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Het archeologisch onderzoek in het plangebied De Beijerd en ’t Riet en in het tracé Route 1 
Accent is uitgevoerd in vier fasen. Een eerste fase, uitgevoerd in 2002, omvatte de archeolo-
gische begeleiding van het uitgraven van het wegtracé van de de toenmalige Beerseweg, 
Overhage en Lange Beijerd (de huidige Van Galenweg en Verbindingsweg). Naar aanleiding 
van de hoge concentratie middeleeuwse sporen en archeologisch materiaal dat in het 
oostelijke deel van het tracé, is besloten dit gebied vlakdekkend op te graven (fase 2). In 
2003 is omwille van plannen om het aangrenzende terrein De Beijerd en ’t Riet-West te 
ontwikkelen als bedrijventerrein, hier een proefputtenonderzoek uitgevoerd (fase 3). Deze 
leverde veel prehistorische sporen op. In 2004 is het zuidelijke deel van het terrein De Beijerd 
en ’t Riet opgegraven.
Het onderzoek leverde sporen op uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse 
periode en de middeleeuwen. Uit het neolithicum zijn slechts enkele sporen, wat aardewerk 
en vuurstenen artefacten gevonden. Vondsten en sporen uit de bronstijd wijzen er op dat 
verspreid over het terrein een of meerdere erven uit de vroege, midden- en late bronstijd 
hebben gelegen. Een opmerkelijke vondst is een klein bronzen beiteltje dat in een midden-
bronstijdkuil is gevonden.  Uit de ijzertijd zijn minder sporen gevonden. De aanwezigheid 
van een onvolledige huisplattegrond wijst er op dat binnen het onderzoeksterrein minstens 
één erf voorkwam. Romeinse sporen en vondsten zijn niet veel aangetroffen. De 
aanwezigheid van een crematiegraf en enkele sporen duidt er evenwel op dat in de buurt 
een nederzettingsterrein aanwezig is. Hutkommen uit de laat-Romeinse periode maar 
voornamelijk uit de vroege middeleeuwen suggereren dat ook uit deze periode in de buurt 
een nederzettingsterrein moet liggen. Uit de volle middeleeuwen zijn verschillende huis- en 
bijgebouwplattegronden, en waterputten herkend. Hoewel er slechts een beperkt deel van 
de nederzetting is opgegraven, konden verschillende (elkaar in tijd opeenvolgende) erven 
omschreven worden.
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1. Inleiding   (E.N.A. Heirbaut)

In de periode van juni 2002 tot november 2004 is archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op de terreinen van het plangebied De Beijerd en ‘t Riet en 
het wegtracé  Route 1 Accent. Deze terreinen liggen ten zuidwesten van 
Cuijk, aan de Van Galenweg en de Verbindingsweg. ArchOL BV heeft het 
onderzoek uitgevoerd in de periode 2002-2004. Past2Present - ArcheoLogic 
heeft ten behoeve van de verschillende onderzoeksfasen programma’s van 
eisen (PvE) opgesteld.1 Na het onderzoek in het tracé van Route 1 Accent 
en het proefsleuvenonderzoek op De Beijerd en ‘t Riet zijn briefrapporten 
verschenen, zodat de Archeologische Adviescommissie Cuijk (AAC), die 
optreedt namens het Bevoegd Gezag, verdere selectiebesluiten kon nemen.2

Deze publicatie omvat de uiteindelijke resultaten van vier jaar onderzoek op 
Route 1 Accent en de Beijerd en ‘Riet.

1 Wieringa, 2002; Wieringa, 2002; Wieringa, 2004.
2 Ball, 2002; Ball & van der Linde, 2003.

N

Fig. 1.1 
Situering van de onderzoekslocaties in Cuijk.
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De aanleiding voor de verschillende onderzoeken waren de plannen van 
de gemeente om het plangebied te gaan ontwikkelen als bedrijventerrein. 
In eerste instantie werd door RAAP Adviesbureau een booronderzoek 
uitgevoerd dat aantoonde dat op de te onderzoeken terreinen een esdek 
aanwezig was, waarin en - onder  zich aardewerk uit de prehistorie, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen bevond.3  Op basis van deze resultaten 
is besloten verder archeologisch onderzoek uit te voeren.
Een eerste fase, uitgevoerd in 2002, bestond uit het begeleiden van het 
uitgraven en het opgraven van het wegtracé (IVO) van de toenmalige 
Beerseweg, Overhage en Lange Beijerd (de huidige Van Galenweg en 
Verbindingsweg; fig. 1.2). Hierbij werden vondsten en sporen uit het 
neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege en 
late middeleeuwen zijn aangetroffen (Route 1 Accent). Naar aanleiding 
van de hoge concentratie middeleeuwse sporen en archeologisch materiaal 
dat gevonden werd in put 7 werd besloten om het aangrenzende terrein 
onmiddellijk op te graven (DO). Dit terrein zal in wat volgt “terrein 
A” genoemd worden. In 2003 voerde ArchOL BV een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) uit op het nog niet eerder onderzochte deel van het uit 
te breiden industrieterrein De Beijerd en ’t Riet-West. Deze onderzoekslo-
catie lag tussen de Van Galenweg in het westen en het huidige industrie-
terrein in het oosten. Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van een 
proefputtenonderzoek, waarbij 28 putten van 10x10 m zijn uitgegraven, 
en volgde het puttenplan dat was ontworpen door ArcheoLogic.4 Ondanks 
de hoge verwachtingen leverden slechts vijf putten duidelijke sporen en 
materiaal op. Deze zijn geclusterd en liggen in het zuidwestelijke deel 
van het perceel, waar in 2002 bij het onderzoek aan de wegcunetten van 
Route 1 Accent ook sporen zijn aangetroffen. De resultaten werden door 
de Archeologische Adviescommissie Cuijk (AAC) belangrijk genoeg geacht 
om hier verder onderzoek uit te laten voeren. In het najaar van 2004 is het 
zuidelijke deel van het terrein van De Beijerd en ‘t Riet opgegraven. Dit 
terrein wordt in wat volgt “terrein B” genoemd. 

Terrein Omschrijving
A Route 1 Accent: sleuven 7 (oost) en 10
B Route 1 Accent: sleuven 7 (west), 8

Beijerd en ’t Riet IVO: putten 19, 20, 21, 23, 24, 25  
Beijerd en ’t Riet DO: sleuven 31, 32, 33, 34, 35, 36

Het onderzoek van Route 1 Accent is uitgevoerd door: drs. E.A.G. Ball 
(projectleider/verldwerkleider), drs. M. Hemminga, drs. M. Duurland, drs. 
T. Hamburg, drs. I. van Wijk, drs. A. Koster en drs. E. Meirsman.
Het onderzoek op De Beijerd en ‘t Riet is uitgevoerd door: drs. E.A.G. Ball 
(projectleider), drs. E.N.A. Heirbaut (veldwerkleider), drs. M. Hemminga, 
drs. M. Duurland, dhr. C. van der Linde, drs. L. Meurkens, drs. R. de 
Leeuwe, dhr. P. van den Bos en drs. R. van Oosten. 

3 De Baere, 2000; Jansen & Roymans, 2002.
4 Wieringa, 2002.

Tabel 1.1 
Omschrijving van de terreinen aan de hand 
van de proefputten en (opgravings)sleuven 
tijdens de verschillende campagnes.
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Administratieve gegevens

Datum

Terreinwerk Route 1 Accent  week 21-26, 2002

Proefputten B&R   week 6-14, 2003

DO B&R    week 43-45, 2004   

Publicatie Route 1 Accent  2002 (tussentijdse rapportage)

   Proefputten B&R  2003 (tussentijdse rapportage)

   Omvattende publicatie 2005

Opdrachtgever    Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag    Gemeente Cuijk

Uitvoerder    ArchOL BV

SIC      R1A 29/31; CBR 57/79

Archis Waarnemingsnummer

   Route 1 Accent:   404612

   Beijerd en ’t Riet   57: 5059

   Beijerd en ’t Riet   79: 7434

Locatie

Gemeente     Cuijk

Plaats    Cuijk

Toponiem    Route 1 Accent, Beijerd en ’t Riet

Coördinaten    188063.4718/415298.5889

Totaal onderzochte oppervlakte  ca. 15500 m2
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2. Archeologisch kader   (E.N.A. Heirbaut)

