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1 Inleiding

Tussen 14 en 17 april 2003 is door Archeologisch Onderzoek Leiden BV
(Archol) in opdracht van MEEÙS Rentmeesters BV (Tilburg) een
Inventariserend Veld Onderzoek uitgevoerd in het plangebied Herpen-
Buitenstraat. Het onderzoek was noodzakelijk door een mogelijke bestem-
mingsverandering van agrarisch kernrandgebied naar woondoeleinden,1

waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord zouden
kunnen worden. Op basis van een booronderzoek werd aan het gebied een
hoge archeologische waarde toegekend met mogelijke bewoning uit de late
prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Op de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW) heeft het gebied een hoge archeologische
waarde voor vindplaatsen uit de steentijd tot en met de late middeleeuwen. 

Het onderzoeksgebied, dat een oppervlakte heeft van circa 0,75 hectare,
ligt aan de zuidwestrand van het dorp Herpen (gemeente Oss, Noordoost-
Brabant) en wordt aan de noordzijde begrensd door de Binnenstraat en aan
de oostzijde door de Buitenstraat. Ten tijde van het Inventariserend Veld
Onderzoek was het onderzoeksgebied in gebruik als akkerland.

Figuur 1.1
Onderzoeksgebied Herpen-Buitenstraat

1 zie ook Keijsers 2003
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2 Archeologisch kader en vooronderzoek

2.1 Archeologisch kader

Vondsten van lokale archeologen en een regionale inventarisatie laten zien
dat het gebied rijk is aan archeologische vindplaatsen.1 Het dynamisch
landschap in dit gebied, bestaande uit oeverwallen en stroomruggen,
komgebieden, zandopduikingen en een uitgestrekt dekzandplateau is bij
uitstek geschikt voor prehistorische en latere bewoning. De diversiteit
van het landschap maakte het voor de bewoners mogelijk verschillende
eenheden binnen een klein areaal te exploiteren. Het gebied is daarmee
voor zowel jager-verzamelaars als voor agrarische gemeenschappen
aantrekkelijk geweest. Recent onderzoek in de dorpskern van Herpen
bevestigt dit. In het plangebied Wilgendaal zijn tijdens een opgraving in een
klein gebied vondsten gedaan uit de periode Mesolithicum tot en met Late
Middeleeuwen.2

Daarnaast kennen we ook vindplaatsen bij het Herperduin, in elk geval
daterend uit het Mesolithicum en de Bronstijd en rondom de Putwielen. 
In 1975 is bij ontgrondingwerkzaamheden ten zuiden van de Putwielen op
een natuurlijke hoogte door leden van de Heemkundekring Maasland
materiaal gevonden dat voor het grootste deel gedateerd kon worden in het
Midden Neolithicum. Een groot aantal scherven bleken onderdeel te zijn
van een Vlaardingen-pot. De scherven komen uit één van in totaal twee met
veen gevulde kuilen. Dit waren mogelijk drenkkuilen. Op enige afstand van
deze sporen is een (niet gelichte) waterput aangetroffen3.
In de directe nabijheid hiervan zijn vondsten, met name aardewerk, uit de
IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gedaan. Op deze locaties
zijn tevens onversierde kwartsgemagerde scherven gevonden die op basis
van deze kenmerken in de Midden-Bronstijd zijn geplaatst (als ‘Laren’
aardewerk). Het is echter niet uitgesloten dat ook deze scherven uit een
eerdere periode dateren. Van de locatie van de huidige Hamelspoel kennen
we aardewerk uit de IJzertijd, de Romeinse periode en de Vroege en Late
Middeleeuwen. Tijdens de aanleg van deze poel zijn in de ondergrond
diverse rieten matten aangetroffen, mogelijk de resten van een verdwenen
deel van de Erfdijk of een voorganger daarvan.4

Direct aan de noordzijde van De Putwielen zijn twee vindplaatsen bekend.
Tijdens de ontgronding van een perceel in 1950 zijn ‘enkele potten en

scherven van besmeten en gladwandig aardewerk met gecalcineerde beenderen’

gevonden. Zij hebben behoord tot een grafveld uit de IJzertijd. Even ten
westen en ten zuidwesten hiervan zijn scherven gevonden uit de IJzertijd-
Romeinse tijd en de Bronstijd. Recent onderzoek direct aan de oevers van
de Hertogswetering leverde informatie op over activiteitenzones uit de
vroege ijzertijd en mogelijke oversteekplaatsen uit de prehistorie,
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.5

