
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inventariserend  
Veldonderzoek op  
De Nielt – Oost 

 
 

E. Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  
 



 
 

Inventariserend  
Veldonderzoek op  
De Nielt – Oost 

 
 

E. Ball 
 
 



 
 
 
Colofon 
 
Archol rapport  
 
E.A.G. Ball 
 
 
 
Uitvoering:    drs. E. Heirbaut 
     drs. M. Hemminga 
     drs. M. Duurland 
     drs. E.A.G. Ball 

mej. Y. Taverne 
dhr. C. van der Linde 
dhr. P. van der Bosch 

      
Contactpersoon opdrachtgever:  dhr. O. De Croon 
     drs. E. Wieringa 
 
Contactpersoon ROB:   drs. E. Vreenegoor 
 
Auteur     drs. E.A.G. Ball 
        
Beeldmateriaal:    ing. R. de Leeuwe      
  
Tekstredactie:    drs. S.M. van Roode 
 
Opmaak:    drs. I.M. van Wijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Archol, Leiden 2003 
Postbus 9515 
2300 RA Leiden 
info@archol.nl 
t: 071-5273313 
f: 071-5272429 
 
 

 



 1

Briefrapport Cuijk-De Nielt Oost  
 
 
Inhoudsopgave 
 
1 Inleiding 2   
 
2 Vooronderzoek 3 
 
3 Het onderzoek 4 
 
3.1 Vraagstellingen 4 
    
 Aanvullende vragen 4  
 
3.2 Methodiek 4 
 
4 Resultaten 6 
 
4.1 Landschappelijke en bodemkundige situatie         6 
 
4.2 Grondsporen en vondstmateriaal  11 
 
 Sleuf 17 11 
 Sleuf 18 12 
 Sleuf 20 14 
 Sleuf 19 16 
 
5 Conclusies, waardering van de vindplaats en aanbevelingen 17 
 
5.1 antwoorden op de vraagstellingen 17 
 
5.2 Waardering van de vindplaats De Nielt-Oost 19 
 
 Beleving  19 
 Fysieke kwaliteit  20 
 Inhoudelijke kwaliteit 20 
 
5.3 Aanbevelingen 21 
 
Literatuur 22



 2

1 Inleiding 
 
In opdracht van de Gemeente Cuijk heeft Archeologisch Onderzoek Leiden, de uitvoerende tak 
van de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden, een Inventariserend Veld Onderzoek 
uitgevoerd op een niet eerder onderzocht deel van De Nielt. Het betreffende terrein wordt 
ingesloten door de spoorbaan Nijmegen –Venlo in het oosten en de Jasmijn en de Galberg in het 
zuiden. Het recentelijk onderzochte terreindeel wordt aan de westelijke zijde geflankeerd door 
proefsleuven  14 en 15 uit het AAO onderzoek van 2001 (figuur 1). Dit deel van de Nielt zal in het 
kader van de komende planontwikkelingen ingericht worden als groenstrook/ecozone met een 
waterpartij. Alszodanig wordt hier tot op aanzienlijke diepte verstoord. Aanleiding van het hier 
gepresenteerde onderzoek is de hoge archeologische waarde van de eerder onderzochte percelen 
van de Nielt.  
Het terrein was ten tijde van het onderzoek in gebruik als akker. Het veldwerk heeft  
plaatsgevonden in de weken 21 en 22 van 2003.  
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het Programma van Eisen dat is opgesteld voor het 
plangebied Heeswijkse Kampen.1 De vraagstellingen hieruit, alsmede vraagstellingen 
voortkomend uit overleg met de AAC en de gemeente Cuijk worden in de volgende paragraaf 
uiteengezet. Op verzoek van de opdrachtgever wordt hier binnen korte tijd gerapporteerd in de 
vorm van een briefrapport. 
 
Het onderzoeksgebied heeft de volgende administratieve gegevens: 
 
 
Weeknr. per procesonderdeel  Veldwerk:  week 21-22 
      Uitwerking  week 29-30 
 
Opdrachtgever    Gemeente Cuijk 
 
advies orgaan    Archeologische Advies Commissie Cuijk 
 
Onderzoeksmeldingsnr.   3782 
 
Kaartblad    46A     
 
Locatie     Gemeente:  Cuijk  
      Plaats:   Cuijk  
      Toponiem:  De Nielt  
 
Coordinaatgegevens:2   Centrum:  187936/417398 
      Noordwesthoek  187875/417477 
      Zuidwesthoek  187890/417284 
      Noordoosthoek  187962/417542 
      Zuidwesthoek  188015/417273 
 
Periode vindplaatsen   Neolithicum-Romeinse tijd 
 
Tabel 1 administratieve gegevens van het onderzoeksgebied 

                                                 
1 Verwers 2000 
2 Coördinaatgegevens van in 2003 onderzocht gebied 
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Figuur 1  locatie onderzoeksgebied 
 
2 Vooronderzoek 
 
In het plangebied De Nielt zijn al diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. In eerste 
instantie is door RAAP archeologisch adviesbureau een AAI uitgevoerd.3 Hierbij is tijdens een 
oppervlaktekartering en booronderzoek een aantal prehistorische scherven verzameld. In één 
boring is ook aardewerk uit de Middeleeuwen gevonden. De opgeboorde prehistorische scherven  
waren met name afkomstig uit een destijds gekarteerde oude akkerlaag. Deze laatste is afgedekt 
met een esdek.  
Tijdens het in 2001 door Archol uitgevoerde AAO-onderzoek is vastgesteld dat De Nielt gezien 
kan worden als een grote ‘multi-periode’ vindplaats.4 Tijdens die campagne zijn 15 proefsleuven 
aangelegd. Met name in de sleuven op de hoger gelegen delen zijn vondsten gedaan uit het 
midden en/of het late Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd. In de sleuven 1 
t/m 6 en 13 t/m 16 zijn tevens grote hoeveelheden sporen gekarteerd. Hierbij lijken met name de 
Midden-Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd goed vertegenwoordigd.  
De aangetroffen grondsporen zijn vooral toe te schrijven aan nederzettingen. Zij variëren van 
paalgaten uit de diverse perioden tot een depressie die in de Romeinse tijd waarschijnlijk als dump 
is gebruikt (sleuf 14). Tevens is vastgesteld dat op (delen van) De Nielt een restant van een, 
waarschijnlijk voortdurend bewerkt en betreden, oud oppervlak aanwezig is. Deze tekende zich af 
als een donkerbruine laag met daarin een diversiteit aan vondstmateriaal uit de periode van de late 
steentijd tot en met de Romeinse tijd. Onder deze laag is een relatief schoon bruin pakket 
aanwezig met een variabele dikte waaronder zich een sporenniveau aftekent. Destijds is 
gesuggereerd dat in verschillende vrijwel niet van elkaar te onderscheiden pakketten op basis van 
materiaal een stratigrafie te onderscheiden is. Het geheel is afgedekt door een esdek. 
Dit beeld kan door het recentelijk uitgevoerde onderzoek aangevuld en genuanceerd worden. 