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat Cuijk en omgeving 
al vanaf het laat-paleolithicum een aantrekkelijke ‘woonplaats’ was. Uit 
het centrum en het buitengebied van Cuijk zijn veel archeologische 
vindplaatsen bekend. Hoewel alle perioden vertegenwoordigd zijn, ligt er 
toch een duidelijke nadruk op de metaaltijden en de Romeinse periode. 
Op de Heeswijkse Kampen zijn verschillende mesolithische 
artefacten aangetroffen, echter niet geclusterd waardoor ze eerder 
als losse strooivondsten beschouwd moeten worden. Eventuele 
nederzettingsterrein`en kunnen niet aangeduid worden.5 Uit het 
neolithicum zijn op meerdere plaatsen vondsten gedaan. De vindplaats 
Heeswijk Havenlaan heeft scherven uit de Hazendonk 2/3 fase opgeleverd 
(3800-3400 voor Chr.). Een scherf van aardewerk uit de Steingroep (3400-
2500 voor Chr.) is gevonden op vindplaats 7.6 De vindplaats Heeswijk 
Havenlaan Oost heeft materiaal opgeleverd dat vermoedelijk hieraan 
verwant is.7 Ook het stuifduin bij De Nielt heeft neolithische vondsten 
opgeleverd.8 In het centrum van Cuijk zijn graven uit het neolithicum 
en de midden-bronstijd aangetroffen.9 Gedurende het laat-neolithicum 
zijn er vlak bij de locatie van de huidige St-Martinuskerk één of meerdere 
grafvelden ingericht. Tot nog toe zijn één of enkele grafheuvels en een 
aantal vlakgraven herkend.10

In het buitengebied zijn door proefsleuvenonderzoek op de Heeswijkse 
Kampen verschillende bronstijd- en ijzertijdvindplaatsen aan het licht 
gekomen.11 Bewoningssporen uit de bronstijd zijn ook vastgesteld tijdens 
de opgraving in het tracé van Dreef W3. Verschillende kuilen en een 
rechthoekige plattegrond uit de vroege bronstijd leverden hiervoor het 
bewijs. Dat er ook tijdens de ijzertijd bewoning heeft plaatsgevonden op 
deze plaats blijkt uit de aanwezigheid van verschillende (paal-)sporen die 
ijzertijdaardewerk hebben opgeleverd.12 Het terrein bleef ook in gebruik 
als grafveld tijdens de bronstijd. Minstens één graf kan op basis van het 
aardewerk aan de midden-bronstijd worden toegeschreven. Mogelijk
kunnen enkele bijzettingen in boomstamkisten in dezelfde periode 
gedateerd worden. Uit de ijzertijd kennen we zowel in het centrum 
van Cuijk als daarbuiten graven en nederzettingssporen. De eerste zijn 
tijdens de opgravingscampagnes rond de St-Martinuskerk aangetroffen, 
maar ook aan de Korte Molenstraat, de Schoolstraat en de Kaneelstraat.13

Nederzettingssporen kennen we uit het centrum o.a. bij de St-Martinuskerk
en aan de Grotestraat.

Cuijk is het bekendst om de grote hoeveelheden sporen uit de Romeinse 
tijd. De vermelding van Ceuclum op de Tabula Peutingeriana toont het 
belang van Cuijk in deze tijd aan. Op de kaart is te zien dat Cuijk op het 
knooppunt van twee belangrijke wegen lag, de weg die Tongeren met 
Nijmegen verbond en de weg naar Xanten langs de Niers. Deze kruising 
5 Ball & Heirbaut, 2006.
6 Ball & Heirbaut, 2006.
7 Ball & Heirbaut, 2005; Ball & Heirbaut, 2006.
8 Ball, 2003.
9 Koeling, 2002.
10 Bogaers, 1966: 123; Koeling, 2002: 16.
11 Ball & Heirbaut, 2006.
12 Ball & Heirbaut, 2005; Ball & Heirbaut, 2006.
13 Koeling, 2002.
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van wegen en de mogelijkheid om hier de Maas over te steken moeten deze 
locatie een belangrijke strategische betekenis hebben gegeven.14 In het 
centrum van Cuijk zijn uit deze periode op verschillende plaatsen sporen 
aangetroffen van een mogelijk castellum, tempels, een vicus, een grafveld, 
een laat-Romeinse versterking en een laat-Romeinse brug over de Maas.15

Naar schatting zou het castellum, een militair fort voor hulptroepen, een 
oppervlakte van ca. 1,8 ha hebben gehad. De eerste bouwfase zou tijdens 
de opstand van de Bataven in 69/70 n.Chr. in vlammen zijn opgegaan.16

Bij het vermoede militaire terrein heeft zich een vicus, een kampdorp, 
ontwikkeld. In deze nederzetting zijn werkplaatsen en winkels aanwezig 
geweest. Tijdens de opgraving aan de Grotestraat 18-22 zijn langwerpige 
houten huizen aangetroffen die haaks op de Romeinse weg georiënteerd 
zijn geweest. Deze kunnen gedateerd worden in de 1ste eeuw en het 
begin van de 2de eeuw.17 Omstreeks het begin van de 2de eeuw verloor 
het castellum zijn militaire rol; de vicus kwam echter tot bloei. Het is ook 
rond deze periode dat op het terrein van het vermoede castellum een zes m 
brede grindweg werd aangelegd.18 Aan weerszijden van deze weg werden 
in de loop van de 2de eeuw rechthoekige stenen gebouwen opgericht die 
worden geïnterpreteerd als Gallo-Romeinse tempels. Ook andere, niet-
religieuze gebouwen in de vicus kunnen geheel of gedeeltelijk in steen zijn 
opgetrokken. Een belangrijk openbaar gebouw dat nog vermeld kan worden 
is het badhuis, dat tijdens het onderzoek van de percelen Grotestraat 18-22
werd aangetroffen. Het gaat meer bepaald om restanten van een groot aan 
de binnenkant bepleisterd gebouw met stenen fundering en een pannendak. 
Het zijn de vondsten van een tufstenen apsis en enkele delen van stevig 
geconstrueerde goten die de opgravers doen vermoeden dat het hier om de 
restanten van een badhuis gaat. Het gebouw is te dateren in de 3de eeuw n. 
Chr.19

Tot in de 3de eeuw nam Cuijk een centrale functie in de regio in. Vondsten 
uit de religieuze gebouwen tonen aan dat zowel lokale lieden als mensen 
uit de wijdere omgeving hier aan verering deden. In de 4de eeuw kende 
Cuijk een castellum met minstens twee bouwfasen.20 De buitengrens werd 
gevormd door twee min of meer parallelle spitsgrachten, waarbinnen 
in eerste instantie een houten en aarden wal waren opgeworpen. In een 
latere bouwfase is aan de buitenkant van de wal een muur gebouwd met 
op verschillende plaatsen halfronde uitspringende torens en vermoedelijk 
ook hoek- en poorttorens.21 Naast bewoningssporen uit de Romeinse 
tijd is ook een Romeins grafveld aangetroffen. Tijdens opgravingen ter 
hoogte van Nutricia aan de Grotestraat zijn zowel crematiegraven als 
inhumatiegraven aangetroffen.22  Vijf crematiegraven dateren uit de eerste 
helft van de 2de eeuw. Uit dezelfde periode is ook nog een crematieplaats 
of ustrina gevonden, een spoortype met weinig parallellen in de regio. 
De tien inhumatiegraven zijn in de laat-Romeinse periode te dateren. 
Waarschijnlijkheid is het grafveld tot in de 4de eeuw in gebruik gebleven.
Sporen uit de Romeinse tijd in het buitengebied zijn amper aangetroffen. 
14 Haalebos, 2002.
15 De Ridder, 1994.
16 Haalebos, 2002:23.
17 Van Enckevort & Thijssen, 1998: 158. 
18 Bogaers, 1966: 126; Haalebos, 2002: 37. Bogaers spreekt van een acht m brede grindweg.
19 Van Enckevort en Thijssen, 1998: 159-160.
20 Haalebos, 2002b: 84.
21 Bogaers, 1966: 130.
22 Ball, 2006.
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Enkel het terrein van De Nielt leverde naast bijzonder veel vondsten ook 
vele grondsporen op. Opmerkelijke vondsten op deze plaats waren o.a. de 
bodem van een bronzen wijnzeef en een ijzeren mes, een fragment van een 
theatermasker maar ook een groot aantal dakpanfragmenten of tegulae. De 
aanwezigheid van tegulae en imbrices hier kan duiden op het gebruik van 
dakbedekkingsmateriaal binnen een landelijke nederzetting.23 Bovendien 
werd tijdens de campagne van 2001 maar ook tijdens het vervolgonderzoek 
in 2003 een depressie vastgesteld die opgevuld was met Romeins materiaal 
(aardewerk, dakpanfragmenten en fibulae). Mogelijk kan dit als afvalpakket 
geïnterpreteerd worden. Dit alles wijst er op dat op het terrein van De Nielt 
een mogelijk belangrijke nederzetting heeft gelegen. De precieze relatie 
met Ceuclum is nog niet duidelijk.24  Op de Heeswijkse Kampen zijn 
tijdens recent onderzoek geen sporen aangetroffen, maar in de depressie 
tussen vindplaats 6 en 7 is wel een grote hoeveelheid Romeins aardewerk 
gevonden.25 In het verleden zijn hier al wel sporen van Romeinse bewoning 
gevonden: nabij de Havenlaan zijn delen van plattegronden van boerderijen 
en één waterput opgetekend.26