1 Ball en Schiltmans 1998, Van Hoof en Jansen 2002.
2 Ball en Jansen 2002.
3 Zie Van Hoof en Jansen 2002, Ball en Arnoldussen 2003
4 Mond. med. J. van Berkel. 
5 Van Wijk, Jansen en Ball 2004



2.2 Vooronderzoek

Op de locatie Herpen-Buitenstraat is door het archeologisch Adviesbureau
RAAP een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitgevoerd6. Aanleiding
voor het onderzoek was een mogelijke bestemmingswijziging van het gebied.
Als gevolg daarvan diende vastgesteld te worden of er archeologische resten
aanwezig waren op het terrein en, zo, ja, wat de kwaliteit, aard, datering,
omvang en diepteligging van deze overblijfselen was. 
Deze vraagstelling is beantwoord door een combinatie van booronderzoek en
veldkartering. Met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 15 cen-
timeter zijn 18 boringen gezet in een grid van 20 bij 25 meter in drie raaien
van noord naar zuid. De boorraaien verspringen ten opzichte van elkaar, zodat

Figuur 2.1
Geomorfologische kaart van de omgeving van

Herpen met Archismeldingen
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er een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstaat. De boringen zijn door-
gezet tot maximaal 20 centimeter in de onverstoorde bodem. Bij de veldkarte-
ring is het perceel systematisch in raaien belopen, waarbij al het vondstmate-
riaal opgeraapt werd.
Wat betreft de opbouw van het bodemprofiel kon worden vastgesteld, dat er
een esdek aanwezig is waaronder zich overal direct een C-horizont bevindt7.
Waarschijnlijk is een deel van het oorspronkelijk bodemprofiel (E- en 
B-horizont) opgenomen in het esdek (figuur 3.1). In 12 boringen werd
prehistorisch aardewerk gevonden, dat steeds gerelateerd is aan het esdek.
Datzelfde geldt voor één fragment geverfd Romeins aardewerk. Verspreid
over het terrein zijn bij de oppervlaktekartering een vuurstenen afslag, ver-
schillende fragmenten prehistorisch aardewerk, een Romeinse randscherf,
twee fragmenten Karolingisch aardewerk en fragmenten Laat-Middeleeuws
aardewerk aangetroffen. De vuurstenen afslag wordt geïnterpreteerd als
een losse vondst. Het prehistorisch aardewerk wordt verbonden aan een
nederzettingscomplex uit de Late Bronstijd of IJzertijd, dat zich buiten het
onderzoeksgebied voortzet. Dit zou behoren tot een systeem van Celtic Fields,
dat gekenmerkt wordt door aaneengesloten akkerarealen met bijbehorende
nederzettingen en grafvelden. De Romeinse, Karolingische en 
Laat-Middeleeuwse vondsten worden gekoppeld aan landbouwactiviteiten,
hoewel de aanwezigheid van sporen uit deze perioden niet uitgesloten wordt.

Figuur 2.2
Onderzoeksresultaten booronderzoek RAAP

Archeologisch kader en vooronderzoek 9
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3 Landschappelijk kader

3.1 Geologie en geomorfologie

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het Maasland, de regio ten zuiden
van de Maas in het noordoosten van Brabant. 1 Het Maasland kan onderver-
deeld worden in een rivierengebied en een dekzandrug die onderdeel
uitmaakt van het Limburgs-Brabants dekzandgebied. Het plangebied ligt
nog net op de noordoostelijke uitloper van het dekzand. 2 Het dekzandge-
bied in Oost-Brabant kan verdeeld worden in de Peelhorst en de Centrale
Slenk, die ontstaan zijn door tektonische bewegingen waarbij de Horst
omhoog wordt geduwd en de Slenk wegzakt. Op de Peelhorst ligt een
betrekkelijk dunne laag dekzand op pleistoceen rivierzand, dat tot de Veghel
Formatie gerekend kan worden. Deze Veghel Formatie ligt op de ondoor-
latende Formatie van Tegelen, met daaronder op een diepte van circa
25 meter kleiige tertiaire afzettingen. 3 De dikte van het dekzandpakket op
de steeds verder wegzakkende Centrale Slenk is groter dan op de Peelhorst
en varieert tussen 15 en 45 meter dikte. 4

