dat het microscopisch 
gebruikssporenonderzoek een verdere detaillering oplevert binnen de 
werktuigtypen. Zo is bij de klopstenen gebleken dat niet alle exemplaren 
voor dezelfde doeleinden werden gebruikt. Sommige werden gebruikt voor 
het kloppen van harde materialen, andere voor middelharde materialen. 
Een vergelijkbaar onderscheid kan ook bij sommige maalstenen gemaakt 
worden. 
Daarnaast zijn er artefacten aanwezig die macroscopisch als een bepaald 
type zijn geclassificeerd en waarbij het gebruikssporenonderzoek een ander 
type gebruik aan het licht heeft gebracht. Het meest in het oog springen de 
slijp- en wetsteen van de bronstijdnederzetting, die beide gebruikt bleken te 
zijn voor het vermalen van plantaardige materialen en dus als maalsteenge-
reedschap geïnterpreteerd dienen te worden. Dit geldt ook voor enkele klop/
wrijfstenen, die een maalsteenloper bleken te zijn. Vergelijkbare verschillen 
zijn vaker aan het licht gekomen en duiden op een structurele discrepantie 
tussen een macroscopisch en microscopisch gefundeerde interpretatie.
Het ligt voor de hand om deze discrepantie te wijten aan de fragmentatie 
van de werktuigen. Het is nu eenmaal moeilijker om van een klein 
fragment met een zeer beperkt bewaard gebleven gebruiksvlak te bepalen 
tot wat voor soort werktuig het oorspronkelijk heeft behoord. Daarbij zullen 
ongetwijfeld verkeerde interpretaties worden gegeven. Dit verklaart echter 
niet alles. Bij het zoeken naar een verdere oorzaak, wordt het duidelijk dat 
de macroscopische classificatie niet eenduidig is in de criteria waarmee 
een bepaald artefact tot een bepaald werktuigtype wordt geclassificeerd. 
De typologische classificatie hanteert voor verschillende werktuigtypen 
verschillende niveaus van detail. Dit verschil heeft uiteindelijk gevolgen 
voor de discrepantie tussen een macroscopische bepaald werktuigtype en de 
microscopisch bepaalde functie op basis van gebruikssporenanalyse. 
Zo worden macroscopisch onder het type “klop/wrijfsteen” al die stenen 
geplaatst, waarvan verondersteld wordt dat ze een klop- en wrijfbeweging 
hebben gemaakt gedurende het gebruik, zonder dat daarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen verschillende contactmaterialen. Hetzelfde geldt 
voor klopstenen. Een onderscheid tussen contactmaterialen wordt wel 
gemaakt bij en ligt ten grondslag aan het verschil tussen bijvoorbeeld een 
slijpsteen- en een maalsteenligger. Immers bij beide werktuigen vindt 
afslijting plaats doordat er met een repeterende beweging langs geschuurd 

57  Knippenberg & Hamburg 2011.
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wordt. Beide bezitten dan ook een concaaf, glad door gebruik afgesleten 
vlak, en zouden analoog aan de klop/wrijfstenen en klopstenen tot eenzelfde 
werktuigtype gerekend dienen te worden. Een maalsteenligger wordt echter 
van een slijpsteen onderscheiden omdat men bij de eerste veronderstelt 
dat er plantaardig materiaal mee vermalen is, terwijl men er bij de ander 
vanuit gaat dat er een hard object op geslepen is. Dit onderscheid zegt dus 
iets over contactmaterialen en daarmee begeeft deze classificatie zich op 
een gedetailleerder niveau dan bijvoorbeeld bij een klopsteen. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat op dit niveau macroscopisch soms verkeerde 
interpretaties worden gemaakt. In feite is het onderscheid tussen sommige 
klop/wrijfstenen en een maalsteenloper van vergelijkbare aard. Bij beide 
wordt eenzelfde soort beweging gebruikt, alleen het contactmateriaal 
is wezenlijk anders. Je zou ook kunnen zeggen dat een bepaald type 
maalsteenloper onder de algemener groep van klop/wrijfstenen valt.
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat het gebruikssporenonder-
zoek bij sommige typen werktuigen meer aanvullende en corrigerende 
informatie oplevert dan bij andere werktuigtypen. Wat dit betreft behoren 
de klop/wrijfstenen tot de eerste groep. Deze bleken voor het bewerken of 
verwerken van uiteenlopende materialen te zijn gebruikt en tevens was het 
type handeling niet overal dezelfde. Daarmee voegde de gebruikssporen-
analyse op verschillende aspecten nieuwe informatie toe, die macroscopisch 
niet herkend was. In zekere zin geldt dit ook voor de maal- en slijpstenen. 
Klopstenen, daarentegen, behoren meer tot de tweede groep. Zij bleken 
bijna altijd voor het kloppen te zijn gebruikt en bevestigen daarmee de 
macroscopische interpretatie. Wat contactmateriaal betreft is de toegevoegde 
waarde ook enigszins beperkt. Het bleek slechts mogelijk een  onderscheid 
tussen hard en middelhard bewerkt materiaal te maken, zonder dat dit 
materiaal verder gespecificeerd kon worden. 
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9. Palynologie

H. van Haaster

9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de geanalyseerde pollenmonsters 
gepresenteerd. De vragen die aan het pollenonderzoek zijn gesteld, 
richten zich vooral op het landschap en de invloed van de mens hierop 
in de verschillende periodes waarvan resten in het onderzoeksgebied zijn 
aangetroffen. Het pollenonderzoek had specifiek tot doel een beeld te 
krijgen van de menselijke activiteit en de milieuomstandigheden in en 
rond de nederzettingen. In tabel 9.1 wordt een overzicht van de twintig 
bekeken pollenmonsters met hun contextgegevens gegeven (afb. 9.1). De 
resultaten van de pollenmonsters uit de graven zijn reeds in het betreffende 
hoofdstuk beschreven. De overige monsters komen uit het profiel van een 
waterkuil en van het oude oppervlak onder de veenlaag en van midden 
uit het veenpakket. Van de onderkant van het veen, juist tussen beide 
laatstgenoemde pollenmonsters in, is een monster voor 14C-datering 
genomen.
 
9.2 Methodische overwegingen
Voorafgaande aan de interpretatie van de onderzoeksgegevens is het 
nuttig enkele methodische opmerkingen te maken over de herkomst 
van de pollenmonsters. Dit is een factor die zeer bepalend is voor de 
zeggingskracht van de analyseresultaten. We willen bijvoorbeeld graag 
weten voor welk gebied rond de monsterlocaties de pollenspectra 
representatief zijn. Ook conclusies over de openheid van het landschap zijn 
afhankelijk van de herkomst van de pollenmonsters. Voorts wordt in deze 
paragraaf even stil gestaan bij de specifieke problematiek rond het aantonen 
van menselijke activiteit in pollendiagrammen die de prehistorie beslaan.

De omvang van het brongebied,ofwel: hoe ver is dichtbij? 
Onder palynologen heeft vrij lang het idee geleefd dat door pollenonderzoek 
een indruk kan worden verkregen over vegetatieontwikkelingen in een vrij 
grote regio. Het is echter gebleken dat de zeggingskracht van pollenspectra 
in termen van regionale afstand veel beperkter is dan vroeger werd gedacht. 
Zo is uit onderzoek op Flögeln (Noordwest-Duitsland) duidelijk geworden 
dat in veenprofielen op slechts enkele kilometers van archeologisch bekende 
nederzet tingen nauwelijks nog iets van menselijke activiteit te her kennen 
valt.1 Een scherpe terugval van eik, die in de directe omgeving van een 
nederzetting meestal duidelijk is waar te nemen, is op een afstand van 3 
km niet meer in pollendiagrammen te herkennen.2 Uit het onderzoek in 
Flögeln is ook gebleken dat binnen eenzelfde afstand aanwijzingen voor 
akkerbouw niet meer in pollendiagrammen zijn te herkennen. Zelfs een 
echte windbe stuiver als rogge is in pollendiagrammen op een afstand van 
1,5 km van een middeleeuwse akker al onder de 2% gezakt.
Tegenwoordig wordt door sommige onderzoekers veel met simulatiemo-
dellen gewerkt om de omvang van het herkomstgebied van pollen vast te 
stellen. Een begrip dat hierbij centraal staat is het Relevant Source Area of 

1  Behre & Kučan 1986.
2  Eikenhout werd veel gebruikt als bouw- en constructiehout.
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put spoor vnr. diepte           
(cm)

BX-nr context datering cultuur

53 63 7850      65 3883 Inhumatiegraf, schedel laat-neo B klokbeker

53 63 7847      65 3905 inhumatiegraf, buik laat-neo B klokbeker

53 63 7851      64 3906 Inhumatiegraf, voeten laat-neo B klokbeker

53 53 7514      10 3881 greppel rond inhumatiegraf (boven) laat-neo B klokbeker

53 53 7515      23 3882 greppel rond inhumatiegraf (onder) laat-neo B klokbeker

33 148 5147   12-15 3901 inhumatiegraf laat-neo A enkelgraf

33 148 5148  20-22 3902 inhumatiegraf laat-neo A enkelgraf

33 148 5153       26 3903 inhumatiegraf, onder beker laat-neo A enkelgraf

65 1 7878       40 3907 inhoud beker 1 laat-neo A enkelgraf

65 1 7879       40 3908 inhoud beker 2   laat-neo A enkelgraf

63 105 7845        25 3904 inhoud beker   laat-neo B klokbeker

43 24 6497  57-58 3874 waterkuil bronstijd -

43 24 6497  70-71 3875 waterkuil bronstijd -

43 24 6497  82-83 3876 waterkuil bronstijd -

43 24 6496 116-117 3877 waterkuil bronstijd -

43 24 6496 117-118 3878 waterkuil bronstijd -

43 24 6495 105-106 3879 waterkuil bronstijd -

43 24 6495 125-126 3880 waterkuil bronstijd -

11 92 2668 111-112 4294 veenpakket (midden) middeleeuwen -

11 92 2668 118-119 4295 top bodemoppervlak
onder veen 

post-Romeins/ 
vroeg-middel-
eeuws?

-

Tabel 9.1 
Overzicht van geanalyseerde 
pollenmonsters. De diepte is 
gegeven ten opzichte van het 
sporenvlak 2.

Afbeelding 9.1
Locatie spoormonsters.
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Pollen (RSAP). Onder RSAP wordt de afstand verstaan waarboven er geen 
betrouwbare relatie meer bestaat tussen de vegetatiesamenstelling en de pol-
lensamenstelling. De omvang van het RSAP is afhankelijk van de omvang 
van het pollenopvangbekken (een meer, restgeul, waterkuil of oppervlakte-
monster) en het landschapspatroon.3

Uit ons land zijn geen RSAP-simulaties bekend, maar uit Zweden zijn 
resultaten bekend van simulaties die in open en half-open landschappen 
zijn verricht. Hieruit blijkt dat in beide landschapstypen het RSAP de 
omvang heeft van een gebied met een straal van circa 800 m. rond een 
monsterlocatie. Dit geldt voor kleine opvangbekkens met een diameter van 
maximaal 5 m. Voor oppervlaktemonsters geldt een RSAP van circa 400 m.4 
Deze afstanden lijken in tegenspraak met de gegevens uit Flögeln, maar 
dit is niet het geval. Binnen de RSAP is er sprake van een betrouwbare 
relatie tussen de pollensamenstelling en de vegetatie. Dat is iets anders 
dan de grootste afstand (1,5-3 km) waarop nog bepaalde verschijnselen 
in een pollendiagram kunnen worden waargenomen, zoals op Flögeln is 
onderzocht.
Bij gebrek aan lokale Nederlandse simulatiegegevens gaan we er van 
uit dat de bovengenoemde resultaten ook van toepassing zijn op kleine 
opvangbekkens (bijvoorbeeld waterkuilen) en oppervlaktemonsters in ons 
land en dat we dus geen betrouwbare conclusies kunnen trekken over de 
vegetatie c.q. het landgebruik op een afstand groter dan circa 800 m van de 
monsterlocaties.

Openheid landschap
Uitspraken over de openheid van het landschap rond een monsterlocatie 
worden vaak gedaan aan de hand van de verhouding tussen het boompollen 
(AP) en het niet-boompollen (NAP) in pollenmonsters. Uit diverse 
onderzoeken is gebleken dat deze verhouding gebruikt kan worden om een 
indruk te krijgen van de openheid van het landschap. Er blijkt namelijk een 
sterke overeenkomst te bestaan tussen de openheid van het landschap zoals 
die is gereconstrueerd op basis van onderzoek aan kevers, mollusken en op 
basis van plantaardige macroresten en AP/NAP-verhoudingen verkregen 
uit dezelfde onderzoeksgebieden.5 Ondanks de ingewikkelde problematiek 
die vooral de precieze vertaling van AP/NAP-verhoudingen naar landschaps-
openheid betreft,6 gaan we er hier vanuit dat de AP/NAP-verhoudingen in de 
monsters van het Bedrijventerrein-Zuid representatief zijn voor de mate van 
openheid van het landschap tot een afstand van circa 800 m van de monster-
locaties.7

Uit onderzoek in ons land zijn ook gegevens bekend over de relatie tussen 
AP/NAP-verhoudingen en de openheid van het landschap. In een studie van 
Groenman-van Waateringe is aandacht besteed aan de AP/NAP-verhouding 
van oppervlaktemonsters in relatie tot de openheid van het landschap. 
Hieruit bleek dat AP-percentages van minder dan 25% duiden op een open 
landschap. Bij een percentage van meer dan 55% is sprake van bos, terwijl 
bij een percentage tussen 25 en 55% sprake is van open bos of een bosrand-
situatie.8

3  Zie Sugita 1994; Broström et al. 2005; Bunting et al. 2004.
4  Zie o.a. Broström et al. 2005.
5  Zie bijvoorbeeld Svenning 2002, 135.
6  De relatie is niet lineair en sterk afhankelijk van de grootte van het pollenopvangbekken en het 

landschapstype.
7  Mitchell 2005, 171.
8  Groenman-Van Waateringe 1986, 197.
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Hoe waardevol deze gegevens ook zijn, in sterk door mensen beïnvloede 
landschappen moeten we beducht zijn voor valkuilen. Zo bestaat de kans 
dat door menselijke activiteit de stuifmeelproductie van bomen sterk werd 
beperkt, terwijl wel degelijk sprake was van boomgroei. We kunnen hierbij 
bijvoorbeeld denken aan een vorm van hakhoutcultuur, waarbij de kapcyclus 
korter is dan de tijd die de bomen nodig hebben om na de kap weer in bloei 
te komen.9 
Bij de interpretatie van pollenverhoudingen uit archeologische grondsporen 
(bijvoorbeeld de op de vindplaats Bedrijventerrein -Zuid onderzochte 
waterkuil en inhumaties) kunnen we ook te maken krijgen met andere 
processen die het beeld kunnen vertekenen. Het formatieproces van dergelijke 
contexten staat immers onder sterke invloed van menselijk handelen; althans 
de kans daarop is zeer groot. Ook de aanwezigheid van één enkele boom of 
struik vlakbij een waterkuil of graf kan het aandeel van boompollen hierin 
zodanig groot maken dat sprake lijkt van een bosrijke omgeving. Aan de 
andere kant kunnen lokale kruiden (of plantaardige grafgiften!) zo dominant 
zijn dat er sprake lijkt te zijn van een zeer open landschap, terwijl langs de 
rand van de nederzetting wel degelijk bomen groeien. De resultaten van 
de pollenanalyse moeten altijd met deze relativeringen in het achterhoofd 
worden beoordeeld. 

Menselijke activiteit
Het is goed om ook even stil te staan bij het feit dat het aantonen van 
menselijke activiteit in de prehistorie aan de hand van pollenonderzoek 
niet altijd eenvoudig is. Dit geldt met name voor het mesolithicum en 
het (vroeg-)neolithicum, maar ook jongere perioden leveren regelmatig 
problemen op.
Het mesolithicum en vroeg-neolithicum zijn problematisch aangezien de 
mens in deze perioden (in ons land) niet of nauwelijks aan akkerbouw of 
andere vormen van grondbewerking deed. Hierdoor zijn akkerbouwgewas-
sen en akkeronkruiden niet te verwachten. De kans om andere antropogene 
onkruiden aan te treffen, bestaat alleen als er sprake was van een min of 
meer permanente nederzetting. Het gaat bij dergelijke nederzettingen 
echter om onkruiden die secundaire, antropogene indicatoren worden 
genoemd. Deze planten worden zo genoemd omdat ze weliswaar vaak op 
door mensen beïnvloede standplaatsen groeien, maar ook van nature in 
ons land voorkomen. Dit in tegenstelling tot echte akkeronkruiden, die 
door de mens samen met cultuurgewassen in ons land zijn geïntroduceerd. 
Natuurlijke standplaatsen waar de secundaire, antropogene onkruiden 
voorkomen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar de bodem door natuurlijke 
oorzaken is verstoord, zoals rivieroevers of plaatsen die vaak door dieren 
bezocht worden. Op dergelijke plaatsen komen vaak pionierplanten 
voor, waartoe de meeste secundaire, antropogene indicatoren behoren. 
Voorbeelden van dergelijke planten zijn ganzenvoeten (Chenopodiaceae), 
alsem (Artemisia), zuring (Rumex) en duizendknopen (Persicaria). Echte 
akkeronkruiden (de primaire antropogene indicatoren, bijvoorbeeld 
zwaluwtong (Fallopia convolvulus), verschijnen pas vanaf het neolithicum 
samen met de cultuurgewassen in ons land. 
Een tweede probleem dat ons parten speelt bij het aantonen van menselijke 
activiteit in mesolithische (en vroeg-neolitische) pollendiagrammen, is 

9  Zie bijvoorbeeld Pott 1988; Hicks 2006.
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het feit dat eventuele antropogene indicatoren zich door de aanwezigheid 
van de vele bomen in deze tijd veel minder ver verspreiden dan in jongere 
perioden met een opener landschap. De bosvegetatie in ons land had in 
het mesolithicum en neolithicum in grote delen van ons land nog het 
karakter van een Atlantisch climaxbos. Pollenmonsters uit deze tijd worden 
gekenmerkt door hoge percentages (vaak meer dan 80%) boompollen. 
Hieruit wordt afgeleid dat het aandeel van bomen in het Atlantische 
landschap zeer hoog was. Vermoedelijk waren de enige boomloze delen te 
vinden aan de kust, in rivierdalen of andere zeer natte locaties.
Ook in perioden waarin de mens wel aan akkerbouw deed (en het landschap 
opener was), zijn er problemen met het aantonen van menselijke activiteit. 
Dit komt omdat veel cultuurgewassen aspecifiek pollen produceren en/of 
hun pollen zeer slecht verspreiden. Zo blijft het pollen van de belangrijke 
prehistorische granen gerst en tarwe tijdens de bloei in het kaf besloten 
en komt het pas vrij tijdens het dorsen. Het (weinige) pollen dat tijdens 
het oogsten van het graan op de akker terecht komt heeft bovendien geen 
goede kans om in de akkerbodem bewaard te blijven door de regelmatig 
terugkerende bodembewerkingen. Hierdoor wordt de mineralisatie 
(oxidatie) van organisch materiaal in de bodem immers bevorderd, waardoor 
ook pollenkorrels een zeer slechte kans hebben om bewaard te blijven. Een 
en ander leidt er toe dat prehistorische akkers in pollendiagrammen zeer 
slecht te herkennen zijn. In pollenmonsters afkomstig uit eergetouwsporen 
in een bronstijdakker bedroeg het gemiddelde percentage graanpollen 
slechts 0,28%. In pollenmonsters die op een afstand van 10 meter van 
een bronstijdakker waren genomen, konden zelfs in het geheel geen 
cultuurgewassen aangetoond worden! 
Andere voorbeelden van belangrijke prehistorische cultuurgewassen die 
maar weinig en/of aspecifiek pollen produceren zijn raapzaad, duivenboon, 
vlas, hennep, pluimgierst, huttentut en maanzaad. Overigens kan van 
graanpollen ook vaak niet worden vastgesteld van welke graansoort het 
precies afkomstig is. Dit is alleen mogelijk als de oppervlaktestructuur 
perfect bewaard is gebleven, hetgeen vaak niet het geval is. In dergelijke 
gevallen kan het pollen niet verder gedetermineerd worden als graan-type 
(Cerealia-type) of gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type). 
Een complicerende factor is ook dat een aantal wilde grassoorten pollen 
produceert van het granen-type. Voorbeelden hiervan zijn zachte dravik 
(Bromus mollis), hondstarwegras (Elymus caninus), mannagras (Glyceria 
fluitans), helm (Ammophila arenaria), zeegerst (Hordeum marinum), 
zandhaver (Leymus arenarius) en klein slijkgras (Spartina maritima). Dit 
maakt het zeer moeilijk om alleen op basis van een enkele pollenkorrel van 
het granen-type uitspraken te doen over menselijke activiteit.

9.3 De waterkuil uit de bronstijd
Een grote, met humeus zand opgevulde kuil (S43.24 - vindplaats 1, 
complex 50), waarin duidelijk inspoelingslaagjes zichtbaar waren, is als 
waterkuil geïnterpreteerd. De bemonstering is gedaan door vier, elkaar 
iets overlappende, pollenbakken in het dwarsprofiel te slaan (zie afb. 9.2). 
In afb. 9.3 en 9.4 wordt een beschrijving van het profiel getoond. Uit de 
onderste drie pollenbakken10 zijn in totaal zeven monsters genomen voor 
pollenonderzoek en één monster voor een 14C-datering. 

10  v.6495, v.6496 en v.6497
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De resultaten van het pollenonderzoek aan de waterkuil worden 
weergegeven in twee pollendiagrammen (bijlage 9.1). In het bovenste 
diagram worden de resultaten samengevat. In het linkergedeelte van 
dit diagram wordt de verhouding boompollen (AP) ten opzichte van 
het niet-boompollen (NAP) weergegeven. Dit diagramgedeelte wordt 
vaak gebruikt om een globale indruk te krijgen van de openheid van het 
landschap en de ontwikkelingen die daarin optreden.
Rechts daarvan worden alle aangetroffen pollentypen gecombineerd in een 
aantal belangrijke soortengroepen weergegeven. Naast deze curven wordt 
een pollenconcentratiecurve weergegeven. De pollenconcentratie in een 
sediment is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factor 
is echter de accumulatiesnelheid. Wanneer we uitgaan van een constante 
jaarlijkse pollenneerslag kan de pollenconcentratie gebruikt worden om 
inzicht te krijgen in de accumulatiesnelheid van een sediment.11 We kunnen 
daardoor een globale indruk krijgen van de snelheid waarmee de waterkuil 
is opgevuld. Aan de rechterkant van het bovenste diagram worden in twee 
curven de aantallen getelde pollenkorrels (boompollen en niet-boompollen) 
weergegeven. Dit is een maat voor de statistische betrouwbaarheid van de 
tellingen.
In het onderste diagram worden alle individuele pollenpercentagecurven 
weergegeven, gegroepeerd in een aantal ecologische groepen.

11  Middeldorp 1982.

Afb. 9.2 
Profiel door de waterkuil (S43.24) met de 
positie (van boven naar onder) van de pollen-
bakken v.6498, v.6497, v.6496 en v.6495. Uit de 
bovenste bak v.6498 zijn geen pollenmonsters 
geanalyseerd.
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Milieuomstandigheden
De onderste twee monsters (monster v.6495/BX3880, 125-126 cm – vlak 2, 
75-76 cm onder top van bak v.6497 en monster v.6495/BX3879, 105-106 
cm – vlak 2, 55-56 cm onder top bak v.6497, afb. 9.3) worden gekenmerkt 
door hoge boompollenpercentages (82 en 72%). Dit betekent dat het aandeel 
van bomen in het landschap kort na het graven van de waterkuil groot 
was. In eerste instantie lijken dergelijk hoge percentages boompollen te 
spreken voor een sterk bebost landschap. De belangrijkste boomsoorten in 
de nabije omgeving waren els (Alnus), hazelaar (Corylus), eik (Quercus) en 
berk (Betula). Els is met 30% het beste vertegenwoordigd. De elzen stonden 
op natte plaatsen in de omgeving. In de wintermaanden kan het grondwater 
hier boven het maaiveld hebben gestaan. De meeste overige bomen zijn 

Afb. 9.3 
Bovenste twee pollenbakken (v.6497 en 
v.6496) uit de waterkuil met positie van de 
pollenmonsters (BX-nrs. 3874, 3875, 3876, 
3877, 3878). De bovenkant van de hoogste 
pollenbak is 0,40 m +NAP. 
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kenmerkend voor drogere standplaatsen. Het pollen van berk kan afkomstig 
zijn van zachte berk (Betula pubescens, natte standplaatsen) of ruwe berk 
(Betula pendula, droge standplaatsen). Het percentage eik wijst op hooguit 
één of een paar locale eiken. (In het macrorestenmonster uit deze waterkuil 
zijn resten van eikels gevonden, zie § 10.2.1).
Door de dominantie van bomen in de onderste monsters, is het beeld 
dat we van de kruidige vegetatie hebben minder goed. Het meeste pollen 
van kruidachtige planten is met zekerheid van locale herkomst. Grassen 
(Poaceae) lijken de belangrijkste rol te hebben gespeeld, hoewel hun 
aandeel in het pollendiagram niet groot is. In de beide onderste monsters 
zijn dus nauwelijks pollenvondsten gedaan waarmee de locale vegetatie 
nauwkeuriger kan worden getypeerd. 
In de jongere (hogere) delen van het profiel zien we het aandeel van 
boompollen langzaam afnemen tot 55% in het bovenste monster. De 
afname van het boompollen heeft zonder twijfel te maken met de invloed 
van de mens. Heel vaak gaat een daling van het boompollenpercentage in 
pollendiagrammen gepaard met een stijging van indicatoren van menselijke 
invloed. Ook hier is dat het geval, hoewel de veranderingen niet spectaculair 
zijn. Het boompollenpercentage blijft met 55% in het bovenste monster 
fors. In termen van landschapsopenheid moeten we denken aan een open 
bos of een bosrandsituatie. In de loop van de tijd die de opvulling van de 
waterkuil beslaat (exact aantal jaar onbekend), zien we het landschap dus 

 

Afb. 9.4 
Onderste pollenbak (v.6495) uit de waterkuil 
met positie van de pollenmonsters (BX-nrs. 
3879, 3880).
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iets opener worden, maar een spectaculaire verandering is dit niet. De 
samenstelling van het omringende bos lijkt ook niet veel te veranderen, al 
neemt het aandeel van linde (Tilia) en hazelaar toe.
Van de openheid die in het landschap ontstaat lijken vooral grassen te 
profiteren, daarnaast is er een toename van het aandeel struikhei (Calluna 
vulgaris). Struikhei komt van nature maar op beperkte schaal in ons land 
voor. Pas door toedoen van de mens in het late neolithicum (zo’n 2500 
jaar v.Chr.), heeft struikhei zich in ons land flink uitgebreid. Dit blijkt 
onder andere uit pollenonderzoek aan oude bodemoppervlakken die onder 
grafheuvels zijn aangetroffen.12 De struikhei breidde zich uit toen bos werd 
gekapt voor de landbouw, het dode hout werd verbrand en de akkers na 
uitputting als weidegrond werden gebuikt. De aanwezigheid van struikhei 
in de omgeving kan als aanwijzing worden gezien voor uitputting van de 
bodem in combinatie met toegenomen begrazingsdruk.13

Behalve de (lichte) toename in landschapsopenheid en de daarmee 
gepaard gaande lichte toename van grassen en struikhei zijn er weinig 
veranderingen in het vegetatiebeeld te herkennen. Dit kan betekenen 
dat zich gedurende lange tijd geen belangrijke veranderingen hebben 
voorgedaan. Het kan echter ook betekenen dat de opvulling van de waterkuil 
zich in een relatief kort tijdsbestek heeft voltrokken. Een aanwijzing dat dit 
laatste het geval kan zijn geweest, wordt geleverd door het feit dat de pol-
lenconcentratie in de monsters over het algemeen zeer laag is. Het bovenste 
monster echter heeft wél een hoge pollenconcentratie, vermoedelijk 
omdat het een groter aantal jaren bestrijkt. De twee dateringen die uit de 
waterkuil zijn verkregen (62-68 cm onder top bak v.6497/112-118 – vlak 2)      
overlappen elkaar grotendeels.14

Menselijke activiteit?
In de beide onderste monsters uit de waterkuil zijn alleen enkele 
pollenkorrels van secundaire antropogene indicatoren gevonden. Het gaat 
om alsem (Artemisia), smalle weegbree (Plantago lanceolata), zuring (Rumex 
acetosa-type) en het perzikkruid-type (Persicaria maculosa-type).15 Pollen van 
cultuurgewassen is niet gevonden. De aanwezigheid van de bovengenoemde 
planten kan een reactie zijn op de menselijke aanwezigheid waarvan het 
bestaan uiteraard al aangetoond is door de waterkuil zelf. Over de aard van 
de menselijke aanwezigheid kan op grond van de schaarse pollenvondsten 
echter niets betrouwbaars worden gezegd. Het kan ook gaan om dierlijke 
activiteit.
Op één niveau hoger in het profiel (v.6496/BX3878, 117-118 cm) is één 
graanpollenkorrel gevonden. Deze korrel behoort tot het gerst/tarwe-type 
(Hordeum/Triticum-type), hetgeen betekent dat de korrel van één van deze 
granen afkomstig kan zijn. Zowel tarwe als gerst waren in de prehistorie 
belangrijke granen in ons land, maar deze ene pollenkorrel is eigenlijk een 
te mager bewijs voor lokale verbouw of verwerking van deze granen. 
Vanaf het niveau 117-118 cm worden vaker vondsten gedaan van grassen, 
struikhei, smalle weegbree en zuring. Vooral de aanwezigheid van 
smalle weegbree is interessant. Smalle weegbree is een van oorsprong 

12  Casparie & Groenman-Van Waateringe 1980.
13  Bakker 2003, 220, 222.
14  GrA 3295±30BP (2 sigma: 1670-1490 cal BC) en GrA 3320±30BP (2 sigma: 1690-1420 cal BC).
15  Het pollen van het perzikkruid-type is zeer waarschijnlijk afkomstig van Persicaria hydropiper. 

Van deze plant zijn in het macrorestenmonster uit de waterkuil veel zaden gevonden.
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Europees-West Aziatische plant die als cultuurvolger in onze streken 
terecht is gekomen. Uit eerder verricht pollenonderzoek is gebleken dat 
de plant rond 3000 v.Chr. op diverse plaatsen in ons land verscheen. 
Hieruit wordt afgeleid dat de uitbreiding van smalle weegbree te maken 
heeft met het begin van de landbouw in ons land. Het staat echter ter 
discussie voor welke landbouwactiviteit de plant indicatief is. Hoewel smalle 
weegbree tegenwoordig met name voorkomt in extensief begraasde (en 
gemaaide) graslanden kwam de plant volgens sommige onderzoekers in de 
prehistorie vooral als akkerplant voor. Volgens andere onderzoekers wijst 
het voorkomen van smalle weegbree in pollendiagrammen echter op niet 
al te intensief begraasde, grasrijke vegetaties en dus op het houden van vee. 
Gezien de recente voorkeur van de plant (extensief begraasde graslanden), 
moet de conclusie misschien zijn dat smalle weegbree in de prehistorie 
vooral goed tot haar recht kwam op akkers die tijdens een braakperiode als 
weidegrond in gebruik werden genomen. Ook de (relatief) goede vertegen-
woordiging van zuring en grassen kunnen we mogelijk op deze manier 
verklaren. De combinatie van smalle weegbree, zuring en grassen wijst 
op relatief voedselrijke (bodem)omstandigheden. De aanwezigheid van 
struikhei wijst echter op uitputting van de bodem. Het idee bestaat dat 
struikhei zich in de prehistorie kon uitbreiden in situaties waar verlaten 
akkers begraasd werden en de grond daardoor steeds verder uitgeput raakt. 
Op het niveau 116-117 cm (v.6496/BX3877) is eveneens een graanpollenkor-
rel (Cerealia) aangetroffen. De wandstructuur van de pollenkorrel was echter 
te sterk aangetast om te kunnen vaststellen van welke graansoort deze 
afkomstig is.
Op het niveau 82-83 cm (v.6497/BX3876) lijken de aanwijzingen voor 
menselijke activiteit iets sterker dan op de hierboven besproken niveaus. 
Behalve pollen van alsem, zuring, struikhei en het perzikkruid-type 
is gewone spurrie (Spergula arvensis) aanwezig. Daarnaast zijn twee 
pollenkorrels van het gerst/tarwe-type gevonden. Op de bovenste twee 
niveaus in het profiel is geen pollen van granen meer gevonden. 
Al met al zijn de aanwijzingen voor menselijke activiteit in het diagram 
niet groot. In ieder geval geldt dit voor akkerbouw of andere vormen van 
bodembewerking in de directe omgeving van de waterkuil. Toch is in het 
diagram de invloed van de mens te herkennen. Zoals hierboven al werd 
gesteld, lijkt het landschap in de loop van de tijd iets opener te worden. De 
toename van grassen, struikhei, weegbree en zuring, en de aanwezigheid 
van ratelaar (Rhinanthus) en blauwe knoop (Succisa pratensis) betekent 
waarschijnlijk dat er sprake was van extensieve veehouderij. Dat de 
percentages van de betreffende planten laag zijn, vindt zijn oorzaak in de 
dominantie van het boompollen. Het is goed mogelijk dat de graanpollen-
korrels afkomstig zijn van in de omgeving verwerkte granen, ondanks het 
feit dat de aantallen zeer laag zijn.

9.4 Het bodemprofiel in put 11
Om informatie over landschappelijke ontwikkelingen tijdens de 
post-Romeinse /vroegmiddeleeuwse periode te verkrijgen is een 
bodemprofiel onderzocht dat in put 11 is aangetroffen. Het profiel is 
bemonsterd door een pollenbak (v.2668) in de profielwand te slaan (afb. 
9.5). In eerste instantie is uit de basis van het veen (13-17 cm, gerekend 
vanaf bovenkant pollenbak, 0,80 m +NAP) materiaal geselecteerd voor 
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14C-datering. Dit leverde een ouderdom op van 692-888 cal AD (2 
sigma).16 Vervolgens zijn vlak onder en boven het gedateerde niveau 
twee pollenmonsters genomen. Het monster v.2668/BX4295 (118-119 
cm) representeert de periode vlak voor de veenvorming. Het monster 
v.2668/BX4294 (111-112 cm) is midden uit het veenpakket afkomstig en 
representatief voor de milieuomstandigheden kort na de laat-Merovingi-
sche/vroeg-Karolingische tijd. 
Voor de resultaten van het pollenonderzoek aan het bodemprofiel wordt 
verwezen naar bijlage 9.2.

9.4.1 Het oorspronkelijke bodemoppervlak onder het veen (BX4295)

Milieuomstandigheden
In dit monster bedraagt het boompollenpercentage 55,5%. Volgens de 
hierboven al aangehaalde theorie duidt dit op een bebost landschap of een 
bosrandsituatie. Het meeste boompollen is afkomstig van els (21,4%) en eik 
(20,5%). De elzen stonden op een natte plaats, waar in de wintermaanden 
het grondwater boven het bodemoppervlak gestaan kan hebben. Het kan 
gaan om één of enkele bomen die vlakbij de monsterlocatie stonden, maar 
ook om een grotere groep elzen (of bos) op iets grotere afstand. De eiken 
stonden op hoger gelegen, drogere plaatsen in de nabije omgeving. Het 
percentage eik is voor vroegmiddeleeuwse begrippen fors. In door mensen 
beïnvloede landschappen worden eiken vaak intensief geëxploiteerd ten 

16  1220±30 BP (GrA-43271).

Afb. 9.5 
Profiel door het vroegmiddeleeuwse veenlaag 
(put 11) met de positie van de pollenmonsters 
(BX-nummers). 

 

-  BX-4295 

-  BX-4294 
-  14C 
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behoeve van bouw- en constructiehout. Het relatief hoge percentage eik 
kan betekenen dat de invloed van de mens op de hogere gronden in de 
nabije omgeving niet groot was. Andere boomsoorten zijn met flink lagere 
percentages in het monster vertegenwoordigd. Hazelaar is wat de overige 
boomsoorten betreft nog het beste vertegenwoordigd (bijna 10%). Hazelaars 
komen in natuurlijke situaties vooral langs randen van bossen voor. Hoe 
lichter de standplaats is, hoe uitbundiger een hazelaar bloeit. 
Wat het niet-boompollen betreft, is pollen van graslandplanten en struikhei 
het best vertegenwoordigd. Helaas is niet helemaal duidelijk van welk 
vegetatietype het graspollen (Poaceae) afkomstig is. Grassen komen 
uiteraard veel in graslanden voor, maar ook in oevervegetaties en op akkers. 
De aanwijzingen voor oevervegetaties en akkers in het monster zijn echter 
niet sterk. We denken daarom dat het meeste graspollen afkomstig is van 
een grasland/hooilandvegetatie. Behalve echte grassen maakten ook andere 
soorten deel uit van deze vegetatie. De aanwezigheid van smalle weegbree 
en boterbloemen (Ranunculus acris-type) is een aanwijzing voor begrazing. 
De percentages waarmee deze twee begrazingsindicatoren zijn vertegen-
woordigd, zijn niet hoog, maar dat komt omdat het insectenbestuivers zijn, 
die maar weinig pollen (hoeven te) produceren. 
De aanwezigheid van struikhei (12,5%) kan betekenen dat er sprake was van 
bodemdegradatie, mogelijk als gevolg van overexploitatie en begrazing.
In het pollenspectrum valt verder op dat water- en oeverplanten nagenoeg 
ontbreken. Dit bevestigd het idee dat het pollenspectrum een fase 
representeert van vlak voor de stijging van de grondwaterstand en de 
veenvorming.

Menselijke activiteit
Er zijn enkele aanwijzingen voor menselijke activiteit. De ene pollenkorrel 
van het granen-type (Cerealia-type) kan nauwelijks als aanwijzing voor 
akkerbouw worden geïnterpreteerd, maar er zijn meer kleine aanwijzingen. 
Het gaat om enkele pollenkorrels van het perzikkruid-type, (mogelijk) 
grote klaproos (Papaver rhoeas-type), en het varkensgrastype (Polygonum 
aviculare-type) gevonden. Grote klaproos is een akkerplant die vanaf de 
Romeinse tijd in ons land voorkomt. Het pollen van het Papaver rhoeas-type 
kan echter ook van een aantal andere papaversoorten afkomstig zijn. 
Van de in ons land voorkomende soorten zijn dat behalve grote klaproos 
(Papaver rhoeas), kleine klaproos (Papaver dubium) en maanzaad (Papaver 
somniferum).17 Beide klaprozen zijn akkeronkruiden en maanzaad is een 
cultuurgewas. Het pollen van het Papaver rhoeas-type kunnen we dus zien 
als een aanwijzing voor akkerbouw in de omgeving. Varkensgras is een 
plant die op veel door mensen en dieren betreden plaatsen voorkomt.
Samenvattend kunnen we stellen dat de menselijke activiteit rond de 
monsterlocatie vlak voor de veenvorming waarschijnlijk op relatief grote 
afstand (enkele honderden meters), of zeer kleinschalige activiteit in 
de nabije omgeving plaatsvond. Het betreft zowel akkerbouw (op grote 
afstand?) als begrazing (in de directe omgeving?).

17  De andere soorten die officieel tot het Papaver rhoeas-type behoren, komen niet in ons land 
voor: Papaver radicatum, Papaver alpinum en Papaver hybridum (vgl. Beug 2004, 154).
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9.4.2 Het veenpakket (BX4294)

Milieuomstandigheden
Het boompollenpercentage in dit monster bedraagt 39,5%. Dit is vergeleken 
met het hierboven beschreven monster een stuk lager. De afname is 
voornamelijk veroorzaakt door de sterke terugval van eik (van 20,5 naar 
4,2%). Het percentage els is vrijwel gelijk gebleven. Waarom de eiken die 
in de nabije omgeving stonden (nagenoeg) zijn verdwenen, is niet duidelijk. 
De aanwijzingen voor menselijk activiteit in het veenmonster zijn iets groter 
dan in het monster uit het oorspronkelijke bodemoppervlak. De sterke 
afname van eik kan een antropogene oorzaak hebben, maar vernatting kan 
ook een rol spelen.  
In de locale (veenvormende) vegetatie speelden moeras-, water- en 
oeverplanten een belangrijke rol. Alle soorten wijzen op de aanwezigheid 
van voedselrijk, zoet water. Met uitzondering van fonteinkruid (Potamogeton 
natans-type) zijn geen soorten gevonden die indicatief zijn voor open 
water. De algen en wieren komen ook in moerassen en natte graslanden 
voor. Ook pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en waterweegbree (Alisma-type) 
komen niet in open water voor, maar in oever- en/of verlandingsvegeta-
ties. De locale vegetatie had dus waarschijnlijk meer het karakter van een 
zoetwatermoeras. De aanwezigheid van veenmos (Sphagnum) en gagel 
(Myrica) duidt op verzuring. Het pollen van struikhei kan afkomstig zijn 
van relatief droge plekken in het rietmoeras (zogenaamde struikheibulten), 
maar waarschijnlijk is het afkomstig van een struikheivegetatie op de hoger 
gelegen drogere delen buiten het rietmoeras.
Ook uit het feit dat ter plaatse veenvorming kon optreden, kan al veel 
worden afgeleid over de locale milieuomstandigheden. Veenvorming kan 
namelijk alleen optreden als de productie van organisch materiaal (lees: 
afgestorven plantenresten) groter is dan de afbraak ervan. Onder normale, 
zuurstofrijke (droge) omstandigheden worden afgestorven plantenresten 
snel afgebroken en kan er geen organisch materiaal accumuleren. Als 
de grondwaterstand zo hoog staat dat deze een groot gedeelte van het 
jaar boven het bodemoppervlak staat, dan ontstaat zuurstofgebrek in de 
bodem, waardoor de afbraak van afgestorven plantenresten stagneert 
en veenvorming kan optreden. Omdat de afbraak van de plantenresten 
stagneert, wordt bovendien de voedingsstoffenkringloop onderbroken 
waardoor voor de opeenvolgende vegetaties steeds minder voedingstoffen 
beschikbaar komen en het milieu verzuurt. Zo is het verschijnen van 
bijvoorbeeld veenmossen en gagel te verklaren.

Menselijke activiteit
In het veenmonster zijn iets meer aanwijzingen gevonden voor menselijke 
activiteit. Het gaat om enkele pollenkorrels van graan en enkele 
akkeronkruiden. Wat de granen betreft is een waarneming gedaan van 
rogge (Secale cereale) en van gerst of tarwe (Hordeum/Triticum-type). Van 
één pollenkorrel kon niet worden vastgesteld van welke graansoort deze 
afkomstig was (Cerealia-type). Rogge is een graan dat in de Middeleeuwen 
veel in ons land werd verbouwd. Gerst en tarwe werden al door de 
eerste boeren in ons land verbouwd. Ook perzikkruid, alsem en spurrie 
(Spergula arvensis) zijn een aanwijzing voor menselijke activiteit, met 
name voor bodembewerking. De aantallen pollenkorrels zijn echter zo 
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laag dat we niet denken dat in de directe omgeving sprake was akkerbouw, 
tuinbouw of andere vormen van bodembewerking. Op korte afstand van 
de monsterlocatie kan wel sprake zijn geweest van begrazing. Dit blijkt uit 
de aanwezigheid van pollenkorrels van smalle weegbree. Het percentage 
struikhei is vergeleken met het monster van vóór de veenvorming met 
ongeveer de helft gestegen. Dit kan betekenen dat op de hoger gelegen 
gronden in de omgeving sprake was van bodemdegradatie als gevolg van 
overexploitatie door de mens. Er is echter ook een kans dat het pollen 
afkomstig is van struikheiplanten die zich op relatief voedselarme en droge 
plekken in het rietmoeras bevonden.

9.5 Conclusies 
Door het pollenonderzoek aan de waterkuil en de graven is een aardig 
beeld verkregen van de milieuomstandigheden en menselijke activiteit in 
het laat-neolithicum en de bronstijd. Hier is ook van belang het monster 
uit de standgreppel rond het klokbekergraf 2 van Bedrijventerrein-Zuid is 
waarschijnlijk het meest representatief voor de vegetatie in de omgeving. 
Hieruit komt het beeld naar voren van een halfopen landschap waarin wat 
de kruiden betreft grassen en struikhei een belangrijke rol spelen. Het is 
aan te nemen dat de enkele graanpollenkorrels afkomstig zijn van in de iets 
wijdere omgeving verwerkte granen. 
Kort na het graven van de waterkuil in de bronstijd (een datering van 
houtskool onder uit de waterkuil valt in de vroege bronstijd) was het 
aandeel van bomen in de omgeving van de kuil nog vrij groot. In hoeverre 
dit ook geldt voor de iets wijdere omgeving rond de vindplaats, valt niet 
met zekerheid te zeggen. De belangrijkste boomsoorten waren els, eik, 
hazelaar en berk. De aanwijzingen voor menselijke activiteit rondom de 
kuil zijn aanvankelijk gering. In de jongere (hogere) delen van het profiel in 
de waterkuil zien we het aandeel van boompollen langzaam afnemen. Dit 
heeft zonder twijfel te maken met een toenemende invloed van de mens, 
want we zien tegelijkertijd het aandeel van indicatoren voor menselijke 
activiteit stijgen. De toename van grassen, struikhei, weegbree, zuring, 
en de aanwezigheid van ratelaar en blauwe knoop betekent waarschijnlijk 
dat sprake was van extensieve veehouderij. De smalle weegbree, zuring 
en grassen kunnen duiden op akkers die tijdens een braakperiode als 
weidegrond in gebruik werden genomen.  
Uit het pollenonderzoek aan bodemprofiel in put 11 is gebleken dat vóór 
de start van de veenvorming in de achtste eeuw rond de monsterlocatie 
vrij veel bomen stonden. Opvallend voor deze tijd is de goede vertegen-
woordiging van eik, een boom die meestal sterk te lijden heeft onder 
menselijke aanwezigheid vanwege zijn goede eigenschappen voor bouw- en 
constructiehout. Mogelijk bevonden zich in de nabije omgeving destijds nog 
redelijk ongeschonden restanten van het oorspronkelijke eikenbos.
Van menselijke activiteit rond de monsterlocatie is vóór de veenvorming 
waarschijnlijk sprake op relatief grote afstand (enkele honderden meters), 
of zeer kleinschalige activiteit in de nabije omgeving. Het betreft zowel 
akkerbouw (op grote afstand?) als begrazing (in de directe omgeving?). 
Hieruit kan worden afgeleid dat de monsterlocatie zich mogelijk in het 
buitengebied van een nederzetting bevond, waar geen sprake was van 
bodembewerking, maar wel van begrazing.
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Als gevolg van de stijgende grondwaterstand heeft vanaf het einde van de 
zevende/begin van de achtste eeuw op de monsterlocatie veenvorming 
plaats. Er zijn geen aanwijzingen voor open water. De vegetatie lijkt 
waarschijnlijk sterk op een rietmoeras. In het pollenmonster zijn enkele 
indicatoren voor verzuring aangetroffen. Dit betekent dat de lokale vege-
tatiesuccessie volledig autogeen was, zonder invloeden (toevoer van 
voedingsstoffen) van buiten, bijvoorbeeld door overstromingen. Door de 
gestegen grondwaterstand zijn de eiken die zich vlak voor de veenvorming 
nog in de nabije omgeving bevonden verdwenen. Er is echter een kans 
dat het verdwijnen  van de eiken het gevolg is van menselijke invloed. 
In het veenmonster zijn namelijk iets meer indicatoren voor menselijke 
aanwezigheid gevonden dan in het monster van vóór de veenvorming. 
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10. Macroresten

H. van Haaster

10.1 Inleiding
Tijdens de opgraving zijn uit een groot aantal kansrijke grondsporen 
monsters genomen voor archeobotanisch onderzoek. In dit hoofdstuk 
worden de resultaten van het macrorestenonderzoek besproken. De 
belangrijkste doelstelling van het macrorestenonderzoek was om meer te 
weten te komen over de voedingsgewoonten, menselijke activiteit en milieu-
omstandigheden in en rond de aangetroffen nederzettingen. Het betreft een 
monster uit de waterkuil waaruit ook pollenmonsters zijn geanalyseerd en 
25 monsters uit diverse grondsporen die aan de nederzetting uit de midden 
en late bronstijd worden toegeschreven en een monster uit een veenkuil in 
put 9, aan de zuidoostkant van het onderzochte terrein (afb. 10.1). 

10.2 Resultaten
De aangetroffen soorten zijn voor de overzichtelijkheid onderverdeeld in 
gebruiksplanten en wilde planten (zie bijlage 10.1). Binnen de categorie 
gebruiksplanten is een onderverdeling aangebracht die is gebaseerd op 
het vermoedelijke vroegere gebruik. De wilde planten zijn ingedeeld op 
grond van de vegetatiestructuur en een aantal abiotische standplaatsfac-
toren. Met nadruk moet wel worden gesteld dat deze indeling gebaseerd 
is op het huidige voorkomen in Nederland en dat deze indeling niet 
kritiekloos toegepast mag worden op vroegere vegetaties. Dit geldt vooral 
voor vegetaties die door mensen beïnvloed zijn. Toch wordt omwille van de 
herkenbaarheid in de bijlage uitgegaan van het huidige voorkomen. Bij de 
bespreking van de diverse vegetatietypen zullen indien nodig nuanceringen 
op de indeling worden aangebracht.

10.2.1 Waterkuil uit de vroege/midden-bronstijd
Uit de onderste vulling van deze waterkuil (S43.24, vindplaats 1, complex 
50) is een monster (v.6807) op botanische macroresten onderzocht. In dit 
monster zijn geen resten van cultuurgewassen of andere gebruiksplanten 
gevonden. Ook het aandeel van antropogene onkruiden is zeer laag. Alleen 
van zwarte nachtschade (Solanum nigrum), melganzenvoet (Chenopodium 
album) en beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) zijn enkele zaden 
gevonden (categorie ‘Onkruiden van voedselrijke akkers en tuinen’). Het 
gaat bij deze soorten echter om secundaire, antropogene indicatoren: ze 
komen ook voor op plaatsen waar de bodem op natuurlijke wijze verstoord 
is.
Opvallend zijn de honderden zaden van waterpeper (Persicaria hydropiper) 
die in het monster zijn gevonden. Waterpeper is een plant van open, 
natte, humeuze, stikstofrijke (door zuurstofgebrek ammoniakhoudende) 
standplaatsen. Gezien deze standplaatsvoorkeur staat de plant veel op 
modderige oevers langs sloten, in greppels of langs veedrenkpoelen. Ook op 
open, natte, stukgetrapte plekken in weilanden of langs drassige bospaden 
kan waterpeper vaak worden gevonden. Omdat de plant een zeer branderige 
smaak heeft (waterpeper!), wordt hij door vee gemeden en kan hij de 
overhand krijgen op druk door vee bezochte plaatsen. In het gezelschap van 
waterpeper komen vaak kleine duizendknoop (Persicaria minor) en zachte 
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duizendknoop (Persicaria mitis) voor, planten (één of beide soorten) waarvan 
in de waterkuil ook veel zaden teruggevonden zijn.
Andere opvallende vondsten zijn de vele resten van heide- en veenplanten. 
Het gaat om pijpenstrootje (Molinia caerulea), pilzegge (Carex pilulifera), 
struikhei (Calluna vulgaris) en tormentil (Potentilla erecta). Uit de 
aanwezigheid van deze soorten leiden we af dat zich in de directe 
omgeving van de waterkuil een grazige heidevegetatie bevond. Struikhei, 
pilzegge en tormentil komen vaak samen voor in droge tot iets vochtige 
heidevelden waar de bodem verstoord is en de begroeiing niet aansluit. Ook 
pijpenstrootje past goed in dit beeld.
Dat in een waterkuil ook resten van enkele oeverplanten zijn gevonden, 
is niet verbazingwekkend. De tientallen zaden van mannagras (Glyceria 
fluitans) zijn het meest opvallend. Mannagras is een plant van kleine, 
ondiepe en eventueel tijdelijk droogvallende wateren. In heidevennen wijst 
het voorkomen van de plant op eutrofiëring (toevoeging van meststoffen). 
De resten van eikels (Quercus) kunnen afkomstig zijn van een of meer 
bomen die zich in de nabije omgeving van de waterkuil bevonden. De 
eikels hebben waarschijnlijk een rol gespeeld in de voeding van mensen 
of dieren. Uit historische bronnen is bekend dat varkens vroeger vaak in 
bossen ‘geëikeld’ werden. De beesten werden hierbij in het najaar de bossen 
in gestuurd waar ze zich tegoed deden aan de eikels. Dat eikels vroeger ook 
door mensen gegeten zijn, is niet algemeen bekend. Eikels hebben echter 
een hoge voedingswaarde en kunnen de basis vormen voor verschillende 
gerechten. Zo kunnen eikels gekookt en gebakken worden zoals men 
tamme kastanjes bereidt, maar ze zijn ook tot meel te verwerken en kunnen 
zo deel uit maken van meelspijzen, zoals koek, brei of brood. Wel moeten 
voorafgaande aan de consumptie de giftige stoffen (tannine) uit de eikels 
worden verwijderd. Dat kan vrij eenvoudig door de eikels te koken of te 
roosteren maar in een aantal gevallen, wanneer het tanninegehalte hoog is, 
moeten eikels eerst met water worden uitgeloogd voordat ze verder verwerkt 
kunnen worden.1 Ondanks deze relatief bewerkelijke maar noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen, zijn er aanwijzingen dat met name in de prehistorie 
eikels tot voedsel zijn verwerkt.2

Samenvattend kunnen we zeggen dat het macrorestenonderzoek een 
beeld heeft opgeleverd van een waterkuil die in een relatief droge, grazige 
vegetatie is gegraven. De aanwezigheid van de waterpeper, kleine en/of 
zachte duizendknoop en mannagras, is het gevolg van regelmatig bezoek 
van dieren of mensen aan de waterkuil. Uit de pollenanalyse weten we dat 
er in de omgeving elzen voorkwamen. Dit duidt op een nat gebied in de 
buurt. Het is zelfs niet uitgesloten dat het grondwater in de wintermaanden 
op het maaiveld stond. Mogelijk hebben we te maken met een kuil die op 
enige afstand van een nederzettingsgebied lag, want de aanwijzingen voor 
grondbewerking in de directe omgeving zijn niet sterk en die alleen in de 
zomermaanden gebruikt werd. In de loop van de tijd dat de waterkuil in 
gebruik was, werd het landschap opener. Er verdwijnt bos en op de open 
plaatsen verschijnt struikhei. De begrazing neemt toe, hetgeen niet verbaasd 
als de waterkuil vooral voor het drenken van vee is gebruikt. 