Uit de middeleeuwen is zowel in het centrum van Cuijk als in het gebied 
direct daar omheen een aantal belangrijke vondsten gedaan. De vroege 
middeleeuwen zijn in het archeologische bestand enigszins onderver-
tegenwoordigd. Mogelijk kende Cuijk in deze periode één of meerdere 
nederzettingen. Het castellum-terrein zal in deze periode een belangrijke 
functie hebben gespeeld en verschillende vondsten die dateren in de 
Merovingische en Karolingische periode zijn hier aangetroffen. Uiteindelijk 
kreeg Cuijk in de volle en late middeleeuwen een belangrijke politieke en 
religieuze functie. Op het castellum-terrein zijn een tien m brede gracht en 
een deel van een tufstenen muur gevonden, die waarschijnlijk een motte 
hebben omgeven.27 Deze wordt in verband gebracht met de aanwezigheid 
van de Heren van Cuijk. Na de vernietiging van de versterking, waarschijnlijk 
in 1132, is op het terrein een aantal, in tijd opvolgende, kerken gebouwd. In 
dit gebied zijn sporen uit de 11de, 12de en 13de  eeuw aangetroffen. 
Recent onderzoek in het buitengebied van Cuijk heeft aangetoond dat de 
middeleeuwen ook daar vertegenwoordigd zijn. Tijdens het proefsleu-
venonderzoek op de Heeswijkse Kampen zijn op de Ewinkel (vindplaats 
7) verschillende grote paalsporen aangetroffen die aan de hand van het 
aardewerk in de 13de of 14de eeuw dateren. In de meest westelijke sleuf 
op deze vindplaats zijn bovendien nog restanten aangetroffen van wat 
vermoedelijk een middeleeuws vloerniveau is geweest. Het totale oppervlak 
met een vrij dun pakket (plaatselijk verbrande) leem is echter vrij klein, 
waardoor nog niet zeker geconcludeerd kan worden of het inderdaad om 
een vloerniveau gaat.28 Het onderzoek op Groot Heiligenberg leverde 
wel duidelijk bewijs van middeleeuwse bewoning op. Naast een 300-tal 
middeleeuwse paalsporen werd ook nog een zeer dik en zeer uitgebreid 
leempakket aangetroffen dat duidelijk als vloerpakket geïnterpreteerd 
kon worden. Tijdens het onderzoek van dit pakket bleek dat het ging om 
meerdere vloerniveau’s en drie haarden.29

23 Ball, 2001: 26.
24 Ball 2001: 27; Ball 2003.
25 Ball & Heirbaut, 2006.
26 Hessing & van der Zanden, 2002: 49; Koeling & De Wit, 1985; De Wit, 1988; Verwers, 1990: 62.
27 Van Enckevort et.al, 2002.
28 Ball & Heirbaut, 2006.
29 Heirbaut, in prep.
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Uit de postmiddeleeuwse periode en de nieuwe tijd werden op de 
Heeswijkse Kampen sporen aangetroffen. Op vindplaats 4 zijn greppels en 
paalsporen aangetroffen die tot verschillende structuren behoren. Vijf op rij 
liggende zware palen maken mogelijk deel uit van een gebouw, een tweede 
structuur wordt gevormd door greppels die een ogenschijnlijk rechthoekige 
structuur met een opening aan de westzijde vormen.30 Ook de restanten 
van de Beerse Maassluis die op vindplaats 5 op de Heeswijkse Kampen is 
teruggevonden, kunnen hier vermeld worden.31

30 Ball en Heirbaut, 2006.
31 Ball en Heirbaut, 2006.
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3. Fysisch-geografisch kader (S.J. Kluiving)

3.1 Inleiding

Het Land van Cuijk ligt op een geomorfologisch scharnierpunt in het rivie-
renlandschap van Zuid-Nederland. Ten zuiden van Cuijk bevindt zich een 
relatief nauw Maasdal, ingeklemd tussen de Peelhorst in het westen en 
de stuwwal van Nijmegen en het Maasterrassenlandschap in het oosten.32

Ten westen van het Land van Cuijk bevindt zich het Maaslandschap waarin 
de rivier zich in verhouding tot het zuidelijk deel makkelijker lateraal kan 
verplaatsen en minder aan één vaste rivierloop gebonden is. Het regime 
van de rivier verandert bij dit scharnierpunt ook van insnijdend (verticale 
erosie) in het zuiden tot meanderend (laterale accretie) in het westen. 
In het geologische verleden heeft ook de Rijn een rol gespeeld bij de 
totstandkoming van het Land van Cuijk.
In deze bijdrage zal globaal de ontstaansgeschiedenis van het landschap 
rond Cuijk en in het bijzonder in het plangebied van De Beijerd en ‘t Riet 
beschreven worden. Daarbij zal getracht worden op de volgende vijf vragen 
een antwoord te formuleren:

1. Welke factoren spelen een rol bij de vorming van het landschap? 
2. Hoe is het landschap voor te stellen in de verschillende bewoningsfasen 

in de tweede helft van het Holoceen?
3. Hebben de hogere delen tijdens de bewoning vanaf de bronstijd 

tot en met de pre-Beerse Maas in de middeleeuwen last gehad van 
overstromingen?

4. Overstroomde het landschap in de Romeinse tijd vaker?
5. Wat zijn de factoren die hebben gezorgd voor het uiterlijk van het 

huidige landschap, in de zin van de Beerse Maas, lokale esdekvorming 
en vervlakking?

Om deze vragen te beantwoorden worden een aantal relevante bronnen en 
enkele veldobservaties hieronder besproken. 

3.2 Literatuur

Geomorfologisch gezien ligt het Land van Cuijk in het oostelijke 
Maaslandschap van Noord-Brabant.33 Van der Beek & Isarin stellen dat, 
op grond van hun paleogeografische reconstructie, drie terrassen zijn te 
onderscheiden. De ‘fluviatiele’ geschiedenis laat zich in dit gebied als volgt 
omschrijven:34 het Laagterras is in het Pleniglaciaal (meer dan 13.000 jr 
BP) opgebouwd door de vlechtende Rijn en Maas. De riviervlakte is dan 
ongeveer 10 km breed. In de Bølling (± 13.000 tot ± 12.000 jr BP) en 
in het Allerød (± 11.800 tot ± 11.000 jr BP) wordt er in een gedeeltelijk 
meanderend riviersysteem een leemlaag afgezet. Terras X wordt in de Jonge 
Dryas gevormd (± 11.000 tot ± 10.000 jr BP) en omvat een riviervlakte met 
een breedte van 2,5 km. De Maas is in die tijd een vlechtende rivier. In het 
huidige Maasdal stroomt sinds het Vroeg-Boreaal de meanderende Maas. In 
het huidige Land van Cuijk is dit dal maximaal 500 m breed.35

32 Buitenhuis e.a., 1991.
33 Buitenhuis e.a., 1991.
34  Van der Beek & Isarin, 1991.
35  Van der Beek & Isarin, 1991, fig. 13.
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Bespreking paleogeografische kaarten36

In het Allerød begint de erosie van het Laagterras (dat gevormd is tijdens het 
Pleniglaciaal). De waterafvoer is geconcentreerd in een aantal meanderende 
hoofdgeulen die zich sterk insnijden. De overige geulen verkeren in een 
fase van verlanding. Het plangebied van De Beijerd en ‘t Riet bevindt zich 
op een erosierest van het Laagterras. Direct ten westen van het plangebied 
bevindt zich een insnijdende geul (NW-ZO oriëntatie) die in het Allerød 
watervoerend is.

In de Jonge Dryas is de Rijn uit het gebied verdwenen en is de Maas een 
vlechtende rivier. Door opvulling van de insnijdingen uit het Allerød en 
laterale erosie ontstaat een nieuw terrasniveau, terras X. Bij het plangebied 
van De Beijerd en ‘t Riet vindt geen erosie plaats, de aangrenzende geul 
verlandt in deze tijd. De Jonge Dryas is de belangrijkste periode geweest 
voor verstuiving, waarbij het rivierzand uit drooggevallen rivierbeddingen 
werd opgestoven door wind uit overwegend westelijke richtingen. In 
tegenstelling tot de rivierduinen aan de oostkant van de Maas in Noord-
Limburg en in het Land van Maas en Waal, bereikten de rivierduinen in het 
Land van Cuijk niet zulke grote hoogten. 