De sedimenten in het zuidelijke deel van het Midden-Nederlands rivieren-
gebied zijn met name afgezet door de Maas, die ten noordoosten van
Herpen oorspronkelijk zeer grote meanders bevatte die samenhangen met
tektonische bewegingen langs de breuklijnen. 5 Door vergelijkbare proces-
sen verplaatste de Maas zich steeds meer van het zuiden naar het noorden.
De pleistocene afzettingen die in het rivierengebied aan of vlak onder de
oppervlakte liggen (op de Veghel Formatie) worden gerekend tot de
Kreftenheye Formatie. De holocene sedimenten die in het oosten van het
rivierengebied afgezet zijn worden geschaard onder de Betuwe Formatie,
die in het westelijke deel onder de Westland Formatie. 6

3.2 Bodem

Het bodemtype in het onderzoeksgebied bestaat uit een hoge bruine
enkeerdgrond (leemarm en zwak lemig fijn zand, code bEZ21) met grond-
watertrappen VI en VII. Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste grondwater-
trap dieper is dan 0,40 en 0,80 meter onder het maaiveld en de gemiddeld
laagste grondwaterstand dieper dan 1,20 meter onder het maaiveld. 7

Enkeerdgronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een esdek,
die ontstaan door bemesting van de leemarme zandgronden met plaggen en
bosstrooisel, mest uit de potstal en stadsafval. Al naar gelang de duur van
bemesting worden er pakketten gevormd die kunnen variëren van enkele
decimeters tot ruim een meter dikte (zie figuur 2.2).

1 Keijsers 2003
2 idem
3 Berendsen, 1997: 27
4 idem, 28
5 Berendsen 1997, Keijsers 2003
6 Berendsen, 1997: 87
7 Stiboka 1976, Keijsers 2003
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Op basis van het vooronderzoek uitgevoerd door RAAP Archeologisch
Adviesbureau is vastgesteld dat het esdek in het plangebied beperkt van
omvang is. 8 In enkele boringen werd in het geheel geen esdek aangetroffen
en bevindt het onverstoorde moedermateriaal zich direct onder de bouwvoor
(A/C-profiel). Verder konden er onder het esdek geen sporen van bodem-
vorming waargenomen worden, zodat aangenomen kan worden dat het
grootste deel van het oorspronkelijke bodemprofiel opgenomen moet zijn
in het esdek. 9

8 Keijsers 2003
9 Een boer die de pachter was van het onderzochte areaal kon vertellen dat hij het terrein

vaker diepploegde tot een diepte van 70 cm.

Figuur 3.1
Maaiveld-(boven) en vlakhoogte (onder)

van het plangebied



4 Vraagstellingen en methodiek

4.1 Vraagstellingen

Op basis van het door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
opgestelde Programma van Eisen en het op de locatie verrichte vooronder-
zoek zijn voorafgaand aan het onderzoek de volgende vraagstellingen
geformuleerd:

– zijn er archeologische resten in het onderzoeksgebied aanwezig
– wat is het karakter van deze resten
– wat is de fysieke kwaliteit van de verschillende vondstcategorieën
– wat is de omvang van de vindplaats(en)
– wat is de datering van de archeologische resten
– wat is de geologische en bodemkundige opbouw van het gebied
– wat is de behoudenswaardigheid van de vindplaats
– in hoeverre kunnen eventuele vindplaatsen in het onderzoeksgebied

bijdragen aan de beeldvorming van het verleden in de bredere regio
van het Maasland

Verder kan door het beantwoorden van deze vraagstellingen een toetsing
worden gemaakt van de voorlopige conclusies die op basis van de
Aanvullende Archeologische Inventarisatie getrokken zijn. Er wordt gesug-
gereerd dat het onderzoeksgebied mogelijk deel uitmaakt van een groter
nederzettingsterrein dat zich buiten de grenzen van het plangebied
uitstrekt. Het zou daarbij een deel moeten zijn geweest van een systeem van
Celtic Fields uit de Late Bronstijd en IJzertijd, oftewel een laat-prehistorisch
akkercomplex.