1  Mason 1995, 19.
2  Mason 1995, 2000; Jørgensen 1977.
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10.2.2 Bronstijdnederzetting
De bronstijdnederzetting (complex 3) telt een groot aantal grondsporen. 
Van dit complex zijn 25 macrorestenmonsters onderzocht. De monsters 
zijn afkomstig uit verschillende sporen zoals een spieker, waterkuilen, 
huisplattegronden, een vermoedelijke silo en diverse andere kuilen (afb. 
10.1). De resultaten van het onderzoek aan deze sporen worden hieronder 
gezamenlijk besproken, waarbij in sommige gevallen zal worden ingegaan 
op de specifieke context waarin de vondsten zijn gedaan.

Gebruiksplanten
In de monsters is een enorme hoeveelheid (verkoolde) resten van graan 
gevonden. Het gaat om emmertarwe (Triticum dicoccon), bedekte gerst 
(Hordeum vulgare var. vulgare), naakte gerst (Hordeum vulgare var. nudum), 
pluimgierst (Panicum miliaceum) en mogelijk huttentut (cf. Camelina sativa).
Al deze graansoorten zijn normale verschijningen in de bronstijd. Bij 
bedekte gerst zit het kaf (de kroonkafjes) zeer strak om de graankorrels; het 
is er eigenlijk mee vergroeid. Bij naakte gerst zitten de korrels niet zo stevig 
in het kaf verpakt, ze zijn door dorsen makkelijk uit het kaf te verwijderen, 
en worden daarom ‘naakt’ genoemd. Naakte gerst is (in ons land) landbouw-
historisch gezien ouder dan bedekte gerst. Tijdens de bronstijd vindt er 
een overgang plaats van naakte naar bedekte gerst. Na deze periode wordt 
naakte gerst nauwelijks meer gevonden. Waarom de overgang van naakte 
gerst naar bedekte gerst precies plaatsvond, is niet helemaal zeker maar het 
lijkt erop dat het een bewuste keus is geweest van de prehistorische boeren 
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in ons land. Bedekte gerst is weliswaar moeilijker te verwerken omdat 
de graankorrels zo stevig door het kaf zijn ingesloten, maar het voordeel 
hiervan is dat het graan daardoor ook beter bestand is tegen allerlei ziektes, 
vogelvraat en schimmel- en insectenaantasting. Bovendien is bedekte gerst 
beter bestand tegen natte groeiomstandigheden.3 Dit is de reden dat de 
overgang van naakte naar bedekte gerst in West-Friesland in verband is 
gebracht met een vernatting van het milieu in dit gebied.4

Van pluimgierst is in een paalkuil van huis 30 (S50.178, v.7095) 
één verkoolde korrel gevonden. Het is in tegenstelling tot de andere 
aangetroffen granen een zogenaamde C4-plant. Dergelijke planten komen 
vooral voor in de warmere delen van de wereld. De benaming C4-plant 
betekent dat ze op een bijzondere manier kooldioxide vastleggen en daarbij 
minder water nodig hebben dan andere planten. Dit stofwisselingsproces 
werkt alleen goed bij temperaturen die overdag niet onder de 12 °C komen. 
Daarom werd gierst in ons land vooral op droge, zandige bodems verbouwd 
die snel opwarmen. Op vochtige (koude) grond doet pluimgierst het niet 
goed.
In een paalkuil van de bijna vierkantige spieker of schuur 4 (S12.80, v.4771) 
is een verkoold zaadje gevonden dat mogelijk afkomstig is van huttentut. 
Huttentut (ook wel dederzaad genoemd) is een plant die vroeger verbouwd 
werd voor de oliehoudende zaden. Vanaf de bronstijd komt het in de 
Nederlandse landbouw voor. Huttentut stelt niet veel eisen aan de bodem 
waarop het verbouwd wordt. Het staat bekend als een relatief ‘snel’ gewas 
dat al 12-14 weken na het zaaien geoogst kan worden.5 Helaas was het zaad 
niet goed bewaard gebleven waardoor de determinatie niet helemaal zeker 
is.
Van zowel gerst als emmertarwe is dorsafval gevonden. Op grond 
van de aan- of afwezigheid van dorsafval kunnen soms conclusies 
worden getrokken over lokale verbouw of import van cultuurgewassen. 
Uitgangspunt bij dit onderzoek is het gegeven dat dorsafval in principe 
achterblijft op de nederzetting waar het cultuurgewas geproduceerd 
(verbouwd) wordt, en dat het dus niet met het gedorste product verhandeld 
wordt.6 De aard van het dorsafval moet hierbij echter wel in ogenschouw 
genomen worden. 
Van gerst zijn aarspilsegmenten gevonden.7 Deze onderdelen van de aar 
worden al in een vroeg stadium van de oogstverwerking (op de productiene-
derzetting) van de korrels gescheiden. Grote hoeveelheden aarspilsegmen-
ten, zoals bijvoorbeeld in een paalkuil van spieker 5 (S24.75, v.4695) duiden 
daarom op lokale productie van gerst.
Van emmertarwe zijn zogenaamde aarvorkjes gevonden. Dit zijn de 
onderdelen van het aartje waarmee elke graankorrel aan de aarspil vastzit. 
Aarvorkjes zitten bij emmertarwe na de eerste dorsing (op de produc-
tienederzetting) nog aan de graankorrels vast. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat graan in deze vorm werd verhandeld.8 De kafresten 
worden pas vlak voor consumptie tijdens een tweede dorsronde verwijderd 
(bijvoorbeeld d.m.v. eesten of stampen en vervolgens zeven en/of wannen). 
3  Renfrew 1973.
4  Buurman 1996, 127, 189.
5  Körber-Grohne 1987, 390.
6  Zie o.a. Hillman 1984; Jones 1984.
7  Een aarspil bestaat anatomisch bezien uit meerdere segmenten, die vaak afzonderlijk worden 

gevonden. Soms worden meerdere segmenten aaneen gevonden. In die gevallen spreken 
we van aarspilfragmenten.

8  Hillman 1984, 8.
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Hoewel we op grond van de aangetroffen resten dus niet kunnen bewijzen 
dat de emmertarwe lokaal is verbouwd, is het gezien de context waarin de 
resten zijn gevonden (agrarische nederzetting op zandgrond, waar wél met 
zekerheid gerst werd verbouwd) wel aannemelijk.
Op slechts vier monsters na zijn in alle monsters verkoolde resten van 
gerst en emmertarwe gevonden (N=21). Dit geeft het grote belang van deze 
granen in de economie van de nederzetting aan. Grondsporen die opvallend 
veel resten van graan bevatten zijn een inpandige kuil in huis 11 (S20.80, 
v.4628), een inpandige kuil in huis 12 (S32.54, v.5218), een inpandige 
haard in huis 2 (S44.1, v.6128), een paalkuil van spieker 5 (S24.75, v.4695) 
waar vooral gerst lijkt te zijn opgeslagen (en verwerkt), een paalgat van 
huis 9 (S26.38, v.4760) en een “afvallaag” (S9.19, v.6133 / v.6134). In 
de veronderstelde silo (S24.69, v.4698) zijn daarentegen slechts weinig 
graanvondsten gedaan.
Het meest opvallende resultaat is de enorme hoeveelheid graanresten in 
de onderste vulling van een kuil naast huis 36 (S60.79, v.7592). Het gaat 
voornamelijk om dorsafval: enkele honderden aarspilsegmenten van gerst 
en een vergelijkbare hoeveelheid aarvorkjes van emmertarwe. Er bevonden 
zich naar verhouding maar weinig korrels van beide graansoorten in het 
monster. Waarschijnlijk moet de onderste vulling van de kuil daarom 
geïnterpreteerd worden als een hoeveelheid verbrand dorsafval. Ook de 
onkruidvondsten in het monster passen in dit beeld. Waarom het dorsafval 
verbrand is en hoe het in de kuil is terechtgekomen, is op grond van het 
botanisch onderzoek niet duidelijk geworden. 
Behalve resten van graan zijn in de monsters uit de bronstijdnederzetting 
nog resten van enkele andere gebruiksplanten gevonden. Dat zijn raapzaad 
(Brassica rapa), braam (Rubus fruticosus), hazelnoot (Corylus avellana), roos 
(Rosa) en sleepruim (Prunus spinosa). 
Van raapzaad zijn in een waterkuil (S23.3, v.4584) enkele onverkoolde 
zaden gevonden. Raapzaad is vermoedelijk oorspronkelijk afkomstig uit 
het Middellandse-Zeegebied. Vanwege de oliehoudende zaden heeft de 
cultuur van de plant zich over de rest van de wereld verspreid. Later is de 
plant ook voor andere producten verbouwd. Voorbeelden hiervan zijn rapen 
en raapkruid. In het eerste geval ligt de nadruk op het verbouwen van de 
knollen. In het tweede geval is het blad (loof) het belangrijkste product. Bij 
verbouw van raapzaad voor het blad en de knollen krijgen de planten niet 
de kans om zaad te vormen. De op de vindplaats aangetroffen zaden duiden 
daarom op verbouw van raapzaad voor het zaad. We moeten er echter ook 
rekening mee houden dat de zaden van een wilde plant afkomstig zijn. 
Raapzaad staat er om bekend dat ze heel makkelijk verwildert.
Bramen, hazelnoten, rozen (rozenbottels) en sleepruimen komen van 
nature in ons land voor. De vruchten zijn door de bewoners waarschijnlijk 
in hun natuurlijke omgeving verzameld. Het zijn bekende verschijningen 
op prehistorische (en jongere) vindplaatsen.

Wilde planten en onkruiden
Resten van wilde planten die in archeologische context worden gevonden, 
kunnen veel informatie opleveren over de milieuomstandigheden en 
menselijke activiteit op en rond een nederzettingsterrein, op de akkers en 
andere door de mens geëxploiteerde vegetaties zoals graslanden.
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Bij de interpretatie van onkruidvondsten uit archeologische grondsporen 
wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verkoolde en onverkoolde 
plantenresten. Archeobotanici zijn er tegenwoordig van overtuigd dat het 
overgrote deel van de verkoolde plantenresten die op een voormalig neder-
zettingsterrein worden gevonden, samen met graan op de nederzetting 
terecht zijn gekomen.9 Door verschillende doelbewust geplande en terloopse 
handelingen en processen raakten ze vervolgens verkoold. De kans dat 
onkruiden die tussen granen groeien op deze manier verkoold raken, is 
vele malen groter dan de kans dat onkruiden uit moestuinen of natuurlijke 
vegetaties verkoold raken. Zo vermoeden we bijvoorbeeld dat dorsafval, en 
dierlijke mest met daarin dorsafval, gebruikt werd als brandstof. 
In de verspreiding van de plantenvondsten tekent zich een duidelijk patroon 
af. Onverkoolde plantenresten zijn uitsluitend bewaard gebleven in de 
vier waterkuilen.10 In de overige grondsporen zijn uitsluitend verkoolde 
plantenresten bewaard gebleven. Om boven genoemde redenen gaan we 
er bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens vanuit dat verreweg de 
meeste verkoolde plantenresten samen met het graan op het nederzettings-
terrein terecht zijn gekomen. Van de onverkoolde zaden uit de waterkuilen 
is dit veel minder zeker. Zij zullen waarschijnlijk grotendeels afkomstig 
zijn van planten die deel hebben uitgemaakt van de locale vegetatie (rond 
de waterkuilen). Uiteraard kan een deel ook afkomstig zijn van graanakkers. 
Graanakkeronkruiden komen immers in eerste instantie in onverkoolde 
toestand op een nederzettingsterrein terecht. Ze raken pas verkoold tijdens 
processen die in de nederzetting plaatsvinden en kunnen daarvoor in een 
onverkoolde toestand in een structuur (bijvoorbeeld een waterkuil) terecht 
komen waar zij in die toestand bewaard kunnen blijven.

De onverkoolde plantenresten uit de waterkuilen op het nederzettingsterrein uit 
de bronstijd

Gezien de hierboven genoemde argumenten zijn we voor de reconstructie 
van de locale milieuomstandigheden (in en rond de nederzetting) 
aangewezen op de onverkoolde onkruidvondsten. Deze zijn alleen in de 
waterkuilen aangetroffen, omdat deze sporen zich gedurende lange tijd 
grotendeels onder het grondwaterniveau bevonden. Onder deze natte 
(zuurstofarme) omstandigheden konden de onverkoolde plantenresten 
bewaard blijven.
Het valt op dat in de monsters uit de waterkuilen een aantal éénjarige 
stikstofliefhebbers (categorie ‘Onkruiden van voedselrijke akkers en 
tuinen’) goed is vertegenwoordigd. Het gaat vooral om zwarte nachtschade 
(Solanum nigrum), melganzenvoet (Chenopodium album) en perzikkruid 
(Persicaria maculosa). Van deze soorten zijn vele tientallen (onverkoolde) 
zaden gevonden. Tegenwoordig komen de planten algemeen voor in goed 
bemeste moestuinen en hakvruchtakkers (tussen aardappels, rapen, bieten 
e.d.). De vondst van veel resten van deze soorten in archeologische context 
wordt daarom vaak in verband gebracht met de vroegere aanwezigheid 
van tuinen op een nederzettingsterrein. In dit geval moeten we met deze 
conclusie echter voorzichtig zijn, want met name van melganzenvoet en 
zwarte nachtschade zijn in de andere grondsporen ook opvallend veel 
verkoolde zaden gevonden. Er is dan ook alle reden aan te nemen dat 

9  Van der Veen 2007, 979.
10  S4.79, v.2041; S23.3, v.4584; S30.152, v.5268; S44.22, v.6158. S4.79, v.2041; S23.3, v.4584; S30.152, v.5268; S44.22, v.6158.
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beide onkruidsoorten deel hebben uitgemaakt van de onkruidvegetatie 
op de akker(s). Dit kan dan weer betekenen dat de akker(s) waarop zij 
groeiden bemest werd(en), want beide onkruiden komen bij voorkeur 
voor op stikstofrijke tot zeer stikstofrijke grond. Van perzikkruid zijn 
nauwelijks verkoolde zaden gevonden. De tientallen onverkoolde zaden uit 
de waterkuilen zullen dan ook afkomstig zijn van een locale vegetatie (rond 
de waterkuilen). Perzikkruid is een plant van omgewerkte, voedselrijke, 
vochtige grond. Ze kan veel worden aangetroffen in moestuinen, 
hakvruchtakkers, bij afvalhopen en in omgewerkte bermen. Ook kan de 
plant samen met waterpeper, kleine duizendknoop en zachte duizendknoop 
(zie ook hieronder) veel worden gevonden langs drinkpoelen en sloten waar 
de begroeiing niet gesloten is (bijv. door beschadiging van de vegetatie).11 
Ook enkele soorten uit de categorie ‘Planten van matig voedselrijke akkers’ 
zijn goed vertegenwoordigd in de waterkuilmonsters. Dat zijn gewone 
spurrie (Spergula arvensis) en schapenzuring (Rumex acetosella). Zaden van 
deze planten worden vaak in associatie met graan of andere akkerbouw-
producten gevonden wanneer deze verbouwd worden op voedselarme tot 
matig voedselrijke zandgrond. Van beide soorten zijn inderdaad in andere 
grondsporen ook veel zaden in verkoolde toestand gevonden. Spurrie en 
schapenzuring hebben dan ook zonder twijfel als onkruid op de akkers 
gestaan, en zijn met de (graan)oogst in de nederzetting terecht gekomen. 
We sluiten (gezien de hoge aantallen onverkoolde zaden in de waterkuilen) 
echter niet uit dat op sommige, niet al te zeer met meststoffen ‘vervuilde’ 
delen van het nederzettingsterrein ook spurrie en schapenzuring groeiden. 
Beide soorten bloeien onder relatief voedselarme omstandigheden (arme 
zandgrond) op als sprake is van enige voedselverrijking. 
In één waterkuil (S44.22, v.6158) zijn veel zaden van varkensgras 
(Polygonum aviculare) gevonden. Varkensgras staat vooral op plaatsen 
die veel door mensen of dieren worden betreden, het valt dan ook in de 
categorie ‘Tredplanten’. Dat kunnen delen van een nederzettingsterrein zijn, 
maar ook intensief betreden delen van graslanden (bijvoorbeeld loopsporen 
van vee in weilanden). De goede vertegenwoordiging van de zaden in dit 
spoor, betekent dat rond deze waterkuil sprake was van matig intensieve 
betreding, waarbij we in gedachten moeten houden dat varkensgras het 
veld ruimt als de betreding te intensief wordt. Het feit dat in de andere 
waterkuilen geen zaden van varkensgras zijn gevonden, hoeft daarom niet 
te betekenen dat de betreding daar minder intensief was. De betreding kan 
daar juist intensiever zijn geweest! Zaden van varkensgras zijn nauwelijks 
in verkoolde vorm gevonden. We denken daarom niet dat het een belangrijk 
akkeronkruid was.Ook een aantal soorten uit de categorie ‘Planten van 
weinig betreden, voedselrijke ruigten’ is goed vertegenwoordigd in de 
waterkuilen. Het gaat om soorten die op plaatsen staan die met voedsel 
(afval) zijn verrijkt, maar waar toch weinig verstoring (bodembewerking, 
betreding) plaatsvindt. Plaatsen waar deze planten veel voorkomen zijn 
opslagplaatsen en afvalhopen langs randen van nederzettingen, in of langs 
erfafscheidingen, bij hekken en vlak langs gebouwen of andere constructies 
(afb. 10.2). Bij oude constructies wordt het ‘voedsel’ geleverd door de verwe-
ringsprocessen van de constructie. 

11  Weeda Weeda et al. 1985, 140.
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De meeste soorten uit de bovengenoemde categorie kunnen forse 
afmetingen bereiken waardoor minder intensief gebruikte plekken op en 
rond een nederzettingsterrein een ‘ruig’ uiterlijk krijgen. 
Vooral van beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia) en één of 
meer hennepnetelsoorten (Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit) zijn veel 
onverkoolde zaden gevonden. Omdat van beklierde duizendknoop ook 
zeer veel verkoolde zaden in andere sporen op het nederzettingsterrein 
zijn gevonden, denken we dat deze plant destijds (ook) een belangrijk 
akkeronkruid was. De planten hebben dan waarschijnlijk op minder 
intensief bewerkte, maar wel voedselrijke delen van de akker gestaan. 
De zaden van hennepnetel zijn alleen in een waterkuil (S23.3, v.4584) 
gevonden. Verkoolde zaden zijn nauwelijks gevonden, waaruit we 
afleiden dat de planten niet veel op de akkers stonden. De in de waterkuil 
aangetroffen zaden zijn zonder twijfel afkomstig van een locale vegetatie, 
vlakbij de betreffende waterkuil. Hennepnetels zijn in het algemeen 
gesproken planten van enigszins beschaduwde, voedselrijke standplaatsen 
waar niet al te veel verstoring plaatsvindt.
De categorie plantensoorten ‘Planten van storingsmilieus’ is in de waterkuil-
monsters ook goed vertegenwoordigd. Vooral van hazenzegge of ijle zegge 
(Carex ovalis/remota), krulzuring-type (Rumex crispus-type), waterpostelein 
(Lythrum portula) en waterpeper en kleine/zachte duizendknoop (Persicaria 
minor/mitis) zijn redelijk veel (onverkoolde) zaden gevonden. In de andere 
sporen van het nederzettingsterrein zijn nauwelijks verkoolde zaden van 
deze soorten gevonden. We zijn er daarom vrij zeker van dat de planten 
rond de waterkuilen stonden, waar ze regelmatig werden betreden door 
mensen of dieren en er sprake was van een wisselende waterstand..
De zaden van hazenzeggen en ijle zegge lijken zoveel op elkaar dat 
vaak geen betrouwbaar onderscheid tussen beide soorten te maken is. 
Hazenzegge past echter prima in het beeld van een verstoorde natte 
grasland/pioniervegetatie rond een waterkuil.

Afb. 10.2 
Voorbeeld van een voedselrijke ruigte bij oude 
stal. © BIAX.
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Zaden van waterpostelein worden tijdens archeobotanisch onderzoek niet 
veel gevonden. In de waterkuil S44.22 (v.6158) zijn echter ruim 100 zaden 
van dit zeer kleine, tere plantje gevonden. Waterpostelein staat meestal 
op plaatsen die ’s winters onder water staan en in het zomer halfjaar 
droogvallen. Vaak groeien de plantjes op de drooggevallen oevers langs 
allerlei wateren met wisselende waterstand op zand of leemgrond.12

Ook binnen de categorie ‘Graslandplanten’ zijn enkele interessante 
waarnemingen gedaan, met name in de waterkuil S44.22. Het gaat 
om (onverkoolde) zaden van boterbloemen (Ranunculus acris/repens), 
grasmuur (Stellaria graminea) en kruipend zenegroen (Ajuga reptans). 
De boterbloemzaden konden helaas niet tot op de soort gedetermineerd 
worden. In theorie zouden deze, behalve van kruipende boterbloem 
(Ranunculus repens) ook van scherpe boterbloem (Ranunculus acris) 
afkomstig kunnen zijn. Beide boterbloemsoorten zijn kenmerkend voor 
grazige vegetaties. Scherpe boterbloem is bij uitstek een plant van extensief 
begraasde graslanden. Boterbloemen krijgen de overhand in begraasd 
grasland omdat ze door vee niet of nauwelijks worden gegeten (afb. 10.3).
Dat in de waterkuilen ook zaden van enkele water- en oeverplanten zijn 
gevonden, is uiteraard niet verbazingwekkend. Duidelijk aanwezig zijn 
wolfspoot (Lycopus europaeus), moeraszegge (Carex acutiformis), water- en/of 
akkermunt (Mentha aquatica/arvensis) en scherpe/stijve zegge (Carex acuta/
elata). Behalve van water- en/of akkermunt zijn van geen van deze soorten 
verkoolde zaden in de andere sporen gevonden. We weten daarom vrij zeker 
dat de planten locaal hebben gegroeid, en niet van de akkers afkomstig 
zijn. Van de munt zijn zowel verkoolde als onverkoolde zaden gevonden. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de verkoolde zaden van 
akkermunt afkomstig zijn en dat de onverkoolde zaden watermunt zijn. Alle 
soorten stonden langs de waterkuil. Zelfs de akkermunt kan daar gestaan 
hebben, want behalve op akkers, groeit deze plant ook aan slootkanten, 

12  Weeda et al. 1987, 218.

Afb. 10.3 
Scherpe boterbloemen in extensief begraasd 
grasland. © BIAX.
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op droogvallende oevers, in greppels en op afgeplagde natte plekken!13 De 
aanwezigheid van wolfspoot geeft nog eens aan dat de omstandigheden zeer 
stikstofrijk waren. Dit hadden we echter ook al geconcludeerd op basis van 
de goede vertegenwoordiging van waterpeper en de andere duizendknopen, 
soorten waarmee wolfspoot vaak samen te vinden is.

De vele zaden van grasmuur en kruipend zenegroen duiden ook op grasland 
op vochtige en voedselrijke bodem waar de begrazing niet te intensief is. De 
aanwijzingen voor een dergelijk grasland zijn het sterkst nabij de waterkuil 
S44.22. Uit het voorkomen van varkensgras rond deze waterput is eerder al 
geconcludeerd dat de betreding matig intensief was. 
De aanwezigheid van tandjesgras (Danthonia decumbens), tormentil, pilzegge 
en struikhei (categorie ‘Heide- en veenplanten’) duidt op een schralere 
(voedselarmere) graslandvegetatie. Tandjesgras groeit in voedselarm 
grasland, heidevelden (vooral langs paden) en in schrale bermen. Samen 
met struikhei, pilzegge, schapenzuring en struikhei is tandjesgras vaak te 
vinden in begraasde heidevegetaties.14 De aanwijzingen voor een dergelijke 
vegetatie zijn het sterkst rond de waterkuil S23.3 (v.4584).

De verkoolde resten van akkeronkruiden
Gezien de in de inleiding van deze paragraaf vermelde argumenten, gaan 
we er vanuit dat het overgrote deel van de verkoolde plantenresten van 
de akkers afkomstig zijn en samen met de graanoogst op het nederzet-
tingsterrein terecht zijn gekomen. Dit betekent dat we met behulp van 
deze onkruidsoorten kunnen proberen de omstandigheden op de akkers te 
reconstrueren om zo meer inzicht te krijgen in agrarische economie van de 
nederzetting.
De plantensoorten die vermoedelijk een belangrijk aandeel in de akkeron-
kruidvegetatie hadden, staan genoemd in tabel 10.1. Het gaat om soorten 
met een hoge monsterfrequentie: in minstens vijf contexten zijn verkoolde 
zaden van deze soorten gevonden.15 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam vocht voedsel 

Avena fatua Oot 3-4 2

Chenopodium album Melganzenvoet 3-4 3

Digitaria ischaemum Glad vingergras 3-4 3 (2)

Echinochloa crus-galli Hanenpoot 3-4 3 (2)

Fallopia convolvulus Zwaluwtong 3-4 1-3

Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 3 3

Rumex acetosella Schapenzuring 4 1-2

Solanum nigrum Zwarte nachtschade 3-4 3

Spergula arvensis Gewone spurrie 4 2

Vicia hirsuta/tetrasperma Ringelwikke/Vierzadige wikke 4 2

Als we kijken naar de voorkeur van de planten ten aanzien van de 
bodemparameters vochtgehalte en voedselrijkdom, dan kan het volgende 
worden gezegd.

13  Weeda et al. 1988, 178.
14  Weeda et al. 1994, 284.
15  Met monsterfrequentie wordt het percentage van de monsters bedoeld waarin de soorten 

zijn aangetroffen.

Tabel 10.1 
Belangrijke onkruiden op de bronstijdakkers 
rond Bedrijventerrein-Zuid en hun voorkeur 
ten aanzien van vochtgehalte en voedselrijk-
dom van de bodem.

Legenda vocht: 
3 = vochtig, 
4 = droog. 

Legenda voedsel: 
1 = arm, 
2 = matig rijk, 
3 = zeer rijk 
(bron: BioBase 2003).
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Wat de voedselrijkdom betreft, zijn er drie soorten met een duidelijke 
voorkeur voor voedselrijke grond. Dat zijn melganzenvoet, zwarte 
nachtschade en beklierde duizendknoop. Ook hanenpoot en glad vingergras 
staan tegenwoordig bekend als onkruiden van akkers op voedselrijke 
grond, maar dit beeld moet genuanceerd worden. Onder natuurlijke 
omstandigheden komen deze beide grassen voor op (matig) voedselarme 
bodems. De reden hiervoor is niet dat de planten niet van voedselrijke grond 
houden, maar op voedselrijke grond zijn ze niet tegen de concurrentie 
van andere onkruiden opgewassen. Tegenwoordig worden deze ‘sterkere’ 
onkruiden selectief met chemicaliën bestreden, waardoor zowel hanenpoot 
als glad vingergras als indicatoren voor voedselrijke grond worden gezien. 
Vroeger was dit beslist niet zo, en kwamen beide soorten alleen op matig 
voedselrijke akkers voor.
Over de voedselrijkdom van de bronstijdakkers concluderen we daarom 
het volgende. De akkers waren gelegen op matig voedselrijke zandige 
bodem. Het grootste deel van de bovengenoemde akkeronkruiden heeft een 
voorkeur voor een dergelijk bodemtype. Dat zijn zwaluwtong, ringelwikke 
en/of vierzandige wikke, hanenpoot, gewone spurrie, oot, schapenzuring en 
glad vingergras. De vruchtbaarheid en mogelijk ook de vochthuishouding 
van de akkers werd waarschijnlijk verbeterd door bemesting. Zo moet de 
aanwezigheid van de stikstofindicatoren melganzenvoet, zwarte nachtschade 
en beklierde duizendknoop op de akkers verklaard worden.
Ook als we naar het groeigedrag van de individuele soorten kijken, kunnen 
we iets concluderen over de omstandigheden op de akkers. Zwaluwtong, 
ringelwikke en vierzadige wikke waren vroeger in graanakkers lastige 
onkruiden omdat ze in de graanhalmen klimmen en daardoor het 
oogsten ernstig bemoeilijkten. De wikkesoorten klimmen met behulp 
van speciale bladranken in het graan. Zwaluwtong slingert zich als het 
ware om de graanplanten heen, reden waarom de plant in de Engelse 
taal heel toepasselijk bindweed wordt genoemd. Bovendien produceren de 
drie genoemde soorten zaden die qua grootte en gewicht op graankorrels 
lijken waardoor ze door zeven en wannen heel moeilijk uit een graanoogst 
te verwijderen zijn. De onkruiden worden daardoor elk jaar weer met het 
zaaigoed uitgezaaid.

10.2.3 Een veenkuil
In de zogenaamde veenkuil (S9.136 - v.2798) zijn niet veel plantenresten 
aangetroffen. Enkele pitten van braam vormen de enige resten van 
gebruiksplanten. Met uitzondering van één zaadje van een meldesoort 
(Atriplex patula/prostrata) zijn in de kuil ook geen resten van ruderale 
planten gevonden. De aanwijzingen voor menselijke activiteit in de directe 
omgeving van de kuil zijn dan ook heel gering. Dit geldt in elk geval voor 
activiteiten die met bodembewerking te maken hebben. Wel zijn resten 
aangetroffen van een paar storingsindicatoren, oever- en moerasplanten en 
planten uit heide- en veenvegetaties.
De zaden van greppelrus (Juncus bufonius) en het zomprustype (Juncus 
articulatus-type) wijzen op verstoring van het vegetatieoppervlak. Greppelrus 
wordt veel gevonden in pas gegraven greppels, kuilen en sloten. Ook op 
natte, stukgetrapte plekken in graslanden en langs slootkanten komen 
de planten voor. Binnen het zomprustype vallen de zaden van meerdere 
soorten russen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze onder 
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andere veel te vinden zijn op de bodem of de oever van (gedeeltelijk) 
drooggevallen plasjes op zandige grond.16 Op dergelijke plekken groeit 
ook de egelboterbloem (Ranunculus flammula). De andere aangetroffen 
oeverplanten zijn moeiteloos te plaatsen in het beeld van een in de zomer 
geheel of gedeeltelijk droogvallende sloot, plas of kuil in een zandige 
bodem.

10.3 Conclusies
Het macrorestenonderzoek aan de waterkuil S43.24 binnen vindplaats 1 
(complex 50) heeft waardevolle gegevens opgeleverd over de locale milieu-
omstandigheden. In de onderste vulling van de kuil zijn geen resten van 
cultuurgewassen gevonden. Ook de aanwijzingen voor bodembewerking 
in de directe omgeving zijn niet sterk. De meeste soorten waarvan resten 
in de kuil zijn teruggevonden, zijn kenmerkend voor modderige oevers 
langs sloten, greppels of komen voor langs veedrenkpoelen. Ook op open, 
natte, stukgetrapte plekken in weilanden kunnen ze worden aangetroffen. 
Alle plantenvondsten passen goed in het beeld van een veedrenkkuil. 
Uit het voorkomen van andere soorten kunnen we iets afleiden over het 
landschap waarin de kuil was gelegen. Het gaat om een verstoorde, relatief 
voedselarme, grazige heidevegetatie. In dit relatief voedselarme milieu 
is de waterkuil gegraven om als drinkplaats voor vee te dienen. Door 
het veelvuldige bezoek van de dieren is de randzone rond de kuil sterk 
geëutrofieerd. Uit de afwezigheid van cultuurindicatoren leiden we af dat de 
waterkuil zich mogelijk in het buitengebied van een nederzetting bevond.
Het macrorestenonderzoek aan de bronstijdnederzetting heeft vooral 
economische informatie opgeleverd. In de economie van de nederzetting 
speelden wat de granen betreft emmertarwe, bedekte gerst, pluimgierst en 
mogelijk naakte gerst een rol. Van de gerst kon worden bewezen dat deze 
locaal werd verbouwd en verwerkt. Van de emmertarwe en pluimgierst 
zijn geen resten gevonden op grond waarvan dit kan worden bewezen, 
maar toch vermoeden we dat ook deze granen door de bronstijdbewoners 
werden verbouwd. Behalve de granen speelden ook de akkerbouwproducten 
raapzaad en huttentut een rol. Deze beide gewassen werden waarschijnlijk 
vanwege hun olierijke zaden verbouwd. Raapzaad kan echter ook voor de 
rapen zijn verbouwd.
In de natuurlijke omgeving van de nederzetting werden hazelnoten, 
sleepruimen, bramen en rozenbottels verzameld.
De akkers lagen op een matig voedselrijke, zandige bodem. Het grootste 
deel van de aangetroffen akkeronkruiden heeft een voorkeur voor een 
dergelijk bodemtype. Er zijn aanwijzingen in de vorm van stikstofminnende 
akkeronkruiden dat de vruchtbaarheid en de vochthuishouding van de 
akkers werd verbeterd door bemesting.
Het macrorestenonderzoek heeft ook aanwijzingen opgeleverd voor 
extensief begraasde graslanden, vooral rond waterput S23.3. Het lijkt te gaan 
om een voedselrijk, extensief begraasd ‘echt’ grasland en een schraler type 
grasland met een heidecomponent zoals rond waterput S44.22. Dit bevestigt 
dat de bronstijdbewoners ook aan veehouderij deden.
Op en rond het nederzettingsterrein bevonden zich enkele waterkuilen 
met een vegetatie die goed vergelijkbaar is met de hierboven beschreven 

16  Dwergrus (Dwergrus (Juncus pygmaeus), veldrus (Juncus acutiflorus), knolrus (Juncus bulbosus), zomprus 
(Juncus articulatus) en paddenrus (Juncus subnodulosus).
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waterkuil/veedrenkkuil (complex 50). Het gaat om kuilen met een 
wisselende waterstand waarvan de oevers door het veelvuldige bezoek van 
mensen of dieren, sterk zijn geëutrofieerd. Hier en daar bevonden zich 
vegetaties die de nederzetting een ruig uiterlijk gaven. Het gaat om hoog 
opschietende, meerjarige ruderale kruiden die op plaatsen stonden die 
wel door voedingsstoffen werden verrijkt, maar waar toch relatief weinig 
verstoring plaatsvond. Deze ruige plekken bevonden zich bij opslagplaatsen, 
afvalhopen, in en langs erfafscheidingen en vlak langs gebouwen of andere 
constructies.
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11. Voedselresiduen in Trechterbeker- en bronstijdaardewerk

L. Kubiak-Martens en T.F.M. Oudemans

11.1 Inleiding
Een aantal scherven uit zowel de Trechterbeker-periode als de bronstijd 
bleek nog organisch aankoeksel te dragen. Daarvan zijn uiteindelijk 
16 scherven geselecteerd voor een nadere analyse van de botanische 
macroresten en een chemische analyse van de organische componenten.1 
Het doel was informatie over de voedselbereiding en de diversiteit 
van het dagelijkse voedselspectrum te verkrijgen. Voor de technische 
bijzonderheden wordt verwezen naar § 1.10.2.7 van de inleiding en tabel 
1.3 voor de geselecteerde scherven. Er zijn 14 scherven met aankoeksel 
onderzocht met een rasterelektronenmiscrosoop (SEM) op zoek naar 
botanische voedselcomponenten.

11.2 Resultaten

11.2.1 Resultaten van het botanische onderzoek
Slechts vijf van de 14 monsters die met de rasterelektronenmicroscoop 
(SEM) zijn onderzocht, leverden informatie op over hun botanische 
voedselcomponenten, en deze vijf worden hier nader besproken (tabel 
11.1). De monsters HB03, HB05 en HB07 zijn van scherven uit de 
Trechterbekercultuur en de monsters HB11 en HB18 van bronstijdscherven.  

monster vondstnr. datering opmerkingen

HB 03 6204 TRB residu met zeer fijne structuur en restanten van stengels/scheuten of 
bladeren van kruidachtige planten; mogelijk bladeren of scheuten van 
groene groenten

HB 05 7354 TRB zeer fijne structuur, residu bevat een mengsel van parenchym afkomstig 
van vegetatieve plantendelen (zoals wortels, knollen en stengels) en niet-
vegetatieve plantendelen (zoals vruchten, noten en zaden)

HB 07 7734 TRB zeer dik, solide residu; geen aanwijzingen voor plantaardig voedsel aan-
getoond

HB 11 7827 Bronstijd dik residu; bestond vrijwel geheel uit parenchymweefsel afkomstig van 
secundaire wortels van een tweezaadlobbige plant

HB 18 2312 Bronstijd fijne structuur; resten van parenchymweefsel afkomstig van secundaire 
wortels ingebed in de matrix van het residu

Monster HB03 (TRB) 
Een monster werd genomen van een fijne korst aan de binnenkant van een 
TRB-scherf (v.6204). Bij onderzoek met de rasterelectronenmicroscoop 
(SEM) bleek dit aankoeksel uit een nogal vormloze matrix te bestaan. Deze 
bevatte slechts enkele fragmenten van plantaardig weefsel, die werden 
geïnterpreteerd als restanten van stengels/jonge scheuten of bladeren van 
een kruidachtige plant (afb. 11.1). Identificatie van deze plantensoort, die 
mogelijk als groente was gebruikt, is lastig omdat er geen diagnostische 
anatomische kenmerken bewaard zijn gebleven. Helaas was het niet 
mogelijk om meer details over het botanische karakter van dit residu te 
achterhalen.

1 De scherven zijn genummerd HB 01 t/m 18 (exclusief nrs. 06 en 15).

Tabel 11.1 
Overzicht van onderzochte verwerkte 
plantaardige resten. SEM = raster-
elektronenmicroscoop.
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Monster HB05 (TRB)
Van de dunne korst aan de binnenkant van een TRB-scherf (v.7354, afb. 
1.5) werd een monster genomen. Onderzoek van dit monster met de 
rasterelectronenmicroscoop bracht kleine fragmenten parenchymweef-
sel aan het licht, die waren ingebed in een min of meer vormloze matrix 
(afb. 11.2). In het algemeen bestaan vegetatieve en niet-vegetatieve zachte 
plantendelen voor het grootste deel uit parenchym. Veel wortels en 
knollen, maar ook zaden en vruchten, bevatten voornamelijk parenchym, 
een weefseltype dat bestaat onregelmatige, dunwandige, ongespeciali-
seerde cellen, zgn. opslagweefsel. In het monster was een groot deel van 
het parenchym verdicht als gevolg van hetzij voedselbewerking, hetzij het 
kookproces, of allebei. Dit type conservering bemoeilijkt nadere identificatie. 
Ongeïdentificeerd parenchym in een residu-matrix toont enkel aan dat 
het voedsel dat in de pot werd gekookt (waarschijnlijk een soort groen-
tenstoofpot) was bereid uit parenchym-bevattende plantendelen. Dit laat 
echter nog veel vragen onbeantwoord, want groentenstoofpotten kunnen uit 
veel verschillende eetbare planten en parenchym-bevattende plantendelen 
bestaan zoals wortels en knollen, vruchten, noten en zaden en zelfs het 
binnenste van bastweefsel. Een specifieke identificatie van de plant en het 
parenchym-bevattende plantendeel in het residu is daardoor niet mogelijk. 

Monster HB07 (TRB) 
Dit monster is genomen van de dikke korst van de binnenkant van een 
TRB-scherf (v.7734). Bij onderzoek met de SEM bleek deze korst echter te 
bestaan uit een vormloze en massieve matrix, zonder zichtbare resten van 
plantenweefsel (afb. 11.3). De fijnkorrelige structuur van de korst suggereert 
dat het voedsel grondig was bewerkt en/of lang was gekookt. Meer details 
over het botanische karakter van dit residu konden helaas niet worden 
vastgesteld. 

Afb. 11.1 
Rasterelectronenmicroscoopfoto van 
verkoold residu aangekoekt op TRB-scherf 
(HB03, v.6204): zichtbaar is een fragment van 
stengel- of bladweefsel van een kruidachtige 
plant, ingebed in een vormloze matrix 
(zie rode pijl). Foto: L. Kubiak-Martens, BIAX 
Consult.
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Monster HB11 (bronstijd)
De relatief dikke korst kwam van de binnenkant van een bronstijdscherf 
(v.7827). Onder de rasterelectronenmicroscoop bleek deze korst resten 
van parenchymweefsel te bevatten in een min of meer vormloze matrix. 
Bij onderzoek van één van de parenchymfragmenten was een band van 
massieve koolstof te zien, mogelijk van gereduceerd secundair bastweefsel 
(floëem of floëemparenchym) (afb. 11.4) Daarnaast bleek een hoeveelheid 
radiaal georiënteerd vaatweefsel te liggen. Dergelijk axiaal weefsel wijst op 
secundaire groei en moet daarom afkomstig zijn van een tweezaadlobbige 
plant, hoogstwaarschijnlijk van een wortel. 

Afb. 11.2 
Rasterelectronenmicroscoopfoto van verkoold 
residu aangekoekt op TRB-scherf (HB05, 
v.7354): zichtbaar is een klein fragment van vrij 
solide parenchym ingebed in de matrix. Foto: 
L. Kubiak-Martens, BIAX Consult.

Afb. 11.3 
Rasterelectronenmicroscoopfoto van verkoold 
residu aangekoekt op TRB-scherf (HB07, 
v.7734): zichtbaar is een vormloze, vrij solide 
matrix (geen zichtbaar plantenweefsel). Foto: 
L. Kubiak-Martens, BIAX Consult.
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Monster HB18 (bronstijd)
Van de binnenkant van een andere bronstijdpot (v.2312) werd een monster 
genomen van een dunne korst. Onder de SEM werden in de matrix 
fragmenten zichtbaar van parenchymweefsel (afb. 11.5). In sommige paren-
chymfragmenten waren in het weefsel onregelmatige holten zichtbaar 
die deels waren gevuld met de restanten van afgebroken cellen en/of 
celwanden. Het meeste parenchym tussen de holten was gereduceerd tot 
massieve koolstof. De holten kunnen worden geïnterpreteerd als hetzij 
vesiculaire holten, hetzij spanningsbreuken. Beide fenomenen treden op 
bij weefselafbraak als gevolg van blootstelling aan hoge temperaturen. 
Vesiculaire holten ontstaan door de expansie van waterdamp in het 
weefsel tijdens het beginstadium van verkoling, terwijl spanningsbreu-
ken ontstaan wanneer cellen uiteen worden getrokken door spanningen 
in het weefsel die het gevolg zijn van het krimpen van het plantendeel 
door waterverlies.2 Het is lastig om te bepalen van wat voor type weefsel-
deformatie sprake is bij dit monster. Het voorkomen van holten in het 
parenchym, of die nu vesiculair zijn of een gevolg van spanningsbreuken, 
heeft echter gevolgen voor de interpretatie van de aard van het plantendeel 
waaruit het parenchym afkomstig is. Deze vervorming komt namelijk 
vooral voor in verkoold parenchym van vlezige, secundaire wortels en 
knollen van tweezaadlobbige planten. Voorbeelden hiervan kunnen worden 
waargenomen in de verkoolde wortels en knollen van families zoals de 
Umbelliferae en Fabaceae. Bijvoorbeeld de wortel van wilde peen (Daucus 

carota), wortelknollen van de Franse aardkastanje (Conopodium majus) en 
wortelknollen van knollathyrus (Lathyrus linifolius).3 Wat betreft dit materiaal 
moet de interpretatie echter beperkt blijven tot de suggestie dat het voedsel 
dat in de pot werd gekookt in elk geval gedeeltelijk bestond uit de vlezige 
wortels of knollen van een tweezaadlobbige plant. 

2  Hather 1991.
3  Hather 1991, 1993.

Afb. 11.4 
Rasterelectronenmicroscoopfoto van verkoold 
residu aangekoekt op bronstijdscherf (HB11, 
v.7827): zichtbaar is een klein fragment van 
parenchym ingebed in de matrix, met een 
massieve ring van koolstof en radiaal georiën-
teerd vaatweefsel (zie rode pijl). Foto: L. 
Kubiak-Martens, BIAX Consult.
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Algemene opmerkingen betreffende de resultaten van het botanische onderzoek
Het parenchym in aankoeksels biedt een interessante uitdaging, aangezien 
het direct archeobotanisch bewijs vormt voor het gebruik van plantendelen 
als voedsel. Zelfs wanneer de oorspronkelijke taxa niet bepaald kunnen 
worden, is een constatering dat het koken van groenten en wortels 
voorkwam om diverse redenen zinvol. Meestal bestaan archeobotanische 
monsters uit nederzettingen van landbouwculturen voornamelijk uit granen 
en overblijfselen van zaden en vruchten. Ze hebben daarom betrekking op 
maar een deel van de landbouweconomie en het gebruik van plantaardig 
voedsel. Desalniettemin zijn deze resten bepalend in de beeldvorming over 
het gebruik van planten in het verleden. Er zijn diverse oorzaken voor deze 
lacune. Zo worden van archeobotanische resten slechts zelden alle materi-
aalgroepen onderzocht, hetgeen echter essentieel is om een compleet beeld 

Afb. 11.5 
Rasterelectronenfoto’s van verkoold residu 
aangekoekt op bronstijdscherf (HB18, v.2312): 
zichtbaar zijn fragmenten van parenchym 
ingebed in de matrix. De rode pijlen wijzen 
naar vesiculaire holten of spanningsbreuken. 
Foto: L. Kubiak-Martens, BIAX Consult.
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te krijgen van de planten die in het verleden voor de mensen belangrijk 
zijn geweest. Daarmee zal samenhangen dat de kans dat vegetatieve 
plantendelen bewaard blijven in een archeologische context erg klein is 
vergeleken met de conservering van granen en andere zaadresten, wat tot 
gevolg heeft dat zaadresten vaak sterk oververtegenwoordigd zijn. 
Groene plantendelen zoals bladeren, bladstengels of jonge scheuten 
werden meestal verzameld voor direct gebruik en niet voor opslag, en hun 
bereiding voor consumptie vereiste weinig of geen contact met vuur. Een 
uitzondering is hun mogelijke gebruik als smaakmakers bij ander voedsel, 
waarbij ze een kans hadden bewaard te blijven als residu van bewerkt 
voedsel, zoals het geval was bij de neolithische resten uit Bedrijventerrein-
Zuid. We mogen aannemen dat er rond deze vindplaats veel planten 
beschikbaar waren die als groenten gebruikt konden worden. Zo zullen de 
bladeren en jonge scheuten/stengels van planten zoals brandnetel (Urtica 

dioica), melganzenvoet (Chenopodium album) en melde (Atriplex) een direct 
beschikbare voedselbron zijn geweest. Ze kunnen gekookt zijn gegeten of 
als rauwe groenten en gediend hebben als smaakmaker in verschillende 
gerechten.
Parenchymweefsel van secundaire wortels en knollen in aankoeksels is van 
speciaal belang, omdat dergelijk zetmeelrijk weefsel een belangrijke rol 
kan hebben gespeeld in de voedselvoorziening. Eetbare wortels en knollen 
zijn het grootste deel van het jaar te verzamelen, maar hebben hun hoogste 
concentratie zetmeel tussen de herfst en het vroege voorjaar. Ze kunnen 
een waardevol alternatief hebben gevormd op momenten dat ander voedsel 
schaars was (zoals in het vroege voorjaar), maar ze kunnen ook een stan-
daardonderdeel van het dagelijkse voedsel zijn geweest. Eetbare wortels, 
knollen, bollen en wortelstokken moeten, in tegenstelling tot groene 
groenten, altijd worden gekookt om hun verteerbaarheid, en vaak ook hun 
smaak, te verbeteren. Uit het pollen- en macrorestenonderzoek blijkt dat 
rond Hattemerbroek minstens drie plantensoorten groeiden die beschikbaar 
waren als bron van eetbaar zetmeel: knolraap/raapzaad (Brassica rapa), 
adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en tormentil (Potentilla erecta). Of één 
of meerdere van deze soorten in de onderzochte residuen vertegenwoor-
digd zijn, is moeilijk vast te stellen. Wel is duidelijk dat wortels als voedsel 
werden gebruikt, hetzij afzonderlijk gekookt als zetmeelrijke voedselbron, 
hetzij om andere gerechten (groenten of vlees) smaak te geven. 

11.2.2 Resultaten van de Directe Temperatuuropgeloste Massaspectrometrie 
(DTMS)

Er zijn 16 monsters met de Directe Temperatuuropgeloste 
Massaspectrometrie (DTMS) bekeken. Daarvan zijn de monsters HB01 
– HB07 van Trechterbekerscherven en de monsters HB09 - HB18 van 
bronstijdscherven. Het monster HB08 is van een scherf die uit het late 
neolithicum of uit de vroege bronstijd afkomstig is. Een samenvatting van 
de belangrijkste componenten in de residuen is weergegeven in tabel 11.2.
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De DTMS-resultaten tonen aan dat de residuen weinig organisch materiaal 
bevatten. Van de zestien monsters die met DTMS zijn bestudeerd toont 
geen enkel residu een hoog organisch gehalte en tonen slechts twee 
monsters (HB 03 en HB 05) een signaal met gemiddelde intensiteit. Veel 
residuen bevatten dusdanig weinig organisch materiaal dat de resultaten 
onvoldoende betrouwbaar zijn voor interpretatie. 
Opvallend is dat de residuen van TRB-scherven iets vaker een M of 
M/L-waarde aan organisch gehalte hebben dan de residuen uit de bronstijd. 
Verklaringen voor dit verschijnsel kunnen liggen in: verschillen in de 
oorspronkelijke inhoud van het aardewerk, in de mate van thermische 
degradatie van de residuen (tijdens het verhitten van de inhoud of na 
het breken van het aardewerk) of in verschillen in conservering door 
verschillende depositie-omstandigheden. 

Neolithische residuen 
Van de zes residuen afkomstig van TRB-aardewerk (HB01 - HB07) 
zijn de drie met het hoogste organische gehalte gekozen voor een meer 
gedetailleerde analyse (HB03, HB05 en HB07). Chemisch gezien zijn 
deze drie residuen in grote lijnen vergelijkbaar. Ze bevatten vooral 
indicatoren voor een matig geconserveerd verkoold eiwit- of eiwit/zetmeel-
mengsel. Hoewel geen indicatoren voor de aanwezigheid van intacte 
suikers of zetmeel zijn gevonden, is de mate van verkoling dusdanig dat 
de aanwezigheid van koolhydraten in het oorspronkelijke materiaal niet 
kan worden uitgesloten. Een bijmenging van vetten met een dierlijke 
component is duidelijk zichtbaar. Individuele verschillen worden hieronder 
besproken.

Monster DTMS-code Vondstnr. Sig TIC Lipiden Proteïnen Triterpenoïden Cont

VVZ onv DG TG St Pp PC Vk

HB 01 8004 5800 L 63 - - - - - - +/- H - PAK

HB 02 8005 6202 L 64 - - +/- - - - +/- H +/- PAK

HB 03 8007 6204 M 65 + - - -
D

+/- + H - S8
P?

HB 04 8008 7307 M/L 65 + - +/- - D +/- + M/H +/- S8

HB 05 8009 7354 M 78 + +/- + - D +/- + M/H + -

HB 07 8011 7734 M/L 66 + - + - D +/- + M/H + S8

HB 08 8015 6590 L 62 - - - - - - - - - S8

HB 09 8016 4575 L 63 - - - - - - - - - -

HB 10 8018 7776 L
35

++ + + + D +/- + M - PAK
64

HB 11 8020 7827 L 69 - - - - - - +/- - - -

HB 12 8021 7825 L 70 - - - - - - +/- H - PAK

HB 13 8022 7826 L 68 - - - - - - +/- H - PAK

HB 14 8023 5572 M/L 65 + - + - D - +/- M/H - S8

HB 16 8024 4630 L 70 - - - - - - - - - -

HB 17 8025 4636 L 67 + +/- +/- - D +/- + M/H - -

HB 18 8026 2312 L 66 - - - - - - +/- - - PAK

Tabel 11.2 
DTMS-resultaten voor residuen: weerge-
geven is de aan- of afwezigheid van DTMS-
indicatoren voor verschillende chemische 
componentgroepen. 
Sig = geeft een indicatie van het organisch 
gehalte van het residu, waarbij H = hoog, M = 
medium, M/L = medium tot laag en L = laag; 
TIC1 = de Total Ion Current, ofwel de scan met 
het hoogste signaal; 
VVZ = vrije vetzuren; onv = onverzadigde vrije 
vetzuren; 
DG = diglyceriden; 
TG = triglyceriden; 
St = Sterolen waarbij D staat voor dierlijk en P 
voor plantaardig; 
Pp = peptiden; 
PC = verkoolde proteinen en aminozuren; 
Vk = verkolingsgraad van proteïnen; 
Triterpenoïden = triterpenoide fractie; 
Cont = Contaminatie zoals S8 = elementaire 
zwavel of PAK (Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen).