                                                 
3 De Baere 2000 
4 Ball, van Hoof en Arnoldussen 2001 
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Uit de verschillende onderzoeken, zowel uit de door RAAP uitgevoerde AAI's als uit de door 
Archol en andere partijen uitgevoerde AAO’s is tevens duidelijk geworden dat het gehele 
omliggende landschap geïnterpreteerd kan worden als een archeologisch landschap. Vindplaatsen 
uit de periode Neolithicum tot en met Nieuwe Tijd zijn in de plangebieden Heeswijkse Kampen, 
Groot Heiligenberg, Dommelsvoort en Beijerd en ’t Riet aangetroffen. De intensiteit van het 
gebruik van het landschap wordt weerspiegeld door de spreiding van archeologisch materiaal in 
het gebied, dwz. losse vondsten worden vrijwel overal, in elke proefsleuf aangetroffen. Het lijkt 
erop dat vrijwel alle hogere plaatsen in het landschap, hoe beperkt in omvang deze ook kunnen 
zijn, in de prehistorie als woonplaats zijn ingericht. Veel lagere gedeelten zijn intensief gebruikt 
voor andere doeleinden.  
 
3 Het onderzoek 
 
3.1 Vraagstellingen 
 
Bij de aanwezigheid van een vindplaats is het doel om de aard en datering, de omvang, de 
verspreiding, de diepteligging en de conserveringskwaliteit van de archeologische sporen in de 
bodem te bepalen. Dit betreft zowel het vondstmateriaal als de grondsporen.  
Naast deze doelstellingen stonden mede op basis van het Programma van Eisen de volgende 
vragen centraal: 
 
- Wat is de diversiteit aan sporen? 
- Hoe is de stratigrafie en bodemontwikkeling ter plaatse? 
- Wat is het hoogst liggende en diepst liggende sporenniveau ten opzichte van NAP? 
- Welke complextypen kunnen onderscheiden worden? 
- Wat is de omvang van het gebied waar archeologische waarden zijn aangetroffen? 
- Wat is de potentie van de overige, niet onderzochte delen? 
- Welke gebieden zijn niet onderzocht en wat is de reden daarvoor? 
- Is voldoende oppervlak van het plangebied inventariserend onderzocht? 
 
Aanvullende vragen  
 
- Bevinden zich in het plangebied archeologische sporen die in verband gebracht kunnen worden 
met de Romeinse vicus in het centrum van Cuijk? 
 
Specifieke vraag van de opdrachtgever was: 
 
-  Moet het gebied tot de zone met behoudenswaardige archeologische waarden gerekend worden 
zoals die is vastgesteld voor de overige delen van De Nielt? 
 
3.2 Methodiek 
 
Voor dit Inventariserend Veld Onderzoek is gekozen voor een andere aanpak dan eerder op De 
Nielt is toegepast. Tijdens het in 2001 uitgevoerde onderzoek is gekozen voor het aanleggen van 
twee meter brede sleuven met een tussenafstand van 50m. Omdat op het gehele hoger gelegen deel 
grote hoeveelheden sporen en materiaal gekarteerd zijn, is er voor gekozen om slechts selectief uit 
te breiden en geen extra sleuven te graven. De waarde van het terrein was immers al vastgesteld. 
Tijdens het recentelijk uitgevoerde onderzoek zijn vier sleuven aangelegd. De sleuven 17 en 18  
zijn over de grootste lengte van het terrein aangelegd en hadden een breedte van overwegend 4 
meter. De tussenafstand bedroeg 40 meter. Zij zijn noord-zuid aangelegd, haaks op het relief, om 
zoveel mogelijk landschappelijke zones in kaart te brengen. 
De sleuven 19 en 20 zijn korter. Sleuf 19 is 2 meter breed en is haaks op 17 aangelegd om inzicht 
te krijgen in de in 2001 in sleuf 14 gekarteerde depressie met Romeins materiaal. Sleuf 20, vier 
meter breed, kan gezien worden als een verspringing van 18.  De lengte en ligging van de sleuven 



 5

werd mede bepaald door de aanwezigheid van bebouwing aan de noordzijde, een weg aan de 
zuidzijde en leidingen aan de zuid- en oostzijde. De breedte van de sleuven is ingegeven door de 
wens om meer overzicht te krijgen in archeologische fenomenen en bodemkundige processen. 
Met name de in het gebied geconstateerde verbruining en de daarmee gepaard gaande 
moeilijkheid van het herkennen van grondsporen speelde hierbij een rol. 
Tijdens het veldwerk is de bovengrond machinaal verwijderd. De bouwvoor is daarbij gescheiden 
van de ondergrond ontgraven en weggezet. Tijdens het uitgraven van de proefsleuven is per vak 
van 5x4 meter uit de afzonderlijke lagen materiaal verzameld. Tevens is de onderkant van het 
esdek en de top van het verbruiningsniveau, alsmede het sporenniveau met de metaaldetector 
onderzocht. Het sporenniveau is vrijgelegd en opgetekend. Vondsten die in het sporenniveau 
aanwezig waren zijn zoveel mogelijk per spoor verzameld. In een aantal gevallen zijn sporen 
uitgegraven om hun karakter te bepalen of om daterend materiaal te verzamelen. Hierbij is 
vastgesteld dat een deel van de sporen natuurlijk, of in coupe niet zichtbaar was. Alle sleuven zijn 
met een infrarood-theodoliet in het rijksdriehoeksnet ingemeten. In sleuven 17 en 19 zijn 
profielen gedocumenteerd. In principe zijn om de 20 meter profielkolommen van 1 m breed 
opgetekend. In beide sleuven zijn tevens op een aantal interessante locaties langere profielen 
gedocumenteerd. De profielen zijn samen met J. Roymans van RAAP Archeologisch Adviesbureau 
geïnterpreteerd. 
Hieronder worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Eerst zal worden ingegaan op de 
landschappelijke en bodemkundige situatie. Hieropvolgend worden grondsporen en 
vondstmateriaal per sleuf besproken. 