36  Naar: Van der Beek & Isarin, 1991.

Fig. 3.1 
Weergave van de aangelegde proefsleuven en 
- putten en opgravingssleuven, geprojecteerd 
op de AHN-kaart. In stippellijn zijn de nabi-
jgelegen restgeulen aangegeven.
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Ook onder de oude kern van Cuijk is dergelijk rivierduinzand in deze 
tijd opgestoven; een westelijke uitloper van dit gebied bevindt zich in het 
plangebied van De Beijerd en ‘t Riet.

In het Preboreaal (± 10.000 jr tot ± 9.000 jr BP) snijdt de Maas zich diep in 
haar bedding in - de insnijdingen concentreren zich in twee delen - op 2000 
m ten noorden van het plangebied van De Beijerd en ‘t Riet. In het Boreaal 
(± 9.000 jr tot ± 8.000 jr BP) concentreert de Maas haar waterafvoer in één 
geul. In beide perioden vindt er in het plangebied geen noemenswaardige 
verandering van het landschap plaats. Normaal gesproken moet er sinds het 
Vroeg-Boreaal tot op heden van tijd tot tijd afvoer van hoogwater hebben 
plaatsgevonden in het Land van Cuijk, met uitzondering van de hogere 
delen (bijvoorbeeld > 10 m NAP). Vanaf het begin van de 16de eeuw met 
de aanleg van de Beerse Overlaat, waarbij met dijken deze afvoer van de 
Maas werd gereguleerd, is er sprake van een onnatuurlijke, geforceerde 
sedimentatie. In de nieuwe tijd loopt de kade (en dus de begrenzing) voor 
de Beerse Overlaat noordelijk en westelijk van het plangebied. Hierdoor 
(en indirect door de hogere ligging) wordt het landschap in en rond het 
plangebied niet overstroomd ten tijde van de Beerse Overlaat.

In een door RAAP uitgevoerd booronderzoek in het plangebied zou blijken 
dat er een esdek voorkomt van ongeveer 100 cm dikte. Eigenschappen van 
dit esdek zijn: opvallende homogenisatie, donkere kleur (door organische 
aanrijking), een ‘iets lemig’ karakter, en archeologische vondsten.37

Overigens zijn deze bevindingen tegengesteld aan de verwachting van de 
bodemkaart die op de plaats van het plangebied ooivaaggronden en polder-
vaaggronden op lichte zavel weergeeft. 

Ten aanzien van aardkundige waarden in het Land van Cuijk is 
landschappelijk de tendens dat reliëfverschillen afnemen. Dit zou 
veroorzaakt zijn door ruilverkavelingen in het verleden en door toegenomen 
beakkering ten behoeve van de maïsteelt. Het kenmerkende geulpatroon 
neemt daardoor snel in herkenbaarheid af. Door de verlaging van de 
enkeerdgronden en de vooral de vlakvaaggronden op de hogere delen 
heeft er waarschijnlijk al een aanzienlijke aantasting van het bodemarchief 
plaatsgevonden.38

3.3 Veldobservaties

Tijdens de veldopname zijn acht proefputten nader onderzocht (nrs. 4, 5, 
6, 12, 12, 13, 14 en 19) waarbij wandsecties verticaal zijn opgenomen en 
op de bodem van de putten Edelmanboringen zijn gezet. Verder zijn er 
ook 11 monsters onderzocht aan de hand van de LOI-test (zie bijlage 1).
De beschrijving van de bodemkundige en geologische gesteldheid van het 
plangebied is conform het NEN 5104 protocol. De opbouw van de bodem in 
het plangebied is als volgt weer te geven (van boven naar beneden):

37 De Baere, 2000.
38 Koomen & Exaltus, 2003.
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3.4 Lost-on-ignition test (L. Jacobs)

The LOI-test (lost-on-ignition-test), according to Schulte and Hopkins 
(1996) was done on eleven soil-samples from profile 32.03 (tabel 3.1).
The soil samples were dried at 110ºC for three hours. In small porcelain 
cups 10 grams of each dried sample was heated in an electric test kiln to 
360ºC and kept at this temperature for two hours. Next the temperature 
was allowed to sink to 110ºC and kept at this level for several hours.
The samples were then weighed again. The last column indicates the 
contend of burned organic matter in one kg of dried sample.
It was noticed that by the treatment the colour of all the samples changedcolour of all the samples changed of all the samples changed 
from MSCC 10YR 5/4 (yellowish brown) into 7.5YR 5/4 (brown). This 
was caused by the combustion of organic matter and the oxidation of iron 
components in the soils.

0-20 cm 1. Lichtgrijs tot grijsbruin zwak siltig zand (Zs1), met een scherpe basis (bouwvoor)

20-90 cm 2. Donker(rood)bruin zwak (tot matig) siltig zand (Zs1 tot Zs2), overwegend zwak grindhoudend (g1), bevat houtskool- 
en baksteenresten. Het siltige zand is bovenin meer compact (verkit) dan onder. Onderin duidelijke mangaan-vlekking 
en verschillen in humositeit. In deze laag zijn ook vondsten aangetroffen.

90-120 cm 3. Lichtbruin zwak siltig zand (Zs1) (alleen in oostelijk deel terrein)

120-150 cm 4. Roodbruine sterk zandige leem (Lz3), vertoonde bij putten 12 en 13 een gelaagde structuur, bij put 12 zat die 
gelaagdheid geconcentreerd in brokjes leem en wit zand met oxidatieranden rondom. Het roodbruine leem is op elke 
geïnventariseerde locatie in de ondergrond aangetroffen.

> 150 cm 5. In put 19 zit onder het roodbruine leem een laag zand sterk grindhoudend bruin zand met zeer grof grind (tot 2 cm 
doorsnede). Hieronder weer een laag van 20 cm roodbruine sterk zandig leem. In putten 19 en 12 is beneden 180 cm 
- mv geelbruin zwak ziltig zand (Zs1) aangetroffen. In put 19 is het zand goed gesorteerd en vertoont (onder het rood-
bruine leem) in de onderste 40 cm die zijn aangeboord een vergroving naar boven toe, van zeer sterk siltig zand (Zs4) 
tot zwak siltig zand (Zs1). In put 12 is, beneden 180 cm - mv, 20 cm van geelbruin zwak siltig zand aangeboord met 
sporen van oxidatie. In putten 11 en 13 zijn witte zandige lenzen en donkerroodbruine lemige lenzen/insluitsels op 
deze diepte aangetroffen in (licht-)roodbruin matig ziltig zand.

Fig. 3.2 
Profielopname van een profiel in het 
plangebied Beijerd en ’t Riet.
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Nr. Depth
Weight

cup
Weight

total before
Weight 

total after
Weight 

loss % loss g kg¯¹

1 10 cm 38,94 48,94 48,71 0,23 2,3 23

2 20 cm 38,06 48,06 47,83 0,23 2,3 23

3 30 cm 39,35 49,35 49,12 0,23 2,3 23

4 40 cm 38,85 48,85 48,66 0,19 1,9 19

5 50 cm 37,41 47,41 47,23 0,18 1,8 18

6 60 cm 38,77 48,77 48,65 0,12 1,2 12

7 70 cm 35,99 45,99 45,87 0,12 1,2 12

8 80 cm 37,77 47,77 47,66 0,11 1,1 11

9 90 cm 37,57 47,57 47,46 0,11 1,1 11

10 100 cm 36,59 46,59 46,50 0,09 0,9 9

11 110 cm 37,36 47,36 47,28 0,08 0,8 8

3.5 Analyse

De aangetroffen opeenvolging van bodemlagen correspondeert op de 
volgende wijze met de uitkomsten van eerder onderzoek. 

Laag 2: Het ‘iets lemiger’ karakter van het esdek blijkt uit de Zs2-codering 
(matig siltig zand). Voorts komt de dikte van het esdek (tot 90 cm op 
lichtbruin zand; tot 120 cm direct op het roodbruine leem) ook globaal 
overeen met de uitkomsten van het RAAP-onderzoek. De onderin deze laag 
voorkomende mangaanvlekking en de verschillen in kleur concentraties 
van humositeit zouden kunnen wijzen op bodemvormende (inspoelings-) 
verschijnselen en/of bioturbatie zoals in een B-horizont.