1  De intensiteit van de Total Ion Current (TIC) 
is een indicatie voor de hoogte van het or-
ganisch gehalte van het residu. H (=hoog) 
staat voor een intensiteit van 450x106 of 
hoger en is gedefinieerd als meer dan 90 
keer de waarde van een blanco meting, M 
(=medium) staat voor een intensiteit van 
200 - 450x106 en is gedefinieerd als 40 tot 
90 keer de waarde van een blanco meting; 
M/L (=medium/laag) staat voor een in-
tensiteit van 100 – 200x106 450x106 en is 
gedefinieerd als 20 tot 40 keer de waarde 
van een blanco meting; L (=laag) staat 
voor een intensiteit lager dan 100x106 en 
is gedefinieerd als minder dan 20 keer de 
waarde is van een blanco meting.
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Monster HB03 (TRB)
Voor de technische bijzonderheden wordt verwezen naar § 1.10.2.7. 
De DTMS-techniek benut de massaspectometer om te bepalen welke 
organische verbindingen vrij komen bij verhitting. Bij lage temperaturen 
treed desorptie op (vandaar desorptiegebied (scan 25-50); bij hogere 
temperaturen geeft niet-vluchtige stoffen (pyrolysegebied, scans 55 – 75). 
De DTMS Total Ion Current (TIC) van HB03 (v.6204) toont een matig 
intensief signaal met een afgeplatte top over een breed temperatuurbereik 
(scan 65 tot 75)(afb. 11.6), hetgeen duidt op een gemengd materiaal met 
een matig tot hoge verkolingsgraad. Er is geen duidelijke piek zichtbaar 
in het desorptiegebied (verdampingsgebied). Slechts een vage verhoging 
in de TIC lijn toont de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid lipiden. 
Het massaspectrum A toont een zeer beperkt lipidenprofiel, bestaande 
uit een kleine hoeveelheid verzadigde vrije vetzuren C16:0 en C18:0 (m/z 
256 en 284). Onverzadigde vrije vetzuren of intacte acylglycerolen (di- en 
triglycerolen) zijn niet te zien hetgeen duidt op een relatief hoge mate 
van thermische degradatie. Cholesterol is aanwezig en toont de dierlijke 
oorsprong van de vetten. Plantaardige sterolen zijn mogelijk aanwezig in de 
vorm van campesterol (m/z 400), sitostereol (m/z 414) en stigmasterol (m/z 
412). Het is echter waarschijnlijker dat deze massapieken afkomstig zijn 
van een contaminatie met gedegradeerd plantaardig materiaal uit de bodem. 
De combinatie van de pieken zichtbaar in het desorptiegebied doet in hoge 
mate denken aan gemengde aromatische signalen zoals aangetroffen in 
bodems met hoog organisch gehalte en vergane veenbodems.4 Vergelijkbare 
terpenoïde pieken zijn echter ook te verwachten in de productie van 
houtteer uit loofhout. In principe zou het aankoeksel dus ook een gevolg 
kunnen zijn van verblijf in of nabij een kuil waarin teer is geproduceerd.   
Opvallend is ook de aanwezigheid van hoge pieken afkomstig van stikstof-
houdende verbindingen waaronder elementair zwavel (m/z 64, 128, 160, 
192, 224, 256). Hoewel de oorsprong van dit materiaal mogelijk kan liggen 
in de klei van het aardewerk, is de meest voor de hand liggende verklaring 
te vinden in een contaminatie met zwavelhoudende componenten uit de 
bodem. Vooral mariene klei staat bekend om een hoog zwavelgehalte. 
Het pyrolyseprofiel (afb. 11.6B, scan 60 - 90) bestaat uit een sterk verkoolde 
eiwitfractie hetgeen vrijwel geen indicatoren voor intacte peptiden meer 
toont (m/z 186, 194, 208, 244). Eiwitten kunnen afkomstig zijn van 
zowel dierlijke (vis, vlees, huid, hoorn, wol, melk en melkproducten) 
als plantaardige materialen (met name peulvruchten). Helaas is deze 
eiwitcomponent niet terug te brengen op een dierlijke of plantaardige 
oorsprong. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat door blootstelling aan hogere 
temperaturen (of langere verhittingstijden) de verkoolde eiwitten langzaam 
steeds meer van hun karakteristieke componenten verliezen, zodat het 
in toenemende mate moeilijk wordt de eiwitcomponent te identificeren.5 
Er zijn geen indicatoren voor de aanwezigheid van koolhydraten of 
verkoolde koolhydraten, maar chemische karakteristieken van de verkoolde 
koolhydraten kunnen bij hoge verkolingsgraad in gemengde eiwit/zetmeel 
mengsels niet meer herkenbaar zijn.6 De aanwezigheid van koolhydraten in 
het oorspronkelijke materiaal kan dus niet worden uitgesloten.

4  Zoals in Kassel Earth pigmenten, Languri 2004, 175 en veenbodems, Stout et al. 1988.
5  Oudemans et al. 2005; Braadbaart 2004.
6  Oudemans et al. 2005.



voedsel resIduen   461

Samenvattend toont dit matig gepreserveerde, verkoolde residu een mengsel 
van verkoolde eiwitten en zogenaamde “harde vetten” die voorkomen 
in vleesvet van zoogdieren (met verzadigde vetzuren en een vetzuurver-
deling met de nadruk op C16:0 en C18:0). Mogelijk zijn koolhydraten 
een onderdeel geweest van het mengsel, maar dat is niet te bevestigen. 
Contaminatie met aromatische componenten en stikstofrijke componenten 
uit de bodem is waarschijnlijk. 

Monsters HB05 en HB07 (TRB)
De residuen HB05 (v.7354, afb. 11.7) en HB07 (v.7734, afb. 11.8) wijken in 
essentie niet veel af van het vorige residu en bevatten eveneens een verkoold 
eiwit of eiwit/zetmeel-mengsel met lipiden van dierlijk oorsprong. 
Hoewel de Total Ion Current (TIC) van HB05 iets hoger ligt (scan 78), tonen 
beide monsters een matig tot laag signaal met een afgeplatte top over een 
breed temperatuurbereik (scan 66 tot 78). Een dergelijke TIC duidt op 

Afb. 11.6 
DTMS resultaten van residu HB03 (v.6204): In 
de grafiek zien we de TIC (de intensiteit van 
het signaal bij stijgende temperatuur). De 
desorptiefase is te zien in massaspectrum A 
die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 
van vrije vetzuren en bodemcontaminaties 
zoals stikstofhoudende verbindingen en ter-
penoiden. De pyrolysefase in massaspectrum 
B toont een sterk verkoold proteïneprofiel. 
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gemengd materiaal met een matig tot hoge verkolingsgraad. Wederom 
toont slechts een vage verhoging in de TIC de aanwezigheid van een kleine 
hoeveelheid lipiden. 
In residuen HB05 en HB07 zijn beter gepreserveerde lipidenprofielen 
zichtbaar die naast verzadigde vrije vetzuren C16:0 en C18:0 (m/z 256 
en 284) ook enige onverzadigde vetzuren en acylglycerolen tonen. De 
aanwezigheid van intacte acylglycerolen kan worden aangetoond door de 
aanwezigheid van diacylglycerolen (m/z 495, 523, 551, 579, 607 (DG28 
t/m 36)). Bijbehorende fragmenten zijn de acylium-ionen van verzadigde 
vetzuren (m/z 182, 211, 239, en 267 voor C12:0 t/m C18:0). Onverzadigde 
vetzuren zijn in deze residuen te zien in een kleine piek voor C18:1 (m/z 
264). Triacylglycerolen zijn niet zichtbaar. De aanwezigheid van enige 
onverzadigde, vrije vetzuren en intacte acylglycerolen duidt op een minder 
hoge mate van thermische degradatie. Cholesterol is ook duidelijk aanwezig 

Afb. 11.7 
DTMS resultaten van residu HB05 (v.7354): 
In de grafiek zien we de TIC (de intensiteit 
van het signaal bij stijgende temperatuur). 
De desorptiefase is te zien in massaspectrum 
A welke wordt gekenmerkt door de aan-
wezigheid van vrije vetzuren en intacte acylg-
lyceriden en bodemcontaminaties zoals terpe-
noiden. De pyrolysefase in massaspectrum B 
toont een sterk verkoold proteïneprofiel. 
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(vooral in HB07). Ook terpenoïden (vooral HB05) en zwavelhoudende 
verbindingen, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit de bodem zijn 
zichtbaar. Het pyrolyseprofiel is in beide monsters vrijwel identiek aan dat 
van HB03. 
Samenvattend gaat het hier eveneens om matig gepreserveerde, verkoolde 
resten van een mengsel van verkoolde eiwitten en zogenaamde “harde 
vetten”. Mogelijk zijn koolhydraten een onderdeel geweest van het mengsel, 
dat op dierlijke vetten is terug te voeren. 

Bronstijdresiduen 
Van de tien residuen afkomstig van aardewerk uit de bronstijd (HB08 - 
HB18) zijn de twee meest belovende gekozen voor meer gedetailleerde 
analyse (HB10 en HB14).

Afb. 11.8  
DTMS resultaten van residu HB07 (v.7734): 
In de grafiek zien we de TIC (de intensiteit 
van het signaal bij stijgende temperatuur). 
De desorptiefase is te zien in massaspec-
trum A welke wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van vrije vetzuren en intacte 
acylglyceriden en bodemcontaminaties zoals 
terpenoïden en stikstofhoudende verbindin-
gen. De bovenste grafiek is een uitvergroting 
van de algemene grafiek. De pyrolysefase in 
massaspectrum B (onderste grafiek) toont een 
sterk verkoold proteïneprofiel.
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Monster HB10 (bronstijd)
De DTMS Total Ion Current (TIC) van HB10 (v.7776)(afb. 11.9) toont een 
laag signaal met een relatief scherpe top op een relatief lage temperatuur 
(scan 64), hetgeen duidt op een relatief eenvormige polymeerfractie met 
matige verkolingsgraad. Een duidelijke piek in het desorptiegebied (scan 
35) toont de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid lipiden. 
Residu HB10 toont een opvallend goed gepreserveerd lipidenprofiel 
(massaspectrum A) met weinig vrije vetzuren en een hoge marker voor 
het onverzadigde vetzuur C18:1 (m/z 264). Ook intacte, verzadigde en 
onverzadigde acylglycerolen (di- en triglycerolen) zijn zichtbaar aanwezig. 
De aanwezigheid van onverzadigde vetzuurketens duidt op een relatief 
zuurstofarme omgeving. Het lipidenprofiel toont een zeer lage mate van 
hydrolyse (er zijn relatief grote hoeveelheden di- en diglycerolen aanwezig 
in verhouding tot de vrij vetzuren) hetgeen wederom duidt op een goede 
conservering van vetten. Een dierlijke component is zichtbaar in de vorm 
van cholesterol. 
Het pyrolyseprofiel (massaspectrum B, scan 55 - 90) bestaat uit een sterk 
verkoolde eiwitfractie waarin indicatoren zichtbaar zijn voor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (m/z 178, 202, 252) in combinatie met 
kleinere fenolen en kleinere aromatische verbindingen (m/z 128, 142, 168, 
180). Deze combinaties van componenten zijn eerder aangetoond in roet en 
rookcondensaten.7 
Het gaat hier duidelijk niet om voedselresidu. Dit is een roetaanslag in 
combinatie met een zeer goed gepreserveerd vet en een sterk verkoolde 
eiwithoudende stof. Er zijn hiervoor verschillende interpretaties mogelijk:

1. Een opzettelijk mengsel dat als verfstof diende en waarbij roet en verkoold 
eiwitrijk materiaal is gebruikt als donkere (zwarte) kleurstof in een 
dierlijk vet; 

2. Een aankoeksel uit een olielamp of vetlamp waarin een brandende lont 
zorgde voor roetaanslag. Dit zou ook verklaren waarom het vet niet of 
nauwelijks thermisch gedegradeerd is (het is nooit gekookt);

3. Een derde mogelijkheid is dat het hier gaat om een toevallige combinatie 
van voedingsstoffen en roet, ontstaan tijdens het koken dan wel tijdens 
secundair gebruik. 

Tot slot is de staat van conservering van de lipiden dusdanig ongebruikelijk 
dat niet kan worden uitgesloten dat het hier om een recente contaminatie 
met een moderne vetstof gaat. Anderzijds is het niet onmogelijk dat de 
aanwezigheid van aromatische verbindingen (die sterk antibacterieel van 
aard zijn) hydrolyse van het vet hebben voorkomen. 

Monster HB14 (bronstijd)
Chemisch gezien lijkt dit monster (v.5572)(afb. 11.10) enigszins op een beter 
gepreserveerde versie van de reeds besproken TRB-residuen. De Total Ion 

Current (TIC) van HB14 toont een matig tot laag signaal met een scherpe 
piek op een gemiddelde temperatuur (scan 65), hetgeen duidt op een relatief 
eenvormige polymeerfractie met gemiddelde verkolingsgraad. Wederom 
toont slechts een vage verhoging in de TIC de aanwezigheid van lipiden. 

7  Oudemans & Boon 1991.
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Een redelijk goed gepreserveerd lipidenprofiel toont naast verzadigde vrije 
vetzuren C16:0 en C18:0 (m/z 256 en 284) ook veel intacte diacylglyce-
rolen. Triacylglycerolen zijn niet zichtbaar. Ook zijn geen onverzadigde 
compenenten aangetoond. Cholesterol is wel duidelijk aanwezig. 

Afb. 11.9 
DTMS resultaten van residu HB10 (v.7776): 
In de grafiek zien we de TIC (de intensiteit 
van het signaal bij stijgende temperatuur). 
De desorptiefase is te zien in massaspectrum 
A, welke wordt gekenmerkt door de aan-
wezigheid van goed gepreserveerde lipiden. 
De vovenste grafiek is een uitvergroting van 
het relevante deel van de algemene grafiek 
in het midden. De pyrolysefase in massaspec-
trum B (onderste grafiek) toont een sterk 
verkoold proteïneprofiel en indicatoren typ-
isch voor roetcondensaten (de combinatie van 
m/z 178, 202, 252 met m/z 128, 142, 168, 180).
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De desorptiefase is te zien in massaspectrum A, die wordt gekenmerkt 
door de aanwezigheid van een relatief goed gepreserveerd lipidenprofiel. De 
pyrolysefase in massaspectrum B toont een matig verkoold proteïneprofiel. 

De aanwezigheid van veel intacte diacylglycerolen duidt op beperkte 
thermische degradatie en een beperkte hydrolyse. Terpenoiden zoals we die 
zagen in de neolithische residuen, zijn hier niet aanwezig, maar in bepekt 
mate zijn indicatorn voor zwavelhoudende verbindingen (m/z 63, 128, 192), 
die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit de bodem, zichtbaar.
Het pyrolyseprofiel bestaat vooral uit een matig geconserveerde verkoolde 
eiwitfractie (scan 60 - 75), dat nog enige indicatoren voor intacte peptiden 
toont (m/z 194, 208, 244). Dit residu bevat geen indicatoren voor zetmeel of 
suikers. 

Afb. 11.10 
DTMS resultaten van residu HB14 (v.5572): In 
de grafiek zien we de TIC (de intensiteit van 
het signaal bij stijgende temperatuur).
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Samenvattend kan worden gesproken van een matig geconserveerd, 
verkoold, eiwitrijk materiaal gemengd met vetten van een dierlijke 
oorsprong. 

11.3 Conclusies

Monsters van TRB-scherven
De resultaten voor twee residuen uit TRB-aardewerk (HB03 en HB05) 
tonen aan dat de aankoeksels werden gevormd tijdens de bereiding van 
een mengsel van plantaardig en dierlijk voedsel. In HB03 waren mogelijk 
bladgroenten aanwezig (bladeren of stengels/jonge scheuten) die samen 
met dierlijke vleesvetten en een eiwitrijk materiaal of eiwit/zetmeel mengsel 
waren gekookt. Residu HB05 lijkt te bestaan uit een mengsel van vegetatief 
(vlezige wortels, knollen, stengels e.d.) of non-vegetatief (opslagweefsel in 
zaden, fruit en noten e.d.) parenchym-bevattende plantendelen die eveneens 
samen met dierlijk vleesvet en eiwit zijn gekookt. Een derde residu uit 
TRB-aardewerk (HB07) leverde geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van plantaardige ingrediënten. Chemische analyse toonde de aanwezigheid 
van dierlijke vleesvetten aan in combinatie met een verkoold eiwit- of eiwit/
zetmeelmengsel.

Monsters van bronstijdscherven
Bij de monsters uit de bronstijd lijken er twee categorieën voedselresiduen 
te zijn. Bij de eerste, vertegenwoordigd door de monsters HB11 en 
HB18, bestaat het plantaardige weefsel bijna uitsluitend uit parenchym 
afkomstig van secundaire wortels van tweezaadlobbige planten. Deze 
residuen bevatten niet voldoende organisch materiaal voor interpretatie 
van chemische indicatoren. De tweede categorie (vertegenwoordigd door 
de monsters HB10 en HB14) bestaat uit residuen die vrijwel uitsluitend 
elementen bevatten die afkomstig zijn van dierlijk materiaal, waaronder 
dierlijke vetten en eiwitten, maar de monsters bevatten geen sporen van 
planten. De nogal fijnkorrelige, vrij massieve structuur van deze residuen 
lijkt ook te wijzen op de afwezigheid van zetmeel of plantenmateriaal. Het 
residu HB10 vormt een opvallende uitzondering op de andere residuen. 
Het gaat hier om een roetaanslag in combinatie met een zeer goed 
gepreserveerd vet en een sterk verkoolde eiwithoudende stof. Mogelijk gaat 
het hier om een verfstof of om een aankoeksel uit een olielamp of vetlamp, 
waarin een brandende lont zorgde voor een roetaanslag. Het is ook mogelijk 
dat het hier gaat om een toevallige combinatie van voedingsstoffen en roet, 
ontstaan tijdens het koken.

Tot slot
Hoewel de herkomst van de voedselresten niet volledig kan worden 
achterhaald is een aantal kenmerken in de residuen bewaard gebleven. Wat 
betreft de TRB-residuen is er bewijs voor het koken van dierlijk voedsel 
(waarschijnlijk vlees) met plantendelen (waarschijnlijk bladgroenten) 
daaraan toegevoegd. Wat betreft bronstijd-residuen is enerzijds het koken 
van eetbare wortels/knollen, en anderzijds het koken van uitsluitend dierlijk 
voedsel aangetoond. De hoeveelheid gegevens is echter nog te gering om 
te kunnen zeggen dat in de TRB-cultuur wezenlijk anders gegeten werd 
dan in de bronstijd. Ook is bij de bronstijd-residuen sprake van een residu 
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waarin roet en dierlijk vet voorkomen. Een mogelijke verklaring is een 
vetlamp of een opzettelijk aangemengde verfstof. De aanwezigheid van 
parenchymweefsel, afkomstig van hetzij vegetatieve hetzij non-vegetatieve 
plantendelen, is interessant, omdat het belang van deze categorie van 
plantaardig voedsel vaak wordt onderschat, met name ten opzichte van dat 
van granen. Ook al konden de taxa niet nader worden geïdentificeerd, dan 
nog is het bewijs dat het verwerken van zetmeelrijk voedsel (knollen en 
wortels) werd uitgevoerd zeer belangrijk.  
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12. Hout en houtskool

L.I. Kooistra

12.1 Inleiding
Het doel van de analyse van de hout- en houtskoolresten was het verkrijgen 
van informatie voor vegetatiereconstructies en het vergaren van inzicht 
rondom het gebruik van bosbestanden en het gebruik van hout voor 
specifieke doeleinden. Er zijn twee stukken hout onderzocht die zijn 
aangetroffen in één van de pollenbakken, die voor palynologisch onderzoek 
in het profiel van een middenbronstijd waterkuil waren geslagen (S43.24, 
complex 50 - vindplaats 1). 
Op basis van de houtskoolinventarisatie zijn zeven grondsporen uit het 
mesolithicum, zeven uit het neolithicum en twaalf uit de midden-bronstijd 
voor houtskoolanalyse geselecteerd (zie tabel 1.7 in hoofdstuk 1 Inleiding). 
De resultaten worden in volgorde van periode besproken.

12.2 Resultaten en discussie

12.2.1 Mesolithicum (bijlage 12.1a)
De zeven monsters ten behoeve van het houtskoolonderzoek van de 
mesolithische periode zijn afkomstig uit zes zgn. haardkuilen en uit een 
niet nader te specificeren kuil (tabel 12.1). 

Conservering houtskool
De houtskool uit de zeven mesolithische contexten was goed tot matig 
geconserveerd. Slechts een enkele keer kon een stukje niet worden 
gedetermineerd. De stukken waren over het algemeen groot genoeg om het 
boomonderdeel te kunnen vaststellen. Ze waren niet bovenmatig afgerond 
en bevatten geen aanslag. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de meeste 
houtskool niet lang aan het oppervlak heeft gelegen en vrij snel na verkolen 
in de sporen terecht is gekomen.

Analyse resultaten houtskool
Twee van de haardkuilen zijn met behulp van 14C-onderzoek gedateerd. 
Voor haardkuil S6.145 van vindplaats 11 leverde dat een vroegmesolithische 
ouderdom op tussen 8200 en 7650 v.Chr.1 In de haardkuil is alleen den 
(Pinus) gevonden. Het merendeel van de stukjes vertoonde een beginnende 
verglazing (96%).

1  GrA-41690: 8785 ± 45 BP, 2 sigma.

put spoor vnr. cont. arch. dat. GrA-nr. BP max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

6 145 2089 HAK MESOV 41690 8785 ± 45 8200 7650

14 8 3456 HAK MESOM 41691 7945 + 40 7040 6690

4 20 593 HAK MESO? - - - -

43 83 6420 KL MESO? - - - -

47 10 6188 HAK MESO? - - - -

48 6 7004 HAK MESO? - - - -

50 177 7092 HAK MESO? - - - -

Tabel 12.1  
Overzicht van geanalyseerde houtskool-
monsters uit mesolithische sporen. Legenda: 
arch. dat. = archeologische datering; cont. = 
context; GrA-nr. = Groningen nummer; HAK 
= haardkuil; KL = kuil; MESO = mesolithicum; 
MESOM = midden-mesolithicum; MESOV = 
vroeg-mesolithicum; ? = archeologische dater-
ing.
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De tweede 14C-gedateerde haardkuil (S14.8, vindplaats 8) was van midden-
mesolithische ouderdom, tussen 7040 en 6690 v.Chr.2 Ook dit monster 
bestond uit dennenhoutskool, maar hiervan was slechts vier procent 
verglaasd.
De overige vier haardkuilen (S4.20, S47.10, S48.6 en S50.177) en een kuil 
(S43.83) zijn op andere gronden eveneens in het mesolithicum gedateerd. In 
de kuil (S43.83) en twee van de haardkuilen (S47.10 en S48.6) is uitsluitend 
den aangetroffen. In haardkuil S47.10 was 64% van de houtskool enigszins 
verglaasd. De andere sporen bevatten slechts enkele verglaasde stukjes. In 
de twee nog niet genoemde haardkuilen (S4.20 en S50.177) kwam alleen 
houtskool van eik (Quercus) voor. Geen van deze stukjes was verglaasd.
Van zowel den als eik is voornamelijk het hout van stammen of knoesten 
aangetroffen. Het kan zijn dat dit hout als brandstof is geselecteerd. Het 
gaat hier echter om de sterkste onderdelen van een boom en het is daarom 
ook mogelijk dat alleen deze delen het vuur ‘overleefd’ hebben.
Van twee stukjes den en zes stukjes eik is de gemiddelde jaarringbreedte 
gemeten. De gemiddelde jaarringbreedte van den lag rond de millimeter. De 
jaarringbreedte van eik varieerde tussen een halve en twee millimeter. 
In Noord-Nederland beslaat het mesolithicum de periode tussen circa 
9000 en 5000 v.Chr. Het vroeg-mesolithicum omvat de geologische 
perioden Preboreaal (van circa 9000 tot 8000 v.Chr.) en Boreaal (van circa 
8000 tot 7000 v.Chr.). In deze tijdsvakken waren den en berk (Betula) 
de belangrijkste vertegenwoordigers van de bossen in onze streken.3 Het 
Boreaal staat bekend om zijn uitgestrekte dennenbossen. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat in de vroeg-mesolithische haardkuil (S6.145; datering 
tussen 8200 en 7650 v.Chr.) alleen den is aangetroffen. Dat ook de midden-
mesolithische haardkuil (S14.8) alleen den bevatte, is in dit licht bezien 
ook niet verbazingwekkend. Het gaat om een haardkuil uit het begin van 
het midden-mesolithicum (7040 tot 6690 v.Chr.). Op de geologische 
tijdschaal afgezet, gaat het om een haardkuil uit het Atlanticum. Dat is de 
periode tussen ca. 7000 en 3800 v.Chr., die bekend staat om de uitgestrekte 
loofbossen waarin eik in de vochtige tot droge bossen en els (Alnus) in 
de bossen op natte standplaatsen domineerden. Aan het begin van het 
Atlanticum echter, was den in de omgeving van Hattemerbroek nog een 
veel voorkomende boomsoort. Dat blijkt onder andere uit pollenonderzoek 
aan boring 1187 van het nabijgelegen onderzoek op het tracé van de 
Hanzelijn bij knp. Hattemerbroek.4 Uit dit onderzoek van Van Haaster 
kwam naar voren dat het dennenstuifmeel na het midden-mesolithicum 
(6450 v.Chr.) afnam van bijna 60% tot net iets meer dan 10%.
De vijf sporen die op archeologische gronden aan het mesolithicum 
worden toegeschreven, bevatten den of eik. De haardkuilen (S47.10 en 
S48.6) en de kuil (S43.83) met uitsluitend dennenhoutskool zullen zeer 
waarschijnlijk ouder dan 5700 v.Chr. zijn. Deze uitspraak is gebaseerd op 
het gecombineerde houtskool- en 14C-onderzoek van de opgraving knp. 
Hattemerbroek-Hanzelijn, waaruit blijkt dat de den na 5700 v.Chr. uit het 
houtspectrum verdween.5 De ouderdom van de twee haardkuilen met eik 
is moeilijker vast te stellen. Haardkuilen met eik kwamen bij de opgraving 
knp. Hattemerbroek-Hanzelijn al in het midden-mesolithicum voor, maar 
haardkuilen met uitsluitend eik hadden een laatmesolithische of jongere 

2  GrA-41691: 7945 ± 40 BP, 2 sigma.
3  Zie Hoek 1997, 20-21.
4  Van Haaster in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 9.
5  Kooistra in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 11.
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datering.6 Het valt daarom op botanische gronden niet uit te sluiten dat de 
haardkuilen S4.20 en S50.177 jonger dan het laat-mesolithicum zijn.
De resultaten van het houtskoolonderzoek van Bedrijventerrein-Zuid, knp. 
Hattemerbroek-Hanzelijn en een derde recentelijk opgegraven vindplaats, 
Hanzelijn - Nieuwe Land / tunnel Drontermeer, lijken voor wat betreft het 
mesolithicum goed op elkaar aan te sluiten.7 Dezelfde houtsoorten zijn 
aangetroffen en een deel van de dennenhoutskool was verglaasd. Het is 
aannemelijk dat net als bij het houtskool van het knp. Hattemerboek en 
het Hanzelijn-Nieuwe Land/tunnel Drontermeer-onderzoek de verglaasde 
dennenhoutskool het gevolg is van het winnen van teer uit dennenhout. 
Hoe dit proces van teerwinning er precies uit heeft gezien is nog niet 
helemaal duidelijk, maar de haardkuilen spelen daarin een belangrijke rol.8

Er is ook een aanvulling op de beide genoemde onderzoeken. In 
Bedrijventerrein-Zuid is een vroegmesolithische haardkuil aangetroffen 
met veel verglaasd dennenhoutskool. Dit wijst er op dat het proces van 
teerwinning in de regio al in het vroeg-mesolithicum is begonnen.
Tot slot wordt opgemerkt dat ook in het onderzoek van Bedrijventerrein-
Zuid de gemeten jaarringen van den en eik heel smal zijn. In het onderzoek 
van knp. Hattemerbroek-Hanzelijn is verondersteld dat dit te maken heeft 
met de arme grond waarop deze bomen groeiden. Bedrijventerrein-Zuid 
heeft daaromtrent geen nieuwe inzichten opgeleverd.

12.2.2 Neolithicum (bijlage 12b)
De zeven monsters ten behoeve van het houtskoolonderzoek van de 
neolithische bewoning zijn afkomstig uit vijf paalsporen, een haardkuil en 
een crematiegraf. 

Conservering
Van zeven neolithische contexten zijn in totaal 221 stukjes houtskool 
gedetermineerd (tabel 12.2). De conservering verschilde van monster tot 
monster. In het monster van paalspoor S43.123 van complex 1 waren de 
stukjes erg klein, waardoor determinatie lang niet altijd mogelijk was. Dat 
gold ook voor de houtskool uit een andere paalkuil S55.49 van hetzelfde 
complex. De stukjes waren klein, niet stevig (ze verpulverden bij het 
oppakken) en bevatten regelmatig een oranje aanslag. Deze gegevens wijzen 
op houtskoolstukjes die na het verkolen een tijd aan het oppervlak hebben 
gelegen voordat ze in een spoor terecht zijn gekomen.
In de monsters van de paalsporen S55.41 en S55.58, beide uit complex 1, 
kwam verglaasd houtskool voor. Deze vorm van conservering is het gevolg 
van menselijk handelen tijdens het proces van verkolen en niet het gevolg 
van taphonomische processen die na het verkolen hebben plaatsgevonden.
De beide monsters uit de Klokbekercultuur, één uit een haardkuil (S26.25) 
van complex 12 en één uit een crematiegraf (S16.5) van vindplaats 7, 
leverden houtskool met scheuren en verkoolde schimmeldraden. Hier lijkt 
vochtig hout dat al deels was verteerd als brandstof te zijn gebruikt.

6  Kooistra in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 11.
7  Zie voor Hanzelijn-Oude Land, Kooistra in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 11 en 

Kubiak-Martens et al. hoofdstuk 12. Zie voor Hanzelijn-Nieuwe Land/tunnel Drontermeer, 
Kooistra et al. 2009.

8  Kubiak-Martens et al. in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 12.
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Analyseresultaten houtskool - Trechterbekerperiode
De vijf onderzochte paalsporen van complex 1 worden op archeologische 
gronden aan de Trechterbekercultuur toegeschreven. In drie van deze 
sporen (S43.126; S55.41 en S55.58) kwam alleen den voor met enkele 
stukjes naaldhout en/of niet te determineren houtskool. In S55.41 en 
S55.58 is alleen stamhout aangetroffen. Voor de stukjes uit S43.126 was 
het boomonderdeel niet vast te stellen. Van S55.41 was alle houtskool in 
enige mate verglaasd. In het monster uit S55.58 waren alleen de niet nader 
te identificeren stukjes verglaasd, maar dan ook in verregaande vorm. Van 
de drie sporen zijn tweemaal twintig en eenmaal dertig stukjes houtskool 
onderzocht. Er was echter meer determineerbaar houtskool in het monster 
aanwezig. De reden dat de analyse is afgebroken, is omdat het hier om 
houtskool uit paalsporen gaat. Er werd één houtsoort en één boomonderdeel 
aangetroffen en bij paalsporen duidt dat doorgaans op de verkoolde resten 
van de paal die ooit in de kuil heeft gestaan. Verder determineren heeft dan 
geen zin omdat alle houtskool van dezelfde bron afkomstig is.
De resultaten roepen echter vragen op, want in de paalsporen uit de 
Trechterbekerperiode is den gevonden, een houtsoort die dan al meer 
dan tweeduizend jaar niet of nauwelijks meer in de bossen voorkwam. 
Bovendien is in twee van de paalsporen verglaasd houtskool aangetroffen, 
dat als het om mesolithische haardkuilen zou gaan, met teerwinning 
geassocieerd zou worden (zie vorige paragraaf). Gaat het hier dan wel om 
houtskool uit de Trechterbekerperiode? Hoort de houtskool wel bij de 
paalsporen? Voor de resultaten zijn de volgende verklaringen denkbaar.
Ten eerste zou het zo kunnen zijn dat de paalsporen niet uit de 
Trechterbekercultuur dateren maar uit het midden- of het begin van 
het laat-mesolithicum. Op archeologische gronden is dit echter niet 
waarschijnlijk.
De tweede mogelijkheid is dat de houtskool niet bij de paalsporen hoorde. 
De paalsporen zijn dan misschien door mesolithische haardkuilen gegraven 
en houtskool van die haardkuilen is in de paalsporen terecht gekomen. De 
houtskool ziet er niet verweerd of getransporteerd uit. Als het al secundair 
is, dat wil zeggen, niet behorend tot de paalsporen, dan kan de houtskool 
niet lang aan het oppervlak hebben gelegen of erg hebben geleden van het 
opgraven en opnieuw deponeren in het midden-neolithicum. De stukjes zijn 
namelijk niet sterker gefragmenteerd dan die uit mesolithische haardkuilen.
Een derde mogelijkheid is dat het hier gaat om paalsporen uit de 
Trechterbekerperiode met de verkoolde restanten van dennenhouten palen. 
Misschien stonden er toch nog enkele dennen in de buurt die voor de 
constructies zijn gebruikt. Een andere optie is dat onder waterverzadigde 
omstandigheden (in veen bijvoorbeeld) dennenstammen bewaard zijn 
gebleven en dat deze door landschappelijke veranderingen in het midden-

put spoor vnr. cont. arch. dat. GrA-nr. BP max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

43 123 6800 PGK TRB? - - - -

43 126 6802 PK TRB? - - - -

55 41 7121 PGK TRB? - - - -

55 49 7124 PK TRB? - - - -

55 58 7122 PGK TRB? - - - -

26 25 4755 HAK KB 41394 3875 ± 35 2470 2200

16 5 4010 CR KB 41627 3670 ± 30 2140 1950

Tabel 12.2 
Overzicht van geanalyseerde houtskoolmon-
sters uit het neolithicum. Legenda: arch. dat. 
= archeologische datering; cont. = context; 
GrA-nr. = Groningen nummer; CR = crematie-
graf; HAK = haardkuil; KB = Klokbeker; PGK = 
paalspoor; PK = paalkuil; TRB = Trechterbeker; 
? = archeologische datering.
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neolithicum voor de toen levende mensen beschikbaar kwamen. Deze 
mogelijkheid lijkt onlogisch, maar botanisch en dateringsonderzoek aan een 
constructie van een Romeins huis in vindplaats Ellewoutsdijk (gem. Borsele, 
Zeeland) heeft uitgewezen dat naaldhout van neolithische ouderdom in 
de Romeinse constructie was verwerkt.9 Ondenkbaar is het dus niet dat 
neolithische mensen iets vergelijkbaars deden en oude dennenstammen 
die om de een of andere oorzaak goed geconserveerd waren én toevallig 
beschikbaar kwamen, als bouwhout gebruikten. Dennenhout levert nu 
eenmaal goed bouwhout op. Het verglaasde materiaal is dan nog niet 
verklaard, maar wellicht waren de condities in de paalsporen bij de brand 
vergelijkbaar met die in een haardkuil voor teerwinning. Het gaat in beide 
gevallen om zuurstofarme omstandigheden waaronder het hout verkoold is 
geraakt. Over beide processen weten we helaas nog te weinig.
Voor elk van de verklaringen zijn voors en tegens te bedenken. Een 
14C-datering aan de houtskool zou een antwoord dichterbij kunnen brengen, 
maar als de datering in het mesolithicum zou uitkomen, blijven er nog 
steeds twee mogelijkheden over. 

In de andere twee paalsporen van complex 1 (S43.123 en S55.49) zijn heel 
kleine stukjes houtskool aangetroffen. De grootte van de stukjes en de 
aanslag op de stukjes uit paalspoor S55.49 maakte de identificatie lastig. 
Toch konden verscheidene loofhoutsoorten worden vastgesteld, zoals eik, 
els, es (Fraxinus excelsior), hazelaar (Corylus avellana) en een mogelijke 
appelachtige (Pomoideae). Onder de appelachtigen die vermoedelijk 
in het neolithicum voorkwamen, vallen wilde appel (Malus sylvestris), 
lijsterbes (Sorbus), meidoorn (Crataegus) en wilde peer (Pyrus pyraster). 
Op houtanatomische kenmerken zijn deze echter niet van elkaar te 
onderscheiden. Soms kan het botanische macrorestenonderzoek uitsluitsel 
geven, maar tussen de botanische macroresten zijn in dit geval geen verte-
genwoordigers van deze groep aanwezig.
De variatie aan houtsoorten en de fragmentatiegraad geeft aan dat niet het 
hout van de palen in verkoolde vorm in de sporen aanwezig is, maar dat 
houtskool van het toenmalige oppervlak in de sporen terecht gekomen is. 
Dit houtskool kan erin gekomen zijn toen het paalgat werd gegraven of 
nadat de houten paal vergaan was. De houtskool kan ook gedurende de 
gebruiksfase van de constructie bij de paal geaccumuleerd zijn. Voor elke 
verklaring geldt dat het waarschijnlijk gaat om houtskoolrestanten van 
meerdere vuren, die voor huishoudelijk gebruik zijn gestookt. Dergelijke 
houtskoolmonsters zijn interessant omdat ze informatie kunnen opleveren 
over de veelvoorkomende bomen en struiken in de omgeving van de 
nederzetting.
Eik, es, hazelaar en appelachtige zijn vertegenwoordigers van vochtige 
tot droge, meest mineraalrijke grond. Ze kunnen met elkaar in bossen 
voorkomen, maar ze maken, op es na, ook deel uit van open vegetaties, 
waaronder heidevelden. Els komt vooral voor op een vochtige tot natte 
bodem en is één van de belangrijkste bomen in laagveengebieden. Wanneer 
de natte tot vochtige veenbodem een minerale component bevat, niet al te 
zuur is en bovendien goed zuurstofdoorlatend, kan els vergezeld gaan van 
es en soms ook eik.10

9  Van Rijn 2003, 135-136; Van Smeerdijk 2003, 160-165.
10  Van der Werf 1991; Kooistra et al. 2006.
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Analyseresultaten houtskool - Klokbekerperiode
Van deze periode is houtskool van een haardkuil (S26.25) uit complex 
12 (vindplaats 3) onderzocht. De haardkuil is gedateerd tussen 2470 en 
2200 v.Chr.11 Tussen de houtskool is alleen eik aangetroffen. Het betrof 
voornamelijk stamhout en een enkele knoest. De houtskool was niet 
stevig en bevatte scheuren. Deze kenmerken kunnen duiden op vochtig 
sprokkelhout dat als brandstof is gebruikt.
Van het crematiegraf 5 van Bedrijventerrein-Zuid, uit de laatste fase van de 
Klokbekerperiode, is eveneens houtskool onderzocht (§ 5.8). Het gaat om 
houtskool van tussen de crematieresten, dat tussen 2140 en 1950 v.Chr. 
is gedateerd.12 Ook hier was het doel het achterhalen van de gebruikte 
houtsoorten voor brandstof. De meeste houtskool was van eik, waarvan 
vooral fragmenten van de stam zijn gevonden. Daarnaast kwam els voor. 
Hiervan zijn delen van stammen of takken en knoesten aangetroffen. 
Op basis van de resultaten van het palynologisch onderzoek kan gesteld 
worden dat voor deze crematie de algemeen voorkomende houtsoorten zijn 
gebruikt. Van de twee houtsoorten is eik de betere brandhoutsoort.

12.2.3 Midden-bronstijd (bijlage 12c)
De twaalf monsters ten behoeve van het houtskoolonderzoek van de brons-
tijdbewoning zijn afkomstig uit vier haardkuilen en acht kuilen. 

Hout
Op de bodem van een waterkuil uit de midden-bronstijd van complex 
3 (S43.24) zijn in één van de onderzochte pollenbakken (v.6496) twee 
stukken hout aangetroffen. De stukken waren matig geconserveerd. Dat wil 
zeggen dat de wanden van de houtcellen al deels waren vergaan. Het hout 
was zo zacht dat wortels van recentere vegetaties erdoorheen groeiden.
Het ene stuk hout betrof een onbewerkte tak van eik met een diameter van 
twee centimeter. Op dit stuk zijn geen bewerkingssporen aangetroffen. Het 
tweede stuk bevatte wel bewerkingssporen. Het gaat om een rondhouten 
paal van eik met een diameter van zeven centimeter. Het uiteinde was aan 
drie zijden aangepunt. De facetten die de aanpunting vormden, hadden een 
lengte van maximaal drie centimeter (afb. 12.1). Waarschijnlijk is een smalle 
bijl gebruikt, wat gebruikelijk is in de midden-bronstijd. Van de buitenste 
jaarring waren slechts enkele cellen zichtbaar. Dat betekent dat het hout 
voor het paaltje in het vroege voorjaar is gekapt.

Conservering houtskool
Er zijn in totaal twaalf monsters uit evenzoveel sporen op houtskool 
onderzocht (tabel 12.3). De kwaliteit van de houtskool varieerde van monster 
tot monster. Er waren monsters met matig tot slecht geconserveerd 
houtskool omdat het hout voordat het verkoolde al in zekere mate was 
vergaan. Dat is echter niet de enige oorzaak voor de soms matige tot slechte 
kwaliteit. De stukjes houtskool uit een haardkuil binnen huisplattegrond 
7 (S23.157) waren bruin van kleur en slecht van kwaliteit. Waarschijnlijk 
is de lage verbrandingstemperatuur hier de oorzaak van. In kuil S32.54, 
gelegen binnen huisplattegrond 12, zijn alleen heel kleine stukjes houtskool 
aangetroffen. Het is mogelijk dat gedurende het gebruik van de structuur 

11  GrA-41394: 3875 ± 35 BP, 2 sigma.
12  GrA-41627: 3670 ± 30 BP, 2 sigma.
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houtskool van het loopvlak in de kuil is geaccumuleerd. De stukjes waren in 
dat geval al klein en gefragmenteerd voordat ze in de kuil terecht kwamen. 
De houtskool uit haardkuil S20.106 binnen huisplattegrond 11 was goed 
geconserveerd.

Analyseresultaten houtskool
Op één na zijn de onderzochte monsters met behulp van 14C-onderzoek 
gedateerd. Daarmee is duidelijk geworden dat de meeste monsters in de 
midden-bronstijd B zijn te plaatsen. Twee monsters zijn afkomstig uit 
haardkuilen die functioneerden op de overgang van midden-bronstijd A 
naar B, te weten haardkuil S30.57 uit complex 19 en haardkuil S50.107, 
die binnen structuur 29a lag. In haardkuil S50.107 kwamen eik en els in 
vergelijkbare hoeveelheden voor. Daarnaast is houtskool van es en hazelaar 
aangetroffen. De houtskool was matig tot slecht geconserveerd. Dat blijkt 
ook uit het relatief hoge aandeel niet te determineren stukjes houtskool 
(14%). Het uitgangsmateriaal, te weten dood sprokkelhout (dus deels 
vergaan hout), is hier waarschijnlijk de oorzaak van. In de haardkuil S30.57 
is voornamelijk stamhout van eik gevonden. Naast eik is els en een niet 
nader te determineren stukje populier of wilg (Populus/Salix) gevonden. De 
houtskool uit dit spoor was goed te determineren.
Er is houtskool onderzocht uit zes kuilen en een haardkuil die binnen 
huisplattegronden of spiekers lagen, en uit drie kuilen die buiten 
plattegronden zijn aangetroffen. De achterliggende gedachte was dat de 
sporen binnen huisplattegronden  vooral houtskool van één of enkele 

Afbeelding 12.1 
Aangepunt houten paaltje uit de waterkuil 
van complex 3 (S43.24 – foto: M. van Waijen, 
Biax Consult)

put spoor vnr. cont. opmerking arch. dat. GrA-nr. AMS in BP max 95% 
cal BC

min 95% 
cal BC

30 57 5248 HAK - BRONSM-A/B 41693 3285 ± 35 1670 1450

50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B 41619 3230 ± 30 1610 1430

4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 41392* 3125 ± 35 1500 1310

9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 41611 3060 ± 30 1420 1260

20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 41628* 2985 ± 30 1370 1120

23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B 41395* 3120 ± 35 1500 1300

32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 41606 3015 ± 30 1390 1130

47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 41613 3050 ± 30 1410 1210

58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 41689 2985 ± 35 1380 1110

60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B 41623 3070 ± 30 1420 1260

63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 41625 2985 ± 30 1370 1120

50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? - - - -

Tabel 12.3 
Overzicht van geanalyseerde houtskoolmon-
sters uit de midden-bronstijd. Legenda: arch. 
dat. = archeologische datering; BRONSM = 
midden-bronstijd; cont. = context; GrA-nr. = 
Groningen nummer; HAK = haardkuil; KL = kuil; 
spiek. = spieker; str. = structuur; * = datering is 
van een ander spoor uit dezelfde structuur.
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menselijke handelingen zouden bevatten, momentopnamen dus. Houtskool 
in sporen buiten huisplattegronden werd geacht afkomstig te zijn van 
diverse handelingen en zou dus informatie over het houtgebruik gedurende 
een langere periode op kunnen leveren. Deze laatste gedachte is niet 
juist gebleken. Er is zowel in sporen binnen als buiten de huisplattegron-
den een verscheidenheid aan houtsoorten aangetroffen, waardoor het 
aannemelijk is dat houtskool van verschillende handelingen in alle sporen is 
geaccumuleerd.De meest voorkomende houtsoorten in deze sporen zijn eik 
en els (afb. 12.2). Daarnaast is in alle sporen binnen huisplattegronden es 
gevonden. In enkele sporen zijn in lage aantallen berk, hazelaar, sleedoorn 
(Prunus spinosa) en wilg aangetroffen. De appelachtige kwam met 32 procent 
alleen voor in kuil S58.53, die binnen huisplattegrond 37a lag. Het hoofd-
bestanddeel van de houtskool in dit spoor bestond echter uit eik (34%). 
Els (18%) en es (10%) vormden in het houtskoolassemblage, waarvan zes 
procent niet was te identificeren, minderheden. Houtskool van appelachtige 
is in Bedrijventerrein-Zuid schaars. Als het in een monster in zulke hoge 
aantallen wordt gevonden, is al snel het idee dat het gaat om houtskool dat 
als gevolg van een enkele handeling is ontstaan. De stukjes waren echter 
vrij klein, wat er doorgaans op duidt dat de stukjes houtskool een tijdje 
aan het oppervlak hebben gelegen. Bovendien waren de stukjes voorzien 
van een oranje aanslag, wat ook wijst op houtskool van een loopvlak en 
dus op houtskool afkomstig van meerdere menselijke handelingen. In de 
onderzochte sporen buiten huisplattegronden kwamen appelachtigen, es, 
hazelaar en sleedoorn niet voor. 
Eén houtsoort is nog onbesproken. In kuil S4.85, die bij huisplattegrond 
10 lag, is één stukje dennenhoutskool aangetroffen. Het is onwaarschijn-
lijk dat den in deze periode (1500 tot 1310 v.Chr.)13 voorkwam. Ook het 
palynologisch onderzoek heeft hier geen aanwijzingen voor opgeleverd. 
Misschien gaat het om in de bronstijd opgespit houtskool uit een 
mesolithische context. Een andere optie is dat mesolithisch hout in de 
bronstijd als brandhout gebruikt is (zie ook vorige paragraaf).
Het spoor S50.144 is een kuil, bij spieker 32 gelegen, die niet met behulp 
van 14C-onderzoek is gedateerd. Hierin is voornamelijk houtskool van 
eik aangetroffen met een stukje els en een stukje dat niet meer was te 
determineren. De meeste houtskoolstukjes hadden een oranje aanslag. 
Bovendien was het hout vochtig voordat het verkoolde, wat zichtbaar is in 
de vochtscheuren in de houtskool. Daarnaast was het hout vervormd of in 
de een of andere vorm aangetast. Dit alles wijst op dood hout dat in het 
vuur terecht gekomen is. Het idee bestond dat restanten van de verbrande 
constructie van spieker 32 in de kuil terecht gekomen waren. Het houts-
koolonderzoek spreekt dat niet tegen. Er is een fragment stamhout van eik 
aangetroffen, dat bovendien aangetast was voordat het verkoolde. Het is 
mogelijk dat in de kuil de restanten van een huishoudelijk vuur lagen, dat 
met sprokkelhout van eik werd gestookt.

13  GrA-41392: 3125 ± 35 BP, 2 sigma. De datering is uit een ander spoor bij huis 10 afkomstig.
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Hoewel het houtskoolonderzoek geen duidelijke aanwijzingen voor een 
specifieke menselijke handeling of voor houtgebruik bij de bouw van huizen 
heeft opgeleverd, is er wel iets bekend geworden over de aanwezige houtige 
gewassen. Deze houtige gewassen zijn appelachtige, berk, eik, els, es, 
hazelaar, sleedoorn en wilg. De appelachtige zijn dezelfde soorten als in het 
neolithicum, te weten wilde appel, lijsterbes, meidoorn en wilde peer. Van 
hazelaar en eik zijn respectievelijk schaaldelen van hazelnoot (zie bijlage 
12c) en eikels gevonden.
Palynologisch onderzoek dat onder andere is uitgevoerd aan bronstijd-water-
kuil S43.24 van complex 1 laat een dominantie van de vier belangrijkste 
windbestuivende bomen zien, namelijk berk, eik, els en hazelaar.14 De hoge 
pollenwaarden voor berk lijken in tegenspraak met het houtskoolonderzoek. 
Ook de aanwezigheid van es en mogelijke appelachtige in de houtskooldata 
sporen ogenschijnlijk niet met de palynologische resultaten. De verschillen 
zijn echter goed te verklaren. Berk is een windbestuiver en produceert 
dus veel stuifmeel. Het hout van berk verteert echter heel snel en kwam 
daarom waarschijnlijk niet zo vaak voor brandhout in aanmerking. Als het 
toch als brandhout gebruikt wordt, blijft er maar heel weinig houtskool 
over. De aanwezigheid van zoveel berkenstuifmeel geeft aan dat berk een 
substantieel bestanddeel van de houtige vegetatie heeft uitgemaakt ondanks 
het vrijwel ontbreken van deze soort in het houtskoolspectrum. Voor es en 
appelachtige geldt min of meer het omgekeerde. Dit zijn insectbestuivers, 
die veel minder stuifmeel produceren dan windbestuivers, dat bovendien 
nauwelijks in de lucht terecht komt. De aanwezigheid van houtskool duidt 
op het voorkomen van deze soorten in de houtige vegetatie.
Uitgaande van de aanwezigheid van open graslandvegetaties met heide, wat 
blijkt uit het palynologische en macrorestenonderzoek, is het aannemelijk 
dat de gevonden appelachtige, berk, eik en hazelaar daar hun groeiplaats 
hadden. Er zullen echter ook vochtige landschapsdelen zijn geweest, waar 
soorten als els, es, sleedoorn en wilg waren te vinden. Es en sleedoorn 
hebben een relatief voedselrijke, minerale ondergrond nodig. Els en wilg 
kunnen ook op veen voorkomen. Es is een lichtminnende boom, maar 

14  Zie hoofdstuk 9, § 9.3.

Afbeelding 12.2 
Gevonden houtsoorten (in procenten) in zes 
grondsporen binnen (N = 270 fragmenten 
houtskool) en drie grondsporen buiten (N = 
153 fragmenten houtskool) huisplattegronden 
gedateerd in de middenbronstijd. . 
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komt van nature samen met els in bossen voor.15 De ondergrond moet 
dan wel matig voedselrijk zijn. De bodem is vochtig, maar daarnaast ook 
zuurstofhoudend. Met deze randvoorwaarden in het achterhoofd is het 
niet aannemelijk dat es in moerassige, zurige en voedselarme laagten 
stond zonder toevoer van voedselrijk water. Geschikte milieuomstandig-
heden voor de combinatie van els, es en sleedoorn zijn wel te vinden in 
rivierbegeleidende bossen, op die plaatsen waar de waterstand geen grote 
schommelingen vertoont, zoals bossen in minerale komgebieden van een 
rivier.