4.2 Puttenplan

De verkenning van het onderzoeksgebied heeft plaatsgevonden door drie
proefsleuven aan te leggen van twee meter breed, over de lengterichting van
het perceel. De putten liggen parallel aan elkaar met een tussenafstand van
iets minder dan 20 meter. De lengtes van de putten 1 en 2 zijn respectie-
velijk circa 130 en 120 meter. De derde en meest westelijke put is met
onderbrekingen aangelegd. Als gevolg van een grote recente verstoring in
dit deel van het terrein had het geen zin om hier een put aan te leggen.
Put 3 bestaat daardoor uit 3 sleuven die achtereenvolgens de putnummers 3,
4 en 5 gekregen hebben. Hiermee is bijna 10% van het terrein verkend
hetgeen voldoende is om een representatief beeld te verkrijgen van de
archeologische waarde van het terrein.
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Op basis van de resultaten is er vervolgens besloten op twee plaatsen een
put te verbreden tot 4 meter, om tot een waardering van enkele sporen te
kunnen komen. Beide locaties liggen in put 1, respectievelijk aan de zuid-
en de noordzijde.

Figuur 4.2
Aanleg put

Figuur 4.1
Puttenplan Herpen –

Buitenstraat met:

(a) verstoringen (b) sporen

(c) plangebied en (d)

putnummers



Figuur 4.3
Profielkolom in noordelijk deel van put 1

Bouwvoor

Esdek

C-horizont
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4.3 Methodiek

Bij het aanleggen van het vlak, dat op de top van de C-horizont ligt, is de
bouwvoor machinaal en schavenderwijs verwijderd. Hierbij is per sectie
van 5 bij 2 meter het vondstmateriaal uit de bovenste laag verzameld en
gedocumenteerd. Dezelfde werkwijze is gevolgd bij het esdek, wanneer dit
aanwezig was. Met behulp van een metaaldetector zijn met name de onder-
zijde van de bouwvoor en het esdek onderzocht op de aanwezigheid van
metalen artefacten. De uitgegraven grond is naast de putten gedeponeerd
en na afloop van de werkzaamheden teruggezet.
Voorafgaand aan het onderzoek zijn op basis van meetpunten met bekende
RD-coördinaten en een NAP-hoogte in de omgeving van het plangebied
enkele grondslagpunten uitgezet met behulp van een Infrarood Theodoliet.
Met behulp van deze grondslagpunten zijn alle putten, vlakhoogtes, meet-
punten, profielen en sporen ingemeten in het landelijke coördinatenstelsel. 
Aangezien het om een onderzoek gaat met een verkennend en waarderend
karakter is een beperkt aantal sporen gecoupeerd om het karakter en de
conservering hiervan vast te kunnen stellen en eventueel vondstmateriaal
ter datering te kunnen verzamelen. Alle gezette coupes zijn getekend en
gefotografeerd.
Om een goed beeld te kunnen verkrijgen van de bodemkundige opbouw van
het gebied is van alle proefsleuven een profiel gedocumenteerd. Aangezien
het hele terrein weinig variatie vertoont in profielopbouw zijn de profielen
getekend in secties van 1 meter breedte die op een onderlinge afstand van
10 meter geplaatst zijn. Iedere profielkolom is afzonderlijk getekend op een
schaal van 1:20 en digitaal gefotografeerd.



5 Resultaten archeologisch onderzoek

5.1 Inleiding
Op basis van het booronderzoek was geconcludeerd dat op grote delen van
het terrein een esdek aanwezig was waaronder zich direct een C-horizont
bevindt. Het oorspronkelijke bodemprofiel was voor een groot deel opgeno-
men in het esdek. Uit het proefsleuvenonderzoek bleek voor het grootste
deel van het terrein dat het bodemprofiel gekarakteriseerd kan worden als
een 50-70 cm dikke bouwvoor die scherp gescheiden wordt van geelwit
zand (de C-horizont). Alleen in het noordelijk en zuidelijk deel van het
plangebied bleek onder het esdek een miniem deel van de B-horizont van
het natuurlijke bodemprofiel bewaard te zijn. In het zuidelijke deel was
oxidatie (verbruining) opgetreden. Ondanks verstoring door afgraving en
diepploegen werd toch een beperkt aantal archeologische grondsporen
aangetroffen. Deze concentreerden zich voornamelijk in het noordelijke
deel. De sporen waren in het vlak relatief goed zichtbaar. Een aantal sporen
is gecoupeerd om inzicht te verkrijgen in het karakter. In een aantal gevallen
werden daarbij archeologische vondsten gedaan: met name scherven
handgevormd prehistorisch aardewerk uit de IJzertijd en post-Middeleeuws
steengoed.