Laag 3: Een westelijke uitloper van een groter stuifzandgebied uit de 
Jonge Dryas onder Cuijk bevindt zich in het plangebied van De Beijerd 
en ‘t Riet.39 Het aangetroffen lichtbruine zwak siltige zand kan op grond 
van zijn diepte en verbreiding in het oostelijk deel van het plangebied 
geïnterpreteerd worden als eolische afzettingen (rivierduinafzettingen) die 
tijdens de Jonge Dryas zijn afgezet. 

Dit leidt tot de volgende ruwe bodemhorizonten-interpretatie: 

0-20cm Ap (laag 1)

20-80 cm A

80-90 cm B (laag 2)

90-120 cm C (laag 3)

Deze lagenopeenvolging bevindt zich weer op laag 4 (en dieper):
Naar paleogeografische reconstructie van het gebied zouden er (behalve de 
rivierduinafzettingen) alleen afzettingen te verwachten zijn van
 a) een leemlaag welke in een gedeeltelijk meanderend riviersysteem wordt 

afgezet in de Bølling en in het Allerød, en van
 b) het Pleniglaciale Laagterras, opgebouwd door de vlechtende Rijn en 

Maas.

39  Van der Beek & Isarin, 1990.

Tabel 3.1
Organic content decreases with depth
(all weights are in grams).
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Ad a): De verbreiding en de gelaagde structuur van het roodbruine, sterk 
zandige leem wijzen op een hoogwaterafzetting. De gelaagde brokjes 
wijzen weer op een verspoelde vorm van die afzetting. Het roodbruine 
leem komt in het hele gebied voor en kan op grond van lithologie en 
sedimentaire structuren als een hoogwaterafzetting uit de Bølling of 
Allerød worden geïnterpreteerd. 

Ad b): Het dieper gelegen zand en (grof) grind zou dan corresponderen 
met de beschrijving van het Laagterras. De vergroving naar boven 
toe (in put 19) zou goed passen bij een vlechtende stroom, welke 
positie steeds meer proximaal (op de locatie van put 19) komt te 
liggen. De waargenomen oxidatieverschijnselen (bij put 12) zouden 
kunnen getuigen van het periodiek droogvallen van zandbanken in het 
vlechtende stelsel tijdens het Pleniglaciaal. De zandige en lemige lenzen 
en insluitsels in deze laag zouden kunnen getuige van de periglaciale 
condities in het Pleniglaciaal, waarbij het proces van kryoturbatie grillige 
patronen in het bodemprofiel kunnen veroorzaken.40

3.6 Conclusie

De centrale landschapsvormende factoren in het gebied zijn a) de erosie van 
het zich insnijdende en lateraal verplaatsende geulenstelsel door de tijd en 
b) de depositie vanuit datzelfde geulenstelsel buiten de geulen (terras- of 
komafzettingen). Als toegevoegde landschapsvormende factor gelden de 
eolische processen die zanden (rivierduinzanden) uit het drooggevallen 
geulstelsel op de hogere terrasrestruggen afzetten.
In de verschillende bewoningsfasen in de tweede helft van het Holoceen is 
het landschap waarschijnlijk onveranderd gebleven. Naar de reconstructie 
van de geologische geschiedenis is het landschap bij de Beijerd en ’t Riet 
sinds 10.000 jaar geleden onveranderd gebleven, met uitzondering van de 
opbouw van het esdek in de middeleeuwen. In het plangebied lijkt deze 
ophoging zich voornamelijk geconcentreerd te hebben op de hogergelegen 
delen in het landschap. Deze gebieden komen overeen met landbouwge-
bieden zoals aangegeven op de Tranchotkaart (fig. 3.3). De hogere delen 
hebben tijdens de bewoning vanaf de bronstijd tot en met de pre-Beerse 
Maas in de middeleeuwen geen last gehad van overstromingen. Althans 
geen overstromingen die een afzettingslaag tot gevolg hadden. Er zijn ook 
geen aanwijzingen gevonden dat het landschap in de Romeinse tijd vaker 
overstroomde. Het huidige landschap zou mogelijk al een aanzienlijk deel 
van zijn esdek verloren zijn door ruilverkavelingsactiviteiten en andere 
vervlakkingsprocessen van de vorige eeuw. De vondsten gedaan in dit 
onderzoek laten zien dat het grootste deel van het esdek echter nog intact is. 
De Beerse Maas heeft geen invloed gehad in dit gebied.

40 Kryoturbatie: tijdens het opdooien van de permanent bevroren (permafrost) laag in een 
opwarmingsfase blijft de vorst langer in de grond in lemiger dan in zandiger lagen als gevolg 
van het verschil in porositeit. Hierdoor zakken lemiger bevroren delen weg in de ontdooide 
zandige lagen. Dit heeft een grillig bodemprofiel tot gevolg van golvende gelaagdheid tot 
vorstwiggen. 
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N

OpgravingsputtenAkker Weiland

Fig. 3.3. 
Detail van de Tranchotkaart met aanduiding van de proef- en opgravingssleuven/putten. Op de kaart 
zijn de in het begin van de 19de eeuw in gebruik zijnde graslanden en akkerbouwlanden aangegeven.
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4. Vraagstellingen en methodiek   (E.N.A Heirbaut)

4.1 Vraagstellingen

Het onderzoek op De Beijerd en ‘t Riet en Route 1 Accent bestond 
uit meerdere fasen. In elke fase werden verschillende vraagstellingen 
geformuleerd. De algemene vragen hebben betrekking op:

1 Wat is de kwaliteit en conservering van de grondsporen?
2 Wat is de dichtheid van de sporenclusters, zijn hierin eventuele kernen 

aanwijsbaar?
3 Wat is de exacte ligging van de clusters sporen of, indien herkenbaar, de 

kern van de vindplaats(en)?
4 Wat is de aard van de vindplaats? Wat is de datering van de grondsporen 

en de vondsten?
5 Wat is de conservering van het vondstmateriaal?

De meer specifieke of aanvullende onderzoeksvraagstellingen zijn 
afhankelijk van de fase van het onderzoek. Voor de opgraving van sleuven 
7 en 10 tijdens het onderzoek van het wegtracé Route 1 Accent zijn de 
volgende vragen van toepassing:

1 Indien blijkt dat de archeologische resten in situ verkeren, is het van 
belang inzicht te krijgen in de aard, kwaliteit en omvang en te komen tot 
een preciezere datering daarvan.

2 Wat is de primaire context waarin het archeologische materiaal 
voorkomt, is dit uit het esdek, de oude akkerlaag daaronder of uit de 
sporen?

3 RAAP concludeert twee clusters met relatief veel Romeins aardewerk in 
het noordelijke en centrale deel van het plangebied. Kan op basis van het 
onderzoek meer gezegd worden over de archeologische context hiervan?

4 Hoe is de verspreiding van de sporen en zijn hierin clusters aanwijsbaar?
5 Zijn de sporen toe te wijzen aan een complextype?
6 Wat is de gemiddelde diepte van de bovenkant van de sporen ten 

opzichte van NAP?
7 Wat is de gemiddelde vondstdichtheid binnen de vondstcategorieën 

aardewerk, natuur/vuursteen en metalen per m2 geëxtrapoleerd over het 
te onderzoeken wegcunet? (dit betekent niet het verzamelen per m2).

8 Indien het gaat om één of meerdere erven uit de 13de eeuw, kan dan 
vastgesteld worden of het om een boerderijtype gaat waarbij in de 
constructie gebruik gemaakt is van een zgn. stiepen (of poer)fundering?
41

9 Zijn in de directe omgeving van de boerderijen concentraties stenen 
(mogelijk veldkeien) aanwezig die in verband gebracht kunnen worden 
met het onder 8 genoemde huistype?

10 Bij eerder onderzoek (o.a Lieshout, Someren, Dommelen) is vastgesteld 
dat aan de kopse kant van de boerderijen uit de 13de eeuw lege plekken 
aanwezig waren, die in verband gebracht worden met de aanwezigheid 
van afvalplekken. Is hier in Cuijk eveneens sprake van?

41 De vragen onder 10, 11 en 12 zijn gesteld op basis van mondelinge mededelingen van T. 
Huijbers en maken deel uit van zijn proefschrift in voorbereiding: Metaforen in beweging. 
Plattelanders en hun gebouwde omgeving in de volle middeleeuwen in het Maas-Demer-Schelde 
gebied. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. 
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11 Zijn in de sporen van de (midden)staanders nog paalkernen aanwezig? 
Met andere woorden: is het hout weggerot of is de paal uitgetrokken voor 
mogelijk hergebruik?

12 Zijn binnen of in de nabijheid van het sporencluster greppels aanwezig? 
Zo ja, kan met het oog op de erfindeling worden vastgesteld wat de 
functie hiervan geweest is?