12.3 Conclusies
Houtskool uit 26 grondsporen is op samenstelling onderzocht. Doel van 
het houtskoolonderzoek was het verkrijgen van informatie voor vegetatie-
reconstructies, het gebruik van bosbestanden en het gebruik van hout voor 
specifieke doeleinden.
Twee haardkuilen, één uit het vroeg- (S6.145) en één uit het begin van het 
midden-mesolithicum (S14.8) bevatten alleen den. De houtskool van de 
vroegmesolithische haardkuil was deels verglaasd. In het onderzoek van 
knp. Hattemerbroek-Hanzelijn en Hanzelijn-Nieuwe Land is aannemelijk 
gemaakt dat verglaasde dennenhoutskool te maken heeft met de productie 
van dennenteer.16 Het ligt daarom voor de hand dat de mesolithische 
haardkuilen met verglaasde dennenhoutskool in Bedrijventerrein-Zuid ook 
met teerwinning in verband gebracht kunnen worden.
Vier haardkuilen (S4.20, S47.10, S48.6, S50.177) en een kuil (S43.83) 
hebben waarschijnlijk een mesolithische ouderdom. De kuil en twee van de 
haardkuilen bevatten alleen den en zouden, blijkens het onderzoek van knp. 
Hattemerbroek, ouder dan 5700 v.Chr. kunnen zijn.17 Twee haardkuilen 
bevatten alleen eik en zouden ook jonger dan mesolithisch kunnen zijn.
De ouderdom van de onderzochte paalsporen van een 
Trechterbekernederzetting (complex 1) is onzeker. In drie van deze sporen 
(S43.126, S55.41 en S55.58) is uitsluitend den gevonden. Den kwam echter 
in het midden-neolithicum niet meer voor. Mogelijke verklaringen voor deze 
vondsten zijn: 1) er kwamen toch nog enkele dennen in deze periode voor of 
mesolithische stammen die onder waterverzadigde omstandigheden bwaard 
zijn gebleven, zijn in het midden-neolithicum als bouwhout gebruikt, 
2) de drie paalsporen dateren niet uit het midden-neolithicum, maar uit 
het mesolithicum en 3) mesolithisch houtskool is bij het graven van de 
paalsporen hierin terechtgekomen. De twee overige paalsporen hebben 
diverse loofhoutsoorten. Daarbij wordt aangenomen dat eik, hazelaar en een 
mogelijke appelachtige als brandhout zijn verzameld. Els en es zullen als 
brandstof verzameld zijn uit een voedselrijker en vochtiger landschap.
Van de Klokbekerperiode is een haardkuil (S26.25) en een crematiegraf 
(S16.5) op houtskool onderzocht. In het eerstgenoemde spoor kwam alleen 
eik voor, het tweede bevatte naast eik enkele stukjes els. Ook kan het om 
sprokkelhout gaan dat voor brandstof is verzameld. 
Twaalf sporen uit de midden-bronstijd hebben negen houtsoorten 
opgeleverd: appelachtige, berk, den, eik, els, es, hazelaar, sleedoorn en 
wilg. Het stukje dennenhoutskool is waarschijnlijk een relict uit het 
mesolithicum. Alle houtskoolmonsters uit deze periode lijken restanten 

15  Weeda et al. 1988, 80-81.
16  Kubiak-Martens et al. in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 12.
17  Kooistra in Lohof, Hamburg & Flamman 2011, hoofdstuk 11.
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van brandhout te bevatten. Houtskool dat eenduidig afkomstig is van 
verbrande constructies is niet aangetroffen. De genoemde loofhoutsoorten 
zijn als sprokkelhout verzameld op heidevelden, zoals de appelachtige, berk, 
eik en hazelaar, en uit vochtige loofbossen op matige voedselrijke grond 
(bijvoorbeeld minerale komgebieden langs rivieren), zoals els, es, sleedoorn 
en wilg.
Van eik zijn een tak en een paaltje uit de vulling van een waterkuil (S43.24) 
uit de bronstijd geborgen. Het paaltje was aangepunt. 
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13 Synthese 

Het archeologisch onderzoekgebied “Bedrijventerrein-Zuid” ligt ten zuiden 
van de A28 en ten westen van de A50 in de gemeente Oldebroek. Het 
gebied ten noordoosten van de A50 is eerder archeologisch onderzocht door 
middel van opgravingen in het tracé van de toekomstige Hanzelijn-spoorweg 
en door middel van boringen en proefsleuven in het onderzoekgebied 
Bedrijventerrein-Noord (gemeente Hattem).1 In landschappelijk opzicht 
vormen beide gebieden een eenheid en archeologische microregio. Hoewel 
resten uit dezelfde archeologische perioden op alle drie de terreinen zijn 
aangetroffen, verschilt de nadruk per periode en per gebied. Waar in het 
Hanzelijntracé vooral grote concentraties mesolithische haardkuilen en 
een door een palissade omgeven nederzetting van de Trechterbekercultuur 
de aandacht trokken, valt in het onderzoekgebied Bedrijventerrein-
Zuid de nadruk op een vrij omvangrijke nederzetting uit de midden- en 
late bronstijd, twee kleinere concentraties Trechterbekermateriaal van 
waarschijnlijk een kortstondige nederzetting en enkele laat-neolithische 
graven. 
Het is opvallend dat het Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
boringen op Bedrijventerrein-Zuid geen juiste indicatie heeft gegeven 
over de aard en omvang van de uiteindelijk aangetroffen sporen. De 
stratigrafische opbouw en de mate waarin het bodemprofiel intact is, zijn 
niet goed ingeschat, waardoor uit de afwezigheid van een vondsthoudende 
laag is aangenomen dat er ook geen archeologische sporen aanwezig 
waren. De gebruikte boormethoden uit de eerste en tweede fase van 
het vooronderzoek voor een dergelijk groot gebied, waar het vooral 
aankomt op het opsporen van grondsporen, zijn daarvoor ongeschikt. 
In dit geval was het beter geweest een karterende fase door middel 
van proefsleuven in plaats van boringen als onafhankelijke fase aan de 
opgravingen vooraf te laten gaan (en niet als onderdeel van de opgraving). 
Voor de diepere ondergrond blijkt bovendien, zoals al in het onderzoek 
van het Hanzelijn-Oude Landtracé bleek, een aantal steekboringen van 
hoge kwaliteit, zoals Begemannboringen, in combinatie met intensief 
specialistisch onderzoek (pollen, macroresten en micromorfologie), 
onontbeerlijk voor een juist beeld van de bodemopbouw. 

De landschappelijke ontwikkeling binnen het onderzoekgebied komt 
in grote lijnen overeen met de ontwikkeling zoals die tijdens het 
Hanzelijn-Oude Land-onderzoek is vastgesteld. De resultaten van het fysisch 
geografische onderzoek van Bedrijventerrein-Zuid vormen een belangrijke 
aanvulling op dit algemene beeld. 
Het onderzoekgebied bevindt zich op de noordelijke flank van de Veluwse 
stuwwal, die in de voorlaatste ijstijd is gevormd. In een brede gordel is 
op deze stuwwal eerst oud en vervolgens jong dekzand afgezet. In het 
oostelijke deel van het onderzoekgebied ligt tussen het oude dekzand en het 
jonge dekzand een dun pakket fluvioglaciale afzettingen. Het dekzand is 
overal in het onderzoekgebied aanwezig, maar is naar het zuidoosten toe in 
toenemende mate in de bouwvoor opgenomen.

1  Resp. Lohof, Hamburg & Flamman 2011; Lohof & Alders 2008.
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In het late pleistoceen functioneerde het dal van de IJssel als waterafvoer 
voor de Achterhoek en het oostelijke deel van de Veluwe. De stijging van 
de zeespiegel na de laatste ijstijd leidde er toe dat het onderzoekgebied 
tijdens de grootste uitbreiding van de zee niet meer dan twintig kilometer 
van de kust af kwam te liggen. Rond 4000 v.Chr. waren Zuid-Flevoland 
en iets later Oost-Flevoland onbewoonbaar geworden.2 Na 4000 v.Chr. 
nam de stijging echter aanzienlijk af, waarna de huidige kustlijn zich sloot 
door de vorming van strandwallen. Door de toestroom van water uit het 
achterland, hoofdzakelijk via de Vecht, en de slechte afwatering naar zee, 
vormde zich in de vlakten ten noorden van het onderzoekgebied en het 
gebied tot aan de Voskuilerdijk, een veengebied. Dit gebeurde aanvankelijk 
alleen in de beekdalen, maar vanaf het begin van het tweede millennium 
voor de jaartelling ook in de lagere delen van het dekzandlandschap. Dit 
proces werd versterkt toen na 1400 v.Chr. het Zeegat van Bergen zich 
sloot. Het is mogelijk dat de veenvorming zich het eerst in het westen, 
tegen de Voskuilerdijk, deed gelden, want daar zijn archeologische resten 
van na het mesolithicum zo goed als afwezig. Ergens in de late bronstijd is 
de bewoning van de hogere landschapdelen binnen het onderzoekgebied 
verdwenen en voor enige tijd is het hele gebied, met uitzondering van 
een paar dekzandkoppen, overdekt geraakt met veen. Blijkbaar werd het 
landschap daardoor onbewoonbaar, want zelfs de hoger gelegen delen 
vertonen geen spoor meer van menselijke aanwezigheid. De bewoning 
uit de midden-bronstijd bevond zich op de in die periode droog gebleven 
dekzandkoppen, zodat directe wateroverlast niet de oorzaak van het vertrek 
kan zijn geweest. Het is wel denkbaar dat de krimping van het areaal dat 
geschikt was voor akkerbouw en het grasland voor veeteelt de bewoners 
ertoe heeft gebracht ergens anders te gaan wonen. Het is eveneens mogelijk 
dat ze op de hogere dekzanddelen nog enige tijd geakkerd hebben. In de top 
van het jonge dekzand is op enkele plaatsen een 10 – 15 cm dikke, grijze, 
vondsthoudende laag aanwezig. Micromorfologisch onderzoek wees uit dat 
het een meermalen geploegde akkerlaag betreft. 
Uit het onderzoek in het Hanzelijn-Oude Landtracé weten we dat in de 
midden-ijzertijd golfslag vanaf het open water van de meren ten noorden 
van het onderzoekgebied het bodemoppervlak aantastte. Op de overgang 
naar de late ijzertijd (400 – 300 v.Chr.) vond, door de opening van het 
Vlie, grootschalige ontwatering plaats, die het gebied korte tijd weer 
geschikt maakte voor bewoning en akkerbouw. In de Romeinse tijd zette 
de vervening hernieuwd in, wat aanhield tot in de vroege middeleeuwen. 
Tussen 600 en 900 n.Chr. hernam de IJssel zijn functie als Rijn-arm. In 
de 14e eeuw werd het gebied ontgonnen. Opnieuw vestigde de bewoning 
zich op de hoogste dekzandkoppen. Het veen werd afgegraven voor turf, die 
overigens van zeer matige kwaliteit was. Men ging hiermee door tot in de 
19e eeuw. 
De reconstructies van het paleolandschap in het late mesolithicum (5300 
v.Chr.), het begin van het late neolithicum (2800 v.Chr.), de midden-
bronstijd (1400 v.Chr.) en de vroege middeleeuwen (900 n.Chr.) laten 
vooral de vanuit het noorden oprukkende nattigheid in de vorm van veen en 
komafzettingen zien. Een tweede opvallend feit is de toenemende openheid 
van de vegetatie: in het vroege neolithicum is het landschap nog sterk 
bebost, maar ten tijde van de middenneolithische Trechterbekercultuur 
neemt het aantal boompollen af en is er een sterke toename van struikheide. 

2  Raemaekers & Hogestijn 2008.
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Dit duidt op een landschap van grote open stukken tussen “eilanden” van 
gemengd eikenloofbos. Deze ontwikkeling zet zich door in het laat-neoli-
thicum en de vroege bronstijd.3 In de bronstijd is sprake van veenvorming 
direct ten noorden van het onderzoekgebied Bedrijventerrein-Zuid. De 
directe omgeving van huizen, akkers en grasland was vrij open. Het pollen 
uit een water- of drenkput ten noordwesten van de bronstijdnederzetting 
wijst op bos ter plaatse. De nederzetting ligt op een hoog deel van het land. 
Hoeveel betekenis we hier aan moeten hechten is niet geheel duidelijk 
omdat we de locatie van de voorafgaande nederzetting(en) niet kennen. 
Van betekenis is zeker dat in de bronstijd voor het eerst sprake is van een 
archeologisch herkenbare verkaveling en indeling van het directe landschap 
rond de nederzetting in de vorm van afrasteringen of hekwerken.4 Het is 
de vraag in hoeverre de formele inrichting van het door de mens benutte 
landschap van invloed is geweest op de locatiekeuze van de nederzetting. 
Aan de bewoning komt een einde als het omliggende gebied te nat wordt 
voor de uitoefening van landbouw. 

Laat paleolithicum / mesolithicum, 12.000 – 5000 v.Chr. 
Op basis van typologische kenmerken van vuursteen uit een kuil is er slechts 
één spoor dat in het paleolithicum gedateerd kan worden. Een datering in 
het mesolithicum is echter niet uit te sluiten. De gebruikssporenanalyse van 
het vuursteen wijst op activiteiten die met een kampement zijn geassocieerd, 
zoals vuursteen- en huidbewerking en de verwerking van plantaardig 
materiaal. 

De aangetroffen haardkuilen, die van hetzelfde type zijn als de meer dan 
400 haardkuilen uit het  Hanzelijn-Oude Landtracé, zijn zeker mesolithisch. 
Het beduidend kleinere aantal (N=15) en de lossere en grotere ruimtelijke 
spreiding die de haardkuilen van Bedrijventerrein-Zuid (opgraving en arch. 
begeleiding) kenmerken, wijst er op dat het hier om de periferie van het 
veel grotere haardkuilenveld van de Hanzelijn gaat. Het merendeel van de 
kuilen ligt geïsoleerd. Er zijn bij de opgraving slechts twee kleine groepjes 
van respectievelijk twee en vier bij elkaar liggende haardkuilen. Op grond 
van het Hanzelijnonderzoek is verondersteld dat men in het midden- en 
late mesolithicum regelmatig naar deze locatie terugkeerde om per keer 
één of een paar kuilen aan te leggen voor de productie van teer, eerst uit 
dennenhout en later, na de terugval van den rond 6450 v.Chr., uit berkenbast 
met behulp van eikenhout. Vanwege deze functie, die aannemelijk is op 
grond van de aanwezigheid van verglaasde houtskool en de aanwijzingen 
voor de specifieke temperatuur waaraan de kuilen blootgesteld lijken te zijn, 
is de term haardkuilen voor deze sporen wellicht niet meer zo gelukkig. De 
kuilen (en hun directe omgeving) zijn vrijwel vondstloos en oversnijden 
elkaar niet. Het winnen van teer in haardkuilen werd blijkbaar afzijdig van 
kampementen en andere activiteiten op specifieke locaties gedaan.
De 14C-AMS-datering van de houtskool uit de kuilen komt overeen met die 
van de haardkuilen in het Hanzelijntracé met uitzondering van één datering 
in het vroege mesolithicum. Deze vroege periode lijkt bij de haardkuilen van 
de Hanzelijn niet aanwezig. Twee mesolithische kuilen betreffen mogelijk 
“echte“ haardkuilen. In associatie met deze kuilen is wel vuursteenmateriaal 
aangetroffen. 

3 Onduidelijk is of deze landschappelijke openheid beinvloed is door de mens of alleen door 
vernatting. 

4  Zie ook Arnoldussen 2008.
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Trechterbekercultuur, 2900 – 2800 v.Chr.
De Trechterbekercultuur wordt vertegenwoordigd door twee vindplaatsen 
met vondsten en sporen die wijzen op de aanwezigheid van een 
nederzetting, al ontbreken duidelijke structuren. De vondsten zijn gedateerd 
in de voorlaatste fase van de Trechterbekercultuur (Brindley horizont 6, 
globaal 2900 – 2800 v.Chr.). Dat is opmerkelijk want het is de eerste 
nederzetting van die periode die uit Nederland bekend is. Het materiaal 
volgt in tijd op dat van de Trechterbekernederzetting met palissade uit 
het Hanzelijntracé die in horizont 4 is gedateerd. Het is niet zonder meer 
duidelijk of de bewoning van Bedrijventerrein-Zuid daarmee direct aansluit 
op de grote nederzetting van de Hanzelijn (die slechts voor een deel is 
opgegraven). 
De vooralsnog in opgravingen rond Hattemerbroek afwezige horizonten 
5 en 7 van de Trechterbekercultuur duiden op korte hiaten zowel voor als 
na de Trechterbekerbewoning van Bedrijventerrein-Zuid. De reden is ons 
onbekend. 
De periode van de versterkte nederzetting in het tracé van de Hanzelijn is 
op de Veluwe opvallend schaars aanwezig: Laat Drouwen D volgens Bakker 
en horizont 4 volgens Brindley, eind 4e millennium. Dit is iets later dan 
de opvallend omvangrijke TRB-nederzetting bij Elspeet,5 maar nog vóór de 
eveneens versterkte nederzetting van Anloo-Strubben en de mogelijk van 
palissade voorziene nederzettingen van Uddelermeer en Schokkerhaven en 
de nederzetting Beekhuizerzand bij Harderwijk, waarvan onbekend is of ze 
versterkt was. Deze laatste vier vindplaatsen dateren in de Midden Havelte-
periode, horizont 5 van Brindley. De bewoning van Bedrijventerrein-Zuid 
volgt dan na een hiaat van twee of drie generaties, in de één na laatste 
fase van de TRB (Midden Havelte F bij Bakker en horizont 6 bij Brindley, 
globaal tussen 2900 en 2800 v.Chr.) met een mogelijke uitloop tot in de 
laatste TRB-fase (horizont 7).  
Het vondstmateriaal is overigens beperkt van omvang. Het hoeft om in 
totaal niet meer dan twintig potten te gaan. Dit kan wijzen op een korte tijd 
van bewoning.   
Uit de grondsporen is met veel goede wil een min of meer vierkante 
structuur van 6,90 x 7,10 m en een rechthoekige van 8,20 x 5,65 m vast 
te stellen. Al zijn duidelijke structuren in de aanwezige grondsporen niet 
herkenbaar, toch wijzen potscherven met aankoeksel, fragmenten van 
bakplaten en maalstenen (die aantoonbaar voor het malen van graan zijn 
gebruikt) op activiteiten die met het voeren van een huishouden en een 
permanente nederzetting zijn geassocieerd. Het aankoeksel wees op een 
groentestoofpot van (onbekende) bladgroente en vlees. Een palissade is op 
Bedrijventerrein-Zuid niet aangetroffen, al is niet het hele potentiële neder-
zettingsareaal opgegraven. 
Het vuursteen dat aan de Trechterbekerperiode wordt toegeschreven, 
is van noordelijke herkomst. Het kon op vrij geringe afstand verzameld 
worden uit morene-afzettingen en rivierbeddingen. Er zijn kleine knollen 
gebruikt, die op een tamelijke ad hoc wijze met behulp van harde percussie 
zijn bewerkt. Van kernvernieuwing of slagvlakpreparatie was nauwelijks 
sprake. Deze werkwijze wordt ingegeven door de omvang en aard van de 
knollen. Van slechts een fractie van de kernen zijn klingen geslagen. Een 
ruime meerderheid van de werktuigen bestaat uit geretoucheerde afslagen 

5  Drouwen B + C, Bakker 1979, 188 – 189; horizonten 2 + 3, Brindley 1986a.
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en schrabbers en heeft (kortstondig) gediend voor het schoonmaken van 
huiden. De overige activiteiten die met het vuursteen zijn uitgevoerd 
betreffen het bewerken van hout en plantaardig materiaal (bijvoorbeeld voor 
het maken van touw, manden en kleding). Incidenteel is aan de hand van 
het gebruikssporenonderzoek het schoonmaken van vis, het schrapen van 
aardewerk en doorboren van bot en zachtere steen (bijvoorbeeld barnsteen) 
vastgesteld. 
Dit materiaal is opvallend complementair met de transversaalspitsen, 
vuurslagen, bijlen, sikkelmesjes en bikkels die juist in hunebedden 
wordt aangetroffen. Tussen de TRB-vindplaatsen 1 en 2 bevindt zich een 
vondstconcentratie die als vindplaats 12 is aangeduid. Op grond van het 
vergelijkbare vondstmateriaal lijken de drie concentraties onderdeel van één 
grotere vindplaats te zijn geweest. Een diversificatie van activiteiten tussen 
de drie vindplaatsen is niet uit te sluiten, maar het is niet mogelijk aan 
te geven waaruit die verschillen concreet bestaan. Maalstenen ontbreken 
bijvoorbeeld in vindplaats 2, maar zijn wel aanwezig in de dunne strooiing 
van vindplaats 12. 
Uit de landschapsreconstructie van het Hanzelijn-Oude Land-onderzoek en 
de pollen- en macrorestenanalyses van Bedrijventerrein-Zuid weten we dat 
het landschap tijdens de TRB-cultuur vrij open was: brede stroken bos (met 
vooral eik en verder iep, linde, hazelaar, es, appelachtige en klimop) en open 
grasland wisselden elkaar af. In de loop van deze periode neemt het aandeel 
gemengd eikenbos echter af ten gunste van de els. De els groeit op vochtige 
tot natte bodems en is vooral bekend van laagveengebieden. Dit duidt op 
een stijgend grondwaterpeil. Het open land bood ampel gelegenheid voor 
begrazing. Na het afvlakken van de zeespiegelstijging rond 4000 v.Chr. 
begint theoretisch de veenvorming, maar daar had men in Hattemerbroek 
in de eerste eeuwen van het 3e millennium v.Chr. nog geen grote last van. 
De resultaten van het pollenonderzoek laten wel een lokale verarming van 
de vegetatie zien en het is voorstelbaar dat het areaal dat beschikbaar was 
voor begrazing en landbouw inkromp. De aanwezigheid van tredplanten bij 
de locatie ‘De Slaper’ bij Kampen in het Hanzelijntracé wijst er echter op 
dat in het laat-neolithicum in ieder geval daar nog sprake was van veeteelt. 

Enkelgrafcultuur, 2800 – 2450 v.Chr.
De aanwijzingen voor de Enkelgrafcultuur bestaan hoofdzakelijk 
uit de aanwezigheid van graven uit deze periode. De graven uit het 
Hanzelijn-Oude Landtracé en Bedrijventerrein-Zuid worden hier samen 
besproken om een beeld van de EGK-activiteiten in de regio te verkrijgen.  
Uit het tracé van de Hanzelijn is één graf uit de EGK bekend. Hierin 
bevond zich een onversierde beker, die omdat hij duidelijk afwijkt van de 
latere Veluwse Klokbekers, in de EGK is gedateerd. Er kan echter niet met 
zekerheid worden gesteld of hij daarbinnen tot de vroege of late periode 
gerekend moet worden. In het vermoedelijke graf is geen lijksilhouet 
waargenomen. Indien het daadwerkelijk een graf betreft, wijzen de geringe 
afmetingen van de kuil erop dat het een kindergraf is. 
In Bedrijventerrein-Zuid zijn twee EGK-graven aangetroffen. Beide waren 
inhumaties en ze lagen op de top van een dekzandkop. In het ene graf is 
een lijksilhouet van een linkshurkende persoon waargenomen.6 Op grond 
van deze lijkhouding mag verondersteld worden dat er in dit graf een vrouw 

6  Bedrijventerrein-Zuid -graf 1.
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begraven is. Als grafgift is er een beker van type 1b aangetroffen, maar ook 
dit type laat zich, net als de Hanzelijn EGK-beker, niet in een bepaalde fase 
van de EGK plaatsen. 
Op ca. 22,50 m ten zuidoosten van dit graf lag een graf met twee 
EGK-bekers, een beker van het hybride type 1d/1e en een beker van het 
ZZ-type.7 Tevens waren in dit graf een vuurstenen bijl, een pseudo-Grand-
Pressigny dolk en vier vuurstenen afslagen meegegeven. Op basis van de 
grootte van de (ronde) grafkuil (diameter 2,80 m) zou het de begraving van 
twee individuen kunnen betreffen. Op grond van de bijl lijkt in ieder geval 
de aanwezigheid van een man waarschijnlijk, die in de laatste fase van de 
EGK is begraven. De pseudo-Grand-Pressigny-dolk is niet duidelijk aan een 
geslacht te koppelen. De grafgiften tonen culturele betrekkingen met een 
wijd gebied: de 1d/1e beker heeft gelijkenis met bekers uit het Limburgse 
Swalmen en de pseudo-Grand Pressignydolk mag van noordelijke vuursteen 
zijn vervaardigd, het voorbeeld waarnaar de dolk is gemaakt, stamt uiteraard 
uit het zuiden. De ZZ-beker daarentegen lijkt op exemplaren uit Noordoost-
Nederland en daarachter liggende gebieden. 
De geringe afstand tussen twee inhumatie EGK-graven van Bedrijventerrein-
Zuid laat vermoeden dat ze kort na elkaar zijn aangelegd. Mogelijk hebben 
deze personen elkaar gekend of is de locatie voor twee opeenvolgende 
generaties in de late EGK als begraafplaats gebruikt. Bovenin de grafkuil 
met de twee bekers is een grote scherf van een klokbeker gevonden. Dit 
zou er op kunnen duiden dat het EGK-graf door een heuvel overdekt is 
geweest, waarin dan als tweede heuvelperiode een Klokbekerbijzetting heeft 
plaats gevonden. Opmerkelijk is dat in beide EGK-graven varens en wellicht 
ook mossen een rol hebben gespeeld in het grafritueel. De bodem van de 
grafkuil kan er mee bedekt zijn geweest. Met deze graven is in ieder geval 
de tweede helft van de EGK in het grafritueel vertegenwoordigd. Enige 
bijlen en fragmenten van pseudo-Grand-Pressigny-dolken uit het tracé van 
Hanzelijn-Oude Land kunnen wijzen op verstoorde graven uit dezelfde 
periode in die omgeving. De eerste helft van de EGK lijkt daarmee (nog) 
niet aanwezig in het nu bekende grafbestand.  
Naast deze graven zijn noch uit Bedrijventerrein-Zuid, noch uit het 
Hanzelijn-tracé grondsporen bekend die direct aan de EGK kunnen worden 
toegeschreven. Wel zijn op 300 m ten westen van het EGK-graf in het 
Hanzelijntracé en oostelijk van het Bedrijventerrein-Zuid twee drenk- of 
drinkkuilen uit de vroege EGK aangetroffen (tijdens het vooronderzoek 
op Hattemerbroek Bedrijventerrein-Noord),8 die wijzen op begrazing 
door vee in de wijdere omtrek. Hierop wijzen ook de resultaten van het 
pollenonderzoek uit de graven. Het aandeel van planten dat wijst op 
extensieve veehouderij en de verbouw van graan (gerst/tarwe) in de directe 
omgeving is zelfs groter dan voor enige andere periode. 

Klokbekercultuur, 2450 – 1900 v.Chr.
Uit de volgende periode van het late neolithicum, de Klokbekertijd, zijn 
van Bedrijventerrein-Zuid enige verspreid liggende kuilen en drie graven 
bekend: een inhumatiegraf met een standgreppel en twee crematiegraven. 
Dit beeld komt overeen met dat van het Hanzelijntracé, waar één KBC-
inhumatiegraf en ook een paar kuilen zijn aangetroffen. Het geringe aantal 

7  Bedrijventerrein-Zuid -graf 3.
8  Lohof & Alders 2008, 39: een van de kuilen heeft een (2 sigma) datering van 2880 – 2620 cal BC 

(Poz 20194: 4155±35).
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EGK- en KBC-graven is voor deze perioden niet opmerkelijk. Uitgebreide 
grafvelden zijn van deze culturen onbekend. Een groot deel van de 
bevolking komt niet in het ons bekende grafbestand voor. Grafheuvels (en 
vlakgraven?) zijn blijkbaar met generaties tijdverschil aangelegd. 
In het inhumatiegraf dat door een palissadegreppel werd omgeven, 
bevonden zich, grotendeels rond de schedel, 18 barnstenen knoopjes en vier 
dito hangertjes. Het is mogelijk dat ook een steen en een stukje oker, die 
beide in de grafkuil zijn aangetroffen, tot de grafgiften hoorden.9 
Er was een lijksilhouet zichtbaar van een hurkend lichaam dat op de 
rechterzij gelegd was. We weten dat mannen in de KBC op de linkerzijde 
werden begraven. De positie van de vrouwen is echter veel minder duidelijk 
en daarom nog volop ter discussie. Het geslacht van de volwassen begraven 
persoon moet dus voorlopig in het midden worden gelaten. Het is niet 
duidelijk of over dit graf ooit een heuvel heeft gelegen. Het graf wordt in 
de eerste helft van de KBC gedateerd. Door de geringe afstand (ca 7,5 m, 
maar 5 m vanaf de palissadegreppel) tot het bovengenoemde EGK-graf met 
de twee bekers, waarin op grond van een grote klokbekerscherf bovenin 
de grafkuil een tweede periode bijzetting uit de Klokbekertijd in een 
ouder heuvellichaam vermoed kan worden, is een verband tussen beide 
Klokbekergraven te veronderstellen. Gezien de geringe afstand lijkt het 
meest waarschijnlijk dat het om twee vlakgraven gaat of dat één van beide 
een heuvel heeft gehad, waar het andere graf als vlakgraf naast gelegen 
heeft. 
Het crematiegraf (graf 4) met een Veluwse klokbeker lag op ca. 250 m ten 
zuidwesten van de laat-neolithische inhumatiegraven. Het was vermoedelijk 
een vlakgraf. De geringe hoeveelheid verbrande botresten was rond de 
centraal geplaatste beker gedeponeerd. 
Het andere crematiegraf (graf 5) lag ca. 250 m ten westen van de 
inhumatiegraven en bevatte geen bijgiften. Voor de crematie waren 
de meest algemene houtsoorten eik en els gebruikt. De datering van 
crematiegraf 4 is onbekend, maar graf 5 is in de tweede helft van de KBC 
gedateerd. Aangezien beide inhumatiegraven in de eerste helft van de KBC 
zijn gedateerd, is de gehele periode, hoewel spaarzaam, vertegenwoordigd in 
het grafritueel. Het is bovendien aan te nemen dat zich in de omgeving nog 
een paar onontdekte graven uit het late neolithicum bevinden.  

Tijdens het onderzoek in het Hanzelijn-Oude Landtracé is een grafkuil 
gevonden met een op rechts hurkend lijksilhouet in een oost-west 
georiënteerde bekisting.10 Ook hier kan de vraag naar het geslacht van de 
begravene niet onmiddellijk worden beantwoord. Het zou hier om een 
vrouw kunnen gaan, maar vooralsnog is dat niet zeker. Rond het hoofd 
bevonden zich 15 barnstenen kralen en bij het middel een barnstenen 
ornament en drie kralen. Als grafgift was er een kleine klokbeker van het 
Veluwe-type die bovenin de grafkuil is aangetroffen en tijdens grafritueel 
lijkt te zijn geplaatst. Het zou ook om een grafgift uit een centraal graf van 
een geëgaliseerde tweede heuvelperiode kunnen gaan. 
Bij zowel dit KBC-graf uit het Hanzelijntracé als het standgreppelgraf 
uit Bedrijventerrein-Zuid is het hoge aantal pollen van moerasspirea 
opmerkelijk. Deze plant moet een rol hebben gespeeld in het grafritueel, 
als bedekking van de bodem van de grafkuil of van de dode na bijzetting. 

9  Bedrijventerrein-Zuid -graf 2.
10  Hanzelijn-graf 1.
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Omdat de plant in de zomer bloeit, is de kans groot dat de bijzettingen in 
dat jaargetijde plaatsvonden, tenzij het om gedroogde bloemen gaat. In één 
KB-crematiegraf was juist de hoeveelheid (moeras)varens opmerkelijk, al 
was die niet afkomstig uit de grafkuil, maar uit de klokbeker. 
In Bedrijventerrein-Zuid zijn drie kuilen van 80 – 90 cm diepte aan de 
KBC toegeschreven. Hoewel een laag houtskool aanwezig is, zijn er geen 
sporen van brand of vuur en is de activiteit die hiertoe geleid heeft ons 
onbekend. In het Hanzelijntracé zijn zes of zeven vergelijkbare kuilen aan 
de KBC toegeschreven. Na het redelijk succesvolle specialistische onderzoek 
aan de vulling van mesolithische kuilen, verdient het aanbeveling om in de 
toekomst vergelijkbaar onderzoek naar deze kuilen te doen. 

De aanwezigheid van losse vondsten in het Hanzelijntracé waaronder een 
hamerbijl van type E, twee fragmenten van een pseudo-Grand-Pressigny-
dolk (alle laatste fase EGK), een Scandinavische dolk (late KBC/vroege 
bronstijd) en tenminste één vuurstenen bijl uit de EGK, doen eerder aan 
verstoorde graven dan aan een vondststrooiing als gevolg van bemesting of 
afval van een nederzetting denken.  
Met onze kennis van nederzettingen uit het laat-neolithicum op de 
zandgronden is het nog slechter gesteld dan met die van de nederzettingen 
uit de TRB-periode. Zo ontbreken huisplattegronden volledig en is over de 
omvang en de structuur van de nederzettingen niets bekend, behalve dat 
ze net zo verspreid zullen liggen als de bekende grafheuvels en vlakgraven. 
Voor Hattemerbroek is de situatie blijkbaar niet anders, al blijft de 
mogelijkheid bestaan dat een goed herkenbare nederzetting zich juist buiten 
de onderzochte gebieden (bijvoorbeeld onder het knooppunt van de A28 en 
A50) bevindt. 
De pollenresultaten uit de standgreppel rond het KBC-inhumatiegraf wijzen 
op een half open landschap of bosrand. Lokaal is sprake van een toename 
van heide. Dit komt ook overeen met het voortgezette gebruik van de 
omgeving voor extensieve veeteelt en akkerbouw en met de resultaten uit 
het pollenonderzoek van de Hanzelijn, die een steeds meer open vegetatie 
laten zien. De hier besproken graven, al dan niet met heuvel, kunnen in 
een dergelijk landschap vanuit een of meer richtingen duidelijk zichtbaar 
zijn geweest. Het is aannemelijk dat de mate van openheid en deze 
zichtbaarheid de locatie van de graven (mede) heeft bepaald. 

Vroege bronstijd, Wikkeldraadcultuur, 1900 – 1575 v.Chr.
Zowel sporen als vondsten uit deze periode concentreren zich in het areaal 
van de latere nederzetting uit de midden-bronstijd, maar dat beeld kan 
vertekend zijn, omdat dit areaal nu eenmaal het beste is onderzocht. Wel 
is het aantal (late) klokbeker-, WKD- en potscherven aanzienlijk groter 
dan het aantal EGK- en KBC-scherven van hetzelfde areaal. Globaal is dit 
tussen de midden-bronstijdhuizen 16, 29, 30 en 9. Opmerkelijk zijn de 
drie drenkkuilen die min of meer rond de dekzandkoppen zijn gegraven. 
De eerste is S4.79, die precies tussen de beide dekzandkopjes is aangelegd. 
Vervolgens S23.3 op de noordwestelijke rand en S43.24 ca. 300 m naar het 
westen. Vrijwel midden op de noordelijkste dekzandkop is een kuil met 
zowel Wikkeldraadscherven als een Hilversumscherf gevonden (S24.37). 
Een kuil onder het midden-bronstijdhuis 16 geeft ook een datering in de 
vroege bronstijd.  
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Ook voor deze periode ontbreken herkenbare gebouwstructuren, maar 
dat is ook voor deze periode een landelijk probleem, net zoals voor het 
late neolithicum. Het algehele beeld is dat van voortzetting van de eerdere 
activiteiten vanuit een in de directe omgeving gesitueerde nederzetting. 
De grootste concentratie vondsten bevindt zich tegen de zuidoostelijke 
rand van het opgegraven areaal. Wellicht moeten we de nederzetting in 
het zuidoostelijk aangrenzende, niet opgegraven deel van het plangebied 
Bedrijventerrein-Zuid zoeken. Een andere mogelijkheid is dat in de 
omgeving van de waterput S4.79 en kuil S24.37 een niet aardvast-gefun-
deerd huis heeft gestaan. Voorzover de botanische gegevens op menselijke 
activiteiten duiden, betreft dat extensief begraasd grasland. 

Midden-bronstijd, 1575 – 1200 v.Chr. en late bronstijd, 1200 – 800 v.Chr. 
Overeenkomstig de indeling van Lanting & Van der Plicht stellen we het 
begin van de midden-bronstijd op ca. 1575 v.Chr.11 Er is geen duidelijke 
cesuur in het grafritueel en deze periodegrens is gekoppeld aan het 
voorkomen van wikkeldraadaardewerk. De overgang van midden- naar late 
bronstijd is gebaseerd op het voorkomen van urnenvelden en omdat die in 
het noordoosten van het land iets vroeger verschijnen dan in het zuiden, is 
hier een periodegrens van 1200 v.Chr. aangehouden.12

Uit de midden- en late bronstijd is een groot aantal sporen aanwezig. 
In feite hebben ze de omvang van het opgegraven areaal bepaald. De 
paalsporen lieten zich herleiden tot 23 woon- of woonstalhuizen, zes 
bijgebouwen of schuren en 20 spiekers. Daarbij zijn de verbouwingen aan 
drie woonhuizen niet meegeteld. Tot de nederzetting zijn ook silokuilen 
en waterkuilen te rekenen. Silokuilen kunnen als alternatief voor spiekers 
hebben gediend. Ze kunnen binnen en buiten de huizen voorkomen, al 
is het in sommige gevallen moeilijk uit te maken welke specifieke kuilen 
binnen welk huis liggen en dus gelijktijdig zijn, dan wel voor of na de bouw 
van het huis zijn gegraven. Het oppervlak van de nederzetting (iets anders 
dan de omvang van de nederzetting op enig bepaald moment) wordt geschat 
op 4 ha, waarvan 2,5 ha zijn onderzocht. 
Op basis van de nieuwe indeling van Arnoldussen zijn de huizen globaal 
in twee typen verdeeld.13 Deze indeling is gebaseerd op de veronderstelde 
manieren waarop het dak werd gedragen, gebinten of portalen, die al bij 
Huijts zijn te vinden.14 Door de vaak slecht geconserveerde toestand waarin 
de gebouwstructuren worden gevonden, is dit onderscheid niet altijd scherp 
te maken. Daar komt bij dat de wandconstructies bij beide constructiewijzen 
zeer kunnen variëren.
Het gebinttype is hier aangeduid als het type Zijderveld en dat kenmerkt 
zich door op regelmatige afstand gepositioneerde staanderparen die per 
paar naar veronderstelling door dwarsliggers tot gebinten zijn verbonden.15 
Arnoldussen spreekt van type A1. De wanden kunnen bestaan uit al dan 
niet door wandpalen of staken versterkte plaggenstapelingen, planken of 
vlechtwerk dat met leem is aangesmeerd. Deze structuren zijn driebeukig. 

De ingangen bevinden zich doorgaans aan de korte zijden, hoewel ingangen 
langs de lange zijden ook voorkomen. Een smaller gebint naast de ingang 

11  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 150.
12  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 152; Fokkens 2001, 251. 
13  Arnoldussen 2008, 193, tabel 5.5.
14  Huijts 1992.
15  Arnoldussen 2008, 193, tabel 5.5; Fokkens 2001, 253. 
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doet ter plaatse een schilddak vermoeden. De andere korte zijde kan recht 
zijn en hier is sprake van een zadel- of wolfdak. Op onregelmatige afstanden 
kunnen centraal geplaatste stijlen aanwezig zijn, die echter niet geacht 
worden een dakdragende functie te hebben, en dus geen nokstijlen zijn. 
Vermoedelijk ondersteunen ze een zoldering en in die hoedanigheid spelen 
ze geen rol bij de bepaling van het aantal beuken.16 
Het (half)portaaltype kent herkenbare wandpalen die in combinatie met 
een corresponderende binnenstijl het dak dragen. Waar de binnenstijlen 
geen paar vormen met elkaar, maar wel met een portaalpaal, is duidelijk 
geen sprake van een gebint, maar van een door portaalpaal en binnenstijl 
gedragen kapspoor dat tot aan de nok reikt. Doorgaans worden deze 
plattegronden aangeduid als het type Emmerhout of type Oss 1. 
Arnoldussen spreekt van type B1.17 Theoretisch kan van een gebint sprake 
zijn als het binnenstijlenpaar en de beide wandpalen ter weerskanten op één 
lijn staan (type B1a bij Arnoldussen). Van echte halfportalen is sprake als 
dit niet het geval is (type B1b). Bouwtechnisch is de portaalconstructie pas 
mogelijk als de afstand van portaalpaal tot bijbehorende binnenstijl groter 
is dan de afstand van de stijl tot een al dan niet denkbeeldige nokstijl op de 
centrale lengteas van het huis.18 In de praktijk, ook die van Bedrijventerrein-
Zuid, blijkt het onderscheid tussen typen B1a en B1b moeilijk te maken. Het 
verschil tussen de typen A1 en B1 is in de praktijk vaak niet veel meer dan 
de aanwezigheid van portaalstijlen en eventueel wandstijlen bij het type B1 
en de afwezigheid daarvan bij type A1.19

Het type Emmerhout verschijnt ergens in de midden-bronstijd, maar niet 
noodzakelijk vanaf het begin van de periode en handhaaft zich tot in de 
late bronstijd.20 Lanting & Van der Plicht zien voor het begin van het type 
Zijderveld een vergelijkbare datering als voor het type Emmerhout.21 Ook 
in Bedrijventerrein-Zuid geven de dateringen aan dat huizen van beide 
typen lange tijd naast elkaar hebben gestaan. Deze dateringen suggereren 
echter een iets hogere ouderdom van het type Zijderveld. Indien voor 
beide huistypen een lange gebruiksduur, zeg drie of vier generaties, wordt 
verondersteld, kan sprake zijn van een zeer geleidelijke vervanging van type 
A1 door type B1.22 
Het is voor de reconstructie van de nederzettingsgeschiedenis van belang 
dat vermoedelijk niet de gehele nederzetting is onderzocht. Een interpretatie 
van zowel de horizontale verspreiding als de tijdsdiepte kan daarom slechts 
globaal zijn. Er lijken vier groepen van huizen te zijn, en mogelijk zelfs 
vijf die op een lijn tussen zuidwest en noordoost naast elkaar liggen. De 
oriëntatie van de huizen is, met één (N/Z-)uitzondering, NW/ZO gericht. 
Binnen deze groepen dateren de huizen allemaal sterk verschillend en 
dit ondersteunt het idee dat het waarschijnlijk om zones gaat waarbinnen 
steeds de huizen elkaar hebben opgevolgd. Met dit idee, gekoppeld aan de 
dateringen en eventuele oversnijdingen is er een nederzettingsgeschiede-
nis opgesteld die opgedeeld kan worden in zeven huisfasen van één tot vijf 
gelijktijdige huizen elk, die de voortzetting van bewoning op evenzovele 
locaties vormen. 

16  Huijts 1992, 47.
17  Arnoldussen 2008, 193, tabel 5.5; Waterbolk 2009, 43, 47, afb. 25e-f..
18  Huijts 1992, 47.
19  Zie ook Waterbolk 2009, 47.
20  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 159.
21  Lanting & Van der Plicht 2001/2002, 160.
22  Zimmerman 2006; Arnoldussen 2008.
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De eerste fase van herkenbare huizen dateren we globaal rond 1550 
v.Chr. (het betreft huis 21 en huis 29). De interpretatie van huis 29 wordt 
bemoeilijkt door een groot aantal kuilen die rond het huis lagen. Deze 
kuilen zijn omgeven door een staketsel dat waarschijnlijk niet tot de 
wand van het huis moet worden gerekend. Behalve de kuilen die op de 
as van het waarschijnlijk overwegend tweebeukige huis liggen, bevinden 
alle andere kuilen zich buiten het huis. Het zuidoost-travee kan als enige 
driebeukig zijn geweest. Deze plattegrond lijkt op het type Hesel B, dat 
door Waterbolk in de vroege en het begin van de midden-bronstijd wordt 
gedateerd.23 Dit type zou ook in Zutphen-Looërenk zijn vastgesteld.24 Huis 
21 kan van hetzelfde type zijn. Er lijkt nergens sprake van een driebeukige 
plattegrond, maar de middenstijlen kunnen, vanwege de grote afstand tot de 
veronderstelde gebinten, in dit geval nokstijlen zijn. Het is niet goed vast te 
stellen in hoeverre beide huizen gelijktijdig binnen de nederzetting hebben 
gestaan. De dateringen laten de mogelijkheid ook open dat ze na elkaar 
bewoond zijn geweest. 

Gedurende de tweede fase, rond 1450 v.Chr., verschijnen voor het eerst 
de typische midden-bronstijd plattegronden (huizen 33, 9, 35). Bewoning 
heeft in drie van de vier zones25 plaats gehad: in de noordoostelijkste zone 
staat huis 33 (type A1). Van huis 33 is de gehele noordoostelijke wand niet 
teruggevonden. Het is interessant dat de stijlparen op gebinten wijzen en 
de wandpalen alternerend tussen de gebinten staan en daarmee geen (half)
portalen kunnen hebben gevormd. In de plattegrond van bijvoorbeeld 
huis 16 zien we beide: zowel wandpalen die op een lijn staan met de 
gebintstijlen (type B1a) als alternerende wandpalen in de traveeën (type B1c 
bij Arnoldussen).
Tot de naastgelegen zone behoort waarschijnlijk huis 9 (type A1). Dit huis 
is niet gedateerd, maar op basis van het type en de datering van de overige 
huizen ligt het meest voor de hand dat dit huis relatief vroeg dateert. 
In het direct ten zuiden gelegen zone zijn geen huizen aan deze fase 
toegeschreven, mogelijk is dit toe te schrijven aan het feit dat hier de grens 
van de opgraving ligt en het aangrenzende deel niet is opgegraven. . 
In de laatste meest zuidwestelijk gelegen zone staat eerst alleen huis 35, een 
goed geconserveerde plattegrond van het Zijderveldtype (A1). 
Het is opvallend dat in de meeste zone een type A1 gecombineerd wordt 
met een type B1. Dit kan er op wijzen dat van beide typen in elke zone een 
huis heeft gestaan, maar ook dat tussen 1400 en 1300 v.Chr. een begin is 
gemaakt met het vervangen van type A1 door type B1, hetgeen gezien de 
huisplattegronden van Bedrijventerrein-Zuid voornamelijk wil zeggen dat 
men een andere wandconstructie introduceerde. 

Aan de derde fase, globaal rond 1400 v.Chr., zijn vijf huizen toegeschreven 
(huizen 16, 7, 10, 28, 26). In de noordoostelijkste zone heeft huis 16 
gestaan  In het daarnaast gelegen zone is huis 7 (type B1b) gebouwd, met 
afmetingen van 26 x 6,5 m het omvangrijkste huis uit de nederzetting van 
Bedrijventerrein-Zuid. Huis 7 is naar wordt verondersteld een keer verkort. 
Aangezien het huis hiermee vijf meter verkleind werd, ging het niet in de 
eerste plaats om herstelwerkzaamheden die de gebruiksduur verlengden, 

23  Waterbolk 2009, 43, afb. 24c-e. Vgl ook Arnoldussen 2008, 183, fig 5.8, Højgård.
24  Bouwmeester et al. in druk.
25 Zie voor overzicht zones afb. 4.34.
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maar om een verandering in het huishouden of de bedrijfsvoering. Ten 
zuidoosten van huis 7 heeft huis 28 (type A1) gestaan en ten zuiden huis 
10 (type B1b). In de zuidelijke zone behoort waarschijnlijk huis 26 tot deze 
fase. Hoewel het betrouwbaarheidsinterval van huis 36 (type A1) voor een 
klein deel ouder dan dat van huis 26 is, lijkt het meer aannemelijk om huis 
36 later te plaatsen gezien zijn ligging ten opzichte van huis 38. Dit latere 
huis is namelijk in het verlengde van huis 36 gebouwd en lijkt daarmee na 
huis 36 te dateren.

Gedurende de vierde fase, rond 1340 v.Chr., hebben er minimaal vier 
huizen binnen de nederzetting gestaan (nrs 8, 13, 2, 22). Het grote huis 
7 (al dan niet ingekort, het blijft met 21,5 x 6,5 m een fors huis) lijkt 
opgesplitst te worden naar huizen 8 en 13. Huis 8 is type B1a/b en huis 13, 
dat zeer verstoord is, type B1a. Beide huizen zijn gedateerd met behulp van 
houtskool uit een paalkuil van een binnenstijl. Een alternatief is de datering 
van huis 3/6, maar de datering uit een al dan niet gelijktijdige, inpandig 
gelegen kuil, geeft een minder zeker resultaat als datering voor het huis. 
Huis 2 (type A1) heeft in het zuidelijk ernaast gelegen cluster gestaan, en in 
het laatste cluster is huis 26 vervangen door huis 22 (type B1b). Mogelijk dat 
in het meest noordelijke cluster de bewoningsduur van huis 16 nog enige 
tijd gedurende deze fase doorliep.

De vijfde fase, globaal gedateerd rond 1300 v.Chr. laat eveneens de 
bewoning van minimaal vier huizen zien (huizen 12, 3, 27, 36, wellicht 11). 
In het noordelijk zone heeft huis 12 (type B1b) gelegen. In de noordelijke 
centrale zone lag huis 3, de oudste van twee op dezelfde plaats gebouwde 
huizen. Huis 27 (type A1) ligt in de zuidelijke centrale zone en in de meest 
zuidelijke zone verplaatst de bewoning zich naar beneden en wordt huis 36 
gebouwd (type A1). In het volgende zone is huis 10 in deze of de volgende 
fase vervangen door huis 11 (type B1b). 

Gedurende de zesde fase, de laatste fase van de midden-bronstijd bewoning, 
globaal gedateerd rond 1250 v.Chr., zijn vier huizen in gebruik geweest 
(huizen 37, 6, 11, 38). In de noordelijke zone verplaatst de bewoning zich 
van huis 12 naar het iets verder maar wel in het verlengde gelegen huis 37 
van hetzelfde type (B1b-W3). Het is echter niet uit te sluiten dat huizen 12 
en 37 (enige tijd) gelijktijdig zijn. In de noordelijke centrale zone wordt huis 
3 op dezelfde plaats vervangen door huis 6 (type B1b) en in de zuidelijke 
centrale zone wordt huis 11 (type B1b) gebouwd. In de zuidelijke zone wordt 
direct aansluitend en in het verlengde van huis 36, huis 38 gebouwd. Dit 
laatste huis is van een ander type (B1b) en heeft tevens een verbouwing 
gekend waarbij de zuidelijke zijbeuk deels is vernieuwd. 

In de zevende fase, rond 1000 v.Chr. of iets eerder, is het grootste deel van 
de bewoning van het opgegraven deel verdwenen en is huis 30, als enige 
in gebruik. De 14C-datering in de late bronstijd wordt bevestigd door het 
late bronstijdaardewerk dat rond dit huis is gevonden (en de afwezigheid 
van aardewerk uit de midden-bronstijd). Hoewel de gehele zuidwestelijke 
huiswand in het veld niet was te herkennen, lijkt deze plattegrond niet af te 
wijken van het type B1a of B1b. 
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Twee spiekers, in de meeste zuidelijke zone, ten oosten van huis 35 kunnen 
op grond van het er rondom gevonden aardewerk eveneens in de late 
bronstijd worden gedateerd. Spiekers liggen in deze periode niet altijd dicht 
bij de woonhuizen, maar het is mogelijk dat huis 38 in deze tijd nog dienst 
doet of dat een jongere plattegrond iets zuidelijker in het niet-opgegraven 
deel aanwezig is. Enige late bronstijdscherven in de plattegrond van huis 
3/6 kunnen wijzen op een gebruiksduur tot na 1200 v.Chr. Het aantal 
spiekers houdt niet over, maar ze verschijnen in het hele land pas in enige 
omvang in de late bronstijd. Dat kan regionaal nog verschillen. Zo lijken ze 
in het rivierengebied iets vroeger dan in het noordoosten van het land en in 
West Friesland ontbreken ze nagenoeg ook in de late bronstijd.  