5.2 Sporen

De sporen liggen met name in het noordelijke gedeelte van het plangebied,
met de grootste concentratie in het noordelijke deel van put 1 (figuur 5.1) In
het zuidelijke deel is slechts een aantal sporen aangetroffen. Het betreffen
hier voornamelijk losse paalsporen die waarschijnlijk niet tot een structuur
gerekend kunnen worden. Naast een vermoedelijke waterkuil (spoor 22) die
op basis van vondsten in de Midden-Bronstijd gedateerd kan worden, werd
een waterput (spoor 4/5) uit de Late Middeleeuwen blootgelegd (figuur 5.2).
De basis van deze waterput bestond uit een houten constructie1 waarvan
nagenoeg niets meer resteerde. Van de overige grondsporen konden vier
daarvan op basis van vondsten tot de IJzertijd gerekend worden en op basis
van de vulling waren vier andere sporen vermoedelijk Laat-Middeleeuws. 
Het noordelijke gedeelte van put 2 en 3 bestond uit een subrecente versto-
ring. Deze zijn waarschijnlijk het gevolg van twee boerderijen die daar
gestaan hebben. Kadasterkaarten uit 1759 (figuur 5.3a) en 1830 (figuur 5.3b)
laten bewoning zien in dit gedeelte van het plangebied.

Figuur 5.1
Sporenconcentratie noordelijk deel put 1 met:

(a) verstoringen en (b) sporen

1 Het is onduidelijk of het hier een houten ton of een uitgeholde boomstam betreft.
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5.3 Vondsten

Het vondstmateriaal van het onderzoek bestaat voornamelijk uit aardewerk
fragmenten uit de IJzertijd. Daarnaast zijn er nog enkele aardewerk
fragmenten gevonden uit de Midden-Bronstijd, Romeinse tijd en Late-
Middeleeuwen (voornamelijk Elmpt). Deze zijn bijna allemaal verzameld
uit het esdek tijdens het aanleggen van het vlak. De scherven uit de Late-
Middeleeuwen dateren waarschijnlijk ook de ontginningsfase van het esdek. 
In de meeste gevallen was het aardewerk zeer fragmentarisch zodat een
nadere datering binnen de hoofdperiodes niet mogelijk is.

Figuur 5.2 (boven)
Spoor 4/5 (waterput) met kern (a t/m e en p),

insteek (f t/m l en o), c-horizont (m) en

oerbank (r)

Figuur 5.3 (onder)
Kadasterkaarten van omgeving Herpen-

Buitenstraat



6 Waardering en aanbeveling

Op de locatie Herpen-Buitenstraat heeft in verband met een mogelijke
bestemmingsverandering van agrarisch kernrandgebied naar woondoel-
einden een Aanvullend Archeologisch Onderzoek plaatsgevonden. Op basis
van een booronderzoek en veldkartering werden sporen uit de Late-
Bronstijd tot en met de Late-Middeleeuwen verwacht.

6.1 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richt-
lijnen opgesteld door de ROB.1 Daarbij wordt aan de hand van verschillende
parameters een waardeoordeel gegeven. De voor het plangebied Herpen-
Buitenstraat relevante parameters zijn als volgt gewaardeerd:

Fysieke kwaliteit: gaafheid en conservering:

Aangezien het plangebied bijna in zijn geheel matig tot zwaar is verstoord,
scoren de archeologische waarden voor gaafheid en conservering laag. 

Inhoudelijke kwaliteit: zeldzaamheid, informatiewaarde, 

ensemblewaarde en representativiteit:

De vindplaats heeft voor de parameter zeldzaamheid een lage score
gekregen. Dit is gebaseerd op de beperkte hoeveelheid sporen en vondsten
en het ontbreken van structuren. Hetzelfde geldt voor de informatiewaarde,
de ensemblewaarde en de representativiteit. We hebben te maken met een

1 In handboek van ROB-specificaties - juni 1998, hoofdstuk 2 (selectie).



verstoorde vindplaats of de randzone van vindplaatsen buiten het plan-
gebied. Een opgraving van het plangebied biedt geen (wetenschappelijke)
potentie.