13 Kan de locatiekeuze van het nederzettingsterrein (voor een deel) worden 
verklaard door de natuurlijke omgeving en het nabijgelegen centrum van 
Cuijk?

14 Kan er een relatie gelegd worden met historische bronnen (Heren van 
Cuijk?).42

Op basis van de resultaten van de opgravingen van het terrein Route 1
Accent en de Verbindingsweg en het proefputtenonderzoek op De Beijerd 
en ‘t Riet werden voor het vlakdekkend onderzoek op De Beijerd en ‘t Riet 
de volgende onderzoeksvraagstellingen geformuleerd:

1 Is er een relatie te leggen met de ten oosten opgegraven vroegmiddel-
eeuwse sporen?

2 Kan op basis van de sporen uit de vroege middeleeuwen de ligging van 
de (vermoedelijke) nederzetting aangegeven worden?

3 Zijn hier (vroegmiddeleeuwse) graven aanwezig? Zo ja, hebben deze 
graven een relatie (in uiterlijk, datering en ligging) met het graf dat 
eerder in het wegcunet werd aangetroffen?

4 Is er een relatie te leggen met het ten oosten opgegraven laatmiddel-
eeuwse nederzettingsterrein?

5 Kan op basis van het aardewerkspectrum vastgesteld worden of er sprake 
is van (bewonings)continuïteit van de laat-Romeinse tijd naar de vroege 
middeleeuwen?

6 Kan, in aanvulling op bovenstaande vraag, continuïteit van de vroege 
naar de volle en de late middeleeuwen aangetoond worden?

7 Is er sprake van activiteiten, en zo ja, specialisatie van activiteiten?
8 Wat voor activiteiten hebben aan de aanleg en vulling van de kuilen uit 

de vroege middeleeuwen ten grondslag gelegen?
9 Is er een verschuiving opgetreden van de middeleeuwse erven in de 

vroege, volle en late middeleeuwen en kan in dit licht een relatie gelegd 
worden met de geomorfologie van het gebied?

10 Kan in relatie tot vraag 11 een verband worden gelegd tussen het 
voorkomen van de sporen en de geomorfologische ondergrond/ cq.

bodemsoort? Zo ja, kunnen daaruit conclusies getrokken worden voor 
het hele gebied?

11 Wat zijn de constante en ‘zwervende’ elementen in het onderzoeksge-
bied De Beijerd en ‘t Riet en op welke wijze zijn deze bepalend geweest 
voor de inrichting van het landschap?

12 Is er sprake van een esdek in het gebied volgens de bijgevoegde 
controlelijst?

13 Wat is de aard van de sporen: een geïsoleerd hof of meerdere erven?
14 Wat is de datering van de sporen(clusters)?
15 Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) van de sporen en 

eco-artefacten uit de vroege middeleeuwen?

42 Deze vraag wordt na overleg met Archeologic, door ArchOL geïnterpreteerd als: Is er ten tijde 
van de Heren van Cuijk een nederzetting in het onderzochte gebied?



ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET   23

16 Bevatten de sporen resten van verkoold organisch materiaal, en zo ja, 
waaruit bestaan deze dan?

4.2 Methodiek van het onderzoek

De opgravingsmethodiek per onderzoeksfase is vergelijkbaar. In de proef-
/opgravingssleuven en proef-/opgravingsputten werden de bouwvoor, het 
esdek en de onderliggende verbruiningshorizont verwijderd tot aan de basis 
van het esdek of de verbruiningslaag. Hierbij zijn de vondsten in vakken 
van 5 x 5 m verzameld en werd de grond telkens met een metaaldetector 
afgezocht. Onder de verbruiningslaag werd een leesbaar sporenvlak 
aangelegd. Dit gebeurde zowel met behulp van een schaafbak als manueel 
(schavend). De zichtbare sporen en vondsten werden ingemeten en 
opgetekend. Tijdens de opgraving in het plangebied De Beijerd en ’t Riet 
(terrein B) werden relevante metalen voorwerpen driedimensionaal met de 
total-station ingemeten. De vondsten werden indien de relatie met een spoor 
duidelijk was, per spoor verzameld; in alle andere gevallen werden ze in 
vakken van 5 x 5 m verzameld. 
Tijdens het onderzoek in het wegtracé Route 1 Accent en het proefput-
tenonderzoek op De Beijerd en ‘t Riet werden niet alle sporen gecoupeerd. 
Op basis van het PvE mocht slechts 10 % van de sporen per put worden 
onderzocht. Tijdens de opgraving in het wegtracé Route 1 Accent en 
het plangebied De Beijerd en ‘t Riet werden alle sporen gecoupeerd en 
afgewerkt. De waterputten en grotere kuilen werden aan de hand van de 
kwadrantenmethode opgegraven. Botanische monsters werden genomen 
van de meest relevante sporen, zijnde de waterputten, grote kuilen, kuilen 
die een duidelijke verbrande vulling en/of vondstencomplex hadden en 
paalsporen van de middeleeuwse gebouwen. Bodemprofielen werden 
opgenomen tijdens het onderzoek van het wegtracé en de opgraving 
Route 1 Accent, en tijdens het proefputtenonderzoek op De Beijerd en ‘t 
Riet. Tijdens de opgraving in het plangebied De Beijerd en ‘t Riet was het 
bijgevolg niet meer nodig bodemprofielen te registreren.

In sommige gevallen week de opgravingsmethodiek af. Het tracé van de 
Van Galenweg en de Verbindingsweg is onderzocht aan de hand van elf 
werkputten met een totale lengte van 1260 m. 43 De putten hadden over 
het algemeen een breedte van 7.5 m; op enkele plaatsen werden ze verbreed 
tot 11 m. Een deel van het tracé kon door beperkende omstandigheden 
(o.a. verstoringen die gemaakt zijn tijdens het verwijderen van leidingen 
en de aanwezigheid van materiaal) niet worden onderzocht. Een andere 
beperkende factor was de geringe tracédiepte: niet overal werd het cunet 
tot op sporenniveau uitgegraven. Slechts op één plaats werd een tweede 
vlak aangelegd, namelijk in het uiterste oostelijke deel van het tracé van 
Route 1 Accent (put 10), waar tijdens de opgraving van een huisplattegrond 
een mogelijk vloerniveau werd aangesneden. Omdat het niet onmiddellijk 
duidelijk was of het hier daadwerkelijk om een vloerniveau ging, is er voor 
gekozen om machinaal het vlak op deze plaats te verdiepen. 
Hierdoor verdween de harde laag of vermeende vloer. Ook op andere 
plaatsen werd omwille van de grote concentratie sporen gekozen om het 
vlak machinaal te verdiepen naar een dieper niveau.

43 Ball, 2002.
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Ook de aanpak voor het IVO op De Beijerd en ‘t Riet is anders.44 Het 
ontwerp dat door ArcheoLogic was opgesteld schreef voor dat 30 putten 
van 10 x 10 m dienden te worden aangelegd op een onderlinge afstand 
van 10 m in een soort dambordpatroon. Zij waren voornamelijk gepland 
op de hooggelegen oostkant van het terrein. Ondanks de aanwezigheid 
van een aantal potentieel interessante locaties elders op het terrein, was 
daar geen onderzoek voorzien. Van de 30 putten konden er twee niet 
worden aangelegd. Eén hiervan, put 22, was gepland op een bestaande 
persgasleiding; de tweede, put 30, op een terrein dat al bebouwd was. Put 23 
was deels op het fietspad gepland en kon daarom maar voor de helft worden 
aangelegd.

Tijdens de opgraving van De Beijerd en ‘t Riet werd in totaal ongeveer 2500 
m2 onderzocht, waarvan 2058 m2 in het ontwerp van ArcheoLogic al vastlag 
en ongeveer 400 m2 vrij kon worden ingezet. In totaal zijn zes putten 
met een oost-west oriëntatie aangelegd. Met uitzondering van de meest 
zuidelijke proefsleuf waren ze tien m breed. De drie meest zuidelijke putten 
werden over de hele breedte van het terrein aangelegd. Sleuf 30 grensde 
in het oosten aan één van de proefputten uit het onderzoek in 2003 en 
werd daarom niet verder in oostelijke richting doorgetrokken. Om de hiaat 
dat door het puttenplan van het proefputtenonderzoek was ontstaan op te 
vullen, werden de vrij te besteden m2 ingezet op dit deel van het terrein. 