De huisplattegronden zijn in eerste instantie herkenbaar aan hun 
ingegraven gebintconstructie en niet aan de wanden. Blijkbaar speelt die 
constructie een essentiële rol bij het herkennen van huisplattegronden, 
met andere woorden, wanneer men aanvangt met het toepassen van deze 
constructie worden ze voor ons herkenbaar.26 De vermoede plaggenwand, 
die niet door staken of palen wordt gesteund, is voor ons niet traceerbaar. 
In de gegeven interpretatie bestaat de nederzetting kort voor 1500 v.Chr. uit 
twee woonhuizen. Het is mogelijk dat er meer zijn ten zuidwesten van het 
opgegraven areaal. Sinds ca. 1400 v.Chr. bestaat de nederzetting permanent 
uit minimaal vier gelijktijdige woon(stal)huizen. De toename in het aantal 
huizen kan gedeeltelijk terug te voeren zijn op het kleiner worden van de 
grote huizen. In de late bronstijd zijn nog maar maximaal één of misschien 
twee huizen traceerbaar. Rond 1200 v.Chr. verschijnen een paar vrijstaande 
spiekers die naar wordt verondersteld inpandige silokuilen vervangen. 
Ongeveer tegelijkertijd doet een iets verfijnder aardewerk zijn intrede, dat 
duidelijk van het oudere aardewerk te onderscheiden is.
Het valt ook op dat de neolithische graven die tot dusverre gerespecteerd 
lijken te zijn door de bewoners uit de midden-bronstijd, nu blijkbaar niet 
meer als zodanig herkenbaar zijn, want huis 30 is vrijwel tegen het stand-
greppelgraf uit de KBC aangelegd. 
De stakenrijen zullen hekken en afrasteringen vertegenwoordigen, 
gedeeltelijk rond erven. Hoewel sommige over afstanden van 45 - 55 m 
te volgen zijn, is het zeer moeilijk een min of meer landschappelijke 
indeling te reconstrueren. Een cluster stakenrijen is op de overgang van 
de dekzandrug naar het lager gelegen landschap aangetroffen. De lange 
ei-vormige afrastering rond huis 8 deelt een opening met de ingang en 
de algemene oriëntatie met die plattegrond. Aan de zuidkant sluit dit hek 
ter hoogte van huis 3/6 (dat dan nog niet bestaat) aan op een oost-west 
verlopend hek, dat de erfscheiding van huis 13 zou kunnen vormen. Op die 
wijze wordt een erf van 30 x 45 m omgeven. Het vermoeden dat veel van de 
staketselpaaltjes vrij jong zijn, wordt gerelativeerd door het feit dat staketsels 
onderdeel van de vroeg gedateerde huisplaats 29 uitmaakten. Tussen 
plattegrond 30 en 27 bevinden zich delen van afrasteringen rond vrij kleine 
rechthoekige percelen met een breedte van 5 m of een veelvoud daarvan 
en een lengte van minimaal 20 m. Ten noorden van huis 16 en ten oosten 
van spieker 4 is een vergelijkbaar patroon te zien. Wellicht gaat het hier om 
kleine akkers.  

26  Zie ook Waterbolk 1995, 132; Arnoldussen 2008, 167 – 177.
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Het vuursteenmateriaal uit de midden-bronstijd, dat op grond van de 
ligging in bronstijdsporen of nabij bronstijdstructuren aan die periode is 
toegeschreven, vertoont geen grote verschillen met dat van de TRB-periode: 
de meeste werktuigen zijn schrabbers voor de bewerking van huiden; 
geretoucheerde afslagen zijn gebruikt voor de bewerking van plantaardig 
materiaal en hout. Nieuw is wel de bipolaire afslagtechniek, die ook hier 
zeer ad hoc is toegepast. 
Het natuursteenmateriaal dat aan de bronstijdnederzetting wordt 
toegeschreven bestaat voor meer dan 90% uit lokaal verkregen graniet en 
kwartsiet. Vanwege het geringe aantal afslagen en bewerkte stenen speelde 
natuursteen een bescheidener rol dan in voorgaande perioden. De granieten 
maalstenen zijn aantoonbaar voor het malen van graan gebruikt. Verder zijn 
er slijp-/wetstenen (die overigens vaak voor de bewerking van plantaardig 
materiaal blijken te zijn gebruikt), klopstenen en wrijfstenen. Van enige 
rituele depositie of afdanking van deze werktuigen lijkt geen sprake. Zo is 
geen van de maalstenen in een spoor gevonden. Ze zijn aangetroffen in het 
vlak en moeten oorspronkelijk op het oude oppervlak achter zijn gelaten.  
De resultaten van macrorest- en pollenonderzoek uit een waterkuil (S43.24) 
die vermoedelijk al is gegraven in de vroege bronstijd en nog gelijktijdig in 
gebruik moet zijn geweest met de eerste woonstalhuizen van de midden-
bronstijdnederzetting, wijzen op een gematigde ontwikkeling van een min 
of meer bebost landschap (vooral els, verder hazelaar, eik en berk) tijdens of 
kort na het graven van de kuil naar een open bos of bosrand in de midden 
bronstijd. Deze waterkuil lag een kleine 200 m buiten de dekzandkoppen 
waarop de nederzetting zich in de midden bronstijd ontwikkelde, op de 
overgang naar het lager gelegen gebied, in een gebied dat in de TRB-tijd was 
bewoond. De macroresten wijzen op een heidevegetatie en op begrazing. 
We moeten ons hier een drenkkuil voor vee voorstellen, (gedeeltelijk) 
omgeven door bomen (eiken) in een verder voor begrazing opengelegd 
landschap. Ergens in de buurt was een vochtig loofbos op matig voedselrijke 
grond aanwezig, bestaande uit: els, es, sleedoorn en wilg. Het kan om 
een natuurlijk poeltje gaan. Alleen het noordwestelijk of noordoostelijk 
gelegen gebied komt hiervoor in aanmerking. Het is niet uitgesloten dat 
de drenkkuil in de winter onder het grondwater kwam en alleen in de 
zomer lange tijd toegankelijk was. De afwezigheid van cultuurgewassen 
doet vermoeden dat de drenkkuil in de periferie van of net buiten de 
nederzetting lag. In het begin van de midden-bronstijd is in het lagere 
deel tussen de beide dekzandkoppen aan de zuidoostkant een waterput of 
drenkkuil aangelegd (S44.22). Ook hier bestaat de mogelijkheid dat deze put 
in ‘s winters (soms) onder het grondwater verdween. Het macrobotanische 
onderzoek duidt op extensief begraasd grasland in de directe omgeving. 
Deze put ligt in de periferie van de bronstijdnederzetting. 
De bewoners verbouwden in ieder geval bedekte gerst en hoogstwaarschijn-
lijk ook emmertarwe, naakte gerst, pluimgierst, raapzaad en misschien 
huttentut op een matig voedselrijke, zandige bodem. Ze bemestten 
waarschijnlijk hun akkers (mogelijk met verbrand dorsafval), die gelegen 
waren op matig voedselrijke, zandige bodem. Ze lieten hun akkers (soms) 
ook braak liggen; daarop wijzen althans sommige betredingsplanten. 
De bewoners verzamelden bramen, hazelnoten, eikels, rozenbottels en 
sleepruimen in de omgeving. Uit onderzoek aan voedselresidu op scherven 
blijkt dat ook wortels, knollen en (overigens onbekende) planten als groente 
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zijn genuttigd. Dit onderzoek is een welkome herinnering aan het feit dat 
het dagelijkse voedselspectrum aanmerkelijk gevarieerder zal zijn geweest 
dan alleen uit de verbouwde granen blijkt. Een dergelijke zetmeelrijke 
plantaardige pot kon worden gecombineerd, zoals uit het onderzoek aan 
het aankoeksel aan de TRB-scherven blijkt, met vlees tot een plantaardig/
dierlijke stoofpot. 
Dat in de midden-bronstijd in het tracé van de Hanzelijn en de directe 
omgeving veeteelt en akkerbouw werden bedreven, lijdt geen twijfel. 
Het ligt voor de hand de activiteiten aan de bewoners van het “dorpje” 
van Bedrijventerrein-Zuid toe te schrijven, maar het moet niet worden 
uitgesloten dat meer van dergelijke gehuchten in de directe omgeving 
aanwezig waren. Het is hier niet de plaats in te gaan op de bredere context 
van de midden-bronstijdbewoning van de noordoostelijke Veluwe. We 
willen slechts wijzen op de min of meer gelijktijdige nederzettingen van 
Apeldoorn-Oude Beekbergerweg, Apeldoorn-Klein Fluitersweg, Apeldoorn-
Wenum-Zuid, Zwolle-Ittersumerbroek, Zwolle-Windesheim, Spoolde, 
Welsum, Deventer-Margijnenenk en Colmschate. 
Van elders weten we dat de eerste urnenvelden in het noorden ook 
rond 1200 v.Chr. worden aangelegd. Er is al gewezen op de volledige 
afwezigheid van graven uit de bronstijd te Bedrijventerrein-Zuid. Volgens 
Bakker, in navolging van Modderman, was er een verschuiving van 
Klokbekergrafheuvels ten opzichte van de EGK-heuvels naar lemiger 
gronden verder van drinkwater, en dus impliciet ook verder van de 
nederzetting.27 Dit blijkt echter zeer lokaal bepaald. Dat in de bronstijd 
ook grafheuvels bij nederzettingen werden aangelegd weten we uit 
het onderzoek van onder meer Elp, Emmerhout, Ekkersrijt, Meteren, 
Hoogkarspel, Bovenkarspel en Enkhuizen-Kadijken. De oude tendens om 
grafheuvels op enige afstand van de nederzetting op te werpen zet zich in 
de noordelijke Veluwe blijkbaar nog enige tijd door, gezien het voorkomen 
van heuvels boven op de stuwwal (vgl. Bergsham)28 en de opvallende 
afwezigheid van bronstijdgraven te Bedrijventerrein-Zuid. Zo zouden de 
grafheuvels van de bronstijdnederzetting Bedrijventerrein-Zuid hoger op de 
flank van de stuwwal, bijvoorbeeld op de Trijsberg of de Vuursteenberg, ten 
oosten van Wezep kunnen hebben gelegen.

De volle middeleeuwen (1200 – 1500 n.Chr.)
Na de bronstijdbewoning blijft het gebied lange tijd onbewoond. Ook na de 
vorming van het veen is er echter nog geakkerd. In put 4 is een akkerlaag 
met ingeploegd veen aangetroffen.  
Geheel tegen de westgrens van het opgegraven terrein is een grote kuil 
met middeleeuws aardewerk uit de 14e eeuw aangetroffen.29 Het kan 
het aardewerkafval van een boerderij betreffen en dergelijke vondsten 
met een korte tijdsduur in rurale context zijn een zeldzaamheid. Het is 
opmerkelijk dat naast het overheersende grijsbakkende aardewerk nog 
steeds kogelpotten in gebruik waren. Het naar verhouding grote aantal 
kommen en voorraadkannen duidt op de productie van zuivel. Veeteelt 
speelde dus een belangrijke rol. Twee loden netverzwaringen laten zien dat 
er ook gevist werd. Deze vondsten moeten in verband worden gezien met 

27  Bakker 1982, 113; Modderman 1963, 10.
28  Van Giffen 1937b, zie ook Verlinde & Hulst 2010, 81, Afb. 32. Ook urnenvelden zijn in de Noord-

veluwe tot nu toe onbekend, zie Verlinde & Hulst 2010, 76, Afb. 31A en 77, Afb. 31B.
29  Kuil S19.1.
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de grootschalige ontginningen van laag gelegen gebieden rond de Veluwe in 
het begin van de 14e eeuw (en elders tot in de 15e eeuw).30 
Het onderzoek aan de afgebroken boerderij aan de Voskuilerdijk heeft geen 
resten van een oude dijk of middeleeuwse bewoning opgeleverd. 

Tot slot
Omstreeks 1000 v.Chr. wordt de nederzetting verlaten. Een eenvoudige 
verklaring waarom een nederzetting op een bepaald moment “ophoudt”, 
is dat het huis bouwvallig wordt en dat er geen bewoners meer zijn om de 
bewoning op dezelfde plaats te continueren. Bij het verlaten van Einzelhof, 
dorp of gehucht is in de eerste plaats de bredere sociaal-culturele context 
van belang. Is het verlaten van de nederzetting gepland en cyclisch, zodat 
men in principe weer naar dezelfde plaats terugkeert, of verschuift de 
nederzetting? In dat geval komen we dicht bij wat in de Nederlandse 
prehistorie met “zwervende erven” wordt aangeduid, al is dat als model 
nooit adequaat gedefinieerd. Kan een systeem van uithuwelijken in 
bepaalde gevallen tot verlaten van de nederzetting leiden? De etnografische 
literatuur suggereert dat een nederzetting zowel kan worden verlaten als 
hij te groot wordt als wanneer hij te klein wordt.31 In die gevallen hebben 
we met incidentele verlatingen te maken die wellicht als tragisch, maar ook 
als “natuurlijk” kunnen zijn ervaren. De redenen waarom nederzettingen 
worden verlaten moeten dus zowel worden gezocht in sociaal-culturele 
factoren als in de context van landschappelijke omstandigheden. Doordat 
archeologen op de laatste meer grip hebben, wordt vaak een oorzakelijk 
verband verondersteld tussen verlating en klimatologische en landschap-
pelijke veranderingen die vanuit de beschikbare feiten niet onmiddellijk 
evident is. Zelden zijn de gegevens over landschappelijke veranderingen zo 
direct te koppelen aan het archeologische bestand als nu in de omgeving 
van Hattemerboek. Het laat weinig twijfel dat hier het einde van de 
bronstijdbewoning aan een dergelijk fenomeen valt toe te schrijven. Het 
criterium voor bewoners om dit gebied te verlaten kan echter niet de directe 
vernatting van de nederzetting zelf zijn geweest, want op dekzandruggen 
als die van Bedrijventerrein-Zuid hielden ze lang droge voeten. Het cruciale 
element was naar alle waarschijnlijkheid het zakken van het economisch 
rendement van hun geëxploiteerde gebied tot onder een kritisch minimum. 
Dat rendement is echter weer afhankelijk van het benodigde areaal 
en de opbrengst per oppervlak en dat weer van manier en peil waarop 
de boereneconomie werd bedreven. Onze gegevens daarover zijn vrij 
schaars. In algemene zin kunnen we ervan uitgaan dat zowel veeteelt als 
akkerbouw in de late bronstijd intensiever werden beoefend dan in het late 
neolithicum. De gegevens reiken niet ver genoeg om te kunnen stellen dat 
de hoeveelheid benodigd grasland in het late neolithicum groter was dan 
in de midden- of late bronstijd. Evenmin of het akkerareaal in de laatste 
periode uitgebreider is dan in het late neolithicum. Als we dat al zouden 
weten, is er het probleem dat de nadruk in de loop der tijd naar veeteelt of 
juist – en waarschijnlijker – naar akkerbouw is verschoven, of omdat in de 
veeteelt de nadruk in plaats van vleesproductie steeds meer op secundaire 
producten valt. Kortom, de mogelijkheden en flexibiliteit waarmee op 
veranderende landschappelijke omstandigheden kon worden gereageerd, is 

30  Wartena 1975, Groenewoudt 2007. 
31  Cameron & Tomka 1993, 191.
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in het late neolithicum een andere dan in de midden- of late bronstijd. Het 
beschikbare areaal nam af, maar door intensivering van de akkerbouw had 
men in midden- en late bronstijd ook minder areaal nodig. De vervanging 
van naakte gerst door de bedekte variant die vernatting beter verdraagt, 
was in het late neolithicum nog geen optie. Uiteraard is hier sprake van 
een wisselwerking: veranderende landschappelijke omstandigheden 
bevorderen intensievere landbouw. Een eenzijdige intensivering vermindert 
in het algemeen een algemene flexibiliteit. Het is in het licht van deze 
overwegingen dat we het verdwijnen van de bronstijdbewoning van 
Bedrijventerrein-Zuid moeten zien. 
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Bijlage 2.1 Bodemmicromorfologisch onderzoek Bedrijventerrein Zuid

R.Exaltus (EGM)

Inleiding 
Tijdens de opgraving zijn op drie locaties monsters genomen ten behoeve 
van bodemmicromorfologisch onderzoek. Het betreft de vondstnummers 
1604, 1637 en 2667 waarvoor de volgende vraagstellingen van toepassing 
zijn. 

Vraagstelling
-  Vnr. 1604; Plaatselijk komt een grijze laag voor die is afgedekt met een 

enkele centimeters dik bandje dekzand/stuifzand; Op welke wijze is de 
grijze laag ontstaan (deel van een bodem of akker) en wat is de aard van 
de afdekkende laag (stuifzand, plaggen)?

-  Vnr. 1637; Hier is een laag waargenomen die enigszins verstoord is. 
Is dit een akkerlaag met spit- en of ploegsporen of is deze laag op een 
andere manier ontstaan?

-  Vnr. 2667; Hier zijn mogelijke ingravingen in het veen aangetroffen. Is 
hier sprake van vergraven of van verspoeld veen?

Bemonstering  en monsterverwerking 
Door de opdrachtgever zelf zijn pollenbakken aangeleverd van 50 cm hoogte 
en 10 cm breedte. Uit deze pollenbakken is door EGM tweemaal een 45 cm 
hoog profieldeel bemonsterd (vnrs. 1604 en 1637) en éénmaal een 30 cm 
hoog profiel (vnr. 2667). Dit is gedaan door telkens monsters te nemen van 
elk drie centimeter breed en vijftien centimeter hoog. Telkens zijn drie van 
dergelijke monsters gezamenlijk verwerkt tot één slijpplaat. Hiertoe zijn de 
monsters klimaatsgedroogd en daarna geïmpregneerd met een kleurloze 
onverzadigde polyesteroplossing. Na verdamping van het grootste gedeelte 
van de aceton uit deze oplossing is het monster verhard. De slijpplaten van 
15 x 3 cm met een dikte van 25 mm is gemaakt uit de kern van het verharde 
blok, om verstoringen zoveel mogelijk uit te sluiten. De preparatiemethode 
is beschreven in Jongerius en Heintzberger (1975). De slijpplaten zijn juni 
2009 beschikbaar gekomen voor analyse.

Analyse
De analyse is uitgevoerd door R.Exaltus, bodemmicromorfoloog bij EGM en 
heeft plaatsgevonden in juni 2007. De slijpplaten zijn geanalyseerd met een 
polarisatie lichtmicroscoop met vergrotingen tot 200 maal. Bij de analyse is 
gebruik gemaakt van de hiervoor gangbare handboeken (Bullock et al.  1985 
en Courty et al. 1989). 
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Analyseresultaten

Vondstnummer 1604
3-9 cm -top pollenbak:  Sterk humeus kleiig zand waarin de pakkingsholten 

tussen de zandkorrels vrijwel volledig zijn opgevuld met sterk humeuze klei.  

De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties; zeer fijn en matig fijn 

en hebben gemiddeld slechts 1 raakpunt met omliggende korrels. Plaatselijk 

liggen zandkorrels ingebed in humusrijke klei. Regelmatig komen resten van 

plantenwortels voor. Plaatselijk is ook een opgevulde graafgang aangetroffen.

Verkoold materiaal ontbreekt volledig. 

9-16 cm -top pollenbak:  Matig humeus kleiig zand waarin de pakkingsholten 

tussen de zandkorrels deels zijn opgevuld met  humeuze klei. De zandkorrels 

behoren overwegend tot de fracties; zeer fijn en matig fijn en hebben gemiddeld 

slechts 1 á 2 raakpunten met omliggende korrels. Regelmatig komen resten van 

plantenworteks voor. Plaatselijk is ook een opgevulde graafgang aangetroffen.

Op 9,5 cm is een houtskooldeeltjes aanwezig met een grootte van 1 mm. Een 

vergelijkbaar brokje is aangetroffen op 14 cm. 

16 – 22 cm -top pollenbak:  Zwak humeus en zwak kleiig zand waarin de 

pakkingsholten tussen de zandkorrels voor een klein deels zijn gevuld met een 

geringe hoeveelheid humeuze klei. De zandkorrels behoren overwegend tot de 

fracties; zeer fijn en matig fijn en hebben gemiddeld slechts 1 á 2 raakpunten met 

omliggende korrels. Regelmatig komen resten van plantenworteks voor. Plaatselijk 

is ook een opgevulde graafgang aangetroffen. Verkoolde deeltjes ontbreken 

volledig. 

22 cm – 38 cm -top pollenbak:  Matig humeus zand waarin de pakkingsholten 

tussen de zandkorrels deels zijn opgevuld met  humus. De zandkorrels behoren 

overwegend tot de fracties; matig fijn en matig grof en hebben gemiddeld 3 

raakpunten met omliggende korrels. Regelmatig komen resten van plantenworteks 

voor. Plaatselijk is ook een opgevulde graafgang aangetroffen. Op 22 cm liggen  

horizontaal twee houtskooldeeltjes van een halve en anderhalve millimeter. 

Beneden deze lijn komen regelmatig brokjes houtskool voor van zandkorrelfor-

maat. Deze lijken at random door de grondmassa verspreid te liggen en komen 

voor tot een diepte van 35 cm.

38 cm –48 cm  -top pollenbak:  Dicht opeen gepakte zandkorrels die deels 

omgeven worden met zeer dunne, en slechts deels ontwikkelde huidjes van 

stofhumus. De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties;  matig fijn en 

matig grof en hebben gemiddeld 4 raakpunten met omliggende korrels. Hier en 

daar zijn in de zandmassa resten van doorworteling aanwezig. Incidenteel is ook 

een opgevulde graafgang aangetroffen.

Houtskooldeeltjes ontbreken volledig.
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Vondstnummer 1637 
3-6 cm -top pollenbak: Zwak zandige klei waarin slechts enkele volumeprocenten van de 

grondmassa uit zand en siltkorrels bestaat. De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties; 

zeer fijn en matig fijn en liggen volledig ingebed in de klei. Tevens zijn enkel volledig in de klei 

ingebedde verkoolde en onverkoolde plantendeeltjes aangetroffen.  

6-8 cm -top pollenbak: Brokken van hetzelfde materiaal als waaruit de bovenliggende laag 

bestaat en brokken van hetzelfde materiaal als waaruit de onderliggende laag bestaat. 

10-16 cm -top pollenbak:  Kleiig-venig  zand met restanten van laagjes humusrijke klei. Deze 

restanten bestaan uit langgerekte concentraties van klei waarin zandkorrels en verkoolde en 

onverkoolde plantenresten ingebed liggen. De zandkorrels zijn tamelijk gelijkmatig over alle  

fractie-groottes verdeeld en liggen ingebed in  humusrijke klei of worden van elkaar gescheiden 

door tussenliggend kleiig veen. Verspreid door het kleiig-venige zand komen houtskooldeeltjes 

voor die in grootte varieren van een halve mm tot enkele mm´s . Deze zijn altijd sterk afgerond.

16 – 30 cm -top pollenbak:  Venig zand waarin de mate van venigheid wisselt van zwak venig  

tot matig venig. 

De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties; matig fijn en matig grof en worden op de 

locaties waarin het zand matig venig is, vaak van elkaar gescheiden door tussenliggend, sterk 

veraard veen.  Deze zandkorrels hebben gemiddeld 2 á 3 raakpunten met omliggende korrels.  

Regelmatig komen resten van plantenwortels voor.  Plaatselijk is ook een opgevulde graafgang 

aangetroffen.

Naar beneden toe neemt de hoeveelheid sterk veraard veen af terwijl tegelijkertijd steeds meer 

bolletjes moderhumus voorkomen. 

Willekeurig verspreid door de grondmassa komen houtskooldeeltjes voor met een maximale 

grootte van 1,5 mm.   

30 – 43 cm  -top pollenbak:  Sterk doorworteld zand dat rijk is aan tot moderhumus afgebroken 

wortelresten. De zandkorrels worden vaak van elkaar gescheiden door tussenliggende bolletjes 

moderhumus. De zandkorrels hebben hierdoor gemiddeld slechts twee raakpunten met 

naastliggende korrels. De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties; matig fijn en matig 

grof .

Naast de wortelresten zijn ook talrijke opgevulde graafgangen aanwezig. Zowel de hoeveelheid 

wortelresten als de hoeveelheid moderhumus, nemen naar beneden toe, geleidelijk aan af. 

Verkoolde deeltjes ontbreken volledig.

43 – 48 cm  -top pollenbak:  Matig doorworteld zand waarin  tot moderhumus afgebroken 

wortelresten voorkomen. De zandkorrels worden omgeven door goed ontwikkelde, ijzerrijke 

huidjes van stofhumus. En worden nog slechts incidenteel van elkaar gescheiden door 

tussenliggende bolletjes moderhumus. De zandkorrels hebben hierdoor gemiddeld drie 

raakpunten met naastliggende korrels. De zandkorrels behoren overwegend tot de fracties; 

matig fijn en matig grof.

Verkoolde deeltjes ontbreken volledig.
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Vondstnummer 2667 
5-9 cm -top pollenbak: Zwak tot matig zandige klei waarin tien tot twintig volumeprocent 

van de grondmassa uit zand en siltkorrels bestaat.  De klei is tamelijk schoon en bevat 

nauwelijks humus. De zandkorrels behoren overwegend tot de fractie matig grof en 

liggen volledig ingebed in de klei. Aan de verspreiding van de zandkorrels is te zien 

dat deze min of meer in laagjes zijn afgezet. De hoeveelheid zandkorrels neemt naar 

beneden toe, geleidelijk aan toe. 

Onderin deze laag is één enkel  houtskooldeeltje aangetroffen; dit is ongeveer 1 mm groot 

en volledig afgerond. 

9-18 cm -top pollenbak: Sterk zandige klei waarin  de in de klei ingebedde zandkorrels 

elkaar  in de meeste gevallen net niet raken.  De klei is tamelijk is rijk aan humus. De 

zandkorrels behoren overwegend tot de fractie matig grof. Resten van gelaagdheid zijn 

niet herkenbaar.  

Verspreid door deze laag zijn  enkele sterk afgeronde   houtskooldeeltje aangetroffen; 

deze zijn van zandkorrelformaat 

18-28 cm -top pollenbak:  Venig  zand met enkele concentraties sterk zandige klei. 

De zandkorrels zijn tamelijk gelijkmatig over alle  fractie-groottes verdeeld en worden 

regelmatig van elkaar gescheiden door  tussenliggend veen. Dit veen is sterk veraard en 

vormt ophopingen van  maximaal ongeveer één millimeter in diameter.  Plaatselijk zijn 

hierin bolletjes moderhumus herkenbaar. De mate van venigheid wisselt sterk binnen 

dit traject. Dit geldt ook voor de pakkingsdichtheid van het venige zand. Al met al maakt 

deze laag een zeer rommelige indruk. De overgang met het onderliggende zand is zeer 

abrupt. 

Verkoolde deeltjes ontbreken in deze laag.

29 – 30 cm -top pollenbak:  Deze laag bestaat uit brokken materiaal zoals dit in de laag 

tussen  9 en 18 cm  aanwezig is, brokken materiaal zoals dit in de bovenliggende laag 

aanwezig is en brokken zand zoals dit in de onderliggende laag aanwezig is. Verkoolde 

deeltjes ontbreken volledig. 

30 – 35 cm  -top pollenbak:  Matig doorworteld zand. De zijn dicht opeen gepakt en 

hebben gemiddeld vier raakpunten met omliggende korrels. De  zandkorrels worden 

omgeven door goed ontwikkelde, ijzerrijke huidjes van stofhumus.  Dergelijke ijzerrijke 

stofumus vult ook de pakkingsholten tussen de zandkorrels. De zandkorrels behoren 

overwegend tot de fracties; matig fijn en matig grof .

Verkoolde deeltjes ontbreken volledig.
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Interpretatie

Vondstnummer 1604
Het traject tussen 38 en 48 cm bestaat uit dekzand dat van bovenaf is 
verrijkt met stofhumus dat rond de zandkorrels is neergeslagen. Het lijkt 
hier om de BC-horizont van een moder-podzol te gaan. Het traject tussen 
22 en 38 cm is gehomogeniseerd waarbij houtskooldeeltjes gelijkmatig 
door de grondmassa verspreid zijn geraakt. De verspreiding van deze 
deeltjes vertoont niet de voor betreding kenmerkende groottesortering 
en evenmin de bij betreding doorgaans optredende fragmentatie van 
afzonderlijke deeltjes. Tevens overtreft de dikte van deze laag (16 cm), de 
dikte die een vlak liggende betredingslaag kan bereiken (Exaltus 1992).  De 
homogenisatie en de gelijkmatige verspreiding van houtskooldeeltjes, lijken 
hier eerder het gevolg te zijn van langdurige bodembewerking waarbij een 
ongeveer 16 cm dikke, door bemesting met houtskool verrijkte bouwvoor 
is ontstaan. De op één lijn horizontaal gelegen houtskooldeltjes die op de 
scheiding van deze laag met de bovenliggende laag ligt, suggereert dat 
verspoeling heeft plaatsgevonden waarbij houtskooldeeltjes zijn her-afgezet. 
De aanwezigheid van een geringe hoeveelheid klei en humus in het traject 
tussen 16 en 22 cm kan veroorzaakt zijn door inspoeling van bovenaf. De 
toenemende aanwezigheid van klei in de bovenliggende trajecten betekent 
dat steeds meer klei werd aangevoerd. De sterke vermenging van deze 
klei met zand kan in eerste instantie veroorzaakt zijn door de gelijktijdige 
her-afzetting van elders verspoeld dekzand en vervolgens versterkt zijn 
door bodembewerking. Het traject tussen 3 en 9 cm vormt de onderkant 
van de huidige bouwvoor die wordt gekenmerkt door sterke menging van 
(her-afgezet) zand met humusrijke klei.
De grijze laag waarop de vraagstelling zich richt, wordt gevormd door het 
deel van de begraven bouwvoor tussen 22 en 38 cm. Het kleurverschil wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de minder dichte pakking van het zand in 
deze laag in vergelijking met het zand in de  onderliggende laag en door 
de afwezigheid van humusrijke klei zoals die in de bovenliggende lagen is 
aangetroffen.  

Vondstnummer 1637 
Het traject tussen 30 en 48 cm bestaat uit dekzand dat van bovenaf is 
verrijkt met stof- en moderhumus. Het betreft hier een BC-horiont zoals 
gewoonlijk in een moderpodzolbodem kan worden aangetroffen. Deze 
BC-horizont gaat naar boven toe over in een rommelig pakket dat sterk 
doet denken aan het materiaal dat in pollenbak 1604 tussen 22 en 38 cm is 
aangetroffen. Hoewel het materiaal in pollenbak 1637 veniger is, vertonen 
de mate van verrommeling, de verspreiding van houtskooldeeltjes en de 
dikte, sterke overeenkomsten. Mogelijk gaat het in beide gevallen om door 
bodembewerking ontstane lagen die uiteindelijk aan verspoeling hebben 
blootgesteld gestaan. In pollenbak 1637 heeft dit geleid tot het ontstaan 
van het pakket venig zand met kleilaagjes dat tussen 10 en 16 cm is 
aangetroffen.  
Kennelijk nam door de tijd heen het voor her-afzetting beschikbare dekzand 
af waardoor de afzettingen naar boven toe, steeds kleiiger worden.  De 
aanwezigheid van venig zand in het traject tussen 10 en 16 cm doet 
vermoeden dat de bodembewerking oorspronkelijk plaatsvond in een 
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door een dun laagje veen bedekte moderpodzol bodem. Hierdoor raakt 
de bouwvoor van bovenaf vermeng met veen en neemt de hoeveelheid 
veen naar beneden toe af. Tegelijkertijd is hierdoor onderin de bouwvoor, 
moderhumus terechtgekomen. Uiteindelijk vond afdekking met zwak 
zandige klei plaats. 

Vondstnummer 2667 
Het traject tussen 30 en 35 cm bestaat uit dekzand dat van bovenaf is 
verrijkt met stofhumus dat rond de zandkorrels is neergeslagen zoals 
gewoonlijk in een BC-horizont kan worden aangetroffen. Deze BC-horizont 
gaat naar boven toe zeer abrupt over in een rommelig pakket waarin 
onderin zowel brokken materiaal uit de BC-horizont als brokken materiaal 
uit de bovenliggende laag zijn aangetroffen. Dit vormt een sterke aanwijzing 
dat het hier een ingraving betreft die vanuit de klei is ingegraven. Deze 
ingraving is opgevuld geraakt met een rommelig mengsel van in venigheid 
wisselend zand. Hoewel dit zand venig is, zijn nergens echte brokken 
veen aangetroffen. De vulling lijkt derhalve meer op het venige zand zoals 
dat in het traject tussen 10 en 16 cm in pollenbak 1627, is aangetroffen. 
Deze vulling is in eerste instantie afgedekt met een pakket sterk zandige, 
humusrijke klei waarin het zand bestaat uit her-afgezet dekzand en waarin 
tevens door verspoeling afgeronde houtskooldeeltjes zijn opgenomen. 
Kennelijk nam door de tijd heen het voor her-afzetting beschikbare dekzand 
af waardoor de afzettingen naar boven toe, steeds kleiiger worden.  
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Conclusies
De bodemmicromorfologische analyse van te Hattemerbroek-
Bedrijventerrein Zuid bemonsterde afzettingen, maakt het mogelijk om de 
door de opdrachtgever gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

Vnr. 1604: Plaatselijk komt een grijze laag voor die is afgedekt met een 
enkele centimeters dik bandje dekzand/stuifzand; Op welke wijze is de 
grijze laag ontstaan (deel van een bodem of akker) en wat is de aard van de 
afdekkende laag (stuifzand, plaggen)?
De grijze laag bestaat uit het deel van een begraven bouwvoor dat tussen 
22 en 38 cm beneden de top van de pollenbak ligt. Deze onder invloed van 
intensieve bodembewerking ontstane laag heeft een minder dichte pakking 
dan het onderliggende zand en bevat minder humus dan het bovenliggende 
zand dat humusrijke klei bevat. Humusrijke klei zoals in de bovenliggende 
lagen is aangetroffen, ontbreekt volledig.  
De afdekkende laag lijkt overwegend uit her-afgezet dekzand te bestaan. 
Bij de her-afzetting van het dekzand vond verspoeling van de bouwvoor 
plaats waardoor bovenin de bouwvoor gelegen houtskooldeeltjes, werden 
her-afgezet.

Vnr. 1637: Hier is een laag waargenomen die enigszins verstoord is. Is dit 
een akkerlaag met spit- en of ploegsporen of is deze laag op een andere 
manier ontstaan?
De met de door bodembewerking in pollenbak 1604 ontstane laag 
overeenkomende mate van verrommeling, verspreiding van houtskool-
deeltjes en dikte, vormen sterke aanwijzingen dat het ook hier een door 
bodembewerking ontstane laag betreft. Deze laag is ontstaan in de top van 
een moderpodzolbodem terwijl door bodembewerking, van bovenaf veen 
werd opgenomen. Ook deze laag heeft aan verpoeling blootgesteld alvorens 
door klei te worden afgedekt.

Vnr. 2667: Hier zijn mogelijke ingravingen in het veen aangetroffen. Is hier 
sprake van vergraven of van verspoeld veen?
De abrubte overgang van de natuurlijke podzolbodem naar de vermeende 
ingraving, met daarboven bovendien brokken van materiaal uit de 
onderliggende bodem en brokken van materiaal it de bovenliggende lagen, 
maken het zeer waarschijnlijk dat het hier een ingraving betreft. Dit wordt 
bevestigd door het ontbreken van afzettingsgelaagdheid in de kuilvulling. 
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Bijlage 4.1 Catalogus met structuurbeschrijvingen

S. Knippenberg

1. Inleiding
In deze catalogus volgt een beschrijving van de plattegronden van de 
verschillende aangetroffen structuren.1 Bij deze beschrijving vormde 
recentelijk gepubliceerde catalogi van huisplattegronden te Lieshout en 
Nederweert een leidraad.2 De terminologie die daarin voor de elementen 
van een plattegrond wordt gehanteerd zal ook in deze catalogus worden 
gebruikt. Er is gekozen voor deze catalogi omdat ze duidelijk, overzichtelijk 
en goed toepasbaar zijn voor de onderhavige plattegronden. Voor de 
indeling van de huisplattegronden verwijzen wij naar de typologie voor 
bronstijdhuizen van Arnoldussen, die uitgaat van de dakdragende stijlen.3 
In deze structuurbeschrijving is ook aandacht voor inpandige kuilen. 
Daarbij is ervan uitgegaan dat alle kuilen, die binnen de plattegrond liggen 
en de paalsporen van de plattegrond respecteren, een functie binnen het 
huis of ander gebouw hebben vervuld. Slechts in zeer sporadische gevallen 
kon op basis van daterende elementen worden vastgesteld dat kuilen ouder 
waren dan de plattegrond waarbinnen ze lagen. Deze zijn uiteraard niet 
meegenomen in de beschrijving. 

2. Huisplattegronden

2.1 Structuur 2 (afb. 1)

Algemeen
Huisplattegrond 2 is de meest westelijke plattegrond binnen de 
zuidoost zone van vindplaats 3. De plattegrond is slechts gedeeltelijk 
gedocumenteerd, aangezien het graven van een recente sloot de noordelijke 
kopse kant heeft doen verdwijnen. Alleen de sporen van binnenstijlen zijn 
bewaard gebleven. We kunnen er redelijkheidhalve van uitgaan dat het 
een drieschepige plattegrond betreft waarbij de sporen van de wand zijn 
verdwenen. Deze gedeeltelijke conservering bemoeilijkt een goede duiding 
van het huistype. De afwezigheid van wandsporen suggereert een weinig 
diep gefundeerde wandconstructie. Het meest voor de hand liggend in 
een dergelijk geval is dat deze uit staakpaaltjes heeft bestaan, net zoals 
bij structuur 35 het geval is geweest. Gaan we uit van deze veronderstelde 
wandconstructie dan kan de plattegrond tot het type ‘Zijderveld’ worden. 
Binnen de Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als A1-W0-EEP.
Het centrale skelet wordt gevormd door twee rijen binnenstijlen, die via 
een gebintsconstructie met elkaar verbonden waren. In totaal zijn zes paren 
gebintstijlen blootgelegd. De onderlinge afstand tussen twee stijlen van een 
gebint is gemiddeld 2,33 m en zeer constant met een variatiebreedte van 
2,20 tot 2,43 m. De afstand tussen gebinten (traveelengte) vertoont meer 
variatie met een kortste waarde van 1,36 m en langste van 1,89 m. Opvallend 
is dat de kortste afstanden beide in de buitenste traveeën gemeten zijn en 
dat de afstand van de drie middelste traveeën weinig variatie vertonen (1,81 
– 1,89 m). Verder is de aanwezigheid van een paalspoor centraal gelegen 

1 Voor de ligging van de structuren wordt verwezen naar afbeelding 4.23.
2  Hiddink 2005a,b.
3  Arnoldussen 2008.
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in het middelste travee opmerkelijk. Gezien zijn ligging op de middenas 
van het huis mag ervan worden uit gegaan dat deze paal onderdeel van 
de huisconstructie uitmaakte. Deze paal was minder diep gefundeerd dan 
de overige palen, getuige zijn diepte van 19 cm tegenover een gemiddelde 
diepte van 31 cm voor de overige sporen. Dit kan erop duiden dat de paal 
een minder dragende functie heeft gehad. Mogelijk is hij geplaatst om een 
zolder te ondersteunen 
Het huis is langer geweest dan 11,6 en korter dan 26,5 m. Als we van een 
interne symmetrie tussen traveeën uitgaan dan zou het betekenen dat de 
gehele plattegrond op de noordelijke ingangspartij na is opgegraven. De 
plattegrond zou in een dergelijk geval niet langer dan 12,5 m zijn geweest 
en de ingangspartij zou dan net buiten de opgravingsput liggen. De breedte 
van de plattegrond is door de afwezigheid van de wandsporen niet goed te 
bepalen. Wel kan een geschatte minimale breedte gegeven worden op basis 
van de ligging van een inpandige kuil (S9.19) naast het vijfde travee. Deze 
minimale breedte komt uit op 4,7 m. 

Wanden
Er zijn geen sporen van de wand aangetroffen. Vermoedelijk bestond de 
wand uit staakpaaltjes (zie boven).

GrA 41611 - 3060 BP

5m0



1m

0

structuur 2



S9.34

S9.14



Afbeelding 1
Structuur 2 met inpandige kuilen (in blauw); 
afbeelding onderin betreft de diepte van de 
paalsporen en/of kuilen van de structuur. De 
pijl(en) geven de (mogelijke) ingangen aan.
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Ingangen
De ingang van het huis heeft aan de kopse kant gelegen, getuige de 
aanwezigheid van twee palenparen aan het zuidoost einde van het huis. 
Op basis van parallellen mag verondersteld worden dat er ook aan de 
noordoostelijke kopse kant een ingang heeft gelegen.4 De ingangspartij 
bestaat uit een grote en een klein paalspoor aan iedere kant 

Bijzondere elementen
In associatie met de plattegrond zijn een reeks kuilen aangetroffen. Het 
gaat om twee grote kuilen en een viertal ondiepe haardkuilen. De grootste 
kuil (S9.19) ligt in de zuidwestelijke zijbeuk mooi symmetrisch tussen het 
vierde en vijfde gebintpaar. Het betreft een in bovenaanzicht ovale kuil 
een grootste diameter van 1,6 m en diepte van 0,32 m, die in zijn laatste 
gebruiksfase als afvalkuil is benut. Getuige de platte onderkant en lichte 
homogene vulling onderin was de kuil oorspronkelijk vermoedelijk als een 
soort opslagkuil benut.
De andere kuil (S9.34) ligt tussen westelijke gebintstijlen van het tweede en 
derde gebint. Deze is kleiner in omvang met een diameter van 1,0 m, maar 
heeft een vergelijkbare diepte (30 cm). De vulling is homogeen en licht van 
kleur en bevat geen vondsten. In deze lijkt hij sterk op de onderste vulling 
van de hierboven besproken kuil.
De vier haardkuilen liggen regelmatig verspreid in de noordoostelijke en 
zuidwestelijke zijbeuken. Het gaat om ondiepe kuiltjes met een zwarte zeer 
houtskoolrijke vulling. In geen van de gevallen liggen ze mooi symmetrisch 
ten opzichte van de gebinten, wel liggen er twee in hetzelfde travee en 
bevinden de andere twee zich ook niet ver verwijderd van elkaar. Behoudens 
één liggen ze in een regelmatige rechthoek.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op een verbouwing van 
het huis. Er zijn ook geen specifieke aanwijzingen voor afbraak van het 
huis. Bij enkele paalsporen was er nog een paalgat in de kuilen herkenbaar. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de heterogene afvalvulling van de grote inpandige 
kuil S9.19 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gekalibreerd ligt 
de ouderdom van het monster tussen 1420 en 1260 cal BC (95%; 3060 ± 30 
BP; GrA-41611). Daarmee is het een van de jongste huizen van het A1-type 
binnen de nederzetting.
Geen van de paalsporen van de structuur heeft vondsten opgeleverd, maar 
de haarden en de grote kuil wel. Met name in kuil (S9.19) is een grote 
hoeveelheid vondsten aangetroffen, waaronder aardewerk, vuursteen en 
natuursteen.

2.2 Structuur 3 (afb. 2)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. De 
plattegrond is in eerste instantie gedeeltelijk in put 12 blootgelegd. Daarna is 
put 23 gegraven en de gehele plattegrond blootgelegd en gedocumenteerd. 

4 Arnoldussen 2008.
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Hij wordt in het centrale deel en aan de zuidoostelijke kopse kant 
oversneden door twee recente greppels. In het centrale deel heeft dit geen 
gevolg gehad voor het missen van palen. Aan de zuidoostelijke kopse kant 
is het onduidelijk in hoeverre paalsporen gemist zijn. In ieder geval mist 
een spoor van een van de buitenstijlen aan de zuidwestelijke lange zijde. 
Mogelijk heeft er aan de zuidoostelijke kopse kant ook een ingang gelegen.
De plattegrond overlapt vrijwel in zijn geheel met de plattegrond van 
huis 6, dat later is gebouwd. Door het ontbreken van wandsporen en 
de aanwezigheid van buitenstijlen hoort hij tot het type “Emmerhout/
Hijken”. Op de ingangenpartij aan de kopse kant na vertoont hij ook veel 
overeenkomsten met het type “Oss”. In de Arnoldussen typologie is hij het 
best te omschrijven als B1b_W0_EP.5

De kern van de plattegrond bestaat uit twee rijen binnenstijlen, met 
daarbuiten aan iedere kant een rij buitenstijlen, te interpreteren als 
portaalstijlen, die over het algemeen op regelmatige afstand van de 
binnenstijlen staan (ca. 1,2 m). De binnenstijlsporen gaan gemiddeld een 
stuk dieper dan die van de portaalstijlen.

5 Voor omschrijving afkortingen zie afbeelding 4.22.
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Wanden
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot de wand gerekend kunnen worden.

Ingangen
Aan de noordwestelijke kopse kant bevindt zich een ingang bestaande uit 
twee palen. De opening tussen deze palen bedraagt slechts 1,0 m. 

Bijzondere elementen
Er zijn geen bijzondere elementen binnen de plattegrond aangetroffen. Aan 
de zuidelijke kopse kant er net buiten bevindt zich een kuil (S23.52). 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Paalspoor S12.5 heeft een uitgraafkuil, voor het overige vertonen de 
paalsporen geen aanwijzingen voor het uitgraven van de palen.
Geen van de sporen van structuur 3 oversnijdt die van structuur 6. Echter 
wanneer we ervan uitgaan dat de kuil S12.27 deel heeft uitgemaakt van 
structuur 6, dan moet deze laatste plattegrond als de jongste van de twee 
beschouwd worden, daar deze kuil een van de binnenstijlen (S12.124) van 
structuur 3 oversnijdt 
 
Datering en vondsten
Voor deze structuur zijn geen AMS dateringen beschikbaar. Slechts drie 
paalsporen hebben vondsten opgeleverd, een van deze drie (S12.8) bleek 
relatief rijk aan aardewerk, vuursteen en natuursteen te zijn. 

2.3 Structuur 6 (afb. 3)

Algemeen
Net als structuur 3 is deze plattegrond in twee verschillende putten 
blootgelegd. Hij is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. Wat 
betreft typologie heeft de plattegrond wat van het type “Emmerhout” weg, 
echter hij mist de stalbox greppels. In de Arnoldussen typologie is hij te 
omschrijven als B1b_W1/3. 
De kern van de plattegrond bestaat uit 6 paren binnenstijlen, met in het 
tweede travee een centrale paal. Deze paren binnenstijlen worden maar 
gedeeltelijk geflankeerd door portaalstijlen. De eerste twee paren ontberen 
die stijlen. De afstand tussen de gebinten is niet zeer regelmatig, en varieert 
tussen 1,7 en 2,3 m. De afstand binnen een gebint is dat wel, bij vier van de 
vijf bewaard gebleven gebinten varieert deze afstand tussen 2,3 en 2,5 m. De 
afstand van het eerste gebint is slechts 2,0 m.

Wanden
De wand werd niet overal op dezelfde manier ondersteund. Rond de 
noordwestelijke kopse kant en langs de eerste twee traveen zijn staakpaaltjes 
geplaatst die als wand dienden.6 Langs het derde en het vierde travee zijn 
centraal twee wandpalen geplaatst aan iedere kant. Deze zijn niet aanwezig 
langs het vijfde travee. 
Paalsporen van portaal en wand zijn gelijk aan diepte, echter minder dan 
binnenstijlen; ze zijn ook smaller dan binnenstijlen.

6  Op basis van symmetrie en het feit dat staaksporen in het verlengde van de wandpaalsporen 
liggen van structuur 6, behoren de staakpaaltjes tot structuur 6. Ze bestrijken alleen de 
noordwestelijke kopse kant, vergelijkbaar met structuur 29.
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Ingangen
Er zijn geen duidelijke ingangspartijen aangetroffen. Gezien de 
aanwezigheid van een doorlopende stakenwand aan de noordwestelijke 
kopse, heeft daar geen ingang gelegen. Het ligt daarom voor de hand een 
ingang aan de zuidoostelijke kopse kant te veronderstellen. Een alternatief 
zou een ingang langs de noordelijke lange zijdes kunnen zijn. Deze 
moet ter hoogte van het vijfde travee gelegen hebben, aangezien daar de 
wandsporen ontbreken.

Bijzondere elementen
Centraal in het vierde gebint ligt een omvangrijke kuil S12.27, die 
een paalspoor van huis 3 oversnijdt. De kuil heeft een ronde vorm en 
platte bodem. De vulling is vuil grijs met veel houtskool. De kuil wordt 
geinterpreteerd als silo die later gebruikt als afvalkuil. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Structuur 6 vormt de jongste plattegrond van de twee die op deze plaatst 
gelegen hebben. Zie voor argumentatie de beschrijving van structuur 3. 
Twee paalsporen duiden mogelijk op een kleine verbouwing van huis 6. Het 
gaat om een binnenstijl en een portaalstijl. Ze worden beide door een later 
paalspoor oversneden. 

GrA-41391 - 3070 BP
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Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit een houtskoolrijke vulling van de inpandige silo 
kuil S12.27 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gekalibreerd ligt 
de ouderdom van het monster tussen 1430 en 1250 cal BC (95%; 3070 ± 35 
BP; GrA-41391).
Een zestal paalsporen, waaronder een van de zuidelijke paalsporen die 
mogelijk niet tot de plattegrond behoort, heeft vondsten opgeleverd. Het 
gaat in alle gevallen om een klein aantal. Aardewerk voert de boventoon.
De inpandige kuil heeft ook vondstmateriaal opgeleverd. Hierin zijn kleine 
aantallen natuursteen, aardewerk en vuursteen aangetroffen.

2.4 Structuur 7 (afb. 4 en 5)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. Het 
grootste deel van de plattegrond is gelegen in put 23, alleen de zuidoostelijke 
kopse kant ligt in put 33. Op de grens van beide putten loopt een recente 
greppel die de plattegrond haaks doorkruist. 
Het betreft een plattegrond van het type “Emmerhout”, waarvan het 
noordwestelijk gedeelte gedurende een tweede fase is ingekort. In de 
Arnoldussen typologie is de plattegrond van de eerste fase (afb. 5a) te 
omschrijven als B1b_W1/W3_(EP)_ST_RP en die van de verbouwing (tweede 
fase) als B1b_W3_EP_ST_RP (afb. 5b). 
De lengte van de eerste fase bedraagt 26,0 m en die van de tweede 21,5 m. 
De grootste breedte is in het zuidelijk deel gemeten en geldt voor beide 
fases. Zij bedraagt 6,2 m. 

Gedurende de eerste fase heeft de plattegrond een regelmatige kern gehad 
bestaande uit 12 paren binnenstijlen, te interpreteren als gebinten. Van deze 
12 zijn er 10 bewaard gebleven. Daarnaast is een van de binnenstijlen tussen 
het vijfde en zesde travee door graven van een latere kuil (S23.131) aan het 
zicht onttrokken. Binnen de kern zijn op drie plaatsen centrale staanders 
aangebracht, ter hoogte van ongeveer het vijfde, zesde en het achtste gebint. 
Buiten de palen binnen de kern, bevindt zich ook een paalspoor op de 
centrale as aan de noordwestelijke kopse kant. 
Op regelmatige afstaand van de binnenstijlen is steeds aan de buitenzijde 
een portaalstijl geplaatst. De portaalstijlen aan weerszijden liggen in veel 
gevallen niet op één lijn, wat suggereert dat we te maken hebben met een 
half-portaal. 

Gedurende de tweede fase is de kern verkleind tot negen traveen. De eerste 
twee traveen van de eerste fase zijn afgebroken en behoren niet meer tot de 
plattegrond. Het derde, vierde en vijfde travee zijn verbouwd. De gebinten 
en portaalstijlen zijn vervangen door een nieuw gebint en een halfportaal. 
Ook de centrale paal tussen het oorspronkelijke vijfde gebint is vervangen. 
Vanaf het zesde traveen lijkt de plattegrond ongemoeid gelaten. In ieder 
geval zijn er geen nieuwe paalkuilen gegraven.

Wanden
In de eerste fase bestaat de wand in het midden deel en zuidoostelijke kopse 
uit wandstijlen die zich steeds centraal gelegen tussen de portaalstijlen op 
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regelmatige afstand bevinden. De wand van de noordwestelijke kopse kant 
(eerste en mogelijk ook tweede travee) bestaat uit dicht op elkaar geplaatste 
staaksporen in plaats van veruit staande paalsporen.
Bij de verbouwing is de plattegrond ingekort en maakt de noordwestelijke 
kopse kant geen onderdeel meer uit van de plattegrond. Bij deze verbouwing 
zijn er geen aanwijzingen voor een vernieuwde wandconstructie. De oude 
wandpalen kunnen zijn behouden, dit lijkt echter niet waarschijnlijk, gezien 
de grote ruimte die er ligt tussen de portaalstijlen en deze wandpalen. 
Mogelijk dat bij de verbouwing de wand van het noordwestelijke gedeelte 
uit staaksporen heeft bestaan, die niet meer bewaard zijn gebleven. De 
zuidelijke helft van de plattegrond is niet verbouwd, dus daar heeft nog de 
wandconstructie uit de eerste fase gestaan.

Ingangen
In de eerste fase heeft een ingang aan de zuidoostelijke kopse kant 
gelegen. Waarschijnlijk heeft er ook een ingang aan een van de lange zijdes 
gezeten, een mogelijkheid voor een ingang bestaat er aan de noordelijke 
kant ter hoogte van het vierde travee, waar de wandstijl relatief dicht bij de 
buitenstijl gelegen is en waardoor een opening aanwezig is. Deze ingang is 
echter niet door een duidelijke ingangspartij gemarkeerd. De zuidoostelijke 
ingangspartij aan de kopse kant is eenvoudig en bestaat slechts uit één paal 
aan iedere kant. 
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Tijdens de tweede fase is de noordelijke ingang langs de lange zijde 
verplaatst naar de noordwestelijke kopse kant. Deze ingangspartij bestaat 
uit 1,4 m lange en 0,3 m brede greppel, die aan de beide noordelijke hoeken 
wordt oversneden door ieder een paalspoor.