Waarden Criteria Scores
Hoog Midden Laag

Beleving Schoonheid nvt

Herinnering nvt

Fysieke kwaliteit Gaafheid +

Conservering +

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid +

Informatiewaarde +

Ensemblewaarde +

Representativiteit +

6.2 Aanbeveling

Tijdens het onderzoek zijn enkele sporen uit de Midden-Bronstijd, IJzertijd
en Late Middeleeuwen aangetroffen. Deze konden echter niet in verbanden
geplaatst worden. De aanwezigheid van vindplaatsen in de nabijheid van het
onderzoeksgebied kan een verklaring bieden voor het voorkomen van de
aangetroffen sporen en vondsten. 
Het vermoeden rijst dat een vindplaats of de randverschijnselen van een
vindplaats buiten het plangebied uit de Brons-IJzertijd aanwezig zijn
geweest. Het is niet duidelijk of de Laat Middeleeuwse sporen en vondsten
toe te wijzen zijn aan bewoning of landbouwactiviteiten. De grootschalige
verstoring van de vindplaats door diepploegen, verbruining en subrecente
bewoning laat een nadere interpretatie van de sporen niet toe. Het geheel
leidt er toe dat geen verder archeologisch onderzoek en/of bescherming
voor dit terrein aanbevolen wordt.
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Bijlage 1: Vondstenlijst

vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling aantal gewicht opmerking
1 STE 1 1 5 1 703

2 APY 1 1 4 2 3

3 APY 1 1 2 2 6,2

4 APY 1 1 4 2 8,5

5 APY 1 1 5 1 6,1

6 APY 1 1 7 2 15,8 bodemaanzet + 

1 licht besmeten

7 APY 1 1 8 12 3 19,3

7 ANT 1 1 8 12 1 10,1 roodbakkend geglazuurd

8 APY 1 1 9 12 1 3,7

8 SLE 1 1 9 12 1 3,2 leisteen

9 APY 1 1 11 1 1,5

9 AMLB 1 1 11 1 6,8 Elmpt

10 APY 1 1 15 14 2 5,2

11 APY 1 1 20 4 28,1

11 ARO 1 1 20 2 5,3 rand met glimmers, 

kan ook merovingisch zijn 

(Mayen?)

12 APY 1 1 21 33 116,4 1 sec.verbrand, 1-2 met 

groef, 1 l.besmeten, 

1 bodem, 2 randjes (1 open, 

1 iets 3-ledig)

12 SXX 1 1 21 3 30,3

12 AMLB 1 1 21 1 5,4

12 ARI 1 1 21 5 25,6 o.a. opstaande rand

13 SVU 1 1 22 1 1,2

13 SXX 1 1 22 1 5,4

13 APY 1 1 22 10 18,7 1 drieledig randje

14 APY 1 1 23 7 24,2 1 licht besmeten

14 AME 1 1 23 2 7,7 1 mogelijk Romeins

15 APY 1 1 24 2 6,1

16 APY 1 1 26 3 6,8

17 APY 2 1 1 2 4,4

18 APY 2 1 1 1 7,1

19 AME 2 1 2 1 1,7 gedraaid; Romeins of 

middeleeuwen?

20 AMLB 2 1 7 1 10,7 Elmpt

21 ANT 2 1 8 1 2,3 groen geglazuurd

22 APY 2 1 20 1 3,8

23 APY 2 1 21 2 20 1 besmeten, 1 met grove 

kwarts

24 APY 2 1 22 3 9,8

25 ANT 3 1 1 5 210,4 2 steengoed, 1 steengoed 

geglazuurd donkerbruin 

(14e en 15e eeuw), 1 Elmpt, 

1 mayolica (16d-17ab)

25 BKS 3 1 1 1 179,7
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling aantal gewicht opmerking
25 STU 3 1 1 1 180

26 APY 3 1 2 3 28,4

26 AMLB 3 1 2 3 66,1 Elmpt

27 APY 3 1 3 2 1 8,3 secundair verbrand

28 APY 4 1 5 2 15,1

29 APY 4 1 1 1 2,3

29 SXX 4 1 1 1 16,9

30 APY 4 1 2 1 6

31 APY 1 1 27 1 3,9

32 AME 1 1 1 2 17,4

32 APY 1 1 1 1 2,9

33 AMLB 1 1 28 1 16,6 Elmpt

33 APY 1 1 28 1 6,5 besmeten

35 APY 1 1 30 2 7,2 1 randje (3-ledig profiel, 

oogt laat)