44 Wieringa, 2002; Ball & van der Linde, 2003. 
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5. Archeologische sporen   (E.N.A. Heirbaut)

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van 3 jaar onderzoek in het 
plangebied De Beijerd en ‘t Riet en het wegtracé Route 1 Accent. EenDe Beijerd en ‘t Riet en het wegtracé Route 1 Accent. Een 
eerste paragraaf (5.1) omvat de resultaten van de verkenning van de 
Beerseweg-Overhage en Overhage-De Lange Beijerd. Ook de resultaten van 
de proefputten 1 t/m 18 en 26 t/m 29  zullen hier besproken worden. In 
paragraaf 5.2 komen de resultaten van de opgravingen van terreinen A en B 
(fig. 5.1, tabel 1.1) aan bod. De sporen en structuren worden per periode en 
per terrein besproken.

Fig. 5.1 
Kaart met aanduiding van de proefsleuven en –putten en de opgravingsputten, met aanduiding van de terreinen A en B.
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5.1 Het verkennend onderzoek in het wegtracé en in het plangebied De 

Beijerd en ‘t Riet

5.1.1 Het tracédeel van de Beerseweg - Overhage45

Dit tracédeel betreft het meest noordelijke stuk van de ontsluitingsweg 
en omvat de werkputten 1, 11, 2 en 3 (fig. 5.1). Het is ingedeeld in vier 
werkputten. Deze putten kenmerken zich door een licht golvend reliëf van 
zandafzettingen. De lagere delen konden door de beperkte tracédiepte niet 
overal op sporenniveau worden uitgegraven. Put 3 is aangelegd in een lager 
gelegen terrein. Hier wordt de bodem gekenmerkt door grijs lemig zand 
met ijzer- en mangaanconcreties. Het is duidelijk dat dit deel van het terrein 
altijd natter is geweest. Zowel op de hogere als op een aantal lagere delen 
zijn sporen aangetroffen. Deze dateren uit de periode vanaf de bronstijd tot 
en met de middeleeuwen. Alle putten hebben artefacten opgeleverd. 

Werkput 1
Werkput 1 heeft een lengte van 203 m en een breedte van 7,5 m. Hierin 
zijn acht sporen herkend. Het meest westelijke deel, een hoge zandkop, 
is afgetopt waardoor het sporenniveau matig verstoord is. In het westen 
is het oorspronkelijke profiel verdwenen. Bij de aanleg van het vlak zijn 
enkele tientallen vondsten verzameld. Het betreft vooral gefragmenteerd 
aardewerk uit de ijzertijd aangevuld met enkele Romeinse en middeleeuwse 
scherfjes en twee vuurstenen afslagjes. Het los verzamelde materiaal komt 
van verschillende diepten tussen de 70 en 100 cm onder maaiveld. Het 
materiaal is uit de verbruiningshorizont en de daarboven gelegen niveaus 
(esdek en bouwvoor) afkomstig. Ook verschillende middeleeuwse scherven 
zijn uit een dieper niveau afkomstig. 
De meeste sporen zijn van recente datum. Het gaat hierbij vermoedelijk 
om bandensporen van een graafmachine of andersoortig zware machinerie, 
sporen van de diepploeg en enkele recente kuilen. In de put is een klein 
aantal archeologisch interessante grondsporen aangetroffen. In het westen 
van de put zijn drie sporen gevonden. Een kuiltje dateert op grond van 
het vondstmateriaal in de vulling in de ijzertijd. Een greppeltje kan om 
dezelfde reden in de middeleeuwen worden gedateerd. Het laatste spoor is 
postmiddeleeuws. Het middelste deel van de put kenmerkt zich door een 
hoge mate van verbruining. Hier is een spoor aangetroffen dat op basis van 
de vulling waarschijnlijk postmiddeleeuws is. Een klein greppeltje dateert 
op basis van het aardewerk waarschijnlijk uit de ijzertijd. Aan de oostkant 
van de werkput zijn twee ronde (paal?)sporen aangetroffen in de buurt van 
een kleine concentratie van verbrande klei. Geen van deze sporen hebben 
dateerbaar materiaal opgeleverd. 

Werkput 11

Deze put is als laatste gegraven, omdat eerst een waterleiding met 
asbestmantel moest worden verwijderd. Hierdoor is een deel van de put 
aanzienlijk verstoord. Put 11, ten oosten van put 1, heeft een lengte van 154
m en een breedte van 7,5-8 m. Door de werkzaamheden kon de put niet 
verder verlengd worden. In de put zijn 46 sporen gevonden. Een aantal lijkt 
natuurlijk te zijn. Het grootste deel kan echter als antropogeen beschouwd 
worden. De sporendichtheid is aanzienlijk hoger dan in put 1.

45 Een beschrijving van de sporen per put is te vinden in: Ball, 2003.
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De grondsporen liggen vooral op de hogere delen van het terrein, 
grotendeels in de westelijke helft van de put. Het gaat om een aantal 
paalsporen, kuilen en greppels waarvan er slechts enkele dateerbaar 
materiaal hebben opgeleverd. Uit een houtskoolrijk kuiltje komt een aantal 
mineraalgemagerde scherven die mogelijk in de vroege ijzertijd te dateren 
zijn. Een van de greppels heeft een Romeinse amfoorscherf opgeleverd. 
De sporen zijn over het algemeen goed zichtbaar op de niveaus waar het 
tracé voldoende diep is aangelegd. Uit de verbruiningslaag en de daarboven 
gelegen niveaus is een kleine hoeveelheid gefragmenteerd prehistorisch 
aardewerk afkomstig. Het gaat waarschijnlijk vooral om ijzertijdaardewerk. 
Eén scherf van grijsbakkend aardewerk is in de volle of late middeleeuwen 
te dateren.
De cluster van sporen in put 11 maakt deel uit van een groter spoorrijk 
terrein dat zich in elk geval naar het noorden uitbreidt. Op terrein A in 
het plangebied Groot Heiligenberg zijn op minder dan 15 m van de hier 
besproken sporenconcentratie enkele tientallen sporen vastgesteld.46 Eén 
daarvan bevatte een duidelijk aardewerkcomplex uit de late bronstijd.47

Werkput 2 
Werkput 2 heeft een lengte van 62 m en is deels 7,5 en deels 11 m breed. 
In totaal zijn hier 56 sporen gevonden. Zij bevinden zich alle op en langs 
de flank van een zandrug die west-oost georiënteerd is. De top van de 
zandrug is recentelijk machinaal afgeschoven48 waardoor de afdekkende 
lagen grotendeels zijn verdwenen en de sporen dicht onder het huidige 
maaiveld liggen. Het eigenlijke sporenniveau is echter slechts minimaal 
verstoord; alleen een aantal sporen van een recente diepploeg tekent zich 
in het vlak af. De sporen betreffen behalve een aantal losse paalsporen o.a. 
een onregelmatige ingraving (spoor 2.4), een greppel (spoor 2.17) en 26 
paalsporen die behoren tot een huisplattegrond. 
S2.4 is een onregelmatige kuil of greppel die geflankeerd wordt door een 
aantal paalsporen. Diverse andere paalsporen lijken erin gestaan te hebben. 
Het aardewerk uit dit spoor dateert uit de bronstijd (N=119) en de vroege 
middeleeuwen (enkele fragmenten van Mayen aardewerk, in elk geval van 
een bolpot van het type Dorestad WIII en een kogelpot). Later materiaal lijkt 
te ontbreken. Het spoor dateert in de Karolingische periode. Een deel van 
de andere sporen zal uit diezelfde periode stammen. Eén van de paalsporen 
direct naast S2.4 leverde een ijzeren schakel op. S2.17, een oost-west 
georiënteerde greppel, bevatte behalve aardewerkfragmentjes uit de ijzertijd 
en de Romeinse tijd ook een fragment Mayen-achtig materiaal en wordt 
daarom ook in de Karolingische periode gedateerd. Het spoor bevatte ook 
een deel van een maalsteen van tefriet. 

De plattegrond ligt direct ten zuiden van de greppel (fig. 5.2). De plattegrond 
is 7,3 m breed en in de put 9,5 m lang en heeft een tweeschepig grondplan. 
De totale lengte van het huis is niet vast te stellen, omdat de oostzijde van 
de plattegrond in een verbruind deel van de put ligt, waar de sporen niet 
meer zichtbaar waren. Aan de westzijde lijkt de plattegrond tot buiten de 
put door te lopen. De ingangen bevinden zich waarschijnlijk tegenover 
elkaar in het midden van beide lange zijden. 