 
Figuur 2  aangelegde proefsleuven: a 
proefsleuven 2003, b proefsleuven 2001, 
c, d, f onderzoek niet mogelijk , e grens 
plangebied 2001, g onderzoeksgebied 
2003. 
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4 Resultaten 
 
4.1 Landschappelijke en bodemkundige situatie5 
 
Het gehucht De Nielt is gesitueerd op een hooggelegen restant van een rivierterras bestaand uit 
zand en grind. Dit terras is al vroeg aan de noord- en aan de westzijde door rivieractiviteiten 
weggeërodeerd. Op de rivierafzettingen zijn op diverse plaatsen stuifduinen ontstaan. Er zijn aan 
deze kanten sterk geprononceerde stijlranden ontstaan met een direct verval van meerdere meters. 
De rivierarm die hierlangs gelegen heeft lijkt, blijkens vondsten van diverse lokale archeologen, in 
elk geval tot aan de IJzertijd watervoerend te zijn geweest. Aan de zuidkant is de rug begrensd 
door een met Beerse Maaskleien opgevulde laagte.6 Deze twee zones worden gescheiden door een 
zandpad dat direct langs de zuidkant van De Nielt loopt. Dit pad vormt hier al lange tijd de grens 
tussen laag en hoog zoals blijkt uit de Tranchotkaart en de Historische kaart 1837-1844. We 
kunnen hier zonder meer spreken van een markante en strategische plaats in het landschap.  
Het huidige reliëf van De Nielt, gevormd door een grote tongvormige hoogte, verbergt een 
diverser en nog sterker geprononceerde geomorfologie bestaande uit tenminste twee min of meer 
oost-west lopende ruggen met een centraal gelegen laagte. Dit is zowel op het in 2001, als op het 
recentelijk onderzochte terrein van toepassing (figuur 3). De zuidelijke rug is ter hoogte van het 
recentelijk onderzochte gebied grotendeels verdwenen onder de huidige weg en de 
daarlangsgelegen bebouwing. 
We hebben te maken met een terrein dat in het verleden mogelijk een grillig karakter had met 
relatief grote hoogteverschillen binnen een klein areaal. De diversiteit van het gebied wordt tevens 
benadrukt door de aanwezigheid van verschillende afzettingen. Zand met fijn grind en grindloze 
afzettingen wisselen elkaar af. In de laagtes vinden we leemrijke zanden. De hoogteverschillen 
worden genivelleerd door de aanwezigheid van een dikke bouwvoor en een pakket dat als esdek 
gekarteerd is.7 De over het algemeen lemig zandige, soms zavelige structuur en de lichte kleur zijn 
echter opmerkelijk. Het is duidelijk dat het hier wel om een ophogingspakket gaat. Mogelijk 
hebben we hier te maken met een combinatie van esvorming en natuurlijke aanrijking van 
materiaal, waarschijnlijk door overstromingen tijdens extreem hoge waterstanden.8 
Ook op het recentelijk onderzochte terrein is onder het ophogingspakket, zeer plaatselijk 
een gebioturbeerde bruine tot donkerbruine zeer vondstrijke laag aangetroffen. Het is 
aannemelijk dat dit pakket een restant van een verploegd of op een andere manier doorgewerkt 
oud oppervlak betreft. Het materiaalrijke niveau wordt gescheiden van het vlak, waarin sporen 
zichtbaar zijn, door een relatief schone, maar gebioturbeerde bruine zone. Het betreft hier een 
verbruiningshorizont. Sporen zijn hierin wellicht aanwezig maar zijn hier vrijwel niet leesbaar.9 
De (on)zichtbaarheid van sporen onder invloed van verbruining lijkt in sterke mate 
plaatsgebonden te zijn: dwz verbruining treedt in bepaalde zones sterker op dan in andere. Met 
name op de flanken van koppen is verbruining prominent en dus als dikke horizont aanwezig. Op 
de koppen zelf zijn de sporen veel beter leesbaar. Verbruining speelt echter overal op de Nielt een 
rol. 

                                                 
5 Informatie grotendeels uit Ball, Arnoldussen  en Van Hoof  2001 aangevuld met gegevens van recent 
onderzoek. 
6 Zie Van Wijk en Ball 2003. 
7 Het zou ook een andersoortige eerdlaag kunnen zijn. 
8 Bij de interpretatie van de profielen is assistentie verkregen van J. Roymans van RAAP. 
9 Houtskoolrijke sporen tekenen zich hierin wel af. 
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Figuur 3  Hoogtelijnenkaarten van maaiveld (boven) en aangelegd vlak (onder) van terrein De Nielt-
Oost. a locatie lengteprofiel sleuf 17.  
 
Zowel in deze laag als in het hierboven gelegen ‘esdek’ zijn horizontale bruine bandjes aanwezig. 
Deze bandjes zijn mogelijk te interpreteren als het begin van een banden-B vorming. Dit 
impliceert dat het gebied zwaar onderhevig is aan bodemkundige processen in een relatief korte 
tijd.10 Het zijn dergelijke bodemkundige processen die ervoor zorgen dat ondiepe grondsporen de 
kleur van de omgeving aannemen en niet of zeer moeilijk herkenbaar zijn. 
 
Op basis van de profielen in put 17 krijgen we het volgende beeld:11  
 
Het zuidelijke gedeelte van put 17 bevindt zich op de flank van een relatief geprononceerde rug.  
Dit is de meest zuidelijke van de twee die min of meer oost-west over het terrein lopen.  
De bodemopbouw is hier, van boven naar beneden, als volgt (op basis van profiel 17.1 op 0 meter, 
zuidkant): 
 
 
 
 

                                                 
10 Roymans 2003. 
11 Profielen zijn gegeneraliseerd. 
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1  bouwvoor: donker grijsbruin lemig zand, de dikte  is  
 ongeveer 30 cm; 
2 menglaag van bouwvoor en ongestoord esdek ; 
3  ongestoord esdek of es-achtig pakket: homogeen 
 bruin lemig zand 20-30 cm dik; 
4  donkerbruin tot bruingrijs compact lemig zand met 
 verticale inspoeling, bovenin zeer veel prehistorisch  
 aardewerk en enkele stuks vuursteen. Laag wordt naar  
 onder toe schoner. Dit betreft een 
 verbruiningshorizont. Deze laag is ongeveer 30 cm  
 dik; hierin zijn vaag enkele sporen te zien. 
5 overgangszone van sterk gebioturbeerd grijsbruin 
 zand,  
 begin zichtbaar sporenniveau 
6 bruingeel tot grijsbruin matig grof zand met fijn 
 grind  waarin zich grondsporen aftekenen. 
 