36 APY 1 1 32 35 1 0,7

37 APY 1 1 33 2 5,9

38 BKS 1 1 33 1 27,1

38 ANT 1 1 33 6 17,4 2 roodbakkend geglazuurd

38 APY 1 1 33 10 36,3 1 randje (3-ledig profiel), 

1 grindgemagerd (VYT)

38 AMVC 1 1 33 1 7 Mayen?, gedraaid met 

Eifelmagering

39 AME 1 1 33 1 2,1 of Romeins (is gedraaid)

39 APY 1 1 33 5 14,9 1 met kwartsjes

40 STE 1 1 33 1 96,5

40 BKS 1 1 33 1 8,4

41 APY 1 1 33 6 1 1,8

42 APY 1 1 35 17 65,3 1 secundair verbrand, 1 met 

kwartsjes, 1 rand gesloten 

rondbuikig potje (LYT?)

42 AMLB 1 1 35 3 15,9 2 Elmpt (kogelpot) en 

1 roodbakkend

43 APY 1 1 34 5 18,1 1 met ribbels!!

44 APY 1 1 36 37 174,2 1 met nagelindrukken, 

4 randen (3 gesloten 

drieledig (1 gepolijst), 

1 gesloten), 1 breed oor 

(LYT/inh.)

44 SXX 1 1 36 5 107,7

44 STE 1 1 36 1 1,3

44 AME 1 1 36 4 27,2 1 waarschijnlijk Elmpt

45 APY 1 1 37 7 44,9 1 besmeten

45 BKS 1 1 37 1 47,8

45 DKP 1 1 37 1 21,6 imbrex???

45 ARI 1 1 37 1 22,7 rand

45 ANT 1 1 37 4 34,8 zwaar geglazuurd steengoed

46 STE 3 1 4 1 66,5

46 APY 3 1 4 5 23,4 1 met nagelindrukken

46 AMLA 3 1 4 1 3 kogelpot
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vondstnr categorie put vlak vak spoor vulling aantal gewicht opmerking
47 APY 1 1 24 1 1 4,1

48 APY 1 1 4 1 2,9

49 BOT 1 1 4 4 3,6 (M/)LM

50 AMLB 1 1 4 1 22,8 Elmpt

51 APY 2 1 1 1 2 6,2

52 APY 1 1 6 1 3 9,7

55 AMVB 1 1 12 1 1 3,5 merovingisch?? (groeven in 

patroon)

55 APY 1 1 12 1 6 12,8

55 AMLA 1 1 12 1 1 1,2 Zuid-Limburgs

56 APB 1 1 22 1 4 43,6 1 met pinpricks, 1 met 

vingertoppen: MBT; 

dikwandig, kwarts, iets 

organisch/chamotte

56 HK 1 1 22 1 1 0,5

58 SKW 1 1 4 1 2741,2

58 BOT 1 1 4 1 2,6 pijpbeen naar epifyse 

(hanbeentje, fibula? 

(M/)LM?)

58 STE 1 1 4 1 528,8

58 APY 1 1 4 1 5,2

58 AMLB 1 1 4 5 502,1 Elmpt: 1 doliumrand, 

1 kruikrand met ribbels, 

1 bodem van grote voorraad-

pot met standring (ingekne-

pen), bodem met passers 

proto-steengoed kruikje: 

13e eeuw

59 APY 1 1 27 1 7 12,5 1 mogelijk MBT-opspit

Gebruikte afkortingen
AME Aardewerk middeleeuwen
AMLA Aardewerk middeleeuwen laat A
AMLB Aardewerk middeleeuwen laat B
AMVB Aardewerk middeleeuwen vroeg B
AMVC Aardewerk middeleeuwen vroeg C
ANT Aardewerk Nieuwe Tijd
APB Aardewerk prehistorisch bronstijd
APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd
ARI Aardewerk romeins import
ARO Aardewerk romeins onbepaald
BKS Baksteen
BOT Bot onbepaald
DKP Dakpan
HK Houtskool
SKW Steen kwarts(iet)
SLE Leisteen
STE Steen tefriet
STU Steen tufsteen
SVU Steen vuursteen
SXX Steen onbepaald
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