Bijzondere elementen
Er is een opmerkelijk groot aantal kuilen binnen de plattegrond gelegen. 
Het gaat in totaal om 17 kuilen, die sterk in omvang variëren. Het bleek 
helaas in veel gevallen moeilijk te bepalen welke kuilen bij welke fase 
behoren. Slechts enkele kuilen bleken paalsporen van de eerste fase te 
oversnijden en behoren derhalve zeker tot de tweede fase. Deze kuilen zijn 
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geel ingekleurd in de figuur. Voor de overige kuilen geldt dat ze zowel tot de 
eerste fase als tot de tweede fase kunnen horen.  
De kuilen liggen sterk verspreid binnen de plattegrond. Daarbij vallen 
enkele zaken op. Er liggen geen kuilen in het exclusief gedurende de eerste 
fase in gebruik zijnde noordoostelijke deel van de plattegrond. Dit zou erop 
kunnen duiden dat gedurende deze fase minder kuilen zijn gegraven en 
dat de meeste kuilen tot de tweede fase behoren. In de noordelijke zijbeuk 
liggen opmerkelijk veel kuilen, met name in het centrale gedeelte. Daarbij 
valt ook op dat dit gedeelte ook na het onbruik raken van structuur 7 nog 
gebruikt werd voor het graven van kuilen, getuige de aanwezigheid van 
een omvangrijke kuil (S23.155), die alle kuilen en ook de oorspronkelijk 
aanwezige paalsporen in gedeelte oversnijdt. 

Structuur 7 is een van de weinige plattegronden, waar tussen sommige 
binnen- en buitenstijlen dwarsgreppels zijn aangetroffen. Over het 
algemeen wordt verondersteld dat in dergelijke greppels houten wandjes 
zijn geplaatst die als afscheiding dienden voor stalboxen waar het vee werd 
gehouden. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
De noordelijke kopse kant is verbouwd en verkleind. Voordat dat gebeurde 
is vermoedelijk ook al een van de gebintstijlen vernieuwd (S23.90/186/187).

Datering en vondsten
Uit een vulling behorend tot een laat gebruik van een van de inpandige 
kuilen (S23.143) is een houtskoolmonster met behulp van de AMS methode 
gedateerd. Gekalibreerd ligt de ouderdom van dit monster tussen 1500 en 
1330 cal BC (95%; 3120 ± 35 BP; GrA-41395). Deze kuil kan niet specifiek 
met een van de fases geassocieerd worden, maar lijkt gezien zijn zeer nabije 
ligging bij een van de paalsporen van de eerste fase, eerder bij de tweede 
fase te horen.
Met name de inpandige kuilen bleken rijk aan vondsten te zijn. Aardewerk 
voert hierbij de boventoon, hoewel in sommige kuilen ook enkele 
opmerkelijke natuurstenen artefacten zijn aangetroffen waaronder een 
maalsteenloper van kwartsitische zandsteen en een maalsteenfragment van 
graniet. Onder het aardewerk bevinden zich opmerkelijk grote fragmenten. 
Het assemblage uit deze kuilen heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld 
bij de karakterisering van het middenbronstijd aardewerk van deze 
nederzetting.7 

2.5 Structuur 8 (afb. 6)

Algemeen
Deze plattegrond is de meest noordelijke plattegrond, die tijdens het 
onderzoek is aangetroffen en die binnen de midden-bronstijd nederzetting 
heeft gelegen. Hij is niet in zijn geheel opgraven, omdat hij overdwars 
door een recente brede greppel doorsneden wordt. Hij lijkt zeer veel op een 
huisplattegrond aangetroffen in Hijken, maar dan zonder de wandpalen.8 
Binnen de Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als B1b_W0/1_EP.

7  Zie hoofdstuk aardewerk.
8 zie Arnoldussen2008, 221 (typenr. 4 - fig. 5.28). 
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De plattegrond heeft een lengte van 12,8 m en een grootste te meten breedte 
van 5,59 m. De grootste breedte van de kern is 2,98 m. De kern bestaat uit 
zes paren binnenstijlen, waarvan er vijf (gedeeltelijk) zijn opgegraven. Het 
derde paar is in zijn geheel door de recente greppel verdwenen. Net als bij 
veel van de plattegronden is de afstand binnen een gebint (ca. 2,9 m) en 
tussen de gebinten (1,9 – 2,1 m) regelmatig. Dit geldt ook voor de diepte van 
de binnenstijlen, met een gemiddelde van 20,4 cm (14-27 cm). 

Aan de buitenkant van de kern worden de binnenstijlen geflankeerd 
door portaal- of wandstijlen, die steeds op een regelmatige afstand liggen 
(0,92-1,3 m). Deze sporen bezitten een grotere variatie wat betreft diepte (6 
– 38 cm).

Wanden
In het noordelijk deel bestond de wand uit een rij staakpaaltjes die op 
onderling dichte afstand van elkaar gezet zijn. Deze staken lopen van de 
ingangstijl met een bocht naar de noordelijkste portaal- of wandstijl. Het 
deels voorkomen van een staakwandje is opmerkelijk. Het lijkt in dit geval 
daadwerkelijk om een gedeeltelijke stakenwand te gaan, die niet om het 
gehele huis heeft gelopen, in tegenstelling tot veel plattegronden waar 
de stakenwand slechts maar gedeeltelijk bewaard is gebleven. Tussen de 
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portaal/wandstijlen zijn geen staaksporen aangetroffen. Mogelijk fungeerde 
de portaalstijl tevens als wandstijl. 

Ingangen
Alleen aan de noordelijke kopse kant is een duidelijke ingang aanwezig. 
Deze bestaat uit slechts twee stijlen, 

Bijzondere elementen
Er zijn geen inpandige kuilen in deze plattegrond aanwezig.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen dan wel verlating van het 
huis.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen S27.23 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gekalibreerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1420 en 1260 cal 
BC (95%; 3060 ± 30 BP; GrA-41608). Geen van de sporen heeft vondsten 
opgeleverd.

2.6 Structuur 9 (afb. 7)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond is maar gedeeltelijk blootgelegd, daar hij in het midden 
doorsneden wordt door twee recente greppels, één brede en een smalle. 
Deze verstoringen bemoeilijken een goed inzicht in de paalconfiguratie. 
Tevens ligt de plattegrond in twee verschillende putten, die op verschillende 
momenten zijn onderzocht. In eerste instantie was het idee dat het om een 
klein bijgebouw ging uitgaande van de spoorspreiding in put 26. Echter de 
plattegrond vertoont grote overeenkomsten met huisplattegrond 27/49, die 
wel in zijn geheel is blootgelegd. Deze overeenkomsten zijn aanwezig in 
de ligging van ingangspartijen, de afstand binnen een gebint en tussen de 
gebinten.
Door de afwezigheid van wandsporen is de plattegrond moeilijk in te 
delen. Gaan we ervan uit dat de wand uit weinig gefundeerde staaksporen 
bestond en dat dit hun afwezigheid verklaart, dan kan hij gerekend worden 
tot het type “Zijderveld”. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een van 
de ingangspartijen zich aan de zuidelijke lange zijde bevindt, hetgeen bij 
Zijderveld plattegronden niet voorkomt. In de Arnoldussen typologie is hij 
beste te omschrijven als A1_W0_EEP.9

De lengte van de plattegrond bedraagt 19,9 m en de grootste breedte van de 
kern bedraagt 2,9 m, en 3,4 inclusief de zij-ingang. 
De kern van het gebouw heeft waarschijnlijk bestaan uit acht gebinten, 
waarvan er vijf bewaard gebleven zijn. Voor zover vast te stellen is de 
afstand tussen de stijlen van een gebint vrij regelmatig, variërend van 2,3 
tot 2,7 m. De afstand tussen de gebinten varieert waarschijnlijk iets meer. 
Hoewel de aangetroffen afstanden vrij weinig verschillen (van het eerste en 
het laatste travee), is op basis van de afstand, die de ruimte overspant van de 

9  Deze typologie houdt helaas geen rekening met ingangspartijen aan de lange zijde. 
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traveen, waarvan de palen verdwenen zijn op te maken dat de gemiddelde 
travee afstand lager heeft gelegen.

Wanden
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot de wand gerekend kunnen worden.

Ingangen
Er zijn twee ingangspartijen herkend, één aan de zuidoostelijke kopse 
kant en één langs de zuidelijke lange zijde bij het eerste meest noordelijke 
travee. De kopse ingang bestond uit twee palenparen, waarbij de buitenste 
iets naar buiten is gericht. Daar deze buitenste palen een stuk minder diep 
ingegraven waren dan de binnenste is een van de twee niet meer bewaard 
gebleven.
Het is onduidelijk of de ingang aan de lange zijde uit twee of vier palen 
bestond. De twee binnenste palen zijn duidelijk, de twee buitenste naar 
binnen toe gerichte palen zijn niet geheel overtuigend. 

Bijzondere elementen
Kuil S26.28, gelegen naast staander S26.29, heeft mogelijk binnen de 
structuur gelegen. Het gaat om een ondiep kuiltje waaruit geen vondsten 
zijn geborgen. 
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Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Een groot aantal paalsporen bezit een paalgat met een zeer houtskoolrijke 
vulling. Mogelijk duidt dit erop dat de palen zijn afgebrand en dat dit de 
reden is dat het huis is verlaten. 

Datering en vondsten
Er zijn geen AMS dateringen beschikbaar voor deze structuur.
Vijf paalsporen, twee van de ingang en drie binnenstijlen, hebben vondsten 
opgeleverd. Het gaat met name om aardewerk (vier sporen). Een spoor 
heeft vuursteen opgeleverd. Een van de binnenstijlen heeft veel aardewerk 
opgeleverd.

2.7 Structuur 10 (afb. 8)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. De 
plattegrond is in zijn geheel bloot gelegd. Het betreft een plattegrond van 
het type “Hijken”. In de Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als 
B1b_W3_EEP. De plattegrond heeft een lengte van 14,5 m en een grootste 
breedte van 5,9 m. De lengte van de binnenste kern bedraagt 12,1 m.
De kern van het huis wordt gevormd door zeven paren binnenstijlen. Aan 
de buitenkant van de middenbeuk staan recht tegenover de binnenstijlen 
op regelmatige afstand portaalstijlen. Net als de meeste andere B1 huizen 
binnen de nederzetting liggen de vier stijlen niet op één lijn, wat suggereert 
dat we met een halfportaal-constructie te maken hebben. Naast iedere 
portaalstijl ligt op korte afstand een kleinere stijl, die waarschijnlijk bedoeld 
ter ondersteuning van de wandconstructie. Bij twee portaalstijlsporen is 
een dergelijk wandstijlspoor niet aangetroffen, vermoedelijk omdat deze 
niet diep genoeg waren ingegraven. De portaalstijl is bij deze gevallen ook 
relatief ondiep. 
De paalzetting is zeer regelmatig, hetgeen ook duidelijk naar voren komt 
in de onderling weinig variabele paalafstanden. Deze varieert binnen een 
gebint tussen 2,3 en 2,6 m met een gemiddelde van 2,4 m. De afstand 
tussen de gebinten is zeer constant en ligt iets boven de 1,9 m met een 
uitschieter van 2,1 m. De afstand van de binnenstijlen met de portaal stijl 
varieert meer, van 1,0 tot 1,4 m.
Wat de diepte van de sporen betreft is er enige variatie. Over het algemeen 
is die variatie het minst bij de binnenstijlsporen, die gemiddeld ook het 
diepst zijn (28,7 cm). De variatie bij de portaalstijlen is een stuk groter. 
Deze gaan gemiddeld ook een stuk minder diep (16,4 cm). Dit geldt ook 
voor de wandstijlen. 

Wanden
De wandpaalsporen in het zuidelijk deel van de plattegrond zijn dieper dan 
de ernaast gelegen portaalstijlen. In het noordelijk deel is het omgekeerde 
het geval.

Ingangen
Aan beide kopse kanten bevond zich een ingang. De zuidelijke ingang 
bestaat uit twee rijen van drie palen, waarbij de buitenste twee een stuk 
ondieper zijn dan de binnenste paal is. Bij het westelijk drietal zijn de 
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binnenste twee palen tegen elkaar gezet, bij het oostelijk drietal is dat 
moeilijker te bepalen omdat de sporen iets minder diep gaan. Beide rijen 
staan iets naar buiten toe en creëren zo van buiten af een grotere opening. 
Aan de noordelijke kopse kant heeft de ingangspartij een iets ander uiterlijk. 
Daar bestaat deze maar uit twee palen. Het aangetroffen spoor, dat mooi 
centraal tussen dit tweetal gelegen is, betreft waarschijnlijk een natuurlijk 
spoor, dat sterk afwijkt qua vulling en begrenzing, en duidelijk niet tot 
de structuur heeft behoord. Qua openingen komen beide ingangen sterk 
overeen, in het zuiden is deze 1,3 m en in het noorden 1,1 m.

Bijzondere elementen
Er zijn twee kuilen aangetroffen die met het huis geassocieerd lijken te zijn. 
De kuilen bevinden zich in de westelijke zijde van het huis, buiten de kern. 
Bij het noordelijke spoor (S4.85) betreft het een kleine haardkuil. Deze ligt 
tegen de wand of op de as van de wand, dus mogelijk niet tot de structuur 
behorend. Het zuidelijke spoor (S4.151) is een langwerpige ondiepe kuil. 
Dit spoor lijkt eerder op de plaats van de wand dan binnen de structuur 
gelegen te hebben. Vermoedelijk hebben in dit spoor palen gestaan. Aan de 
westelijke kant is op eenzelfde locatie een paalspoor (S4.139) aangetroffen, 
die vermoedelijk als extra ondersteuning van de wand diende.

GrA-41392 - 3125 BP
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Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op een verbouwing van 
het huis. Bij de meeste sporen lijkt de paal in situ vergaan. Bij enkele lijkt 
hij er zijn uitgetrokken en bij één zelfs uitgegraven (S4.140). 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen (S4.107) is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gekalibreerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1500 en 1310 cal BC 
(95%; 3125 ± 35 BP; GrA-41392)

Er zijn zeer weinig vondsten in de sporen aangetroffen. Slechts zes sporen 
leverden hetzij een vuursteentje, hetzij een stuk natuursteen op. De kuilen 
waren vondstloos. Ook in de boven liggende lagen zijn weinig vondsten 
aangetroffen.

2.8 Structuur 11 (afb. 9)

Algemeen
Deze plattegrond is in het westen van vindplaats 3 aangetroffen. Hoewel hij 
binnen één werkput is blootgelegd, wordt een goed zicht op de paalconfi-
guratie belemmerd door het feit dat een groot deel van de noordelijke lange 
zijde verstoord is door de aanleg van een drainagebuis. Hierdoor zijn met 
name de sporen van binnen- en portaalstijlen aan deze kant verdwenen.
Typologisch gezien houdt de plattegrond het midden tussen een plattegrond  
opgegraven in Hijken10 en type “Emmerhout”. Hij bezit de voor type 
“Emmerhout” kenmerkende greppels tussen de binnen en portaalstijlen, 
maar bezit net als de plattegronden uit Hijken wandstijlen in plaats van 
een wandconstructie opgebouwd uit staakplaatjes, dat gebruikelijk is bij het 
type “Emmerhout”. In de Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als 
B1a/b?_W3_ST_EP_RP.
De plattegrond meet 15,0 bij 6,0 m. De kern wordt gevormd door twee rijen 
van ieder zeven binnenstijlen, die gebinten hebben gevormd. Helaas is de 
afstand binnen een gebint tussen de palen niet meer te achterhalen. De 
onderlinge gebintafstand is geschat op 2,6 m, variërend van 2,5 tot 2,7 m. 
Op de centrale as van de plattegrond bevinden zich een vijftal paalsporen. 
Mogelijk zijn dat er één of twee meer geweest, daar de zuidelijke centrale 
aslijn door de drainagebuis verstoord is geraakt. In vier gevallen ligt deze 
centrale paal in het midden van het travee en niet op de gebintlijn. De 
onderlinge afstand tussen deze palen varieert enigszins. Rekenen we 
een van de middelste sporen (S20.22) niet tot de plattegrond, dan is de 
onderlinge afstand tussen de overige vier een stuk regelmatiger, variërend 
van 3,2 tot 3,0 m. 
Aan weerszijden van de binnenstijlen, bevinden zich op regelmatige afstand 
(0,95 m) portaalstijlen. In de goed geconserveerde zuidelijke lange zijde zijn 
er vijf zichtbaar.

Wanden
De wand werd ondersteund door wandstijlen die op regelmatige afstand van 
de portaalstijlen waren geplaatst halverwege het travee. De sporen variëren 
nauwelijks van elkaar en gaan gemiddeld iets minder diep dan de binnen- 

10 zie Arnoldussen 2008, 221.
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en portaalstijlen. Aan de noordelijke kopse kant is de wand opgebouwd uit 
staakpaaltjes, die tussen de portaalstijl en de stijl van de ingangspartij lopen.

Ingangen
Alleen aan noordelijke kopse kant is een ingangspartij herkend. Een goed 
inzicht van deze partij wordt bemoeilijkt doordat de noordelijke helft 
ontbreekt. De ingangspartij bestaat uit een paal aan weerszijden van de 
opening. Aan zuidelijke kopse kant ontneemt de recente verstoring een 
goed zich op een eventuele aanwezigheid van een ingangspartij. 

Bijzondere elementen
Tussen de binnen- en portaalstijlen van het vijfde en zesde gebint bevinden 
zich korte standgreppels. Men vermoedt dat deze greppels dienden om 
een gefundeerde wand, bestaande uit planken tussen beide stijlen aan te 
brengen. Deze tussenwandconstructie wordt in verband gebracht met de 
plaatsing van stalboxen in dit gedeelte van het gebouw.11 De ligging van 
stalboxen in het midden van de plattegrond is ook in het geval van een lange 
plattegrond in Zijderveld gesuggereerd op basis van ander houtgebruik.12

Binnen de plattegrond is een aantal kuilen aanwezig, die de paalsporen 
niet oversnijden. Daaronder bevinden zich twee diepe kuilen met een 
houtskoolrijke vulling onderin, in het veld geïnterpreteerd als haardkuil. 

11  Zie Huijts 1992. Zie Huijts 1992.
12  Knippenberg 2008b; Knippenberg & Jongste 2005. Knippenberg 2008b; Knippenberg & Jongste 2005.
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Beide zijn in het zuidoostelijk deel van de plattegrond gelegen. Daarnaast 
is een grote ondiepe kuil centraal in het tweede travee ook opmerkelijk. 
Hieruit is een aantal vondsten geborgen, met name aardewerk. De overige 
inpandige kuilen liggen ook in het midden gedeelte van het travee.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor een verbouwing aangetroffen. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van een paalspoor van een van de 
binnenstijlen (S20.19) is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gekalibreerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1370 en 1120 cal 
BC (95%; 2985 ± 30 BP; GrA-41628). Daarmee is het een van de jongst 
gedateerde middenbronstijd huisplattegronden.
Het meest aangetroffen vondstmateriaal (voornamelijk bestaand uit 
aardewerk) komt uit de inpandige kuilen. Enkele paalsporen hebben ook 
vondsten opgeleverd (waaronder aardewerk, vuursteen en steen).

2.9 Structuur 12 (afb. 10)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond kon niet in zijn geheel blootgelegd worden daar de 
zuidoostelijke kopse kant door een recente greppel is verstoord. Het betreft 
een plattegrond van het type “Hijken”. In de Arnoldussen typologie is hij te 
omschrijven als B1b_W3_EEP_(RP).
De lengte van het huis kan niet bepaald worden, maar ligt ergens tussen 
12,9 en 15,0 m. De grootste breedte van het huis bedraagt 5,6 m en de 
breedte van de kern 2,7 m.
De kern van het huis wordt gevormd door zes paren binnenstijlen. Hiervan 
zijn er vijf opgegraven. Een zesde paar wordt verondersteld op basis van de 
aanwezigheid van een portaal en wandstijl in de zuidoostelijke hoek van het 
gebouw. De kleine verstoorde ruimte die wordt ingenomen door de recente 
greppel maakt de eventuele aanwezigheid van een zevende paar hoogst 
onwaarschijnlijk. Deze middenstaanderparen worden aan de buitenkant 
van de kern van het gebouw steeds geflankeerd door een portaalstijl met 
dicht daarop een wandstijl. Deze wandstijlen liggen over het algemeen in 
het verlengde van de middenstaander en portaal stijl. Bij twee portaalstijlen 
wijkt de wandstijl duidelijk daarvan af.

Wanden
De wandpartij wordt gevormd door wandstijlen die vlak naast iedere 
portaalstijl zijn geplaatst, een paar uitzonderingen daargelaten. Opmerkelijk 
is dat de wandstijlsporen een stuk dieper zijn dan de portaalstijl sporen. 
Dit suggereert dat de wandstijlen een sterk dragende functie hebben gehad 
en waarschijnlijk ook dienden ter ondersteuning van de portalen. Een 
uitzondering hierop vormt de portaalstijl waarbij de wandstijl duidelijk uit 
het lood staat. Bij afwezigheid van een dragende wandstijl heeft men deze 
portaalstijl een stuk dieper gefundeerd. 
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Ingangen
Aan de noordwestelijke kopse kant ligt een ingangspartij bestaande uit twee 
palenparen, die iets uit elkaar gericht zijn. Bij beide palenparen is steeds 
het buitenste spoor het diepst. De opening bedraagt 1,68 m. Naast deze 
ingang aan de kopse kant zijn er ook aanwijzingen om een ingang aan de 
noordelijke lange zijde van het huis te veronderstellen. Bij het vierde travee 
zijn de wandstijlen naar elkaar toe gericht en liggen ze uit het lood met 
het portaalrichting. Deze ingang heeft echter door de verstoring aan de 
zuidelijke kopse kant een speculatief karakter.

Bijzondere elementen
Er bevindt zich een paal op de centrale as, in het midden van de plattegrond. 
Daarnaast zijn er twee inpandige kuilen binnen de plattegrond aangetroffen. 
Beide kuilen bevinden zich op de as van de zuidelijke middenstaanderrij, 
binnen het eerste travee en het vijfde travee. De kuil in het eerste travee 
betreft een homogeen opgevulde ondiepe kuil met een platte onderkant 
en een humeus laagje aan de onderkant. De ander heeft een vergelijkbare 
omvang en diepte. Deze is opgevuld met houtskoolrijke vuile vulling.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
De wand en portaalstijlen S32.12 en S32.13 lijken op basis van de grote 
hoeveelheid houtskool brokken te zijn afgebrand. Alleen bij deze twee naast 
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Structuur 12 met inpandige kuilen (in blauw).
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elkaar gelegen sporen kon dit worden vastgesteld. Voor het overige zijn geen 
aanwijzingen voor verbranding. Het is dan ook moeilijk om vast te stellen in 
hoeverre deze verbranding de reden is geweest het huis te verlaten. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de houtskoolrijke vulling van de inpandige kuil 
S32.54 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gekalibreerd ligt de 
ouderdom van het monster tussen 1390 en 1130 cal BC (95%; 3015 ± 30 BP; 
GrA-41606).

Tijdens de aanleg van het vlak is een grote natuurstenen maalsteen met 
enkele grote steenfragmenten aangetroffen in de bovenste vulling van een 
paalspoor (S32.21). 

2.10 Structuur 13 (afb. 11)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidoost zone van vindplaats 3 aangetroffen en 
vrijwel in zijn geheel in put 34 blootgelegd. Door oversnijdingen van recente 
greppels is de plattegrond sterk gefragmenteerd blootgelegd. Met name de 
oostelijke helft heeft hieronder te lijden gehad.
De plattegrond vertoont nog de meeste gelijkenis met het type “Oss”. In de 
Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als B1b_W0. 
De plattegrond heeft een lengte van 14,6 en een breedte van 5,4 m. 
De breedte van de kern bedraagt 2,7 m. De kern bestaat uit acht paren 
binnenstijlen, die zover vast te stellen op regelmatige onderlinge afstand 
liggen, zowel binnen een paar (gebint) als tussen de gebinten.

Wanden
Er zijn geen wandsporen bewaard gebleven.

Ingangen
Er zijn geen sporen die tot een ingangspartij behoren aangetroffen. Het is 
mogelijk dat er een ingangspartij aan de zuidelijke kopse kant heeft gelegen. 
Een van de recente sloten heeft echter het zicht op een dergelijke partij 
ontnomen. Aan de noordelijke kopse kant loopt weliswaar ook een recente 
verstoring, deze ligt niet zodanig dat hij een gehele ingangspartij zou 
oversnijden.

Bijzondere elementen
Er is één ondiep inpandig kuiltje aangetroffen. In het veld is deze als 
haardkuil geïnterpreteerd, terwijl uit de foto en tekening blijkt dat er 
nauwelijks houtskool in zit en het om een grijze homogene vulling gaat.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Veel paalsporen zijn zeer breed en bestaan in sommige gevallen uit 
twee oversnijdende kuilen. Bij twee paalsporen gaat het daarbij om een 
verbouwing, aangezien binnen de oversnijdende kuil een paalgat aanwezig 
is. Bij de overige brede sporen betreft het grote kuilen zonder duidelijke 
fasering. Mogelijk gaat het in deze gevallen om uitgraafkuilen. Dit zou 
betekenen dat de palen van de staanders bewust uit de paalkuilen zijn 
gegraven en waarschijnlijk elders hergebruikt.
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Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen S34.37 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gekalibreerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1420 en 1260 cal BC 
(95%; 3060 ± 30 BP; GrA-41607).
De sporen hebben geen vondsten opgeleverd.

2.11 Structuur 16 (afb. 12)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond is in twee aangrenzende werkputten in zijn geheel 
blootgelegd en in het veld onderzocht. Dwars op de plattegrond lopen 
enkele drainagesleuven, waarvan één het midden doorkruist. Qua paalcon-
figuratie lijkt de plattegrond het meest op die van het type “Hijken”. In de 
Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als B1b_W3_EEP_RP.
De plattegrond meet 22,2 bij 6,7 m. De breedte is de grootst gemeten 
breedte ter hoogte van de ingangspartij, rekenen we van wand tot wand dan 
bedraagt de breedte 6,2 m.
Tijdens de uitwerking van de plattegrond is het vermoeden gerezen dat de 
plattegrond uit twee delen bestaat, die mogelijk gefaseerd zijn gebouwd. 
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Het centrale travee is namelijk opmerkelijk lang en aan beide kanten ervan 
vertonen de assen van de binnenstijlen een iets andere oriëntatie, weliswaar 
gaat het daarbij maar om een zeer klein verschil. Het probleem met deze 
interpretatie is dat de twee delen eigenlijk te klein zijn om afzonderlijk als 
huisplattegrond te gelden. Een van de twee dient namelijk als eerste fase 
gezien te worden. Daarnaast loopt er door dit centrale travee een recente 
dunne greppel, waar net de missende binnenstijlen kunnen hebben 
gelegen. Weliswaar loopt deze greppel niet precies door het middendeel van 
dit travee, toch kan het niet uitgesloten worden, gelet op de afstand tussen 
de binnenstijl paren van het aangrenzende noordelijke travee, dat zich op 
deze plaats twee binnenstijlen hebben gestaan. Gezien deze onzekerheden 
wordt de plattegrond als één gebouw beschreven. Op basis van het 
doorlopen van de wandstijlen kan er namelijk vanuit worden gegaan dat de 
plattegrond op een zeker moment als één gebouw heeft gefungeerd.
De kern van de plattegrond bestaat uit twee rijen bestaande uit zeven 
binnenstijlen ieder met op regelmatige afstand aan de buitenkant een 
buitenstijl naast iedere binnenstijl. Hoewel de meeste buitenstijlen in het 
verlengde liggen van de as van de twee binnenstijlen is dat niet overal het 
geval. Dit suggereert dat een half-portaal constructie is gebruikt. De kuilen 
van de binnenstijlen zijn breder en gaan gemiddeld iets dieper (27,8 cm), 
dan de kuilen van de buitenstijlen (23,3 cm). De afstand tussen de twee 
rijen binnenstijlen is regelmatig en varieert tussen 2,2 en 2,7 m. Dit geldt 
ook voor de afstand tussen de binnen- en buitenstijlen, met een variatie 
breedte van 1,3 tot 1,5 m. De afstand tussen binnenstijlparen (gebinten)13 
daarentegen is variabel, met de kleinste afstand van 1,9 m en grootste van 
3,2 m.

Wanden
Buiten en vlak naast de buitenstijlen zijn op onregelmatig afstand 
wandstijlen geplaatst. Qua kuilbreedte vertonen deze sporen een grote 
overeenkomst met de wandstijlen, ze zijn gemiddeld alleen iets minder 
diep (20,8 cm). De meeste wandstijlen liggen halverwege het travee, 
mooi symmetrisch tussen en iets buiten de as van de buitenstijlen in. Op 
enkele plaatsen is er ook een wandstijl vlak naast een van de buitenstijlen 
aangelegd

Ingangen
Er zijn twee duidelijke ingangspartijen aangetroffen, één aan de 
zuidoostelijke kopse en één langs de noordelijke lange zijde ter hoogte van 
het vijfde travee. De kopse ingangspartij bestaat slechts uit één paal aan 
weerszijden, die een opening vormen van 1,5 m. Die langs de lange zijde 
is uitgebreider. Daar is aan iedere zijde in het verlengde van de portaal- 
en wandstijl een extra paal geplaatst. Op deze wijze is een ingangspartij 
gecreëerd die aan weerszijden uit drie palen is opgebouwd, die allebei een 
kromming vertonen. De kleinste opening daartussen bedraagt 2,2 m. 

Bijzondere elementen
In de zuidelijke helft van de plattegrond, zijn twee centrale palen midden 
in het vijfde en zesde travee aangelegd. Een derde centrale paal ligt op de 
as van de noordelijke binnenstijlen van het vijfde travee. Ter hoogte van de 

13  Kan ook omschreven worden als de travee lengte. Kan ook omschreven worden als de travee lengte.
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centrale paal van het vijfde travee is ook een paal geplaatst in de oostelijke 
zijbeuk. Vermoedelijk dienden deze palen als extra ondersteuning. Aan de 
oostelijke kant van het vijfde travee bevindt namelijk zich een ingangspartij. 
Verder is het opmerkelijk dat er binnen dit travee meerdere inpandige 
kuilen aanwezig zijn, alle in de twee zijbeuken. Dit geldt ook voor het meest 
noordelijke en zuidelijke traveen

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Behoudens enkele uitzonderingen zijn er geen aanwijzingen dat palen 
vernieuwd zijn. Alleen in het geval van de binnenstijl S30.29 kon worden 
vastgesteld dat deze later vernieuwd is door S30.144. Twee andere 
binnenstijlen – S30.146 en 147 – worden ook door latere sporen (S30.53 en 
42) oversneden. Het is daarbij echter niet duidelijk of het om uitgraafkuilen 
of latere vernieuwingen gaat. 
Behoudens de twee hierboven vermelde sporen zijn er geen aanwijzingen 
voor het uitgraven van palen. Voor zover vast te stellen lijken de palen in 
hun oorspronkelijke kuilen vergaan. 
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Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit een inpandige kuil (S30.149) is 14C AMS 
gedateerd. Daarvan ligt de gekalibreerde ouderdom tussen 1500 en 1310 cal 
BC (95%; 3145 ± 35; GrA-41695). Aanvankelijk was een langwerpige kuil, 
die ook binnen de plattegrond ligt, gedateerd (S30.71). Deze leverde een 
significant oudere ouderdom op, ergens tussen 1880 en 1620 cal BC (95%; 
3420 ± 35 BP; GrA-41396). Mede gezien het feit dat een andere langwerpige 
naburig gelegen kuil mogelijk vroeg bronstijd aardewerk opleverde gaat het 
hierbij om een eerder gebruik van deze locatie ergens binnen de overgang 
van de vroege naar midden-bronstijd A. Naast deze kuilen, bevinden zich 
ook vier haardkuilen op deze locatie, twee binnen de huisplattegrond en 
twee erbuiten. Deze kuilen duiden ook op een eerder gebruik van deze 
locatie, aangezien een van hen door een paalspoor van het huis wordt 
oversneden. Een 14C AMS datering uit een van de haardkuilen plaats dit 
gebruik later dan die van de langwerpige kuilen, de ouderdom valt namelijk 
tussen 1670 en 1450 cal BC (GrA-41693; 3285 ± 35 BP). 
Dat deze locatie ook na het gebruik van huis 16 is benut, wordt aangetoond 
door een grote silo-achtige kuil (S30.27), die een van de noordelijke 
binnenstijlen (S30.154) oversnijdt. 
Met name de inpandige kuilen hebben vondstmateriaal opgeleverd 
(aardewerk en steen). Kuilen 45 en 149 zijn het rijkst. Onder de enkele 
paalsporen valt S30.44 op met een bijzonder stuk keramiek (zie afb. 6.10).

2.12 Structuur 21 (afb. 13)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordelijke zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
Hij ligt in zijn geheel binnen put 42. Een drainage verstoring loopt haaks 
door de plattegrond. Vermoedelijk lagen op deze plek geen paalsporen, dus 
de plattegrond is compleet gedocumenteerd.
De plattegrond past niet goed binnen de gebruikte midden-bronstijd 
typologie, daar hij in sommige delen afwijkt van de typische driebeukige 
opbouw. 
Het betreft een kleine plattegrond met een lengte van 12,6 m en een 
grootste breedte van 3,5 m. Er bestaat een tweedeling binnen de kern 
met een noordelijke twee- of vierbeukige helft en een zuidelijke één- of 
driebeukige helft. Hij bestaat uit vier traveen die omsloten worden door 
buitenstijlen, met een mogelijk korte vijfde travee die tussen de noordelijke 
kopse ingangspartij en de eerste twee buitenstijlen ligt. De traveelengte 
is opmerkelijk variabel, bij de meeste ligt die boven de 3 m en alleen het 
zuidelijkste travee is 1,3 m lang. De kernbreedte is minder variabel en ligt 
rond 2,35 m.
De twee noordelijke omvangrijke traveen zijn tweeschepig, binnen ieder 
staat er op de centrale as een middenstaander. Net als bij huis 29 heeft deze 
plattegrond ook net buiten de noordelijke travee aan weerszijden een paal 
gehad die mogelijk als ondersteuning voor een dwarsverbinding diende. 
De twee zuidelijke traveen hebben geen centrale palen en dat maakt de 
kern éénbeukig. Wel bestaan de buitenstijlen aan de noordzijde van dit 
zuidelijkste travee uit twee relatief dicht naast elkaar geplaatste palen ieder, 
in plaats van één. 
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Wanden
Er zijn geen sporen van de wand aangetroffen. Mogelijk was de wand 
opgebouwd uit weinig diep gefundeerde staakpaaltjes.

Ingangen
Aan de noordwestelijk kopse kant heeft een ingang gelegen. De 
ingangspartij bestaat slechts uit twee palen, die een kleine opening van 0,8 
m omsluiten. Mogelijk dat er een tweede ingang aan één of beide lange 
zijdes heeft gelegen ter hoogte van het laatste zuidelijke travee. De kortere 
lengte van dit travee zou daarvoor een indicatie kunnen zijn.

Bijzondere elementen
Er liggen verschillende kuilen binnen de plattegrond, die de paalsporen 
respecteren. Bij twee kuilen (S42.20 en 21) kan aangenomen worden dat 
zij met het gebruik van het huis te maken hebben. Bij de overige is de 
associatie problematischer. Centraal in het huis ligt een zeer groot spoor 
(S42.17), dat de paalsporen van het huis oversnijdt. Waarschijnlijk gaat het 
om de nazak van cultuurlaag/ondiepe kuil die later gegraven is. Dit spoor 
overlapt deels met een andere kuil (S42.23). Vanuit de vlaktekening is 
S42.23 jonger dan S42.17. Dit is alleen niet geverifieerd met een coupe. Op 
basis hiervan moeten we ervan uitgaan dat S42.23 dus ook jonger is dan de 
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Afbeelding 13 
Structuur 21 met inpandige kuilen (in blauw).
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paalsporen en dus niet tot het huis gerekend kan worden. Aan de andere 
kant respecteert deze kuil ook de ligging van de paalsporen en ligt hij op 
een vergelijkbare plaats met kuil S42.21. Beide liggen op de overgang van 
midden- naar zijbeuk.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwing van het gebouw. Op basis van 
de paalsporen lijken de palen gewoon te zijn vergaan in de kuilen. Er zijn 
geen indicaties dat ze zijn uitgegraven.

Datering en vondsten
Er zijn drie houtskoolmonsters uit twee verschillende paalsporen met 
behulp van de AMS methode gedateerd. Het eerste monster, afkomstig 
uit het paalspoor van een van de binnenstijlen, leverde een zeer jonge 
gekalibreerde ouderdom op, namelijk tussen 1320 en 1450 cal AD (95%; 
520 ± 30; GrA-41609). Deze laat middeleeuwse ouderdom is veel te jong 
voor het type plattegrond en strookt ook niet met de aard van de sporen 
en de ouderdom van het geassocieerde vondstmateriaal. Het houtskool-
monster moet dan ook als een latere verontreiniging gezien worden en is 
vermoedelijk door middel van bioturbatie in het spoor terecht gekomen. 
Om dit idee verder te kunnen ontbouwen dan wel ontkrachten zijn twee 
extra monsters voor datering aangeleverd. Beide zijn afkomstig uit één 
ander paalspoor, namelijk die van een buitenstijl (S42.29). De ouderdom 
van beide ligt tussen 1684 en 1523 cal BC (95%; 3320 ± 30 BP; GrA-43268) 
voor het oudste monster van de twee en tussen 1610 en 1451 cal BC (95%; 
3250 ± 30 BP; GrA-43273) voor het jongste. Beide dateringen vertonen een 
grote overlap en de ouderdom van het gedateerde spoor ligt dan hoogstwaar-
schijnlijk ergens tussen 1610 en 1523 cal BC. Deze ouderdom strookt veel 
beter met de verwachting en onderbouwt het idee dat het eerste monster 
een verontreiniging is. Desalniettemin behoort deze structuur tot de oudste 
gedateerde bronstijd structuur binnen de nederzetting. 
Van de paalsporen heeft slechts het spoor van een van de mogelijke 
wandstijlen enig vondstmateriaal opgeleverd (aardewerk en vuursteen). 
Verder zijn er alleen enkele kuilen (S42.21 en S42.23) en de grote depressie 
(S42.17) in het midden die vondsten (aardewerk en vuursteen) hebben 
opgeleverd.

2.13 Structuur 22 (afb. 14)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. De 
plattegrond is in zijn geheel bewaard gebleven. Hij is echter wel in twee 
stappen blootgelegd. Als eerste is put 15 gegraven, alwaar de plattegrond als 
zodanig niet herkend werd, omdat slechts vijf paalsporen in deze put liggen. 
Pas later bij het opentrekken van put 47 is onderkend dat er op deze plaats 
een plattegrond ligt.
De plattegrond kan tot het type “Hijken” gerekend worden op basis van de 
aanwezigheid van portaalstijlen en wandpalen. Hierbij dient wel opgemerkt 
te worden dat de wand van de zuidoostelijke kopse kant uit aaneengesloten 
wandpalen bestaat. Dit komt niet voor bij “Hijken” plattegronden. In de 
Arnoldussen typologie is de plattegrond te omschrijven als B1b_W3_EEP_
RP.
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De lengte van de plattegrond bedraagt 13,3 m en de grootste breedte 5,8 m. 
De breedte van de kern bedraagt 2,7 m.
De kern van het gebouw wordt gevormd door zes paren binnenstijlen, met 
daartussen een centrale as waarop vier palen gelegen zijn. Deze centrale 
palen liggen in drie gevallen min of meer op de lijn van een middenstaan-
derpaar/gebint. De vierde paal wijkt daarvan af en ligt centraal in het vierde 
travee. Deze laatste paal ligt ook iets uit de lijn van de centrale as. Deze vier 
palen op de centrale as liggen niet op regelmatige afstand van elkaar. De 
kuilen zijn kleiner en minder diep ingegraven dan die van de binnenstijlen 
(gemiddeld 14 cm tegen 31 cm voor de binnenstijlen). Opmerkelijk is dat 
er een tweedeling bestaat wat betreft de diepte van de binnenstijlen in het 
huis tussen de eerste vier paren enerzijds en de laatste twee anderzijds. 
Deze laatste twee zijn minder diep ingegraven (gem. 20 cm) dan de andere 
vier (gem. 37 cm). Mogelijk heeft deze mindere fundering van dit deel van 
het huis, waar ook de kopse ingang gelegen is, te maken met een andere 
functie. 
De paalzetting van de kern en ook van de portaalstijlen is zeer regelmatig. 
De afstanden binnen een gebint en tussen de gebinten behoren tot de meest 
regelmatige van de bronstijd vindplaats Hattemerbroek; respectievelijk 
2,3-2,7 m en 2,0 tot 2,1 m.
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Structuur 22 met inpandige kuilen (in blauw) 
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De portaalstijlen liggen eveneens op zeer regelmatige afstand van en steeds 
precies naast een van de binnenstijlen. Alleen de portaalstijlen aan de 
noordwestelijke kopse kant liggen iets schuin naar het noorden toe. Daar is 
de afstand ook iets groter met 1,3 m, in vergelijking tot de afstand van 1,0 – 
1,2 m bij de andere portaalstijlen.

Wanden
De wandpalen staan steeds iets buiten de as van de portaalstijlen. Zij zijn op 
regelmatige afstand tussen de portaalstijlen geplaatst. De onderlinge afstand 
tussen de naast elkaar gelegen wandstijlen is dan ook zeer regelmatig. 
De diepte van de wandsporen is gemiddeld iets kleiner, dan die van de 
portaalsporen, echter beiden ontlopen elkaar niet veel en zijn significant 
kleiner dan die van de binnenstijlen.
Naast deze wandsporen aan beide lange zijdes, wordt de zuidoostelijke 
kopse kant aan weerszijden van de ingang omsloten door een reeks dicht 
opeen gegraven wandsporen. Deze sporen gaan gemiddeld iets minder diep 
dan de wandsporen aan de lange zijdes.

Ingangen
Er worden twee ingangen verondersteld, één aan de zuidoostelijke kopse 
kant en één aan de zuidwestelijke lange zijde. De kopse ingang wordt 
geflankeerd door twee uitgebreide ingangspartijen, bestaande uit drie 
paalsporen ieder. Bij iedere partij is steeds het binnenste paalspoor, dat 
in het verlengde van de wandsporen ligt het diepste ingegraven. Vrijwel 
naast dit diepe spoor liggen beide andere sporen, min of meer een driehoek 
vormend. Hierin onderscheidt deze ingangspartij zich van vele andere 
uitgebreide, waarbij de drie palen in elkaars verlengde liggen.14 Centraal 
in de ingang is een verkleuring waargenomen. Het zou om een inspoeling 
kunnen gaan van een spoor dat erboven heeft gelegen. Dat is niet meer te 
achterhalen.
Langs de zuidwestelijke lange zijde wordt een ingang verondersteld op basis 
van de afwezigheid van een van de wandpalen. Daarnaast is in het verlengde 
van een van de portaalsporen een greppeltje gegraven, dat mogelijk tot een 
ingangspartij behoorde. Het is niet duidelijk of er in dit greppeltje palen 
hebben gestaan. Een opmerkelijk gegeven is de aanwezigheid van een korte 
rij aan staaksporen, die langs de twee binnenstijlen van het ingangstravee 
loopt. De stakenrij loopt aan beide kanten iets verder door. In het veld is 
nadrukkelijk gekeken of de rij nog verder doorliep en we in dit geval gewoon 
met een hekwerk van doen hebben uit een latere of eerdere fase. Dit was 
niet het geval en versterkt daarmee het idee dat de staaksporen onderdeel 
van het huis hebben uitgemaakt. Echter, als op deze plaats een ingang 
heeft gezeten, hoe verklaren we de aanwezigheid van deze staaksporen, die 
juist suggereren dat er een wandje zat op deze plaats? In mijn optiek is de 
enige mogelijkheid dat het in dit geval gaat om een latere toevoeging, die 
is geplaatst op het moment dat deze ingang om wat voor reden dan ook in 
onbruik raakte. Het in onbruik raken van de ingang zou het gevolg kunnen 
zijn van een functie verandering van het gebouw. Het gebouw zou zijn 
functie als huis verloren kunnen hebben en compleet als stal hergebruikt 
kunnen zijn.

14  Zie bijvoorbeeld Huis 3 in Zijderveld (Knippenberg & Jongste 2005; Knippenberg 2008b) Zie bijvoorbeeld Huis 3 in Zijderveld (Knippenberg & Jongste 2005; Knippenberg 2008b)
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Bijzondere elementen
Er liggen vier kuilen binnen de plattegrond. Geen van deze kuilen 
oversnijdt met een van de paalsporen. Het is dan ook aannemelijk om te 
veronderstellen dat ze onderdeel uitmaakten van het huis. Twee kuilen 
liggen binnen de kern ofwel de middenbeuk en twee kuilen liggen in de 
zuidwestelijke zijbeuk. Bij deze twee laatste dient wel opgemerkt te worden 
dat één min of meer op de grens van de midden- en zijbeuk ligt. Deze in 
bovenaanzicht ronde kuil met komvormige bodem (S47.46) vertegenwoor-
digt de diepste van de vier en heeft veel vondsten opgeleverd. De andere 
kuil (S47.35) in de zijbeuk is langwerpig, enigszins rechthoekig van vorm 
met een platte ondiepe bodem en heeft nauwelijks vondsten opgeleverd. 
Centraal in het huis, in het travee waar ook de zij-ingang op uitkomt, 
ligt een omvangrijke ovaalvormige diepe vondstloze kuil met een platte 
onderkant (S47.47). Enigszins aan de noordelijke kant van de middenbeuk 
ligt tussen het laatste en voorlaatste travee eveneens een diepe silo-achtige 
kuil (S47.56) zonder vondsten. 
Er loopt een stakenrij net buiten de plattegrond. Over het algemeen zijn 
het goed zichtbare sporen met een regelmatige diepte. Deze lijkt met het 
gebouw verbonden te zijn, daar hij precies ophoudt aan de zuidoostelijke 
kopse kant. Vermoedelijk heeft op deze plek een schutting of een hek 
gestaan. Het is niet duidelijk wat de functie van deze schutting of dit 
hekwerk is geweest. Het kan zijn dat het diende als bescherming tegen de 
wind. De zuidwestelijke hoofdrichting van de wind sluit hierop goed aan. 
Een andere reden kan zijn geweest dat het er is neergezet om een bepaalde 
activiteit die op deze plek is uitgevoerd juist af te schermen van andere 
activiteiten op de huisplaats. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een herbouw van het huis, wel 
lijken er op een paar plaatsten dubbele paalkuilen aanwezig, die op een 
mogelijke reparatie kunnen duiden. Ook de aard van de paalsporen bieden 
geen aanwijzingen voor uitgraving/verbranding van het gebouw.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de bovenste afvalvulling van de inpandige kuil 
S47.47 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gekalibreerd ligt de 
ouderdom van het monster tussen 1410 en 1210 cal BC (95%; 3050 ± 30 BP; 
GrA-41613).
De meeste vondsten (aardewerk en vuursteen) komen uit twee van de 
inpandige kuilen (S47.35 en S47.46). Enkele paalsporen hebben maar 
weinig vondsten opgeleverd.

2.14 Structuur 26 (afb. 15)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond is in zijn geheel blootgelegd in put 47 naast structuur 22. 
Het betreft een relatief kleine plattegrond met een lengte van 8,4 m en 
een kern breedte van 2,9 m. In paalconfiguratie is hij vrijwel identiek aan 
structuur 28. Net als bij deze plattegrond ontbreken sporen die aan de 
wandconstructie kunnen worden toegeschreven. Waarschijnlijk heeft de 
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wand uit dunne staakpaaltjes bestaan net als bij structuur 35 het geval is 
(zie verderop). Op basis van deze veronderstelling kan de plattegrond tot 
het type Zijderveld gerekend worden en A1_W0_EP binnen de Arnoldussen 
typologie. 
De kern van het gebouw bestaat uit vier paren binnenstijlen, die in een 
regelmatige configuratie geplaatst zijn. De afstand binnen een gebint en 
tussen een gebint is redelijk constant. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de laatste twee traveen sterker op elkaar lijken dan het eerste 
travee. In coupe waren de palen opmerkelijk eenduidig wat betreft vorm en 
diepte. 

Wanden
Er zijn geen sporen behorende tot de wand aangetroffen.

Ingangen
Alleen aan de zuidoostelijke kopse kant is een ingang herkend. De 
ingangspartij bestaat uit slechts twee palen met een opening van ca. 1,3 m.

Bijzondere elementen
Centraal tussen de paalsporen van het tweede gebint gelegen is een ondiep 
kuiltje aangetroffen (S47.80), waarin een midden-bronstijd pot met typische 
grove magering geplaatst was. Slechts de onderkant is bewaard gebleven. 
Gezien de datering van deze pot bestaat er een reële mogelijkheid dat dit 
kuiltje onderdeel van het huis uitmaakte. 
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Structuur 26 met inpandige kuil (in blauw).



BIjlagen    567

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen dan wel fasering van het 
gebouw aangetroffen.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een de 
binnenstijlen S47.71 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gekalibreerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1420 en 1210 cal BC 
(95%; 3050 ± 35 BP; GrA-41616).
Naast het kuiltje met de aardewerken pot, zijn er twee paalsporen die een 
kleine hoeveelheid aardewerk en vuursteen hebben opgeleverd.  

2.15 Structuur 27 (afb. 16)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. De 
plattegrond is in zijn geheel blootgelegd. De typologie van de plattegrond is 
moeilijk vast te stellen, daar de wandconstructie niet tot nauwelijks bewaard 
is gebleven. Alleen aan de noordelijke lange kant zijn op onregelmatige 
afstand enkele paalsporen die mogelijk tot de wand gerekend kunnen 
worden aangetroffen. Rekenen we deze paalsporen tot de wand van de 
plattegrond dan kan hij in de Arnoldussen typologie omschreven worden 
als A1_W0/3_EEP. Rekenen we deze paalsporen niet tot de plattegrond dan 
is het een Zijderveld type huisplattegrond (A1_W0_EEP) en is deze sterk 
gelijkend op structuur 9, en in mindere mate structuur 2. 
De structuur is aan de zuidelijke kopse kant verbouwd, waarbij de 
plattegrond is ingekort. In zijn eerste oorspronkelijke versie had de 
plattegrond een lengte van 21,2 m, na de verbouwing bedroeg die 18,4 
m. Het skelet van deze plattegrond bestaat uit twee rijen van ieder 
negen binnenstijlen voor de oorspronkelijke versie en acht stijlen na de 
verbouwing. Net als bij huis 2 liggen deze binnenstijlen recht tegenover 
elkaar en suggereert dit een gebintsconstructie.

Wanden
Aan de noordkant van het skelet van de plattegrond zijn langs de lange zijde 
een zevental paalsporen aangetroffen. Eén daarvan gaat niet diep (S50.43) 
(6 cm) en hierbij is het moeilijk om vast te stellen of het om een paalspoor 
gaat. Daarentegen kan van een zestal met zekerheid gesteld worden dat het 
paalsporen betreft. Zoals reeds gesteld gaat het mogelijk om wandstijlen. 
Opmerkelijk is dat twee vlak naast elkaar zijn aangetroffen, dit zou met 
een de eventuele verbouwing te maken kunnen hebben (zie hieronder). De 
buitenste paal zou een wandpaal kunnen zijn. Aanwijzingen voor dunne 
staakpaaltjes bij de wand ontbreken. 

Ingangen
Er is slechts één ingangspartij aan de kopse kant aangetroffen. Het gaat 
om een tweetal paren aan de zuidoostelijke kopse kant die beiden op 
ongeveer 1,3 m van het laatste gebint afliggen. De afstand tussen de palen 
– de ingangsruimte – bedraagt ook 1,3 m. In het noordelijk deel bevindt de 
ingang zich niet aan de kopse kant maar langs de noordelijke lange zijde ter 
hoogte van het eerste travee. Ook deze ingangspartij bestaat uit ieder twee 
palen aan weerszijden, met een geringere opening ertussen (1,0 m).  
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Bijzondere elementen
In het midden van de plattegrond liggen op de middenas twee paalsporen 
in het verlengde van elkaar. Gezien deze ligging op de as hebben beide 
palen tot het huis behoord. Op basis van de symmetrie en vulling ligt het 
voor de hand dat de meest noordelijke paal (S50.22) geplaatst is tijdens de 
verbouwing en dat waarschijnlijk steeds maar één centrale paal onderdeel 
van het huis heeft uitgemaakt.
In beide veronderstelde zijbeuken van de plattegrond zijn enkele kuilen 
aangetroffen. Gezien het ontbreken van grote delen van de wandpartij, is het 
niet met zekerheid te bepalen of alle gedocumenteerde kuilen daadwerkelijk 
binnen de plattegrond hebben gelegen. Dit geldt met name voor een 
kuil (S50.5) in de zuidelijke zijbeuk, die op een relatief grote afstand (de 
buitenkant ligt op 2 m) van de zuidelijke rij binnenstijlen ligt. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
De plattegrond is in het zuidelijk gedeelte verbouwd. De drie laatste 
gebintparen en de ingangspartij zijn afgebroken en daarvoor in de plaats 
zijn twee nieuwe gebintparen  neergezet, die in oriëntatie een iets naar het 
zuiden toe afwijkt. De huisplattegrond is dus met één travee verkleind van 
21,2 naar 18,4 m (skelet-lengte: 17,1 m). De sporen van de paalgaten van 
de oorspronkelijke gebintstijlen hebben in dit deel een zeer houtskoolrijke 
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Structuur 27 met in grijs de sporen 
behorende tot de verbouwing van de 2e fase 
en in blauw de inpandige kuilen.
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vulling, hetgeen er mogelijk op duidt dat dit deel is afgebrand of door 
brand sterk is beschadigd. Dit moet dan waarschijnlijk als de reden gezien 
worden van de verbouwing. De paalsporen behorende tot de verbouwing 
missen deze houtskoolrijke vulling. Bij de verbouwing is eenzelfde type 
ingangspartij geconstrueerd, bestaande uit twee palen. Mogelijk heeft er een 
ondiepe paal naast gestaan, maar het kan in dit geval ook om de insteek van 
de paalkuil (holster) gaan.
Op basis van gelijkende vulling hoort tot deze verbouwingsfase vermoedelijk 
ook een centrale paal (S50.22) in het vierde travee. Deze paal is op 1,47 m 
van de van de enige andere centrale paal in het verlengde van de centrale as 
geplaatst. In hoeverre een van de dicht naast elkaar gelegen veronderstelde 
wandstijlen eveneens tot de verbouwing gerekend kan worden is moeilijk 
hard te maken, maar kan als reële optie gezien worden.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen S50.9 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gecalibeerd ligt de ouderdom van het monster tussen 2190 en 1940 cal BC 
(95%; 3670 ± 35 BP; GrA-41617). Dit zou de structuur in het einde van het 
laat-neolithicum B of begin vroege bronstijd plaatsen. Gezien de typische 
midden-bronstijd paalconfiguratie van de plattegrond dient deze datering 
als te oud bestempeld te worden. Het houtskool moet waarschijnlijk als 
opspit beschouwd worden dat tijdens het graven van het paalspoor in de kuil 
terecht is gekomen. 
Een van de inpandige kuilen (de haardkuil) en een vijftal paalsporen, 
alle behorende tot de eerste oorspronkelijke fase hebben een klein aantal 
vondsten op geleverd (aardewerk en (vuur)steen). De haardkuil en een van 
de paalsporen heeft aardewerk opgeleverd. Daarnaast is er ook vuursteen en 
steen aangetroffen.