 
Figuur 4  profiel 17.1 met de daarbij behorende laagnummers 
 

 
De grote hoeveelheid prehistorisch materiaal bovenin laag 4 impliceert dat we dit kunnen zien als 
een restant van een oud oppervlak. We zouden in deze laag het begin van het eigenlijke 
spoorniveau moeten situeren. Hieruit volgt dat hier, op de flank van de kop, in elk geval 30 cm 
van de sporen als verbruind kan worden beschouwd. 
 
In het centraal gelegen lagere deel is de bodemopbouw, van boven tot beneden als volgt (op basis 
van profiel 17.4 op 60 meter): 

  
1 bouwvoor: donker grijsbruin lemig zand, de dikte  
 is ongeveer 30 cm; 
3 ongestoord esdek of es-achtig pakket van bruin  
 lemig zand met puinspikkels:       
 grens met onderliggende laag is moeilijk te  
 bepalen. De dikte is echter minimaal  
 40 en maximaal 60 cm;  
4 donkerbruin tot bruingrijs compact zeer lemig  
 zand met verticale inspoeling. Dit  
 betreft een verbruinde bodem. Het pakket is  
 ongeveer 50 cm dik en bevat enkele  
 stuks aardewerk uit de Romeinse tijd en de  
 IJzertijd;  
5 overgangszone van sterk gebioturbeerd grijsbruin  
 zand, begin zichtbaar  
6 sporenniveau; bruingeel tot bruingrijs matig grof  
 zand met iets grind. Hierin zijn  
 enkele grondsporen aanwezig. 
 
  
Figuur 5  profiel 17.4 met de daarbij behorende laagnummers 
 

De overgang van laag 3 naar laag 4 betreft mogelijk de zone waarin we een eventueel middeleeuws 
sporenniveau zouden moeten zoeken. In lagen 4-6 kan, zoals ook is geopperd voor het in 2001 
uitgevoerd onderzoek, in elk geval in het lager gelegen deel op basis van de verspreiding van 
materiaal een gelaagdheid vermoed worden. In de putten is grof mineraalverschraald materiaal 
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vooral in de onderste lagen vertegenwoordigd.12 Materiaal dat duidelijk in de ijzertijd te dateren is 
komt ook onderin, maar met name hoger voor. Romeinse scherven lijken vooral hoger in laag 4 
voor te komen. Dit duidt erop dat de lagere terreindelen langzaam en mogelijk met name door 
antropogene factoren zijn opgevuld, mogelijk met afzettingen afkomstig van de hogere delen.  De 
hypothese dat de verspreiding van materiaal, binnen op het oog slecht te onderscheiden 
afzettingen, een gelaagdheid impliceerd is aannemelijk. Deze zal echter tijdens vervolgonderzoek 
verder uitgewerkt moeten worden. 
 
Een opmerkelijke situatie doet zich voor op, en aan de flanken van de noordelijke rug.  Tijdens het 
aanleggen van het vlak in put 17 werd geconstateerd dat het niveau waarop zich normaliter sporen 
zouden aftekenen zeer snel in hoogte steeg. Het grootste deel van de rug bleek onthoofd waardoor 
zich slechts enkele sporen aftekenden. Bij het onderzoeken van een op het eerste oog greppelachtig 
spoor boven op de kop, bleek dat het hier ging om enkele dagzomende lagen. Deze lagen bestaan 
uit zand en variëren van grijsbruin gelamineerd tot geel en bruin zand. De fijne laminering in een 
aantal lagen duidt ons inziens op een eolische genese. Het geheel van afzettingen wordt op de 
flank afgedekt door een geelgrijs zandpakket dat mogelijk ook als stuifzand te karakteriseren is. Er 
wordt hier verondersteld dat het gaat om stuifzanden die afgezet zijn op rivierafzettingen.13 Het 
kan gaan om materiaal wat slechts over kleine afstanden is verplaatst. 
Tijdens de aanleg van een profielsleuf is materiaal verzameld. Het betreft enkele fragmenten 
vuursteen en een aantal scherven kwartsgemagerd aardewerk. Deze laatsten dateren in elk geval 
uit de periode van vóór de Midden IJzertijd. Tevens is een aantal (paal?)sporen gekarteerd. 
Hieruit zijn houtskoolmonsters genomen die voor 14C- datering zullen worden opgestuurd. 
Eenzelfde situatie doet zich voor in sleuven 18 en 20. Ook hier zijn, ditmaal op de noordelijke 
flank van de noordelijke rug, afgedekte niveaus gevonden. Op de afgetopte rug dagzomen enkele 
bruine gebioturbeerde lagen. Deze zijn naar het noorden toe, onder een pakket van grijsgeel zand, 
te volgen over een afstand van ten minste 50 meter. Bij het onderzoeken van de aard van de 
pakketten zijn scherven verzameld die waarschijnlijk duiden op een datering in het Laat 
Neolithicum. Bij de aanleg van een tweede vlak in put 20 zijn onder het afdekkende zandpakket 
diverse paalsporen waargenomen.  
De lagen zullen hier niet afzonderlijk in de tekst worden beschreven, maar schematisch in profiel 
en afbeeldingen worden weergegeven. 
 
Concluderend kan gezegd worden dat de landschappelijke en bodemkundige situatie op De Nielt 
zeer complex is. Diverse zandafzettingen met verschillende genesen wisselen elkaar af. We hebben 
hier te maken met een van oorsprong zeer grillig landschap met relatief grote hoogteverschillen. 
Dit is door latere verstuiving, aftopping, aanrijking met natuurlijk materiaal en esvorming 
genivelleerd. Wanneer de aftopping van de noordelijke rug heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. 
Dit lijkt niet zeer recentelijk te zijn gebeurd.14 Het is aannemelijk dat een groot deel van het 
oorsponkelijke oppervlak, alsmede het daarbij behorende sporenniveau is verdwenen. Op de 
flanken zijn echter oude niveaus met bijbehorende grondsporen afgedekt en bewaard gebleven. 
Dit is een uitzonderlijke situatie.   
Op de zuidelijke rug, op het zuidelijke deel van het onderzochte terrein hebben we te maken met 
verbruind profiel waarin sporen echter wel zichtbaar zijn en waarin een materiaalrijk niveau 
geconserveerd is gebleven. Verbruining lijkt hier op de hogere delen minder prominent dan op de 
flanken.   