2.16 Structuur 28 (afb. 17)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond is in zijn geheel blootgelegd. Net als bij twee andere 
plattegronden van deze zone ontbreken sporen die aan de wandconstructie 
kunnen worden toegeschreven. Waarschijnlijk heeft de wand uit dunne 
staakpaaltjes bestaan net als bij structuur 35 het geval is. Op basis van deze 
veronderstelling kan de plattegrond tot het type Zijderveld gerekend worden 
en A1_W0_EEP binnen de Arnoldussen typologie. 
Het skelet van de plattegrond bestaat uit twee rijen binnenstijlen van ieder 
slechts vier palen. De palen van iedere rij staan steeds tegenover elkaar en 
dit suggereert dat de ze via een gebintsconstructie met elkaar verbonden 
waren. De afstand tussen de rijen is zeer regelmatig en meet gemiddeld 
2,61 m (variatie breedte: 2,38-2,71 m). De afstand tussen de gebinten (mid-
denstaanderparen) is een stuk variabeler, variërend van 3,02 m voor het 
zuidoostelijke travee tot 2,06 voor het noordwestelijke travee. Het middelste 
travee heeft een lengte 2,62 m. De diepte van de paalsporen varieert 
enigszins, van 18 tot 33 cm met een gemiddelde van 24 cm.
In zijn totaliteit heeft de plattegrond een lengte van 10,1 m. Het binnenste 
skelet heeft een lengte van 8,0 m. Dit is gering voor huisplattegronden. 
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Toch lijkt het erop dat we met een klein huis van doen hebben, eerder 
dan met een stal of schuur. Het zou dan ook het kleinste huis van de 
midden-bronstijd nederzetting zijn. De ligging van enkele inpandige kuilen 
onderbouwt dit. Mogelijk betreft het in dit geval een gebouw dat alleen als 
huis gediend heeft en niet als stal. De aanwezigheid van slechts één ingang 
maakt het niet aannemelijk dat het huis was opgedeeld in twee functioneel 
verschillende segmenten. Dit zou immers betekenen dat men altijd de stal 
moest doorkruisen om het woongedeelte te bereiken. Een omgekeerde 
situatie waarbij het vee door het woongedeelte moest lopen om bij de stal te 
komen lijkt ons inziens helemaal uitgesloten.

Wanden
Er zijn geen sporen van de wand aangetroffen. Vermoedelijk bestond de 
wand uit staakpaaltjes (zie boven).

Ingangen
Het gebouw heeft één ingang aan de zuidoostelijke kopse kant. Aan 
de noordwestelijke kopse kant heeft geen ingang gezeten gezien de 
aanwezigheid van een kopse paal precies op de centrale as van het gebouw. 
Ook langs de zijbeuken zijn geen aanwijzingen voor ingangen aangetroffen. 
De ingang aan de zuidoostelijke kopse kant bestaat uit twee aan weerszijden 
tegen elkaar geplaatste palen, net als bij veel andere structuren binnen deze 
nederzetting, met een opening van 1,3 m.

GrA-41618 - 3140 BP

5m0 



1m

0

structuur 28

S.50.52

S.50.66

S.50.68



Afbeelding 17 
Structuur 28 met inpandige kuilen (in blauw).
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Zowel de paalsporen van de ingangspartij als het noordwestelijke 
kopse paalspoor zijn minder diep ingegraven dan de paalsporen van de 
gebintstijlen, variërend van 10 tot 18 cm. 

Bijzondere elementen
Binnen plattegrond zijn een drietal kuilen aangetroffen. Een ervan (S50.66) 
bevindt zich op de centrale as in het derde meest noordwestelijke travee. 
Van de kuil is slechts de onderkant bewaard gebleven en op basis hiervan is 
het duidelijk dat hij niet dieper ging dan de paalkuilen. Eenzelfde ondiepe 
kuil (S50.68) is tussen het meest noordelijke gebintstijl en de paal aan 
het kopse uiteinde van de plattegrond aangetroffen. Deze kuil moet dus 
helemaal achterin het huis gelegen hebben.
De derde en meest omvangrijke kuil (S50.52) ligt in de zuidelijke zijbeuk 
van het huis, precies in het midden van het tweede travee. Het is een ronde 
kuil met een komvormige onderkant en een homogeen grijze ietwat vuile 
vulling inclusief houtskoolspikkels.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor een verbouwing van het huis. 
Wat betreft het verdwijnen van het gebouw zijn wijst de vulling van enkele 
paalsporen erop dat de houten palen uit de kuilen zijn gegraven. Dergelijke 
sporen hebben een paalkuil, die wordt oversneden door een brede wat 
vlekkerige kuil, die als uitgraafkuil geïnterpreteerd kan worden. Deze 
veronderstelde uitgraafkuilen zijn een stuk breder dan de paalgaten die in 
enkele van de andere sporen zichtbaar zijn. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de enige vulling van de inpandige kuil S50.52 
is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gecalibeerd ligt de 
ouderdom van het monster tussen 1500 en 1310 cal BC (95%; 3140 ± 30 BP; 
GrA-41618).
Het aantal vondsten dat met deze plattegrond geassocieerd kan worden, is 
gering, zowel in de afdekkende bodemlagen als in de grondsporen. Het gaat 
om wat aardewerk en natuursteen. Het merendeel is in de inpandige kuilen 
aangetroffen, met name de grote kuil S50.52.

2.17 Structuur 29 (afb. 18)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidoost zone van vindplaats 3 aangetroffen. Hij is 
in zijn geheel in put 50 blootgelegd en wordt niet verstoord door recentere 
sporen.
Het is een huisplattegrond van een afwijkend en ouder type in vergelijking 
met de overige plattegronden. Hij past dan ook niet in de typologie zoals 
die door Arnoldussen is opgesteld. In grove lijnen vertoont deze plattegrond 
overeenkomsten met plattegrond 21, eveneens een oudere plattegrond. Het 
gaat bij beide om een soort voorloper van de driebeukige midden-bronstijd 
plattegronden.
Plattegrond 29 is opgebouwd uit twee delen. Met de wand meegerekend is 
het noordelijk deel vierbeukig. Het wordt gevormd door een tweebeukige 
kern van vier binnenstijlen, die in een rechthoek zijn geplaatst, waarbinnen 
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op de centrale as twee palen liggen. De zuidelijke helft van de plattegrond 
is vijfbeukig en bestaat uit een driebeukige kern. De rechthoek die de 
buitenstijlen daar omsluiten is iets korter. Halverwege dit travee ligt een 
palenpaar, dat dit travee precies in drieën verdeeld. In het verlengde daarvan 
ligt een vergelijkbaar palenpaar, dat geplaatst is tussen de twee buitenstijlen 
van de kopse kant. Mogelijk heeft dit paar onderdeel van de ingangspartij 
uitgemaakt. 
Buiten de noordelijke rechthoek liggen aan weerszijden twee paalsporen, 
die vermoedelijk in verbinding stonden met de zuidelijke centrale paal. Op 
de lijnen tussen deze twee palen en de centrale paal liggen halverwege ook 
twee kleine paalsporen, die ook onderdeel uitmaakten van deze verbinding.

Wanden
Rond de noordwestelijke kopse kant is een stakenrij geplaatst die 
waarschijnlijk de wand heeft gevormd. Langs beide lange zijdes is deze 
stakenrij te vervolgen en buigen de rijen naar buiten af. Ze respecteren twee 
kuilen die aan weerszijden in de zijbeuken van de noordelijke rechthoek 
hebben gelegen. Naar de zuidelijke kopse kant toe lopen de staken weer 
lichtelijk naar binnen toe. De omtrek van de plattegrond is in tegenstelling 
tot de typische midden-bronstijd plattegronden dan ook sterk afwijkend, met 
een verbreding in het midden.

GrA-41619 - 3230 BP
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Afbeelding 18
Structuur 29 met inpandige kuilen (in blauw) 
en structuur 32 en 55 met inpandige kuil (in 
blauw).
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Ingangen
Aan de zuidoostelijke kopse kant heeft vermoedelijk de enige ingang 
gelegen. Er is geen duidelijk naar buiten toe gerichte ingangspartij geplaatst. 
Wel liggen tussen de twee zuidelijkste buitenstijlen twee middenstaanders, 
waarvan de afstand waarschijnlijk de breedte van de opening weerspiegelt. 

Bijzondere elementen
Er zijn vijf kuilen binnen de plattegrond aangetroffen. Deze kuilen 
respecteren de paalsporen van de plattegrond en hebben waarschijnlijk 
een functie gediend binnen het huis. Twee kuilen bevinden zich in beide 
zijbeuken van het middelste travee (S50.88 en 103), min of meer tegenover 
elkaar. Een derde kuil (S50.84), met een groot fragment aardewerk, ligt 
aan de noordwestelijke kopse kant in de ruimte tussen de stakenwand en 
de twee buitenstijlen. En tenslotte liggen er twee oversnijdende kuilen op 
de centrale as van de zuidelijke helft van de plattegrond. Kuil S50.107, een 
grote haardkuil met een uit klei opgebouwde wand, oversnijdt een kleine 
haardkuil (S50.106). 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Mogelijk dat de meest zuidwestelijke binnenstijl (S50.91) is vervangen, er 
ligt aan de buitenkant namelijk een paalspoor ernaast (S50.90). Dit laatste 
spoor is ook een stuk dieper dan de overige binnenstijlen.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de houtskoolrijke vulling van de inpandige 
haardkuil S50.107 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gecalibeerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1610 en 1430 cal BC 
(95%; 3230 ± 30 BP; GrA-41619).
De paalsporen hebben slechts een gering aantal vondsten (aardewerk en 
(vuur)steen) opgeleverd. De kuilen daarentegen bleken rijk aan vondsten. In 
het bijzonder bleek kuil S50.88 een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk en 
natuursteen, en enig verbrand bot te bevatten.

2.18 Structuur 30 (afb. 19)

Algemeen
Deze plattegrond is in de oostelijke zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
Aanvankelijk leek het erop dat de plattegrond in zijn geheel in werkput 50 
was blootgelegd. Bij het open trekken van werkput 68 ter controle kwamen 
vier sporen met een sterk variërende diameter in het verlengde van deze 
plattegrond aan het licht. 
In eerste instantie werd de plattegrond tot de midden-bronstijd nederzetting 
gerekend. De later verkregen 14C AMS datering plaatst de plattegrond echter 
in de late bronstijd (95%), in ouderdom significant verschillend en dus niet 
gelijktijdig met de midden-bronstijd plattegronden. Typologisch gezien 
vertoont de plattegrond ook verschillen met de plattegronden uit de midden-
bronstijd en past hij niet goed in de Arnoldussen-typologie. 
Het gaat om een asymmetrische tweebeukige plattegrond. De kern 
bestaat net als de midden-bronstijd plattegronden uit twee rijen van vijf 
binnenstijlen, die onderling op regelmatige afstand zijn geplaatst. In deze 
vertoont hij sterk overeenkomsten met de midden-bronstijd plattegronden. 
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In tegenstelling tot deze plattegronden wordt deze kern slechts aan één 
lange zijde, de noordelijke, geflankeerd door een rij buitenstijlen. Deze zijn 
wel op regelmatige afstand steeds precies naast een van de binnenstijlen van 
de noordelijke rij geplaatst. Daarin vertoont dit deel overeenkomsten met de 
midden-bronstijd plattegronden van het type 1b.  
Naast deze regelmatige kern met één rij portaalstijlen, bevinden zich aan de 
zuidelijke kopse kant een reeks staaksporen en enkele bredere paalsporen 
in het verlengde. Deze sporen lijken gezien hun regelmatige afstand 
onderling en ten opzichte van de binnen- en buitenstijlen tot de plattegrond 
te behoren. Mogelijk gaat het hierbij om een minder sterk gefundeerde 
aanbouw van het huis. Helaas ligt een recente verstoring op een cruciale 
plek en bemoeilijkt hij de interpretatie in hoeverre de vier meest zuidelijke 
sporen, twee staken en twee bredere paalsporen daadwerkelijk tot de 
huisplattegrond gerekend moeten worden. In ieder geval wijkt dit deel af 
van de rest door het ontbreken van geassocieerde portaalstijlen. 

Wanden
Er zijn geen sporen aangetroffen die tot de wand hebben behoord. 

Ingangen
Er zijn geen duidelijk te onderscheiden ingangspartijen aanwezig. Gezien 
het afwijkende karakter van de plattegrond in vergelijking met de overige 
is het moeilijk om aan te geven waar eventueel een ingang gelegen zou 
kunnen hebben.

GrA-43280 - 2835 BP
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Structuur 30 met in grijs sporen behorende tot 
aanbouw.
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Bijzondere elementen
In het derde travee zijn twee staaksporen net ten noorden van en naast twee 
binnenstijlen geplaatst. Het is niet duidelijk waartoe deze staken hebben 
gediend, mogelijk ter ondersteuning van de binnenstijlen. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen S50.178 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gecalibeerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1112 en 911 cal BC 
(95%; 2835 ± 30 BP; GrA-43280). Daarmee is het de enige structuur die in 
de late bronstijd gedateerd wordt. Het weinige aardewerk dat in de sporen is 
aangetroffen onderbouwt deze relatief late datering.15

2.19 Structuur 33 (afb. 20)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoostelijke zone van vindplaats 3 
aangetroffen. Het gaat om de meest oostelijke plattegrond die tijdens het 
onderzoek is aangetroffen. De plattegrond is niet in zijn geheel onderzocht, 
de noordwestelijke kopse kant is door een recente greppel verdwenen. De 
plattegrond overlapt voor een deel met die van structuur 37, die jonger 
dateert. 
Net als bij structuur 30 gaat het om een asymmetrische plattegrond, met 
een centrale kern bestaande uit twee rijen van ieder minstens negen 
binnenstijlen, die alleen aan de zuidelijke lange zijde geflankeerd wordt 
door brede wandstijlen. Dergelijke stijlen ontbreken aan de noordelijke 
lange zijde. Deze stijlen zijn als wandstijl geïnterpreteerd en niet als 
buitenstijlen behorende tot de categorie “off-set” stijlen,16 op basis van hun 
grote afstand ten opzichte van de binnenstijlen. Deze afstand komt beter 
overeen met die van de wand en binnenstijlen, wanneer men de overige 
plattegronden in ogenschouw neemt. De typologie van de plattegrond is 
moeilijk vast te stellen, daar die altijd van symmetrische plattegronden 
uitgaat. Door het ontbreken van duidelijke portaalstijlen past de plattegrond 
het best bij type A1_W3/W0_EEP. 
De plattegrond heeft tenminste een lengte van 19,2 m. De grootste breedte 
van de kern bedraagt 2,9 m. De kern van het gebouw wordt gevormd door 
tenminste negen paren binnenstijlen, die op onderling iets variërende 
afstand van elkaar staan (1,9 tot 2,9 m). Opvallend is dat binnen het laatste 
travee een extra gebint is geplaatst, waardoor de onderlinge gebintafstand 
daar een stuk korter is (1,1 m).

Wanden
Zoals reeds hierboven vermeld zijn langs de zuidelijke lange zijde 
wandsporen aangetroffen. Aan de noordelijke zijde bevinden zich geen 
vergelijkbare tegenhangers. Mogelijk dat langs deze zijde staakpaaltjes 
hebben gestaan.

15  Zie hoofdstuk aardewerk. Zie hoofdstuk aardewerk.Zie hoofdstuk aardewerk.
16  Zie Arnoldussen 2008, fi g.5.14, 195. Zie Arnoldussen 2008, fig.5.14, 195.
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Ingangen
Aan de zuidoostelijk kopse kant is een ingangspartij aanwezig. Vermoedelijk 
heeft er ook een ingang gelegen aan andere kant. De noordwestelijke kopse 
kant ligt het meest voor de hand zoals bij veel plattegronden van het type 
Zijderveld gebruikelijk. Echter in de onderhavige nederzetting is bij veel 
plattegronden ook een ingang aan de lange zijde aangetroffen. Dit is dus 
ook een mogelijkheid.
De ingangspartij aan de zuidoostelijke kopse kant bestaat uit drie palen aan 
iedere zijde. Aan de binnenkant bevindt zich het meest omvangrijke en 
diepe paalspoor, enigszins langgerekt in vorm. Deze wordt geflankeerd door 
twee kleinere paalsporen die haaks op dit grote spoor staan.

Bijzondere elementen
Binnen de plattegrond liggen op twee locaties kuilen, die waarschijnlijk 
tijdens de bewoning van het huis zijn gegraven, daar ze de ligging van 
de paalsporen respecteren. Het gaat om twee grote kuilen die elkaar 
oversnijden, gelegen in de noordelijke zijbeuk van het vijfde travee en een 
kleinere kuil tussen de noordelijke stijlen van de ingangspartij en de eerste 
binnenstijl aldaar (S58.169 en S58.171). 

GrA-41621- 3210 BPGrA-41621- 3210 BP
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Afbeelding 20 
Structuur 33 met inpandige kuilen (in blauw).
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Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor verbouwingen van het gebouw. 
Mogelijk is een van de binnenstijlen (S58.30) vervangen (58.149). Ook bij 
het extra gebint binnen het laatste travee zou het om een latere toevoeging 
kunnen gaan, hoewel dit op geen enkele wijze onderbouwd dan wel 
ontkracht kan worden.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de bovenste houtskool bevattende vulling van 
de inpandige kuil S58.87 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gecalibeerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1530 en 1410 cal BC 
(95%; 3210 ± 30 BP; GrA-41621).
Het aangetroffen vondstmateriaal in de sporen is gering. Slechts acht 
sporen hebben enkele fragmenten aardewerk en (vuur)steen) opgeleverd. 

2.20 Structuur 35 (afb. 21)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
Van deze plattegrond kon slechts het centrale en zuidelijke deel worden 
blootgelegd. De noordelijke kopse kant is verdwenen door een van de 
huidige grote sloten die door het terrein lopen. De plattegrond is van het 
type “Zijderveld” en volgens de Arnoldussen typologie A1_W1_EEP. 
Het is een drieschepige plattegrond bestaande uit twee rijen binnenstijlen 
en langs de wanden een rij dunne staakpaaltjes. De lengte van het 
oorspronkelijke gebouw kan niet exact bepaald worden, daar de plattegrond 
aan overkant van de sloot niet meer doorloopt. Dit betekent dat de lengte 
ergens tussen 9,9 en 15,9 m gelegen moet hebben. De breedte van het huis 
is 5 m geweest.
Gezien de regelmatige configuratie van de middenstaander paren, waren 
ze vermoedelijk via een gebint constructie met elkaar verbonden. Deze 
regelmatige configuratie komt ook duidelijk tot uiting in de weinig 
variërende onderlinge paal en gebintafstand. De afstand binnen een 
gebintpaar varieert nauwelijks, tussen 2,6 en 2,7 m. De afstand tussen de 
gebintparen is voor de eerste twee traveeën respectievelijk 2,3 en 2,2 m en 
voor het derde travee 2,4 m. De diepte van de middenstaander sporen is ook 
vrij constant. Gemiddeld zijn ze 17 cm diep en hebben een variatiebreedte 
van 12 tot 23 cm.

Wanden
Sporen die tot de wandconstructie behoren zijn slechts gedeeltelijk bewaard 
gebleven. De wandconstructie bestaat uit een enkele rij staakpaaltjes, die 
op regelmatige afstand van elkaar in de grond zijn gestoken. Vermoedelijk 
zijn tussen deze paaltjes takken gevlochten. Deze staaksporen zijn langs de 
lange zuidwest zijde vrijwel over de gehele lengte gedocumenteerd. Langs 
de andere zijde zijn ze slechts sporadisch geconserveerd. Op basis van de 
goed geconserveerde segmenten ligt de gemiddelde onderlinge afstand rond 
36 cm, met een variatiebreedte van 28 tot 47 cm.
Gemiddeld liggen deze wandsporen op iets meer dan een meter van de 
binnenstijlen. Aan de noordoost kant is deze afstand gemiddeld iets groter 
met 1,16 m dan aan de zuidwest zijde waar hij 1,04 m bedraagt. 
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Ingangen
De ingang van de plattegrond bevindt zich aan de kopse kant en bestaat 
uit twee palenparen. Ondanks dat er slechts één kopse kant bewaard 
is gebleven, is het waarschijnlijk gezien parallellen binnen andere 
nederzettingen, dat ook aan de andere kopse kant eenzelfde ingang heeft 
gelegen. Bij ieder paar van de ingangspartij zijn de palen vrijwel tegen 
elkaar aangezet. Met een gemiddelde diepte van 14 cm zijn ze iets minder 
diep ingegraven dan de paalsporen van de binnenstijlen. De lengte van de 
ingangsopening bedraagt 1,49 m en de afstand tussen deze opening en het 
eerste gebintpaar 1,32 m. 
 
Bijzondere elementen
Binnenin de plattegrond is centraal in het tweede gedocumenteerde travee 
een vrijwel ronde kuil aangetroffen. Gezien zijn centrale ligging, vrijwel 
perfect in het midden van de plattegrond moet deze kuil geassocieerd 
worden met de huisplattegrond. De kuil (S60.36) heeft een diameter van 
0,9 m en slechts een diepte van 14 cm. Gezien deze geringe diepte, de 
homogene vulling en het vondstloze is niet duidelijk waartoe deze kuil 
gediend heeft. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat het een haard 
betreft. 

GrA-41634 - 3135
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Afbeelding 21
Structuur 35 met inpandige kuil (in blauw).
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Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op een verbouwing van 
het huis. Er zijn ook geen specifieke aanwijzingen voor afbraak van het 
huis. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit de vulling van het paalspoor van een van de 
binnenstijlen S60.31 is met behulp van de AMS methode gedateerd. 
Gecalibeerd ligt de ouderdom van het monster tussen 1500 en 1310 cal BC 
(95%; 3135 ± 30 BP; GrA-41634).

Er zijn slechts drie stukjes aardewerk uit twee paalsporen verzameld. Voor 
het overige zijn de sporen vondstloos.

2.21 Structuur 36 (afb. 22)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. 
De plattegrond ligt voor het grootste deel in put 60 en voor een klein deel 
in put 63. Het gaat om een plattegrond van het type “Zijderveld”, waarbij 
de sporen van de wand ontbreken. In de Arnoldussen typologie is hij te 
omschrijven als A1_W0_EP.
De oorspronkelijke plattegrond heeft een lengte van 10,5 en de breedte van 
de kern bedraagt 2,7 m. De kern is opgebouwd uit zes gebintparen, die 
op regelmatige afstand van elkaar staan, variërende van 1,5 tot 2,1 m. De 
afstand tussen de gebintstijlen (de kern/travee breedte) is zeer regelmatig en 
varieert van 2,5 tot 2,7 m. 
Op basis van de ligging bestaat er een duidelijke relatie met de, in het 
verlengde liggende, plattegrond 38. Het feit dat sporen van beide structuren 
elkaar nauwelijks oversnijden, er een verbouwing binnen plattegrond 36 
heeft plaats gevonden (zie hieronder) en de aanwezigheid van een zespalige 
configuratie op de overgang van 36 naar 38, wijzen erop dat de structuur 
gelijktijdig in gebruik zijn geweest en waarschijnlijk op dat moment een 
zeer lang doorlopend gebouw vormden. De dateringen (huis 36: 3070 BP; 
huis 38: 2985 BP)17 suggereren dat gebouw 36 ouder is en eerste instantie 
in zijn eentje stond. Vervolgens is gebouw 38 eraan vast gebouwd, waarbij 
ook nog een deel van 36 is herbouwd. Opmerkelijk is dat 38 door middel 
van een portaalconstructie is opgezet, terwijl dat bij 36 niet het geval is. 
In eerste instantie zal gebouw 36 als woon-stal boerderij hebben gediend, 
vermoedelijk zal na de aanleg van gebouw 38, dit nieuwe deel als huis 
en het 36-deel als stal hebben gediend, hoewel daarvoor geen duidelijke 
aanwijzingen zijn. 
 
Een deel van de plattegrond is verbouwd en het vermoeden bestaat dat dit 
gebouw na deze verbouwing samen met huis 38 onderdeel ging uitmaken 
van een zeer lange plattegrond.

Wanden
Er zijn geen sporen die tot de wand behoren aangetroffen. Waarschijnlijk 
bestond de wandconstructie uit staakpaaltjes met vlechtwerk daartussen, 
gelijk aan de hierboven besproken structuur 35.

17 Aanvullende informatie mbt dateringen: zie volgende pagina.
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Ingangen
Er bevindt zich een ingangspartij aan de noordelijke kopse kant, bestaande 
uit één paal aan iedere kant, die een opening van 1,5 m omsluiten. Aan de 
zuidelijke kopse kant bevinden zich twee palenparen van naar binnen toe 
staande paalsporen, met een kleinste opening van 1,4 m. Het is de vraag 
in hoeverre de buitenste sporen tot het oorspronkelijke gebouw 36 hebben 
toebehoord. Er bestaat ook de mogelijkheid dat ze tijdens de bouw van huis 
38 zijn gegraven als extra versteviging van de verbinding van huis 36 met 
38. 

Bijzondere elementen
Er liggen in totaal drie kuilen in de beide zijbeuken. Een van de kuilen 
(S60.79) is opmerkelijk omvangrijk en men kan zich afvragen of dit 
spoor tot het huis heeft behoord. Hij ligt in de zuidelijke zijbeuk en 
respecteert wel de paalsporen. Het betreft een diep ingegraven kuil met 
vuile vondstrijke afvallagen, waarin relatief grote hoeveelheden aardewerk, 
vuursteen en natuursteen, en zelfs enig verbrand bot in zijn aangetroffen. 
De andere twee kuilen (S60.51 en S60.59) liggen in de noordelijke 
zijbeuken en zijn een stuk kleiner. Het gaat om een ondiepe haardkuil en 
een kuil met platte bodem.

GrA-41623  - 3070 BP
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Afbeelding 22
Structuur 36 met inpandige kuilen (in blauw).
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Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Tussen de binnenstijlen van de noordoostelijke rij liggen op regelmatige 
afstand en iets uit het lood enkele diep ingegraven paalsporen. Mogelijk 
dat deze paalsporen onderdeel uitmaakten van een verbouwing, waarbij 
enkele noordoostelijke binnenstijlen zijn vervangen en de oriëntatie van 
de plattegrond iets is aangepast en beter aansluit op die van huis 38. Deze 
constatering vormt een tweede argument, naast de al eerder genoemde 
dateringen, dat huis 36 ouder is dan huis 38. 
Door de verbouwing liggen de nieuwe stijlen niet mooi regelmatig naast 
hun tegenhangers aan de zuidwestelijke kant. Hierdoor stonden de gebint-
constructies niet perfect haaks op de lengte richting van de verbouwde 
structuur. 

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit een humeus bandje onderaan de afvalvullingen 
behorende bij de laatste fase van gebruik van de grote inpandige kuil 
S60.79 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gecalibreerd ligt 
de ouderdom van het monster tussen 1420 en 1260 cal BC (95%; 3070 ± 
30 BP; GrA-41623). In de paalsporen van de structuur zijn geen vondsten 
aangetroffen. De met de structuur geassocieerde kuilen hebben aardewerk, 
vuursteen en steen opgeleverd.

2.22 Structuur 37 (afb. 23)

Algemeen
Deze plattegrond is in de noordoostelijke zone van vindplaats 3 
aangetroffen. Hij ligt in zijn geheel in put 58 en overlapt deels met structuur 
33. Het betreft een plattegrond van het type “Hijken”. In de Arnoldussen 
typologie is hij te omschrijven als B1b_W3_EP_RP.
De lengte van de plattegrond bedraagt 15 m en de breedte 5,7 m. Wat betreft 
de paalconfiguratie is de plattegrond vrijwel identiek aan die van structuur 
6. De lengte van deze laatste plattegrond is evenwel 2 m korter.
De kern bestaat uit zeven paren binnenstijlen. Aan de buitenzijdes van de 
kern worden de binnenstijlen geflankeerd door portaalstijlen. Het gebint en 
geassocieerde portaalstijlen liggen niet perfect op één as, hetgeen suggereert 
dat het gebouw door middel van de half-portaal constructie is opgebouwd. 
De kern en zijbeuken zijn regelmatig opgebouwd. De afstand tussen de 
binnenstijlen is vrij regelmatig, maar neemt in zuidelijke richting iets toe, 
van 2,2 m tussen de noordelijkste twee tot 2,7 m in het zuidelijke gedeelte. 
De afstand met de portaalstijlen is nog regelmatiger, variërend van 0,9 tot 
1,0 m. De traveelengte varieert van 1,9 tot 2,2 m.
De binnenstijlen waren gemiddeld dieper ingegraven dan de portaalstijlen, 
met respectievelijke waarden van 22 en 17 cm. 

Wanden
De wand werd ondersteund door wandstijlen die ten opzichte van de 
portaalstijlen iets naar buiten liggen. Ze zijn steeds op regelmatige afstand 
geplaatst, precies op de helft van ieder travee. Deze stijlen waren gemiddeld 
even diep gefundeerd als de portaalstijlen.
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Ingangen
Aan de zuidoostelijke kopse kant bevindt zich een ingang, bestaande 
uit twee paren palen. Van een van de twee is het buitenste paalspoor 
niet bewaard gebleven, vermoedelijk vanwege zijn geringe diepte. Een 
duidelijk tweede ingang kan niet bepaald worden. Mogelijk dat die aan de 
noordwestelijke kopse kant heeft gelegen, gezien het ontbreken van een 
wandstijl in het eerste travee.

Bijzondere elementen
Op de centrale as van de plattegrond bevinden zich drie stijlen, twee zijn in 
het centrale deel van plattegrond gelegen en bevinden zich respectievelijk 
in het midden van het vierde travee en net ten zuiden van de as van het 
binnenstijlpaar tussen het vierde en vijfde travee. De derde centrale paal 
bevindt zich in het midden van het eerste travee. Qua diepte en omvang 
komen deze palen sterk overeen met de binnenstijlen.

Voorts bevinden zich twee kuilen binnen de plattegrond. Één in de 
middenbeuk van het tweede travee (S58.53) en één in het zuidoostelijke 
uiteinde op de as van de ingangspaal en een van de binnenstijlen (58.103). 
Van een derde kuil (S58.42) in de noordoostelijke zijbeuk van het tweede 
travee is het niet duidelijk of hij tot deze structuur heeft behoord of tot die 
van structuur 33. 

GrA-41689 - 2985 BP
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Structuur 37 met inpandige kuilen (in blauw) 
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Tenslotte ligt er precies in de opening van de zuidoostelijke ingangspartij 
een kleine ondiepe vondstloze kuil (S58.105). Gezien deze kenmerken is het 
moeilijk te bepalen of dit spoor een functie heeft vervuld in associatie met 
het huis.

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen voor verbouwingen. Ook bezitten de paalsporen 
geen duidelijke kenmerken die inzicht zouden kunnen geven in de wijze 
waarop het gebouw is verdwenen.

Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit een houtskoolrijke vulling bovenin de inpandige 
kuil S58.53 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gecalibreerd ligt 
de ouderdom van het monster tussen 1380 en 1110 cal BC (95%; 2985 ± 35; 
GrA-41689).

Er is slechts een klein aantal vondsten uit een van de sporen geborgen. 
Twee kuilen en vier paalsporen hebben enkele fragmenten aardewerk en 
(vuur)steen opgeleverd variërend in aantal van één tot zeven vondsten.

2.23 Structuur 38 (afb. 24)

Algemeen
Deze plattegrond is in de zuidwest zone van vindplaats 3 aangetroffen. Hij 
is in zijn geheel in put 63 blootgelegd. De plattegrond ligt in het verlengde 
van structuur 36. Het vermoeden bestaat dat structuur 38 later aan structuur 
36 is gebouwd en dat ze samen een zeer lang gebouw vormden. Binnen 
het meest noordelijke travee van 38 bevindt zich een regelmatige zespalige 
plattegrond van een spieker. Nergens oversnijden de sporen van deze 
spieker die van het huis, dus het is niet mogelijk de relatieve ouderdom te 
bepalen.  
Structuur 38 betreft een plattegrond van het type “Hijken” en volgens 
de Arnoldussen typologie is hij te omschrijven als B1b_W3_EP_RP. Hij 
heeft een omvang van 15,1 bij 6,4 m. Een deel van de plattegrond is later 
verbouwd. Deze verbouwing heeft echter geen invloed op de omvang en de 
ligging gehad.
De kern van de plattegrond bestaat uit zeven binnenstijlparen die op 
regelmatige afstand van elkaar gepositioneerd zijn. Aan de buitenkant 
worden deze binnenstijlen geflankeerd door portaalstijlen, die steeds op een 
regelmatige afstand, variërend van 1,1 tot 1,3 m, van de binnenstijlen liggen. 
De positie van deze portaalstijlen is niet altijd op de as van de binnenstijlen 
en het gebouw is dan ook volgens een half-portaal constructie gebouwd. 

Wanden
De wand werd ondersteund door wandstijlen die ten opzichte van de 
portaalstijlen iets naar buiten liggen. Ze zijn steeds op regelmatige afstand 
geplaatst, precies op de helft van ieder travee. In deze is de wandconstructie 
identiek aan die van de plattegronden 6, 11 en 37.
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Ingangen
Aan de zuidoostelijke kopse kant heeft een ingang gelegen, geflankeerd 
door een partij van twee palenparen. Wat betreft een tweede ingang, bestaat 
er twijfel. Deze kan ter hoogte van het eerste travee aan de noordelijke 
lange zijde hebben gelegen, aangezien daar door het ontbreken van een 
wandpaal een opening ligt. Een andere mogelijkheid is dat deze zich aan 
de noordwestelijke kopse kant bevond. Daar is echter geen duidelijke 
ingangspartij aangetroffen. 

Bijzondere elementen
In de zuidoostelijke helft van de plattegrond bevinden zich drie stijlen op de 
centrale as. Deze liggen steeds net binnen een travee en niet op de as van 
de binnenstijlparen. Mogelijk dienden deze staanders ter ondersteuning van 
een soort vliering.
Er zijn in totaal vier kuilen binnen de plattegrond aangetroffen, allen 
liggen in een van de zijbeuken. Het gaat om drie omvangrijke silo-achtige 
kuilen, S63.26, S63.59 en S63.35, en één wat kleinere, S63.30. S63.26 is 
vermoedelijk na de verbouwing aangelegd, deze kuil oversnijdt de paalkuil 
van de verbouwing alleen aan de rand, waar geen paal aanwezig was en kan 
dus heel goed tijdens de bewoning van het huis gegraven zijn.
S63.59 ligt ook binnen de plattegrond, in het niet-verbouwde gedeelte. Ook 
dit spoor raakt de rand van een ernaast liggende wandstijl en kan heel goed 
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tijdens de bewoning van het huis in gebruik zijn geweest. S63.35 ligt ook 
mooi centraal in een van de zijbeuken van een travee. 

Verbouwingen en verdwijnen van het gebouw
Een groot deel van de half-portalen langs de zuidelijke lange zijde, en enkele 
wandstijlen aan de noordelijke lange zijde zijn vervangen. Deze verbouwing 
heeft alleen betrekking op een deel van de plattegrond gehad en heeft de 
omvang en ligging van het gebouw niet veranderd. Vermoedelijk heeft de 
wandconstructie er na de verbouwing aan de zuidelijke zijde er anders 
uitgezien, daar de buitenstijlen nu op de as van de wandstijlen kwamen te 
liggen.
 
Datering en vondsten
Een houtskoolmonster uit een van de onderste vullingen van de inpandige 
kuil S63.35 is met behulp van de AMS methode gedateerd. Gecalibeerd ligt 
de ouderdom van het monster tussen 1370 en 1120 cal BC (95%; 2985 ± 30 
BP; GrA-41625). Daarmee is het een van de jongste huizen uit de midden-
bronstijd B fase bewoning van de nederzetting.

Alle inpandige kuilen hebben vondsten opgeleverd. Het gaat voornamelijk 
om aardewerk en natuursteen, in enkele kuilen is ook enig vuursteen 
gevonden. 

2.24 Huis/Bijgebouw/Spieker 42 (afb. 27)
Structuur 42 is een achtpalig gebouw, bestaande uit vier paren stijlen die op 
regelmatige afstand van elkaar staan. De lengte van het gebouw bedraagt 6,5 
m en de breedte 1,9 m. Qua paalconfiguratie en onderlinge paalafstand lijkt 
deze plattegrond sterk op een midden-bronstijd huis. Ook de ligging van 
een kuil binnen en twee aan weerszijden van de plattegrond ondersteunen 
deze interpretatie.  De geringe lengte van de plattegrond en de geringe 
diepte van de paalsporen, echter, wijzen eerder op een gebruik als spieker. 
Enig aardewerk uit enkele kuilen ten noorden van deze plattegrond, alsmede 
een 14C AMS datering uit een van hen dateert deze sporen in de late 
bronstijd. Aangezien midden-bronstijd aardewerk op deze locatie ontbreekt, 
is het aannemelijk dat deze plattegrond ook in de late bronstijd dateert.
Het noordelijk deel van deze plattegrond overlapt met die van spieker 41. 
Spieker 41 is ouder op basis van het feit dat een van de paalsporen (S60.14) 
oversneden wordt door die van plattegrond 42 (S60.13). 
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3. Spiekers

3.1 Spieker 1 (afb. 25)
Structuur 1 is een vierpalige spieker met een omvang van 1,7 bij 1,5 m, 
gelegen in de oostelijke centrale sporenarme zone van de vindplaats naast 
spieker 5. De spieker is in het veld herkend, hoewel de paalsporen weinig 
diep zijn gegraven. Bij een van de sporen rest slechts een dun bandje. De 
paalsporen hebben geen vondsten opgeleverd.

3.2 Spieker 5 (afb. 25)
Structuur 5 is een negenpalige spieker met een omvang van 3,6 bij 3,2 m 
gelegen in de oostelijke centrale sporenarme zone van de vindplaats naast 
spieker 1. In het veld is hij in eerste instantie herkend als een zespalige 
spieker. Tijdens de uitwerking bleek het noordwestelijk deel in de naast 
gelegen put te liggen. Niet alle paalsporen zijn aangetroffen. De meest 
westelijke hoekpaal is door het graven van een silo kuil (S24.69/S33.88) 
verdwenen (op de coupe foto’s waren geen paalsporen zichtbaar in de kuil, 
dus de kuil moet jonger zijn). De configuratie is niet perfect regelmatig, 
de westelijke helft is iets smaller dan de oostelijke helft. De noord-zuid 
afstanden zijn wel een regelmatiger (ongeveer 1,7 m). De paalsporen hebben 
geen vondsten opgeleverd.

3.3 Spieker 14 (afb. 25)
Structuur 14 is een vierpalige spieker met een omvang van 1,9 bij 0,6 m, 
gelegen ten zuiden van huis 13. Het is een opmerkelijke smalle spieker, 
vergelijkbare exemplaren worden niet in Arnoldussen (2008) genoemd. 
Toch moet het als een structuur gezien worden, de plattegrond ligt vrijwel 
geheel schoon in het vlak en de vondstloze paalsporen zijn opmerkelijk 
gelijkvormig. Het gaat om vrij smalle en diepe paalgaten met een puntige 
onderkant. Ze houden het midden ergens tussen een staak- en paalspoor. 

3.4 Spieker 15 (afb. 25)
Structuur 15 is een zespalige spieker met een omvang van 4,9 bij 2,5 m. 
gelegen in de oostelijke centrale sporenarme zone van de vindplaats. Naast 
deze zespalige rechthoekige configuratie is er nog een zevende paal ten 
zuidoosten van de spieker aangetroffen in lijn met de twee palen van de 
zuidwestelijke kopse kant. Dit paalspoor is iets ondieper dan de andere, 
maar past qua vulling bij het geheel. Tevens komt de afstand tussen dit 
spoor en de zuidelijkste hoekpaal goed overeen met de overige afstanden 
(2,5 m). Mogelijk diende dit spoor ter ondersteuning van een scherm, 
schutting, dan wel hek dat naast de spieker was gebouwd. De paalsporen 
hebben geen vondsten opgeleverd. 

3.5 Spieker 19 (afb. 25)
Structuur 19 is een vermoedelijk zespalige spieker met een gereconstrueer-
de omvang van 2,4 bij 1,2 m. In het veld is hij als een vierpalige structuur 
beschreven, echter er bevindt zich ten oosten daarvan een qua omvang en 
vulling vergelijkbaar paalspoor mooi in lijn met de twee noordelijkste palen 
op een afstand die ook binnen de variatie past. Gezien de korte afstand 
tussen de drie palen ligt het meest voor de hand dat het oorspronkelijk een 
zespalige spieker is geweest, waarbij het zesde paalspoor niet is herkend of 

Afbeelding 25
Verschillende spieker en bijgebouw 
structuren gelegen in het centrale deel 
van de midden-bronstijd nederzetting. 
In blauw zijn de kuilen aangegeven.



588 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

structuur 55

structuur 32structuur 18structuur 61

32
55

61

18

Structuur 55

Structuur 32

1m

0
5m0

structuur 51 structuur 52

structuur 55

51
52

structuur 52

structuur 51



S50.144

S50.144

Huis 16

Afbeelding 26
Verschillende spieker en bijgebouw structuren gelegen in het noordoostelijk deel van de midden-bronstijd nederzetting. 
In blauw zijn de kuilen aangegeven.



BIjlagen    589

niet meer aanwezig was. De lichte vulling en kleine diameter van de sporen 
(het zijn bijna een soort staaksporen) maakt het niet onwaarschijnlijk dat er 
een paalspoor gemist is. De paalsporen hebben geen vondsten opgeleverd. 

3.6 Spieker 20 (afb. 25)
Structuur 20 is een vierpalige spieker met een mogelijk vijfde paal. Het 
vierkant heeft een omvang van 1,5 bij 1,4 m. De vijfde paal ligt iets uit het 
lood van de noordelijkste twee op een afstand van 1,1 m ten noordwesten 
van de spieker. De associatie van dit spoor met de spieker is gebaseerd op 
een gelijke, karakteristiek grijze vulling met houtskoolbrokjes, een gelijke 
diameter, alsmede het feit dat de spieker en dit spoor vrij schoon in het 
vlak liggen. Het gaat om smallevondstloze paalsporen, eigenlijk meer 
staken. Waarschijnlijk is net als bij spieker 15 deze vijfde paal geplaatst ter 
ondersteuning van een schutting, scherm dan wel hek.

3.7 Spieker 24 (afb. 27)
Structuur 24 is een vierpalige spieker met een omvang van 1,8 bij 1,7 m. 
De structuur is langs de rand van put 24 aangetroffen. De vondstloze 
paalsporen zijn niet diep ingegraven, maar lijken wel sterk op elkaar. 

3.8 Spieker 39 (afb. 27)
Structuur 39 is een zeer regelmatige zespalige spieker met een omvang 
van 2,7 en 1,3 m gelegen in de zuidwestelijke zone van vindplaats 3. De 
spieker ligt binnen huis 38. Tijdens het veldwerk is de spieker herkend 
maar bestond het vermoeden dat de paalsporen mogelijk onderdeel 
uitmaakten van huis 38. Gezien zijn regelmatige configuratie en zijn 
aan een spieker gelijkende omvang lijkt het toch eerder te gaan om een 
spieker. Ook de geringe diepte van de paalsporen en hun onderlinge sterke 
gelijkenis onderbouwen deze zienswijze. Het zijn allemaal onderkantjes 
van paalkuilen met een grijsbruine vulling met soms wat houtskool. De met 
het huis 38 geassocieerde paalsporen gaan over het algemeen dieper, echter 
lijken ze soms wel qua vulling sterk op deze spiekersporen.
Aangezien geen van de spiekersporen die van huis 38 oversnijdt is het 
onmogelijk de relatieve ouderdom vast te stellen. Gezien de gelijke 
oriëntatie en het feit dat beide structuren elkaar respecteren ligt het voor de 
hand dat beide kort na elkaar dateren. 

3.9 Spieker 41 (afb. 27)
Structuur 41 is een zespalige spieker met een omvang van 3,1 bij 1,8 m, 
gelegen in put 60. De spieker overlapt met het noordelijke deel van gebouw 
42. Hij heeft een afwijkende oriëntatie. Aan weerszijden van de plattegrond 
liggen enkele kuilen. 

3.10 Spieker 51 (afb. 26)
Structuur 51 is een zespalige spieker met een omvang van 3,2 bij 2,6 
m. De plattegrond overlapt deels met de noordwestelijk kopse kant van 
huis 33. Gezien zijn omvangrijke breedte en het feit dat de putrand nauw 
aansluit op de noordelijke kopse kant, zou het om een langer gebouw, een 
achtpalige spieker of zelfs een huis van het A1-type kunnen gaan. De tweede 
optie ligt minder voor de hand daar in de noordelijke put 57 namelijk 
geen paalsporen zijn aangetroffen en dit betekent dat de kern van dit huis 
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Afbeelding 27
Verschillende spieker en bijgebouw structuren gelegen in het zuidwestelijk deel van de midden-bronstijd nederzetting.
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niet langer dan 8 m kan zijn. Dit is uitzonderlijk klein te noemen, echter 
zeldzame voorbeelden bestaan, zoals huis 26 heeft aangetoond. 
Een van de paalsporen van spieker 51 oversnijdt een paalspoor van de kleine 
spieker 52.

3.11 Spieker 52 (afb. 26)
Structuur 52 betreft vierpalige, niet perfect rechthoekige, spieker met een 
omvang van 2,2 bij 1,4 m. Deze spieker is ouder dan spieker 51 en overlapt 
net als deze laatste deels de noordwestelijke kopse kant van huis 33. In de 
sporen is geen vondstmateriaal aangetroffen.

3.12 Spieker 56 (afb. 25)
Structuur 56 is een vierpalige spieker met een omvang van 2,2 bij 2,1 m, 
gelegen in de westelijke zone van de nederzetting. Hij lijkt op grens van de 
nederzetting te liggen, er lopen enkele stakenrijen langs, die mogelijk de 
vindplaats begrenzen. De vondstloze paalsporen zijn vrij eenduidig, het gaat 
om paalgaten met een vergelijkbare vulling (bruingrijs homogeen) die wel 
enige variatie qua diepte vertonen.

3.13 Spieker 57 (afb. 25)
Structuur 57 is een vierpalige spieker met een omvang van 2,2 bij 2,0 m, 
gelegen in de oostelijke centrale zone van de nederzetting. Hij ligt in de 
buurt van huis 10. De vondstloze paalsporen zijn vrij eenduidig, het gaat 
om paalgaten met puntige onderkant (brede staken) met een vergelijkbare 
vulling (bruingrijs homogeen) die wel enige variatie qua diepte vertonen.

3.14 Spieker 58 (afb. 25)
Structuur 58 is een regelmatige vierpalige spieker met een omvang van 1,6 
bij 1,4 m, gelegen in de zuidelijke zone van de nederzetting vlak naast huis 
11, waarmee hij niet parallel georiënteerd is. De onderlinge paalafstand is 
voor beide zijdes vrijwel identiek. De vondstloze paalsporen zijn eenduidig 
qua diepte, vorm en vulling, het gaat om paalgaten met puntige onderkant 
met een grijze vulling. 

3.15 Spieker 59 (afb. 25)
Structuur 59 is een vierpalige spieker met een omvang van 1,9 bij 0,9 m, 
gelegen in de noordelijke zone van de nederzetting, deels overlappend met 
huis 3 en 6. De plattegrond heeft een regelmatige rechthoekige vorm en 
lijkt enigszins op spieker 14. De onderlinge paalafstand is voor beide zijdes 
vrijwel identiek. De vondstloze paalsporen zijn op één na redelijk eenduidig 
qua diepte, vorm en vulling. Het gaat om paalgaten/kuilen met ronde 
tot platte onderkant met een grijze vulling. De vreemde eend in de bijt is 
S23.36, die zeer ondiep is en wat onregelmatig van vorm.

3.16 Spieker 60 (afb. 25)
Structuur 60 is een vierpalige spieker met een omvang van 1,9 bij 1,6 m, 
gelegen in zuidelijke zone van de nederzetting ten westen van huis 11. 
De plattegrond heeft niet een geheel regelmatige rechthoekige vorm. De 
onderlinge paalafstand is voor beide zijdes wel regelmatig. De vondstloze 
paalsporen zijn op één na redelijk eenduidig qua diepte, vorm en vulling. 
Het gaat om paalgaten met iets puntige onderkant en een grijze vulling. 



592 BedrIjvenpark h2o - plandeel oldeBroek

S29.14 verschilt hiervan enigszins door zijn grotere diameter en iets 
heterogene vulling.

3.17 Spieker 61 (afb. 26)
Structuur 61 is een vierpalige spieker met een omvang van 2,4 bij 2,1 m, 
gelegen in noordelijke zone van de nederzetting ten westen van huis 16. 
De plattegrond heeft niet een geheel regelmatige rechthoekige vorm. Er is 
mogelijk een vijfde paal ernaast gezet op de lijn van de zuidoostelijke rij, 
vergelijkbaar met andere spiekers (bv. nr. 20). Bij de vondstloze paalsporen 
gaat het in alle gevallen om ondiepe paalsporen (waarschijnlijk paalkuilen) 
met een homogene vulling. 

3.18 Spieker 62 (afb. 25)
Structuur 61 is een driepalige spieker met twee staaksporen ernaast gelegen. 
De plattegrond bestaat uit een mooie rechtbenige driehoek met twee 
gelijke zijdes – 2,12 en 2,19 m – en een lange zijde 2,94. De vondstloze 
paalsporen zijn zeer gelijkvormig (paalgaten) met vergelijkbare dieptes en 
dezelfde vulling. Ten oosten van de driehoek liggen twee staaksporen in het 
verlengde van de zuidelijke paal. Deze staaksporen hebben mogelijk een hek 
of schutting ondersteund.18 

4. Overige bijgebouwen

4.1 Structuur 4 (afb. 28)
Structuur 4 is een rechthoekig vermoedelijk tweebeukig bijgebouw met 
afmetingen van 4,3 bij 3,5 m. De plattegrond bestaat uit opmerkelijk diep 
ingegraven paalsporen, zeker in vergelijking met andere bijgebouwen. Op 
basis hiervan betreft het waarschijnlijk een bijgebouw en geen uitzonderlijk 
spieker-type. Van noord naar zuid gerekend is de plattegrond opgebouwd 
uit vijf rijen palen. De meeste rijen bestaan uit drie paalsporen ieder 
met een ongeveer gelijke diepte. Alleen de tweede rij vanaf het noorden 
gerekend verschilt hiervan. Op die hoogte liggen vijf paalsporen, waarvan de 
middelste drie diep ingegraven zijn en de buitenste twee een stuk minder. 
De sporen van de vierde en vijfde rijen zijn vergelijkbaar diep ingegraven. 
Samen met de drie paalsporen van de tweede rij hebben ze vermoedelijk 
de dragende constructie gevormd. Mogelijk dat de palen van de eerste rij 
samen met de twee buitenste rij als een soort wandpalen dienst deden. De 
functie van de palen van de derde rij is vooralsnog onduidelijk.
Een alternatieve interpretatie zou kunnen zij dat de twee eerste rijen een 
soort aanbouw dan wel herbouw vertegenwoordigen en dat de derde rij 
sporen na deze aan/herbouw in onbruik is geraakt. 
De paalsporen hebben geen vondsten opgeleverd. Ook in de afdekkende 
bodemlagen zijn geen noemenswaardige vondsten en vondstaantallen 
gedaan.

18  Een alternatieve interpretatie is dat het om een vierpalige spieker gaat met een vijfde paal  Een alternatieve interpretatie is dat het om een vierpalige spieker gaat met een vijfde paal 
ernaast, vergelijkbaar met spieker 20. In het voordeel van deze zienswijze pleit dat dergelijke 
spiekers veel frequenter voorkomen. Daarentegen is in het onderhavige geval de vierde 
paal duidelijk verschillend van de andere drie en gaat het ook niet om een zeer regelmatige 
rechthoek.  
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4.2 Structuur 18 (afb. 26; zie ook afb. 12)
Structuur 18 is een twaalf-palig rechthoekig bijna vierkant bijgebouw. 
De plattegrond is symmetrisch opgebouwd uit drie rijen van ieder vier 
dunne palen waarbij de paalafstand klein is en varieert van 1,0 tot 1,5 m 
(de meeste afstanden liggen rond de 1,1 m). De afstand tussen de rijen is 
groter en varieert tussen 2,2 en 2,5 m. Er is enige variatie aanwezig tussen 
de paalsporen. Bij de meeste (N=5) gaat het om dikke stakengaten met een 
puntig uiteinde. Er zit één breed diep paalgat met afgeplatte onderkant 
tussen. Daarnaast zijn er drie bredere ondiepere sporen, waarschijnlijk 
onderkantjes van paalgaten. De drie laatste sporen zijn in het vlak wel 
opgetekend maar bleken in coupe zeer ondiep of bijna helemaal niet meer 
zichtbaar te zijn. Ondanks deze weinig overtuigende coupes, zijn ze toch tot 
de structuur gerekend gezien de goede symmetrie en het feit dat veel van de 
duidelijke sporen ook ondiep zijn. 
Het gebouwtje ligt naast en is evenwijdig aan huis 16. Op basis daarvan is 
het zeer aannemelijk dat beide met elkaar geassocieerd moeten worden en 
dat ze gelijktijdig in gebruik zijn geweest. Een van de staaksporen (S37.46) 
heeft twee stukjes natuursteen opgeleverd.

4.3 Structuur 23 (afb. 27)
Structuur 23 is een negenpalig bijgebouw met een omvang van 4,4 bij 3,10 
m. De plattegrond is opgebouwd uit drie rijen van drie paalsporen ieder. De 
twee zuidelijkste rijen bestaan uit vrije brede en relatief diepe paalsporen. 

5m0
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Afbeelding 28
Structuur 4.
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De afstand tussen beide rijen bedraagt ca. 2,0 m. De meest noordelijke rij 
daarentegen ligt slecht 1,1 m verwijderd van zijn naaste buur en bestaat uit 
kleinere en ondiepere paalsporen. Haaks op deze rijen liggen de paalsporen 
ook mooi in het verlengde van elkaar. Centraal gelegen tussen de middelste 
paalsporen van de twee voornaamste rijen ligt een kuil (S47.120), die gezien 
zijn centrale ligging vermoedelijk in gebruik was toen het gebouwtje er 
stond. Er zijn geen vondsten in deze kuil aangetroffen.
Mogelijk dat de middelste paal (S47.101) van de meest zuidelijke rij is 
vervangen, naast dit spoor ligt een kleiner paalspoor (S47.102). Gezien het 
feit dat dit bijgebouw in de buurt van huis 22 ligt en een gelijke oriëntatie 
bezit, is het aannemelijk dat beide gelijk in gebruik waren en dat structuur 
23 een functie vervulde op het erf van huis 22. Net ten zuiden van het 
gebouwtje ligt een drietal vondstrijke kuilen, die mogelijk eveneens van het 
erf onderdeel hebben uitgemaakt. 

4.4 Structuur 25 (afb. 27)
Structuur 25 is een negenpalige bijgebouw met een omvang van 4,9 
bij 3,9 m. De plattegrond is niet in zijn geheel blootgelegd, het meest 
noordoostelijke paalspoor ligt net binnen een recente verstoring. Deze 
plattegrond lijkt sterk op die van structuur 23. De drie rijen van paalsporen 
liggen op onderling verschillende afstanden, weliswaar is het verschil 
kleiner. Net als bij structuur 23 is de afstand van de zuidelijkste en de 
middelste rij het grootst. Anders dan bij structuur 23, is de omvang en 
diepte van de paalsporen tussen de rijen overeenkomend. Het gaat om 
relatief diepe dunne paalsporen.
Slechts één paalspoor heeft een stukje natuursteen opgeleverd.
Ook dit gebouw lijkt met een huis geassocieerd te zijn. Het bezit dezelfde 
oriëntatie als huis 26, dat op nog geen 24 m ten zuidwesten er vandaan ligt. 
In tegenstelling tot bijgebouw 23 bevinden zich in of rond deze structuur 
geen kuilen.

4.5 Structuur 32 en 55 (afb. 26; zie ook afb. 18)
Structuur 32 is een regelmatige vierpalige plattegrond. Het was in eerste 
instantie als spieker gedocumenteerd, echter het bezit een voor dit 
structuur-type opmerkelijk grote omvang van 3,1 bij 3,1 m. Overeenkomstig 
zijn grote omvang, hebben de paalsporen een forse diameter (circa 26 cm) 
en onderscheiden ze zich duidelijk van de smallere paalsporen die over het 
algemeen binnen deze vindplaats met de spiekers geassocieerd zijn.
In het midden van de plattegrond ligt een kuil (S50.144), die omgeven wordt 
door een kleine zespalige plattegrond (structuur 55; zie voor bespreking 
hieronder). De drie elementen lijken met elkaar geassocieerd te zijn. Ook dit 
gegeven ondersteunt het vermoeden dat we niet met een spieker van doen 
hebben. Over het algemeen worden dergelijke structuren als opslaggebouw 
gezien voor gewassen. Gezien het voorkomen van een kuil met een kleine 
constructie eromheen, is het waarschijnlijker dat het bij de vierpalige 
structuur 32 om een soort overkapping gaat. 
Structuur 55 is een kleine zespalige plattegrond in een afgeplatte hexagoon 
configuratie. Het hexagoon heeft een afmeting van 1,9 bij 1,0 m, met 
opmerkelijk regelmatige afstanden tussen de afzonderlijke palen. Dit 
hexagoon ligt rondom een grote kuil (S50.144). Beide liggen binnen 
de plattegrond van 32. Met name de kuil is centraal gelegen binnen de 
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vierpalige plattegrond. Het hexagoon ligt iets naar het zuidoosten gericht. 
Mogelijk betreft het een omheining om de kuil heen of hebben de zes palen 
een constructie gevormd waarmee iets in de kuil gehangen kon worden. Bij 
alle zes vondstloze sporen gaat het om paalgaten, geen staaksporen.
De kuil heeft een iets ovale vorm in bovenaanzicht. In het profiel gaat het 
om een silo-achtige kuil, opgevuld met twee duidelijk te onderscheiden 
“vuile” vullingen met veel houtskool. Naast natuur- en vuursteen vondsten, 
toonde het botanisch onderzoek aan dat de vuile vullingen ook verkoolde 
resten van gewassen en akkeronkruiden bevatten. Het gaat hierbij evenwel 
om gewoon nederzettingsafval en de vondsten zeggen niets over een 
eventuele andere functie dan dit gebruik als afvalkuil.  

5. Overige spoorconfiguraties

5.1 Structuur 17 (zie afb. 29)
Deze structuur betreft een rij van zes diep ingegraven staken, die op 
onderling relatief grote afstand van elkaar liggen. Zowel in diepte (varierend 
tussen 15 en 39 cm) als onderlinge afstand (circa 2 m) onderscheidt deze rij 
zich van de stakenrijen, die als de overblijfselen van perceel hekwerken of 
erfafscheidingen geïnterpreteerd zijn. 
De rij is aangetroffen ten zuiden van huis 8 en de staaksporen liggen in 
het verlengde van de westelijke rij binnenstijlen behorende tot dit huis. 
Ten oosten van de twee noordelijkste staaksporen zijn twee paalsporen 
aangetroffen waarmee ze een vierkant vormen (S35.42 en S35.43). De sporen 
lijken qua vulling veel op elkaar, alhoewel de tweede een stuk breder dan de 
overige. 
Voor de interpretatie zijn er ons inziens twee opties: het geheel van de acht 
paal/staaksporen vormt tezamen een spieker met een soort windrek aan 
de achterkant van het huis, of de rij van zes palen maken onderdeel uit 
van een schutting tegen de wind aan de achterkant van het huis. Gezien 
de orientatie en ligging van de structuur geldt voor beide opties dat ze 
waarschijnlijk gelijktijdig in gebruik zijn geweest met het huis. 

 

Afbeelding 29
Structuur 17.
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Bijlage 6.1 Slijpplaat- en ICP-analyse aardewerk 

Torbjörn Brorsson1

Inleiding en onderzoeksvragen
Tijdens het onderzoek in het plangebied Bedrijventerrein-Zuid zijn 
archeologische resten uit de midden- en late bronstijd aan het licht 
gekomen. Zoals zo vaak bij prehistorische sites zijn scherven van 
aardewerken vaatwerk numeriek de best vertegenwoordigde materiaalcatego-
rie. Op welke wijze werd dit vaatwerk vervaardigd en in hoeverre betreft het 
lokale producten dan wel importen? Teneinde deze vragen te beantwoorden, 
is een aantal natuurwetenschappelijke analyses uitgevoerd. Verder kunnen 
deze gebruikt worden voor het verkrijgen van inzicht in de veranderingen 
die optraden in het pottenbakken tijdens de midden- en late bronstijd. De 
onderzoeksresultaten zijn overigens vergeleken met de uitkomsten van 
eerdere analyses van Trechterbekeraardewerk dat op ca. 1,5 km afstand 
noordelijker is opgegraven bij Hattemerbroek in het kader van de aanleg 
van de Hanzelijn (Brorsson 2008). 

De onderzochte scherven
In totaal zijn zeven potscherven geanalyseerd. De aardewerkfragmenten zijn 
door L. Meurkens en E. Drenth zo geselecteerd dat verschillende, met het 
blote oog herkende typen waar vertegenwoordigd zijn. Dit houdt in dat de 
selectie zowel dik- als dunwandige alsmede grof én nauwelijks verschraald 
aardewerk omvat. Tabel 1 geeft aan welke vondstnummers bestudeerd zijn.
 

Methoden

Inleiding
Alle scherven zijn door middel van slijpplaatonderzoek bestudeerd. Daartoe 
is een polariserende microscoop gebruikt met vergrotingen tussen 25x en 
1000x, onder gebruikmaking van zowel parallel als gepolariseerd licht. De 
slijpplaatanalyses zijn verricht door de schrijver dezes in het laboratorium 
van Keramische Studies te Landskrona, Zweden. Chemische analyses 
(ICP-AES) zijn uitgevoerd door OMAC-laboratories in Galway in Ierland. 

1  De huidige bijdrage is tevens verschenen als aflevering in de reeks van Ceramic Studies, 
Zweden/KKS,  die in een beperkte oplage gedrukt worden (report 38, 2009). Voor een gratis 
exemplaar, hetzij als PDF-file hetzij in analoge vorm, contacteer Ceramic Studies,  Zweden, 
Vadensjövägen 150, S-261 91 Landskrona, Zweden of torbjorn.brorsson@ceramicstudies.se 

www.ceramicstudies.se

sample Vondstnr.

HZ-1 4733

HZ-2 5305

HZ-3 6168

HZ-4 6168

HZ-5 6965

HZ-6 7596

HZ-7 7811

Tabel 1
Nadere gegevens over de geanalyseerde 
aardewerkscherven uit Hattemerbroek 
Bedrijventerrein-Zuid.
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Microscopisch onderzoek m.b.v. een polariserende microscoop: Van elk van 
de geselecteerde scherven is een slijpplaat gemaakt, die voor het maken 
van vergelijkingen een gestandaardiseerd dikte van exact 0,03 mm heeft. 
Bestudering van deze slijpplaten met behulp van een polariserende 
microscoop maakt de identificatie van minerale partikels in zand- en 
silt-fracties mogelijk. Het microscopische onderzoek biedt niet alleen 
petrografische inzichten,  maar ook in andere aspecten van het potten 
bakken.  Het maakt een onderzoek mogelijk naar de  verschillende aspecten 
van het baksel, zoals vormtechnieken, type klei, de identificatie van het soort 
toegevoegde en natuurlijke verschraling, de hoeveelheid verschraling en 
de grootte van de verschralingspartikels. Daarbij zijn het voorkomen van 
specifieke mineralen en andere karakteristieken van de verschraling en de 
klei genoteerd. Scherven van dezelfde klei en met dezelfde verschraling zijn 
waarschijnlijk afkomstig van potten die in hetzelfde gebied gemaakt zijn.

Chemischel analyse m.b.v. ICP-AES: Alle zeven scherven zijn onderworpen 
aan een analyse, te weten: ICP (Inductively Coupled Plasma) analysis, 
om hun chemische samenstelling te bepalen. De resultaten zijn te 
gebruiken om de geografische herkomst van het aardewerk te traceren. De 
geselecteerde scherven (waarvan per scherf minimaal1 g werd genomen) 
worden tot een  fijn poeder gemalen en vervolgens opgelost in een 
oplossing van zuur (“4-acid solution”). Deze oplossingen zijn geïnjecteerd 

Afbeelding 1 
De geanalyseerde scherven uit 
Bedrijventerrein-Zuid. 
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in “opgewonden” argonplasma. Wanneer atomen blootgesteld worden aan 
energie veranderen de elektronen hun banen, hetgeen een gekleurd licht 
(emissiespectra) veroorzaakt dat gemeten kan worden met behulp van 
AES – Atomic Emission Spectrometry. Gemeten werden 45 mineralen en 
sporenelementen.
Het soort X-mineralen en evt. sporenelementen alsmede hun frequentie 
worden getoond in tabel 3.
Van de in totaal 45 geanalyseerde elementen zijn slechts enkele bruikbaar 
om de herkomst van aardewerk te traceren. Het betreft: aluminium (Al), 
cerium (Ce), gallium (Ga), potassium (K), lanthanum (L), magnesium (Mg), 
vanadium (V) en yttrium (Y). Eerdere studies  naar aardewerk uit Europa 
laten zien dat deze elementen voor een herkomstbepaling van belang zijn. 

Analyses

Bakselstudies 
Er kunnen op basis van het slijpplaatonderzoek drie bakselgroepen 
onderscheiden worden. Eén daarvan, vertegenwoordigd door scherf 2, is 
vergelijkbaar met het Trechterbekeraardewerk uit knp. Hattemerbroek-
Hanzelijn 2 (Brorsson 2008). 
Bakselgroep 1 omvat drie scherven (nrs. H-Z 5-7), die zijn gemaaktt van 
fijne kleisoorten, waaraan als verschralingmiddel granietgruis is toegevoegd. 
De klei bevat een redelijk hoog percentage silt, maar geen zand en de 
hoeveelheid mica was hoog tot zeer hoog. De maximale afmetingen van 
de verschralingspartikels lopen uiteen van 2,5-3 mm; de hoeveelheid 
verschaling ligt tussen 5 en 13 %. Diatomeeën zijn niet waargenomen.
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H-Z 1 Bronstijd 4733 2 II S medium x x * + x x graniet 5 0,5

H-Z 2 Bronstijd 5305 3 II S grof x x + + n.o. x graniet 3 2,5 gezeefd

H-Z 3 Bronstijd 6168 2 II S medium x x + + x x graniet 7 4,5 gezeefd

H-Z 4 Bronstijd 6168 2 II S medium x x + + x x graniet 4 2,0 gezeefd

H-Z 5 Bronstijd 6965 1 II S fijn x ++ + x n.o. graniet 12 3,0 gezeefd

H-Z 6 Bronstijd 7596 1 II S fijn x ++ + x n.o. graniet 13 3,0 gezeefd

H-Z 7 Bronstijd 7811 1 II S fijn x + + x n.o. graniet 5 1,5

H 1 TRB 10347 2 I S fijn x x ++ * x n.o. graniet 5 3,5 gezeefd

H 2 TRB 10347 2 I S medium x x ++ * x n.o. graniet 15 3,0 gezeefd

H 3 TRB 10354 2 I S medium x x ++ * x n.o. graniet 10 2,5 gezeefd

H 4 TRB 8944 2 I S medium x x ++ + x n.o. graniet 8 4,0 gezeefd

H 5 TRB 10355 2 I S medium x x ++ + x n.o. graniet 10 3,0 gezeefd

Tabel 2 
Hattemerbroek Bedrijventerrein-Zuid. 
Resultaten van het microscopische onder-
zoek van de keramische slijpplaten uit 
Bedrijventerrein-Zuid en Hanzelijn

Legenda: 
++ = zeer talrijk; 
+ = talrijk; 
* = gemiddeld; 
- = lag; 
x = aanwezig. 
S ofwel gesorteerd betekent dat de kleifractie 
bestaat uit materiaal van ongeveer dezelfde kor-
relgrootte, hetgeen in het geval van 
O (ongesorteerd) niet zo is. 
TRB = Westgroep van de Trechterbekercultuur
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De tweede bakselgroep bestaat eveneens uit drie scherven (nrs. H-Z 1, 3, 
4). Als grondstof is middelgrove klei gebruikt, dat verschraald werd met 
gebroken graniet. De klei is rijk aan zand en silt en het percentage mica is 
gemiddeld dan wel hoog. De hoeveelheid verschraling is in verhouding laag 
en bedraagt 4 tot 7%  van het geheel. De stukjes graniet varïeren in grootte 
van 0,5 tot 4,5 mm. In alle drie scherven zijn diatomeeën waargenomen en 
het lijkt telkens om dezelfde soorten te gaan.
De laatste bakselgroep wordt door slechts één scherf vertegenwoordigd (nr.. 
H-Z 2): Het gaat om een fragment van vaatwerk gemaakt van een grove klei 
met weinig vergruisd graniet als verschraling. De klei bevat wel veel zand en 
silt en een aanzienlijke hoeveelheid mica. Het grootste verschralingspartikel 
dat werd waargenomen, meet 2,5 mm. Verder blijkt de klei diatomeeën te 
bevatten. 

Chemische analyse
De ICP-analyses leren dat de chemische samenstelling van de scherven in 
alle onderzochte gevallen min of meer gelijk is (tabel 3). De percentages 
waarin verschillende elementen voorkomen, zijn vergelijkbaar. De kleine 
verschillen zijn waarschijnlijk terug te voeren op de variatie binnen de 
combinatie van klei en verschraling. Bij sommige monsters is meer klei 
geanalyseerd, bij andere meer verschraling in de vorm van gesteente. Hoe 
dan ook, getuige  de ICP-analyses zijn de scherven afkomstig van zeven 
potten die in hetzelfde gebied gemaakt zijn.
De uitkomsten van de ICP-analyses laten er verder geen twijfel over bestaan 
dat het aardewerk uit de opgraving Bedrijventerrein-Zuid verschilt van dat 

Afbeelding 2 
Slijpplaten van de zeven onderzochte 
Bronstijd-scherven uit Hattemerbroek 
Bedrijventerrein-Zuid. Uit de analyse komen 
drie bakselgroepen naar voren.

1 2 3

4 5 6

7



BIjlagen    605

uit knp. Hattemerbroek-Hanzelijn.  Het aardewerk uit deze opgravingen 
vormen met andere woorden twee verschillende groepen.  

Conclusies
De uitkomsten van de chemische analyses laten zien dat de klei voor 
het aardewerk gevonden op de site Bedrijventerrein-Zuid ergens anders 
gewonnen werd dan die in het geval van de locatie knp. Hattemerbroek-
Hanzelijn. De mineralogische samenstelling van het aardewerk geeft echter 
wel aan dat de potten van beide sites hun oorsprong hebben in hetzelfde 
gebied. Het sterke vermoeden bestaat dat in beide gevallen vaatwerk 
werd vervaardigd van grondstoffen uit de meest directe omgeving. Er zijn 
aanwijzingen voor importen van verre gevonden; dat geldt zowel voor 
Bedrijventerrein-Zuid als -Hanzelijn.  
De zeven scherven uit Bedrijventerrein-Zuid zijn alle afkomstig van potten 
van lokale makelij, die vermoedelijk op de site of ergens in een straal van 2 
km rondom de site gemaakt zijn.   Etnografische studies in Zuid-Amerika 
hebben duidelijk  gemaakt dat kleibronnen voorkomen op minder dan 1 km, 
een afstand die geprefereerd wordt, en dat pottenbakkers/-baksters nooit 
meer dan 2 km reizen om hun grondstof te verzamelen (Arnolg 1993, 67). 
Naar analogie hiervan is het plausibel dat het vaatwerk uit Bedrijventerrein-
Zuid lokaal vervaardigd werd. 
Te Bedrijventerrein-Zuid zijn drie baksels met verschillende kwaliteiten 
gevonden. Eén ervan, nr. 2, behoort tot dezelfde groep als het 
TRB-aardewerk uit knp. Hattemerbroek-Hanzelijn. Dit soort waar is 
geschikt voor uiteenlopende functies, zoals koken en opslag.
Bakseltype 1 lijkt veel op type 2, met dat verschil dat de kleisoorten die in 
de eerstgenoemde groep gebruikt zijn fijner van textuur zijn, zonder enig 
natuurlijk zand. Dit betekent niet het vaatwerk van deze twee bakselgroepen 
een andere functie moet hebben gehad. In plaats daarvan kan het goed zijn 
dat het om twee verschillende producties, die bijvoorbeeld samenhingen 
met verschillende huishoudens of families. Etnografisch onderzoek leert dat 
een pottenbakker of -bakster één bepaald soort klei prefereert en niet eerder 
overgaat op een andere klei, totdat de ruwe grondstof in de kleiput op is 
(Brorsson 2000, 207).
Het derde bakseltype vertegenwoordigt een ander handwerk, maar de grove 
klei is toch naar alle waarschijnlijkheid (te oordelen naar de uitkomsten van 
de ICP-analyses), in de directe omgeving gewonnen. 
Het gebruik van een grove klei  in combinatie met de betrekkelijk geringe 
hoeveelheid verschraling hangt waarschijnlijk samen met de functie van de 
pot. Dit soort klei is namelijk bij uitstek geschikt voor kookpotten / vaatwerk 
dat lange tijd boven een haardvuur hangt. 
  
Het gebruik van diverse grondstoffen voor uiteenlopende potten getuigt dat 
de makers of maaksters kundig waren zowel op het vlak van grondstofselec-
tie als op het gebied van het eigenlijke pottenbakken. 
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Culturele periode brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons vbrons/Lneo

Gebruiksplanten

Granen

Cerealia indet. (v) . . (+) . (+) (+) + . . . . . . (+) (+) . (+) (+) . (+) . . (+) (+) . (+) + + . (+) . . . . (+) . . . (+) (+) . (+) . . Granen

Hordeum vulgare var. nudum (v) . 1 3 c.30 9 . 1 ++ . . . . 1 . . . . . . . . 3 2 . 2 . . 1 1frg . 4 . Naakte gerst

Hordeum vulgare var. vulgare (v) . . 6 . 9 . . 16 2 3 c.470 . 1 . 8 . 4 c.50 . 2 . . 1 3 1 2 . . 1 . 1 1 12 14 1 12 2 . 1 . 1 17 . . Bedekte gerst

Hordeum vulgare, fragmenten (v) . . (+) . + . . . . (+) . 1 . . 3 . . ++ . . . . . . (+) . . 2 4 . . . . 1 3 (+) 1 . 1 . . 1 . . Gerst

Hordeum vulgare, aarspilsegmenten (v) . . . 1 3 . . 162 4 . 7 1 . . 4 . 1 . . 1 . . . 1 1 1 . . . . 1 6 2 c.260* . 9 . . . . 1 1 . . Gerst

Hordeum/Triticum, onderste internodium (v) . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . Gerst/Tarwe

Panicum miliaceum (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 4 . . . . . . . Pluimgierst

Triticum dicoccon (v) . . . . 2 . . . . . 14 . . 2 2 . . 2 . 1 6 . 1 . . . . . . . . . 4 4 . 4 1 . . 1 3 . . . Emmer

Triticum dicoccon, halve aarvorkjes (v) . . . . 35 . . . 11 3 12 . 1 . 4 . 16 . . 1 . . 3 1 . . . 1 . . 3 5 3 c.150 . 7 . 2 . . 3 . . . Emmer

Triticum dicoccon, aarvorkjes (v) . . . . 10 . . . 2 1 5 . . . 3 . 3 . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . 58 . 6 . . . . . . . . Emmer

Fruit en noten

Corylus avellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1frg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazelnoot

Corylus avellana (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16frg . . . . . Hazelnoot

Prunus spinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1frg . . . . . . . Sleedoorn

Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roos

Rubus fruticosus . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Gewone braam

Sambucus ebulus/nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . Kruidvlier/Gewone vlier

Olieleveranciers

Brassica rapa . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raapzaad

cf. Camelina sativa (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . Huttentut?

Onkruiden van voedselrijke akkers en tuinen

Chenopodium album 1 41 . 9 . . . . . . . . . . 1 35 . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melganzenvoet

Chenopodium album (v) . . . . 1 1 2 13 2 . 1 . 2 51 1 . 3 16 . 1 16 2 . 1 . . . 3 2 4 1 1 . 18 . 1 . 1 . 3 1 . . . Melganzenvoet

Euphrasia/Odontites (v) . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogentroost/Helmogentroost

Fallopia convolvulus . 10 . 8 . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwaluwtong

Fallopia convolvulus (v) . . 1 1 . . 1 2 1 . . . 4 9 4 . 8 19 . . 44 . . 1 . . . . 1 1 . . . 2 1 . . 1 . 4 . 1 . 1 Zwaluwtong

Fallopia convolvulus, fragmenten (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwaluwtong

Fumaria officinalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . Gewone duivenkervel

Persicaria maculosa . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perzikkruid

Persicaria maculosa (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . Perzikkruid

Solanum nigrum 2 . . 21 . . . . . . . . . . . 1 . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwarte en Beklierde nachtschade

Solanum nigrum (v) . . . . 1 . 1 . 1 . . . . 8 1 . 1 18 . . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwarte en Beklierde nachtschade

Stellaria media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . Vogelmuur

Stellaria media (v) . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . Vogelmuur

Urtica urens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleine brandnetel

Vicia hirsuta (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringelwikke

Vicia hirsuta/tetrasperma (v) . . . . . . 1 . . . 1 . . 4 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . 1frg . . . . . . . . . . . . Ringelwikke/Vierzadige wikke

*incl. rachis segments & indi-
vidual; short and long slender 
rachis like from two and six 
row barley; also long lateral 
spiklets, possible sterile

Legenda

(+) = 1-10

+ = 11-50

++ = 51-100

+++ = 101-1000

(v) = verkoold

Bijlage 10.1 Macroresten
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Culturele periode brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons vbrons/Lneo

Onkruiden van matig voedselrijke akkeres

Aphanes cf. australis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleine leeuwenklauw?

Avena cf. fatua (v) . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oot?

Avena cf. fatua, kafnaalden (v) . . . . . . . . . . . . . . (+) . (+) (+) . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . Oot?

Echinochloa crus-galli (v) . . 1 . . . . . . . . . . 3 1 . . 1 . . 1 . 3 . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . Europese hanenpoot

Rumex acetosella . 5 . c.115 . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . Schapenzuring

Rumex acetosella (v) . . . . . 2 2 . 2 1 3 . . . 28 . . 6 . . 45 . . . . . . 2 . 1 2 3 1 1 . 1 . 3 . 42 1 . . . Schapenzuring

Scleranthus annuus (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eenjarige en kleine hardbloem

Spergula arvensis . 27 . c.175 . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewone spurrie

Spergula arvensis (v) . . . . . 1 1 64 . . 1 . 5 12 1 1 1 12 . . 10 2 2 . 15 . . . 1 . . . 1 4 . 2 . 16 . 18 . . . . Gewone spurrie

Viola cf. arvensis . . . . . . . . . . . . . . . 1 .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akkerviooltje?

Viola cf. arvensis (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . Akkerviooltje?

Tredplanten

Capsella bursa-pastoris . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herderstasje

Digitaria ischaemum (v) . . . . . . . . . 1 . . . 56 . . 2 7 . . 1 . . . . . . . 1 . . 1 . . . 1 . 1 1 . . 1 . . Glad vingergras

Lolium cf. perenne (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . . . . . Engels raaigras?

Plantago major (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grote en Getande weegbree

Polygonum aviculare . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 . c.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . Gewoon varkensgras

Polygonum aviculare (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewoon varkensgras

Planten van weinig betreden, voedselrijke ruigten

Atriplex patula/prostrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Uitstaande melde/Spiesmelde

Atriplex patula/prostrata (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . Uitstaande melde/Spiesmelde

Atriplex/Chenopodium (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . Melde/Ganzenvoet

Galeopsis (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . Hennepnetel

Galeopsis bifida/speciosa/tetrahit . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hennepnetel

Persicaria lapathifolia 1 1 . 109 . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia (v) . . 1 . . 2 4 17 6 . 4 1 12 56 14 . 8 56 . 1 c.300 1 . . 3 1 + 2 1 19 . . 3 1 1 1 1 6 . 3 1 3 . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia, seed testa frg. (v) . . . . . (+) . . . . (+) . (+) . . . + + . . ++ . . . (+) . . . . (+) (+) (+) . . . . . (+) . (+) . . . . Beklierde duizendknoop

Persicaria lapathifolia/maculosa, seed (v) . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beklierde duizendknoop/Perzikkruid

cf. Sisymbrium officinale (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . Gewone raket?

Urtica dioica . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . Grote brandnetel

Planten van storingsmilieus

Carex ovalis/remota 1 . . 64 . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazenzegge/?????????????

Hydrocotyle vulgaris . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewone waternavel

Juncus articulatus type . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ++ . Zomprus

Juncus bufonius . . . + . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+) . Greppelrus

Leersia oryzoides (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rijstgras

Lythrum portula . . . . . . . . . . . . . . . . . . c.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterpostelein

Persicaria hydropiper c.225 . . 38 . . . . . . . . . . 2 . . . c.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterpeper

Persicaria hydropiper (v) 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterpeper

Persicaria minor/mitis c.125 . . 73 . . . . . . . . . . . . . . +++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleine/Zachte duizendknoop

Rumex crispus type . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krulzuring

Rumex crispus type (v) . . . . . . . . . . . . 1 2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krulzuring

Legenda

(+) = 1-10

+ = 11-50

++ = 51-100

+++ = 101-1000

(v) = verkoold
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Culturele periode brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons vbrons/Lneo

Water- en oeverplanten

cf. Berula erecta (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleine watereppe?

Carex acuta/elata c.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scherpe-/Stijve zegge

Carex acuta/elata (v) . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scherpe-/Stijve zegge

Carex acutiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moeraszegge

Cladium mariscus (v) . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . Galigaan

Eleocharis palustris/uniglumis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Gewone waterbies/Slanke waterbies

Euphorbia palustris 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moeraswolfsmelk

Glyceria fluitans 42 . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mannagras

Iris pseudacorus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1frg . Gele lis

Lycopus europaeus . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfspoot

Mentha aquatica/arvensis . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watermunt/Akkermunt

Mentha aquatica/arvensis (v) . . . . . . . . . . . . . 18 1 . . 2 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . Watermunt/Akkermunt

Menyanthes trifoliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Waterdrieblad

Oenanthe fistulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Pijptorkruid

Ranunculus aquatilis type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Waterranonkels

Rumex hydrolapathum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . Waterzuring

Dierlijke waterorganismen

Cladocera, ephippia . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watervlooien

Graslandplanten

Agrostis/Poa (v) . . . . . 1 . 2 . . . . . 7 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . . . Struisgras/Beemdgras

Ajuga reptans . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruipend zenegroen

Carex disticha . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tweerijige zegge

cf. Phleum (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . Doddegras?

Hypericum cf. tetrapterum . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gevleugeld hertshooi?

Plantago lanceolata (v) . . . . 1 . 1 1 . . . . . 7 . . . 1 . 2 . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . Smalle weegbree

Poa pratensis/trivialis . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldbeemdgras/Ruw beemdgras

Poaceae (v) . . . . 1 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . Grassenfamilie

Prunella vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gewone brunel

Ranunculus acris/repens . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scherpe-/Kruipende boterbloem

Stellaria graminea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grasmuur

Trifolium arvense type (v) . . 1 . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 2 . . . . Hazenpootje

Vicia sativa (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smalle en Voederwikke

Heide- en veenplanten

Ericaceae , wortels (v) . . . . . . . . . . (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . Heifamilie

Calluna vulgaris 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struikhei

Calluna vulgaris, bloemen + . . . . . . . . . . . . . . . . . (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struikhei

Calluna vulgaris, bloemen (v) ++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struikhei

Calluna vulgaris, takjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struikhei

Calluna vulgaris, takjes (v) + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struikhei

Carex flava type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Gele zegge

Carex pilulifera 62 5 . 6 . . . . . . . . . . . . . . c.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilzegge

Legenda

(+) = 1-10

+ = 11-50

++ = 51-100

+++ = 101-1000

(v) = verkoold



Vindplaats 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 11

Vondstnummer 6807 2041 3908 4584 4628 4601 4687 4695 4698 4754 4760 4792 4796 5130 5218 5268 6128 6133 6158 6163 6171 6173 6178 6194 7000 7502 6187 7095 4591 6100 6152 6153 7590 7592 7814 7828 7582 7029 7059 7079 7528 4771 2798 4010

Put 43 4 15 23 20 4 24 24 24 26 26 30 37 23 32 30 44 9 44 47 47 47 47 47 47 56 47 50 12 42 45 45 60 60 63 60 60 50 50 50 58 12 9 16

Spoor 24 79 16 3 80 107 20 75 69 17 38 36 41 143 54 152 1 19 22 126 46 71 122 115 140 20 15 178 27 17 82 77 79 79 35 59 4 9 107 144 53 80 136 5

Context type WK WK KL KL KL PGK KL PK KL KL PGK KL PK KL KL KL HAK KL KL KL KL PGK KL PGK PGK KL KL PK KL KL KL KL KL KL KL KL KL PGK HAK KL KL PGK KL CR
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Culturele periode brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons brons vbrons/Lneo

Danthonia decumbens . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tandjesgras

Molinia caerulea + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pijpenstrootje

Potentilla erecta 71 19 . c.185 . . . . . . . . . . . . . . c.175 . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . Tormentil

Potentilla palustris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Wateraardbei

Pteridium aquilinum, bladfragm. (+) . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelaarsvaren

Ranunculus flammula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . Egelboterbloem

Ranunculus flammula (v) . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egelboterbloem

Rhynchospora (v) . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snavelbies

Sphagnum . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veenmos

Stellaria cf. palustris (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . Zeegroene muur?

Stellaria palustris . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeegroene muur

Bomen en struikgewas

Quercus, eikel, ‘disc’ (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eik

Quercus, eikel, epidermis . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eik

cf. Quercus, eikel, parenchym . . . . . . . . . . . . . . 1frg . . . . . . . . . . . . . . . . . 4frg . . . . . . . . . . . Eik?

Diverse plantenvondsten

Cirsium arvense/palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . Akkerdistel/Kale jonker

Asteraceae (v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Composietenfamilie

Festuca/Lolium (v) . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . 2 1 . . . Zwenkgras/Raaigras

Galium aparine/tricornutum (v) . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kleefkruid/Driehoornig walstro

Luzula . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veldbies

Medicago/Trifolium (v) . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honingklaver/Klaver

Stellaria graminea/palustris . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grasmuur/Zeegroene muur

parenchym (v) . . . . . . . . . . . . . . . . 3frg . . . . . . . . . . . . . 2frg . . . 1frg . 2frg . . . . . . .

knol/wortel, fragment (v) . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1frg . . .

fruit, parenchym (v) . . . . . . . . . . . 2frg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bereid voedsel, fragmenten (v) . . . . . . . . . . . . . . 1frg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

diverse stengelfragmenten frg. (v) . . . . . . . . . . . . . (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bryophyta (excl. Sphagnum) (+) . . (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+) . Mossen (excl. Veenmos)

Cenoccocum geophillum (+) . . . . . . . . . . . (+) . . . . (+) . . . . (+) . . . . . . . . . . . . (+) . . . . . . . . Bodemschimmel

Legenda

(+) = 1-10

+ = 11-50

++ = 51-100

+++ = 101-1000

(v) = verkoold



vpl. put spoor vnr. context locatie datering N-C houtsoort glazig det. part aantal gew. (g) schim. aantast. pof opmerking

. 6 145 2089 HAK . MESOV 1 Pinus x . stam 48 3,262 . . . beginnende verglazing

. 6 145 2089 HAK . MESOV . Pinus . . stam 2 0,120 . . . .

. 6 145 2089 HAK . MESOV . . . . totaal 50 3,382 . . . veel houtskool in monster

17 14 8 3456 HAK . MESOM 1 Pinus . . stam 48 2,153 . . . 6r op 0,7 cm

17 14 8 3456 HAK . MESOM . Pinus x . stam 1 0,077 . . . .

17 14 8 3456 HAK . MESOM . Indet. x . indet. 1 0,022 . . . .

17 14 8 3456 HAK . MESOM . . . . totaal 50 2,252 . . . .

. 4 20 593 HAK . MESO? 1 Quercus . . knoest 16 0,101 . . 1 pof?

. 4 20 593 HAK . MESO? . Quercus . . indet. 26 0,702 . . . waarschijnlijk stamhout

. 4 20 593 HAK . MESO? . Quercus . . stam 8 0,192 . . . 5r op 0,35 cm; 8r op 0,3 cm; 4r op 0,3 cm

. 4 20 593 HAK . MESO? . . . . totaal 50 0,995 . . . Quercus knoestig “hard” verkoold, smalle ringen

. 43 83 6420 KL . MESO? 1 Pinus . . stam/tak 1 0,054 . . . .

. 43 83 6420 KL . MESO? . Pinus . . stam 46 1,363 . . . .

. 43 83 6420 KL . MESO? . Indet. x . knoest 2 0,422 . . . .

. 43 83 6420 KL . MESO? . Pinus x . stam 1 0,030 . . . .

. 43 83 6420 KL . MESO? . . . . totaal 50 1,869 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? 1 Pinus x . stam 28 1,217 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? . Pinus . . schors? 4 0,216 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? . Pinus . . stam 13 0,300 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? . Pinus . . knoest 1 0,072 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? . Pinus x . indet. 4 0,067 . . . .

. 47 10 6188 HAK . MESO? . . . . totaal 50 1,872 . . . .

. 48 6 7004 HAK . MESO? 1 Pinus . . stam 48 4,784 . . . 9r op 0,8 cm

. 48 6 7004 HAK . MESO? . Pinus x . stam 2 0,123 . . . veel stukjes in monster, restzakje is fractie daarvan

. 48 6 7004 HAK . MESO? . . . . totaal 50 4,907 . . . .

. 50 177 7092 HAK . MESO? 1 Quercus . . stam 48 1,505 . . . 8r op 1,2 cm; 15r op 0,7 cm, 3r op 0,6 cm

. 50 177 7092 HAK . MESO? . Quercus . . tak 2 0,078 . . 2 .

. 50 177 7092 HAK . MESO? . . . . totaal 50 1,583 . . . .

Bijlage 12a Bedrijventerrein-Zuid, resultaten houtskoolanalyse aan sporen uit het mesolithicum

Legenda:  
det. = zekerheid determinatie; 
det. . = determinatie zeker; 
HAK = haardkuil; 
indet. = niet te determineren; 
KL = kuil; 
MESO = Mesolithicum;  
MESOM = Midden-Mesolithicum; 
MESOV = Vroeg-Mesolithicum;  
MESO? = onzekere mesolithische datering;  
N-C = het aantal determinaties waarna een nieuwe soort is aangetroffen;  
Pinus = den; 
pof = vochtscheuren ontstaan tijdens verkolingsproces; 
Quercus = eik; 
r = jaarringen; 
schim. = verkoolde schimmeldraden aanwezig; 
aantast; = hout aangetast voor het verkolen; 
vpl. = vindplaats.



vpl. put spoor vnr. context datering N-C houtsoort glazig det. part aantal gew. (g) schim. aantast. pof opmerking

1 43 123 6800 PGK TRB? 1 Alnus . . indet. 1 0,056 . . . erg kleine stukjes

1 43 123 6800 PGK TRB? 2 Quercus . . indet. 1 0,008 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 3 Fraxinus . cf. indet. 3 0,012 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 5 Fraxinus . cf. stam 1 0,015 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 7 Quercus . . stam 1 0,003 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 8 Pomoideae . cf. indet. 1 0,002 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 9 Indet. . . indet. 2 0,012 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 11 Corylus . cf. indet. 1 0,000 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 12 Quercus . cf. indet. 1 0,003 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 13 Loofhout . . indet. 5 0,011 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? 14 Loofhout . . indet. 1 0,002 . . . uniseriaat

1 43 123 6800 PGK TRB? 16 Fraxinus . cf. indet. 1 0,006 . . 1 .

1 43 123 6800 PGK TRB? 18 Fraxinus . . stam 1 0,003 . . . .

1 43 123 6800 PGK TRB? . . . . totaal 20 0,133 . . . rest te klein voor determinatie

1 43 126 6802 PK TRB? 1 Pinus . . indet. 19 0,693 . 1 1 .

1 43 126 6802 PK TRB? 19 Naaldhout . . indet. 1 0,057 . 1 . .

1 43 126 6802 PK TRB? . . . . totaal 20 0,750 . . . 1 soort, daarom niet verder gedet.

1 55 41 7121 PGK TRB? 1 Pinus x . stam 17 1,446 . 7 1 aantast. = gesinterd

1 55 41 7121 PGK TRB? 18 Naaldhout x . stam 2 0,062 . 2 . aantast. = gesinterd

1 55 41 7121 PGK TRB? 19 Indet. x . stam 1 0,020 . 1 . aantast. = gesinterd

1 55 41 7121 PGK TRB? . . . . totaal 20 1,528 . . . soms blaasjes op houtskool

1 55 49 7124 PK TRB? 1 Corylus . . stam 1 0,442 . 1 . oranje aanslag

1 55 49 7124 PK TRB? 2 Alnus . cf. indet. 3 0,037 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? 3 Loofhout . . indet. 6 0,038 . . . uniseriaat/Quercus?

1 55 49 7124 PK TRB? 5 Corylus . cf. indet. 1 0,010 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? 6 Corylus . . indet. 1 0,003 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? 7 Loofhout . . indet. 5 0,024 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? 8 Indet. . . indet. 11 0,082 . 10 . .

1 55 49 7124 PK TRB? 17 Quercus . . indet. 1 0,007 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? 29 Alnus . . indet. 1 0,004 . . . .

1 55 49 7124 PK TRB? . . . . totaal 30 0,647 . . . rest te klein voor determinatie,het verpulvert & oranje aanslag

1 55 58 7122 PGK TRB? 1 Pinus . . stam 27 5,081 . 26 1 .

1 55 58 7122 PGK TRB? 14 Indet. x . indet. 3 0,304 . . . met blaasjes, meest zwaar gesinterd meer dan verglaasd

1 55 58 7122 PGK TRB? . . . . totaal 30 5,385 . . . .

12 26 25 4755 HAK KB 1 Quercus . . stam 42 2,901 10 . 13 1x kern van de stam, pof  etc. gebaseerd op 20 stukjes

12 26 25 4755 HAK KB 5 Quercus . . tak 2 0,081 . . . geen thyllen, wel merg aanwezig

12 26 25 4755 HAK KB 14 Indet. . . indet. 1 0,113 . 1 . gesinterd

12 26 25 4755 HAK KB 15 Quercus . . spint 5 0,109 . . . .

12 26 25 4755 HAK KB 50 Quercus . . knoest 1 0,088 . . . .

12 26 25 4755 HAK KB . . . . totaal 51 3,292 . . . poederachtig verkoold

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 1 Quercus . . stam 20 0,358 . 1 14 .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 3 Alnus . . stam/tak 9 0,087 . . . .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 5 Quercus . . spint 9 0,151 . . 5 grote tak

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 7 Indet. . . indet. 1 0,018 . . . .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 14 Quercus . . indet. 8 0,061 . . 1 .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 19 Alnus . . knoest 2 0,027 . . 1 .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV 29 Indet. . . schors? 1 0,013 . . . .

11 16 5 4010 CR KB/BRONSV . . . . totaal 50 0,715 . . . splijt vaak op oude breuken => schimmel moeilijk te zien

Legenda: 
Alnus = els; 
cf. = determinatie onzeker; 
BRONSV = Vroege-Bronstijd; 
Corylus = Corylus avellana = hazelaar; 
Fraxinus = Fraxinus excelsior = es;  
Indet. = niet te determineren; 
KB = Klokbekerperiode; 
PGK = paalspoor; 
PK = paalspoor; 
Pomoideae = appelachtige; 
TRB? = Trechterbekerperiode, datering onzeker. 
Voor overige legenda zie bijlage 1a.

Bijlage 12b Bedrijventerrein-Zuid,  resultaten houtskoolanalyse aan sporen uit het neolithicum



vpl. put spoor vnr. context locatie datering N-C houtsoort glazig det. part aantal gew. (g) schim. aantast. pof opmerking

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B 1 Quercus . . stam 44 1,114 . . . 35r op 0,9 cm

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B . Quercus . . knoest 2 0,102 . . . .

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B 30 Alnus . . indet. 1 0,008 1 . . .

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B 32 Populus/Salix . . indet. 1 0,007 1 . . .

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B . Quercus x . indet. 1 0,015 . . . .

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B . Indet. . . knoest 1 0,013 . . . .

19 30 57 5248 HAK . BRONSM-A/B . . . . totaal 50 1,259 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B 1 Alnus . . indet. 18 0,313 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B ? Quercus x . indet. 8 0,170 . 1 3 3x verglaasd; aantast. = insectenvraat

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Quercus . . stam 1 0,070 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B 7 Fraxinus . . tak 2 0,031 . . 2 1x insectengang

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Indet. x . indet. 7 0,111 . . . 4x verglaasd

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Quercus . . spint 9 0,218 . . 1 .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Fraxinus . . spint 2 0,026 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Quercus . . knoest 1 0,030 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . Fraxinus . . indet. 2 0,008 . . . .

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B 30 Corylus . . indet. 1 0,014 . . . + fragment verkoolde hazelnoot

. 50 107 7059 HAK in str. 29a BRONSM-A/B . . . . totaal 51 0,991 . . . .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 1 Quercus . . stam 28 0,559 . 2 8 verweerd, geen schimmels vast te stellen

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 3 Betula . cf. indet. 1 0,040 . . 1 sterk gepoft

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 6 Quercus . . spint 1 0,022 . . 1 .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 9 Quercus . . indet. 9 0,179 . 1 3 .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 15 Indet. . . indet. 5 0,074 . 3 4 .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 24 Pinus . . stam 1 0,049 . . . .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 31 Quercus . cf. indet. 4 0,104 . 3 2 .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B 46 Indet. . . knoest 1 0,022 . 1 . .

. 4 85 4605 KL bij str. 10 BRONSM-B . . . . totaal 50 1,049 . . . .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 1 Alnus . . stam 1 0,099 . . . .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 2 Quercus . . indet. 17 0,262 . 7 10 soms thyllen niet te zien door verwering en pof/sintering

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 3 Quercus . . stam 26 1,608 . 4 17 .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 9 Indet. . . indet. 3 0,064 . 1 . .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 24 Quercus . . spint 1 0,138 . 1 1 .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B 30 Alnus . . tak? 4 0,171 . . . .

. 9 19 6133 KL afvallaag 02a BRONSM-B . . . . totaal 52 2,342 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 1 Quercus . . stam 12 0,384 . . 9 meeste houtskool zeer goed geconserveerd

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 2 Fraxinus . . stam 10 0,378 . . 1 .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 3 Quercus . . knoest 1 0,201 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 4 Alnus . . indet. 17 0,389 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 11 Indet. . . schors 2 0,063 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 17 Corylus . . indet. 2 0,036 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 19 Corylus . cf. indet. 1 0,032 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 22 Fraxinus . . indet. 3 0,069 . . 1 .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 23 Indet. . . indet. 1 0,011 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B 40 Fraxinus . cf. knoest 1 0,019 . . . .

. 20 106 4622 HAK in str. 11 BRONSM-B . . . . totaal 50 1,582 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B 1 Quercus . . stam 34 1,827 . . . veel pof en vervorming van hout

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B 2 Fraxinus . . stam 1 0,378 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . Quercus x . tak 1 0,165 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B 12 Alnus . . knoest 2 0,148 . . 2 pof en vervorming van hout

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . Fraxinus . . knoest 1 0,030 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . Alnus . . stam 5 0,100 . . . pof en vervorming van hout

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B 19 Betula . . stam 2 0,295 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . Quercus . . knoest 2 0,107 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . Indet. . . schors 2 0,087 . . . .

. 23 157 5118 HAK in str. 7 BRONSM-B . . . . totaal 50 3,137 . . . bruinkleurig houtskool, lage verbrandingstemperatuur?

Bijlage 12c Bedrijventerrein-Zuid,  resultaten houtskoolanalyse aan sporen uit de midden-bronstijd

Legenda: 
Betula = berk; 
BRONSM = Midden-Bronstijd; 
cont. = context; 
Populus = populier; 
Prunus = Prunus spinosa = sleedoorn; 
Salix = wilg; 
Voor overige legenda zie bijlage 1a-b.



vpl. put spoor vnr. context locatie datering N-C houtsoort glazig det. part aantal gew. (g) schim. aantast. pof opmerking

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 1 Quercus . . indet. 3 0,116 . . . moeilijk determineerbaar: klein, zacht, bros, insecten

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 3 Fraxinus . . indet. 2 0,108 . 1 . aantast. = insectenvraat

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 5 Salix . cf. indet. 1 0,016 . . . .

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 6 Betula . cf. indet. 1 0,018 . . . .

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 7 Alnus . cf. indet. 5 0,141 . . . insectenvraat gezien

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B . Quercus . . spint 1 0,019 . . . .

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 11 Indet. . . indet. 4 0,056 . . . .

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B 12 Alnus . . indet. 1 0,029 . . . .

. 32 54 5218 KL in str. 12a BRONSM-B . . . . totaal 18 0,503 . . . .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 1 Alnus . . indet. 11 0,203 1 3 . aantast. = insectenvraat

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 2 Prunus . . indet. 4 0,073 . . 1 .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 3 Fraxinus . . indet. 4 0,113 . . 1 .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 4 Quercus . . spint 18 0,254 . 5 3 .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 15 Loofhout . . indet. 3 0,039 . 2 1 .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B 27 Alnus . cf. indet. 2 0,016 . 1 . .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B . Loofhout . . knoest 3 0,068 . . . .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B . Quercus . . indet. 6 0,044 . . . .

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B . Quercus x cf. indet. 1 0,004 . . 1 zware verglazing

. 47 46 6171 KL in str. 22a BRONSM-B . . . . totaal 52 0,814 . . . .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 1 Pomoideae . . indet. 16 0,352 . . 2 oranje aanslag

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 3 Quercus . . stam 9 0,101 . 3 4 .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 5 Fraxinus . . indet. 5 0,062 1 . . .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 9 Indet. . . indet. 3 0,038 . . . .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 10 Alnus . . indet. 9 0,066 1 . . .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B 17 Quercus . . indet. 8 0,100 . 2 4 .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B . . . . totaal 50 0,719 . . . .

. 58 53 7528 KL in str. 37a BRONSM-B . . . . rest ca. 30 0,207 . . . .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B 1 Alnus . . indet. 23 0,775 1 . 2 insectenvraat gezien

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B 5 Quercus . . tak 8 0,275 . . 3 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . Quercus . . stam 1 0,042 . . 1 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . Quercus . . twijg 6 0,104 . . 2 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B 19 Betula . . indet. 2 0,042 . . 1 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . Quercus . . indet. 4 0,082 . . 1 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B 21 Salix . . indet. 3 0,021 . . . .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . Alnus . . knoest 1 0,086 . . 1 .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . Alnus/Betula . . twijg 2 0,006 . . . .

. 60 79 7592 KL bij str. 36a BRONSM-B . . . . totaal 50 1,433 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 1 Quercus . . spint 24 0,298 . . 8 .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B . Quercus . . indet. 10 0,090 . . 1 .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B . Quercus . . knoest 2 0,084 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 10 Indet. x . indet. 4 0,042 . . 1 1x bast & 1x verglaasd

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B . Quercus . . tak 1 0,011 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 22 Salix . . indet. 3 0,040 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 27 Fraxinus . . twijg 1 0,021 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B . Quercus . . stam 4 0,031 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B 37 Alnus . . indet. 1 0,010 . . . .

. 63 35 7814 KL in str. 38a BRONSM-B . . . . totaal 50 0,627 . . . .

. 50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? 1 Quercus . . stam 36 1,154 3 20 17 evt. schimmel niet altijd zichtbaar door sintering en verwering en oranje aanslag

. 50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? 5 Quercus . . indet. 12 0,341 . 6 6 1x merg

. 50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? 10 Loofhout . . indet. 1 0,005 . 1 . .

. 50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? 15 Alnus . . stam 1 0,042 . . . .

. 50 144 7079 KL bij spiek. 32 BRONSM? . . . . totaal 50 1,542 . . . .

Legenda: 
Betula = berk; 
BRONSM = Midden-Bronstijd; 
cont. = context; 
Populus = populier; 
Prunus = Prunus spinosa = sleedoorn; 
Salix = wilg; 
Voor overige legenda zie bijlage 1a-b.
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