                                                 
12 Dit materiaal betreft met name kwartsgemagerde relatief goed afgewerkte wandscherven. Zij zijn echter 
moeilijk specifiek te dateren. Voor de meeste van deze scherven is daardoor een datering  L-Neolithicum 
tot Vroege IJzertijd aangehouden. 
13 Het zand in de ondergrond is slechter gesorteerd en bevat fijn grind. De interpretatie van de verschillende 
afzettingen is echter problematisch en zal hier nog onzeker blijven. 
14 Er zijn geen recente sporen van ontzanding of andere recentelijk uitgevoerde destructieve antropogene 
processen in de ondergrond zichtbaar. Ook de heer Loeffen, gebruiker van de naast gelegen grond, kon zich 
geen ontgronding herinneren.  
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Figuur 6 vereenvoudigd lengteprofiel in put 17 van flank van verhoging met daarop afgedekte 
oude niveaus (2) en een spoor. Verticale overdrijving 2x.  
 
 
 
 
 

Figuur 7 deel van lengteprofiel in put 17: In het profiel zijn duidelijk diverse stuifniveaus te zien.  
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Figuur 8 schematische en hypothetische weergave van bodemopbouw in put 18-noord en put 
20, verticaal overdreven. a locatie dagzomende lagen, b grondsporen, c afdekkend zandpakket 
op lagen met ‘Laat Neolithisch’ materiaal,  d lagen met ‘Laat Neolithisch’ materiaal, e 
afgetopt profiel. c betreft dezelfde laag als het afdekkende zandpakket in figuur 13 (d). 
 
4.2 Grondsporen en vondstmateriaal 
 
Alle proefsleuven hebben zowel materiaal als grondsporen opgeleverd. In totaal zijn verdeeld over 
de vier proefsleuven 29 stuks metaal/metaalslak, 1363 fragmenten aardewerk, 63 fragmenten 
baksteen en/of dakpan, 134 stuks steen, 39 vuurstenen artefacten, 15 fragmenten leem en 1 
pijpesteel verzameld. Van het aardewerk is het grootste deel in de IJzertijd te dateren. Hieronder 
worden achtereenvolgens de proefsleuven 17, 18, 20 en 19 beschreven. 
 
Sleuf 17 
 
Deze sleuf bevat met name sporen aan de zuidzijde, op de verbruinde flank van de verhoging.  Op 
de eerste 40 meter zijn enkele tientallen sporen opgetekend. Een aantal hiervan zullen echter 
natuurlijke verkleuringen betreffen. In totaal zijn in dit gedeelte 13 sporen gecoupeerd waarvan er 
vijf natuurlijk, of in coupe niet te zien waren. De overige onderzochte sporen variëerden in diepte 
tussen de 10 cm en 35 cm. Zij kunnen geïnterpreteerd worden als paalsporen en kuilen. In de 
spoorconfiguratie is geen structuur herkend. 
In het eerste gedeelte van de sleuf is bij aanleg relatief veel materiaal verzameld. Het grootste 
gedeelte betreft materiaal uit de IJzertijd. 15 Uit een ondiepe kuil is een groot gedeelte van een 
gepolijste en met kamstreek versierde schaal afkomstig. Deze kan tot een lokale vorm van het 
Marne-aardewerk gerekend worden. Het stuk kan derhalve gedateerd worden in het eerste deel 
van de Midden IJzertijd. Een aantal andere scherven, waaronder een fragment van een fijn 
versierde lappenschaal kan vroeger worden gedateerd, waarschijnlijk Late Bronstijd of Vroege 
IJzertijd. Enkele kwartsgemagerde wandscherfjes dateren uit de periode Laat-Neolithicum- 
Vroege IJzertijd. Het is evident dat we in dit gedeelte te maken hebben met de restanten van 
nederzettingen uit verschillende perioden van de IJzertijd. Mogelijk zijn hier ook oudere 
nederzettingsfasen vertegenwoordigd. In het eerste deel van sleuf 17 zijn ook enkele kleine 
fragmenten Romeins aardewerk en een aantal stuks vuursteen verzameld. In het 
vuursteenmateriaal zijn enkele kernen en een eindschrabber op een distaal fragment van een kling 
vertegenwoordigd. Eén van de kernen betreft Zevenwegen-Obourgvuursteen. Uit het esdek is 
verder een bodem van een steengoedkruik afkomstig. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Enkele honderden scherven. 
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Figuur 9  Zuidelijk deel van sleuf 17 met sporen. a sporen, b 
vervallen sporen na couperen, c spoornummers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een interessante zone bevindt zich op de noordflank van de tweede verhoging.  Op deze flank zijn 
enkele afgedekte oude lagen bewaard gebleven met daarin kwartsgemagerd aardewerk en 
vuursteen (zie paragraaf 4.1). Het aardewerk is niet nauwkeuriger te dateren dan de periode Laat-
Neolithicum-Vroege IJzertijd. Typochronologische kenmerken van het aardewerk dat in 
soortgelijke omstandigheden in de andere putten is gevonden maakt een vroege datering van het 
materiaal, mogelijk in het Laat -Neolithicum of de Vroege-Bronstijd, echter aannemelijk.   
Bij het aanleggen van een tweede vlak in dit gedeelte van put 17 is duidelijk geworden dat in en 
onder de oude stuifzandniveaus behalve materiaal ook sporen bewaard zijn gebleven. In het 
relatief kleine tweede vlak dat hier is aangelegd, zo’n 20m2, zijn vier (paal?)sporen herkend. Drie 
daarvan lijken op rij te liggen. Direct hiernaast is op een iets hoger niveau een houtskoolrijke vlek 
herkend die mogelijk als kuil te interpreteren is. Deze is niet verder onderzocht. Het is niet 
duidelijk uit welke periode de grondsporen dateren. Zij zijn in elk geval stratigrafisch geassocieerd 
met de lagen waaruit het vuursteen en aardewerk is verzameld. De hogere delen van de kop zijn 
afgetopt. We kunnen ervan uitgaan dat hier alleen diepere sporen bewaard zijn gebleven. 
 
Sleuf 18 
 
Deze sleuf is parallel aan sleuf 17 aangelegd en bevat ten dele dezelfde landschappelijke 
eenheden. Het eerste deel is aangelegd op een hoog deel van de zuidelijke verhoging. 
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Hierop zijn direct een aantal duidelijke sporen te zien. In elk geval maken vier sporen deel 
uit van een spieker (figuur 11). Op diverse plaatsen in de sleuf vinden we verspreide, als 
grondsporen gekarteerde verkleuringen. Een aantal hiervan is vaag en zal waarschijnlijk 
natuurlijk zijn.  In totaal zijn hier zeven sporen gecoupeerd. Hiervan is er één vervallen. 
De overige sporen zijn tussen de 10 en de 25 cm diep. 

 
Figuur 10  Bij het aanleggen van het 
lengteprofiel in sleuf 17 komen op een 
tweede vlak diverse sporen tevoorschijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Op 175 meter, bovenop de tweede kop, dagzomen enkele lagen van bruin en grijs zand. Zij zijn 
naar het noorden te volgen en dagzomen weer in sleuf 20, ruim 50 meter verder. De oude lagen 
zijn afgedekt met een geelgrijs zandpakket. Bij het onderzoeken van de lagen ter hoogte van de 
dagzoom in put 19 zijn diverse vondsten gedaan. In totaal zijn verspreid over een klein areaal 27 
fragmenten aardewerk, twee vuurstenen afslagen en twee kernen gevonden.  Al het aardewerk is 
grof mineraal gemagerd. Een naar buitenstaande rand is aan de binnenzijde met 
(spatel?)indrukken versierd. Op basis van magering, afwerking en versiering is het materiaal in het 
Laat-Neolithicum of mogelijk in de Vroege Bronstijd te dateren. We zouden het kunnen zien als 
begeleidingsmateriaal van bekeraardewerk of mogelijk materiaal met een late Steingroep 
component.16 Het is niet duidelijk of het materiaal uit één periode stamt. Het ontbreken van 
dikwandig materiaal alsmede het ontbreken van alleen potgruisverschraald materiaal en 
aardewerk met typische ijzertijdkenmerken als volledige reductie en besmijting rechtvaardigt een 
datering in de periode vroeger dan de Midden Bronstijd.   
In het geelgrijs zandpakket dat de oudere niveaus afdekt zijn enkele sporen herkend. Zij zijn 
gecoupeerd maar leverden geen duidelijk dateerbaar vondstmateriaal op. Enkele kleine 
fragmentjes aardewerk en een vuurstenen kern zijn tijdens het ontgraven van de sporen 
verzameld. Zij kunnen echter opspit uit de dieper liggende niveaus betreffen. 
We kunnen aannemen dat het afdekkende geelgrijze zandpakket is afgetopt. Sporen uit de periode 
van na de afdekking van de oudere niveaus zijn daardoor waarschijnlijk voor een groot deel 
verdwenen. De restanten van diepe grondsporen van IJzertijd of Romeinse gebouwen en andere 
erfstructuren zouden hier evenwel nog zichtbaar kunnen zijn. Aan de uiterste noordzijde van put 
18 zijn in een oude wortelgang een aantal fragmenten van verbrand bot gevonden. Na 
                                                 
16 Het aardewerk is mede bekeken door Prof. Dr. L.P. Louwe Kooijmans, Drs. F. Brounen, Dr. H. Fokkens 
en Drs. L. van Hoof.  Allen denken aan een datering in het Laat-Neolithicum, of mogelijk (maar minder 
waarschijnlijk) begeleidingsmateriaal van WKD. Daarnaast wordt rekening gehouden met elementen uit de 
late Steingroep en zelfs Hazendonk 2/3. 
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determinatie bleken dit gecremeerde menselijke resten te zijn.17 Het is zeer waarschijnlijk dat dit 
materiaal afkomstig is van een prehistorisch of Romeins graf dat hier, of buiten de sleuf heeft 
gelegen of nog aanwezig is. Het is echter mogelijk, als we het profiel beschouwen, dat we hier te 
maken hebben met een geslecht grafveld. 

 
Figuur 11  spieker van in elk geval 4 palen in het 
uiterste zuiden van sleuf 18. a sporen, b 
spoornummers, c verstoord door leidingsleuf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sleuf 20 
 
Direct ten noorden van sleuf 18 is sleuf 20 aangelegd. Deze sleuf is door de directe nabijheid van 
leidingen 4 meter naar het westen verplaatst. 
Het eerste gedeelte van 20 is aangelegd op het niveau van het eerste sporenvlak, dus op het 
afdekkend zandpakket. Hier is behalve enkele losse vondsten en één mogelijk spoor niets 
aangetroffen. Bij het aanleggen van een tweede vlak, vanaf 16 meter, zijn zowel vondsten als 
grondsporen aangetroffen. Aan de zuidzijde van het verdiepte deel vinden we op ongeveer 60 cm 
onder vlak 1 een grote bruin-grijze vlek met een donkere kern. De vlek, mogelijk een dagzoom, 
een opgevulde depressie of een groot grondspoor met een doorsnede van ten minste 5 meter is 
slechts gedeeltelijk vrijgelegd. Hierin zijn twee fragmenten kwartsgemagerd aardewerk, een aantal 
stukken van gebroken stenen, een vuursteenafslag en een fragment van een snede van een geslepen 
bijl van kwartsitische zandsteen aangetroffen. Aan de rand van deze vlek zijn nog eens zes 
scherven kwartsgemagerd aardewerk gevonden. Eén hiervan is met schuin aangebrachte ronde 
indrukjes versierd. Dit materiaal dateert hoogstwaarschijnlijk uit het Laat-Neolithicum of, maar 
minder waarschijnlijk, uit de Vroege Bronstijd. Een in dezelfde randzone gevonden touwversierde 
scherf is afkomstig van een ‘All Over Ornamented ‘ beker en is te dateren rond 2700-2600 voor 
Chr. In de tweede helft van de put stijgt het vlak snel. Hier tekenen zich diverse grondsporen af. 
Opvallend is het restant van een greppelstructuur waarin zich paalsporen aftekenen. Daarnaast is 
nog een aantal kuilen en/of paalsporen opgetekend. 
 

                                                 
17 Determinatie E. Smits. 
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Figuur 12 Sleuf 20 tijdens de 
werkzaamheden. Vooraan 
(noorden) tekenen zich diverse 
grondsporen af, verder naar 
achteren is te zien dat dit vlak is 
afgedekt door een dik geelgrijs 
zandpakket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13  Sleuf 20. a sporen, b spoornummers, c  verdieping, d 
afdekkend zandpakket. 
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Sleuf 19  
 
Sleuf 19 is haaks op sleuf 17 aangelegd om inzicht te krijgen in de in 2001 in sleuf 14 gekarteerde 
depressie met Romeins materiaal. Tevens diende de sleuf om inzicht te krijgen in het 
ogenschijnlijke gebrek aan Romeins materiaal  aan de noordzijden van de sleuven 17 en 18 en in 
sleuf 20 als geheel. Waar kunnen we de sporen die behoren tot de nederzetting die het afvalpakket 
heeft veroorzaakt verwachten? 
Sleuf 19 is vanuit de locatie van sleuf 14 naar sleuf 17 aangelegd. Hierbij is op een diepte van 80cm 
het pakket met Romeins materiaal aangetroffen, hier ongeveer 30 cm diep. Naar het oosten toe 
wordt het pakket (spoor 1) snel minder dik en houdt het na ongeveer 6.5 meter op. De laag is 
lemig en humeus en er is hierin sprake van een banden-B ontwikkeling. Bij de aanleg van het vlak 
is relatief veel materiaal uit deze laag verzameld. In totaal zijn, zonder het spoor op te graven, 102 
scherven Romeins aardewerk en een aantal andere artefacten als steen, metalen objecten, 
dakpanfragmentjes etc. gevonden. De scherven dateren met name uit de 2e helft 2e eeuw en/of het 
begin van de 3e eeuw. In het materiaal zijn o.a dolia, terra sigillata wrijfschalen, geverfde bekers en 
kommen vertegenwoordigd.  
Tijdens de aanleg van de sleuf, met name in de westhelft, zijn ook boven en ten oosten van spoor 1 
Romeinse vondsten gedaan. Het gaat met name om Romeins aardewerk en een aantal metalen 
objecten waaronder een fibula van een koperlegering. Deze laatste betreft een draadfibula van een 
eenvoudig type, die wordt gedateerd in de eerste eeuw na Chr.  
Behalve spoor 1 zijn er in sleuf 19 nog vier sporen gekarteerd. Eén daarvan betreft een ondiepe 
depressie of kuil met daarin een klein aantal dakpanfragmenten. Verderop, min of meer in het 
midden van de sleuf, zijn drie paalsporen aangetroffen. Uit één hiervan is een fragment 
ijzertijdaardewerk afkomstig. Hieromheen zijn tevens enkele tientallen scherven 
ijzertijdaardewerk verzameld. 
 
Het relatief geconcentreerd voorkomen van de Romeinse vondsten in het westdeel van put 19, 
alsmede het ontbreken van duidelijke Romeinse sporen in het oostdeel ervan en in de sleuven 17, 
18 en 20 doet vermoeden dat de bijbehorende nederzetting elders gezocht moet worden. Het is 
niet waarschijnlijk dat deze op de hoge rug direct ten zuiden van sleuf 19 en in het centrale deel 
van sleuven 17 en 18 heeft gelegen. Ondanks het feit dat een deel van het oorspronkelijke profiel is 
afgetopt, zouden we meer restanten van sporen op de kop en meer vondsten op de flanken 
daarvan moeten aantreffen. Het is aannemelijk dat de bijbehorende Romeinse bebouwing meer 
naar het noordwesten, onder de huidige bebouwing of daarnaast, gesitueerd zal zijn. 
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5 Conclusies, waardering van de vindplaats en aanbevelingen 
 
5.1 antwoorden op de vraagstellingen 
 
Het onderzochte gebied is rijk aan archeologica. In alle sleuven en verspreid over het gehele 
terrein zijn zowel vondsten als sporen aangetroffen. Het gebied maakt zoals verwacht deel uit van 
hetzelfde archeologische complex als het meer naar het westen gelegen deel van De Nielt. Het 
betreft een zeer rijk gebied waar diverse perioden vertegenwoordigd zijn. Het recentelijk 
onderzochte oostelijke gebied is echter op diverse plaatsen verstoord. De zuidelijke rug is reeds 
deels verdwenen onder de huidige bebouwing. Op de hogere delen, in de meest zuidelijke delen 
van de sleuven 17 en 18 tekenen zich echter geruime hoeveelheden grondsporen af die behoren tot 
meerfasige nederzettingsterreinen. Met name de IJzertijd is hier goed vertegenwoordigd. Er zijn 
zowel paalsporen als kuilen herkend. In sleuf 18 is een spieker gekarteerd.  
In het gebied heeft verbruining opgetreden. Hierdoor wordt het lezen van de sporen, met name 
op de flanken van de hoge delen, bemoeilijkt. 
In de lager gelegen terreindelen tekenen zich verspreide grondsporen af. Tevens is hieruit 
materiaal, met name wat scherven en vuurstenen objecten, verzameld. Het niet-organische 
vondstmateriaal is goed geconserveerd. Organisch materiaal is alleen in verkoolde of gecalcineerde 
vorm bewaard gebleven. 
 
Grote delen van het gebied zijn afgedekt met een ophogingspakket. Deze ophoging is 
waarschijnlijk het gevolg van esvorming, mogelijk gecombineerd met een aanrijking met 
natuurlijk materiaal. Een opmerkelijke situatie doet zich voor op de tweede, meer naar het 
noorden gelegen rug. Hier zijn zowel op de noordflank (sleuf 17) als op de zuidflank (sleuven 
18/20) diverse oude, waarschijnlijk Laat-Neolithische lagen onder afdekkende zandpakketten 
aangetroffen (figuur 14). In het laatste geval kon deze laag over 55 meter gevolgd worden. Het 
betreffen in elk geval ten dele stuifzandpakketten. Zij onderscheiden zich door een zeer sterke 
laminering van het zand. Behalve met vondstmateriaal, in de vorm van vuurstenen artefacten, 
steen en aardewerk zijn met deze lagen ook sporen, in de vorm van paalsporen en vermoedelijke 
kuilen geassocieerd. De mogelijkheid tot het aantreffen van intacte vuursteenscatters op de 
flanken van de koppen en in de lagere terreindelen is hier aanwezig. Mogelijk kunnen we deze 
situatie ook elders op De Nielt verwachten.  
De hoogste delen van het terrein De Nielt-Oost zijn afgetopt. De reden hiervan is onbekend. Op 
de afgetopte delen van de rug zijn diverse (restanten van?) sporen gekarteerd. Zij hebben echter 
geen duidelijk dateerbaar materiaal opgeleverd. Opmerkelijk is de aanwezigheid van menselijke 
crematieresten, niet in een grafkuil maar in een natuurlijk spoor. Zij maken de aanwezigheid van 
een graf of grafveld, mogelijk geslecht, in de directe omgeving waarschijnlijk. 
De depressie met vondstmateriaal uit de Romeinse tijd zoals die in het onderzoek van 2001 in 
sleuf 14 is gekarteerd, loopt in sleuf 19 door naar het oosten, zij het slechts enkele meters. Door 
het ontbreken van representatieve sporen en voldoende materiaal in de andere, meer naar het 
oosten gelegen sleuven, wordt de bijbehorende Romeinse nederzetting elders verwacht, mogelijk 
onder de huidige boerderijen en hun bijgebouwen. Wel zijn in sleuf 19 enkele paalsporen 
gekarteerd. Zij dateren echter waarschijnlijk uit de IJzertijd. De Romeinse nederzetting zal blijkens 
het uit de depressie en het eromheen verzamelde materiaal in elk geval in de tweede en het begin 
van de derde eeuw na Chr. hebben gefunctioneerd. Op basis van een aantal ‘losse’ vondsten uit de 
verschillende onderzoekscampagnes is er mogelijk ook een eerste eeuwse nederzettingsfase 
aanwezig. De Romeinse nederzetting op De Nielt is in elk geval grotendeels gelijktijdig met de 
vicus in Cuijk zelf. Mogelijk betreft het één van de nederzettingen in de omgeving die deze vicus 
heeft bevoorraad. 
Het is aannemelijk dat de nog niet onderzochte terreindelen, onder de bebouwing op De Nielt 
alsmede op de terrein delen ernaast, mits niet te zeer verstoord, een hoge archeologische waarde 
zullen hebben. 
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Figuur 14  a locaties van  dagzomende oude niveaus 
met daarin ‘Laat-Neolithisch’ aardewerk, vuursteen 
en steen. 
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5.2 Waardering van de vindplaats De Nielt-Oost 
 
Bij een waardering wordt een oordeel over het archeologisch belang van een vindplaats gegeven. 
Dit gebeurt aan de hand van de belevingswaarde, de fysieke kwaliteit en de inhoudelijke kwaliteit 
van een vindplaats. De waarden en de gehanteerde criteria zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
Waarden     criteria    
          
      
 
Beleving     schoonheid   
      herinnering   
Fysieke kwaliteit   gaafheid   
      conservering   
Inhoudelijke kwaliteit  zeldzaamheid   
      informatiewaarde  
      ensemblewaarde  
      representativiteit 
 
 
 
 
Beleving  
 
Schoonheid en herinneringswaarde zijn vaak niet van toepassing op niet zichtbare vindplaatsen of 
monumenten. Voor het onderzochte terrein kan hier echter een uitzondering gemaakt worden.  
Vindplaats De Nielt-Oost maakt deel uit van een grotere vindplaats: De Nielt. Deze maakt op zijn 
beurt deel uit van een veel groter cultureel en natuurlijk landschap. De waarde van dit culturele en 
natuurlijke landschap rondom De Nielt boet door de recente ontwikkelingen in het gebied sterk 
aan waarde in. De Nielt zelf vormt echter nog een prominente eenheid. Het betreft een duidelijk 
zichtbare verhoging in het landschap met daaromheen een relatief laaggelegen gebied dat tot voor 
kort nog onder water liep. 
De schoonheid van het terrein De Nielt-Oost kan daarom, samen met de rest van De Nielt op 
basis van landschapstype nog hoog genoemd worden.  
In een sterk veranderend landschap is de herinneringswaarde van een ensemble zoals De Nielt, 
een oude ontginning met in gebruik zijnde bouwlanden en bijbehorende ‘Brabantse’ boerderij 
tevens aanzienlijk.  
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Fysieke kwaliteit 
 
De fysieke kwaliteit van het recentelijk onderzochte terrein is matig. Een belangrijk deel van de 
meest zuidelijke rug en daarmee waarschijnlijk een deel van de daarop gelegen nederzettingen uit 
de IJzertijd en eerdere perioden is verdwenen onder een weg en aangrenzende bebouwing.  Een 
deel van de meer naar het zuiden gelegen rug is afgetopt. Op het terrein speelt verbruining een rol: 
ondiepe sporen en de bovenste gedeelten van de sporen zijn moeilijk leesbaar of geheel 
verdwenen. Wel kan gesteld worden dat verbruining bovenop de hoge ruggen minder prominent 
is dan op de flanken daarvan.  
Opmerkelijk is echter de conservering van oude afgedekte niveaus op verschillende locaties. De 
lagen, met daarin materiaal en sporen, vermoedelijk uit het Late Neolithicum zijn op de gedeelten 
waar zij resteren goed geconserveerd. Ook zijn jongere niveaus plaatselijk bewaard gebleven. Het 
betreffen dan met name materiaalrijke zones onder het esdek. De conservering van zowel 
anorganisch ‘oud’ oppervlaktemateriaal als materiaal uit sporen en afgedekte lagen is goed te 
noemen. 
 
 
Inhoudelijke kwaliteit 
 
De inhoudelijke kwaliteit van het terrein De Nielt-Oost is, in combinatie met het resterende 
terrein van De Nielt hoog. De vindplaatsen op De Nielt zijn zeldzaam omdat zij een groot aantal 
perioden vertegenwoordigen. De vroege component is met het recentelijk uitgevoerde onderzoek 
aanmerkelijk uitgebreid. Met name de associatie met grondsporen is bijzonder te noemen voor 
Brabant. Er bestaat hier de mogelijkheid intacte vuursteenscatters aan te treffen. Ook voor de 
latere perioden is De Nielt-Oost belangrijk. Zij maakt deel uit van hetzelfde prehistorische, 
Romeinse en (post)middeleeuwse cultuurlandschap als de overige delen van De Nielt. Met name 
de bodemkundige en landschappelijke ontwikkeling alsmede de onginningsgeschiedenis van het 
Romeinse en post-Romeinse landschap is hier een interessant studieobject. 
Om bovengenoemde redenen kan ook de informatiewaarde van de vindplaats hoog genoemd 
worden.  
Het terrein De Nielt-Oost vormt een ensemble met de overige terreinen van De Nielt, zowel op 
landschappelijk- als vindplaatsniveau. Ook met de overige delen van het buitengebied van Cuijk 
vormt deze een landschappelijk ensemble. Voor de archeologie kunnen we daar behalve het 
buitengebied natuurlijk ook de resten onder het huidige Cuijk bij betrekken.   
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5.3 Aanbevelingen 
 
De vindplaats is samen met de overige delen van De Nielt als behoudenswaardig te betitelen. Dit 
komt vooral door de aanvullende informatie die het terrein kan op leveren, zeker voor de vroege 
perioden, het Neolithicum en/of de Vroege Bronstijd alsmede voor de ijzertijdnederzettingen. 
Indien behoud in situ niet mogelijk is, wordt aanbevolen het terrein gedeeltelijk op te graven. Met 
name het gebied waar de oude ondergestoven niveaus te verwachten zijn is bijzonder. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met zowel sporen als vondstmateriaal. Daarnaast wordt 
aanbevolen het gehele nog restende deel van de zuidelijke rug alsmede de flanken en het gebied 
rondom de depressie met Romeins materiaal in put 14 en 19 te onderzoeken.  
 
 
 
 
Waarden    criteria  scores 
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      herinnering  + 
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      informatiewaarde + 
      ensemblewaarde + 
      representativiteit 
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