46 Heirbaut, in prep.
47 Ball, in prep.
48 Mond. med. bloemkweker Van den Hoogen.
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De wanden worden gemarkeerd door een enkele palenrij in de zuidelijke 
lange zijde en een dubbele palenrij in de noordelijke. Bij de laatste zijn de 
palen niet mooi paarsgewijs ingegraven. In verschillende paalkuilen kon 
nog een kern herkend worden. De diepte varieert tussen 6 cm en 32 cm. 
Eén paal was schuin ingegraven. In de centrale as van het gebouw zijn vier 
palen herkend die als middenstaanders geïnterpreteerd kunnen worden. 
De twee middelste staan ter hoogte van de ingangspartijen. De diepte 
varieert van 18 cm tot 43 cm. Paalkuil 2.41, de tweede middenstaander van 
links, is in het vlak 87 cm breed; in coupe lijkt het erop dat deze paal eruit 
getrokken is. De diepte van de ingangspalen varieert tussen 18 cm en 20 
cm. In drie sporen is de paalkern nog te herkennen. De tegenover elkaar 
gelegen geprononceerde ingangspartijen doen vermoeden dat het hier om 
een boerderijplattegrond van het type Haps gaat. Dit type komt voor in de 
midden- en de late ijzertijd.49 De andere sporen leverden enkele scherfjes 
op die door hun beperkt formaat en het ontbreken van duidelijke typochro-
nologische kenmerken niet gebruikt kunnen worden om de plattegrond 
verder te dateren. In het materiaal komen zowel enkele potgruisgemagerde 
als mineraalgemagerde scherven voor. Enkele scherven zijn besmeten. Het 
aardewerk uit de omgeving van de plattegrond is echter vooral mineraal 
gemagerd wat duidt op een vroegere datering.50

Werkput 3
Put 3 is in het verlengde van put 2 aangelegd, in een lager gelegen deel van 
het terrein. Hierin zijn geen sporen aangetroffen. Wel is hieruit materiaal 
verzameld. Het betreft o.a. een aantal scherven ijzertijd-, middeleeuws en 
postmiddeleeuws aardewerk, fragmentjes tufsteen, een deel van een tegula

en drie grove vuursteenafslagen (zie hoofdstuk 7). Het grootste deel van dit 
materiaal kan gezien worden als ruis van nabijgelegen nederzettingsterrei-
nen.

5.1.2 Het tracédeel Overhage-De Lange Beijerd 

Dit tracédeel betreft het zuidelijke stuk van de ontsluitingsweg tot aan De 
Lange Beijerd, en omvat de werkputten 4, 5, 6 en 9. Een groot deel van dit 
tracédeel grenst aan terrein B. 
Vanaf de weg Overhage naar het zuiden hebben we te maken met een 
lichte verhoging van het terrein. Het hoogst gelegen is het terrein onder de 
Verbindingsweg. Het is op deze rug dat ook de grootste hoeveelheid sporen 
zijn gekarteerd (terreinen A en B). Het pleistocene niveau van zand, soms 
met wat stenen is op grote delen van het terrein afgedekt met een esdek en 
een bouwvoor. Aan de zuidzijde van de verhoging daalt het reliëf sterk. Hier 
komen we zavelige tot kleiige afzettingen tegen.

Werkput 4 
Deze put is 120 m lang en 7,5 m breed en is aangelegd in een relatief 
laaggelegen terrein. Het eerste deel, tot ongeveer 65 m, is vrijwel geheel 
verstoord. Dit deel van het terrein lijkt tevens recentelijk te zijn opgehoogd 
met puinrijke grond. De ondergrond in het niet-verstoorde deel van 
de put bestaat uit kleiig zand tot lichte zavel. Hierin zijn geen sporen 
waargenomen. Wel zijn tientallen scherven verzameld. 

49 Verwers, 1972.
50 Ball, 2002.
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Het gaat hierbij om aardewerk uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen.

Werkput 5 
In deze put is naar het zuiden toe een stijging van het terrein zichtbaar. Aan 
het einde van de put bevindt zich een noordwest-zuidoost georiënteerde 
greppel. Deze kan op basis van het materiaal vermoedelijk in de 
middeleeuwen gedateerd worden. Verspreid door de put is aardewerk uit 
de ijzertijd, de Romeinse tijd, waaronder amfoor- en doliumscherven, en de 
vroege middeleeuwen (o.a. Mayen en ruwwandig materiaal) aangetroffen. 
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Fig. 5.2 
Afbeelding van de huisplattegrond in 
werkput 2.
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Werkputten 6 en 9
De noordelijke helft en de uitbreiding van put 6 zijn aangelegd op een 
hoger deel van het terrein. Hierin bevinden zich diverse sporen uit de 
bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. In het 
laag gelegen deel van het terrein, in put 9, zijn in de zavelige tot kleiige 
sedimenten nog twee greppels herkend.51 Eén daarvan is geflankeerd door 
paalsporen. In deze greppel is een vuurstenen (pijl)spits (te dateren in de 
periode neolithicum – bronstijd) aangetroffen.

5.2 De resultaten van het proefputtenonderzoek ten noorden van 

terrein B

Tijdens het proefputtenonderzoek  werden in totaal 29 putten van 10 m x 
10 m aangelegd (zie fig. 5.1). 52 Ondanks de hoge verwachtingen leverden 
slechts zes putten (putten 19, 20, 21, 23, 24 en 25) duidelijke sporen op. 53

Wel kende het gehele terrein een lichte verspreiding van vondstmateriaal in 
het esdek en de daarondergelegen B-horizont. Het gaat dan voornamelijk 
om scherfmateriaal uit de ijzertijd tot de middeleeuwen en enkele scherven 
uit de nieuwe tijd. Verder is ook een klein aantal fragmenten van Romeinse 
dakpannen, tufsteen en natuursteen gevonden. De proefputten 26 t/m 
29 zijn aangelegd ten zuiden van de Verbindingsweg. Ook deze putten 
leverden geen archeologische sporen noch materiaal op. Wel werd duidelijk 
dat het terrein hier sterk afloopt in de richting van de restgeul. 
5.3 De resultaten van de opgravingen op de terreinen A en B
De onderzochte terreinen A en B kenmerken zich over het algemeen 
door een hoge spoordichtheid. De grootste cluster bevindt zich aan de 
oostkant van het onderzoeksgebied. Nergens op het onderzochte terrein 
kon de verspreiding van sporen begrensd worden. Op terrein A zijn 743 
sporen gevonden op een oppervlak van 1790 m2. Dit grote aantal sporen 
bestaat uit paalsporen, kuilen, greppels en waterputten. De sporen dateren 
uit de prehistorie en de middeleeuwen. Het merendeel van de sporen 
dateert uit de volle en late middeleeuwen, hoewel sporen uit de bronstijd, 
de ijzertijd en de vroege middeleeuwen hier ook vertegenwoordigd zijn. 
Vondstmateriaal van dit terrein dateert van het neolithicum tot en met 
de nieuwe tijd. Daarbij valt op dat Romeinse vondsten in de vorm van 
aardewerk en enkele munten relatief goed vertegenwoordigd zijn. Sporen 
die duidelijk aan deze periode toe te wijzen zijn, zijn hier echter niet 
herkend.
Op terrein B zijn 408 grondsporen herkend op een oppervlakte van ca. 
2500 m2. Daarbij valt op dat in het wegtracé Route 1 Accent zelf veel 
minder sporen zijn herkend (N=22) dan op het terrein van De Beijerd en ‘t 
Riet. Dit heeft te maken met de manier waarop dit deel van het wegtracé is 
uitgegraven, waardoor het zeer moeilijk was sporen te onderscheiden. 
Vondstmateriaal van terrein B dat zich niet duidelijk in de context van 
sporen bevond dateert uit de periode neolithicum - nieuwe tijd waarbij alle 
tussenliggende perioden in meer of mindere mate vertegenwoordigd zijn. 
Op dit terrein bevinden zich vooral sporen uit de midden- en late bronstijd 
en de ijzertijd. Ook zijn er sporen uit de vroege en volle middeleeuwen. 
Het gaat dan om enkele kuilen, paalsporen en een greppel. Losse vondsten 
uit de vroege middeleeuwen zijn eveneens voorhanden: zo zijn onder 

51 Het betreft hier sporencluster 3 uit de tussentijdse rapportage van Ball, 2003.
52 Over dit onderzoek werd reeds gerapporteerd in een briefrapport: Ball & Vanderlinde, 2003.
53 Deze liggen op terrein B en worden daar besproken.
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andere Merovingische aardewerkfragmenten en een aantal vroegmiddel-
eeuwse fibulae aanwezig. In enkele sporen bevindt zich naast prehistorisch 
en/of middeleeuws aardewerk, ook wat Romeins vondstmateriaal. Het is 
echter de vraag in hoeverre dit zich in primaire context bevindt. Het gaat 
waarschijnlijk vooral om intrusief materiaal. Tenslotte werd er nog een 
Romeins crematiegraf gevonden.

5.3.1 Prehistorische sporen 

Verspreid over het terrein, maar voornamelijk op terrein B, zijn sporen 
aangetroffen die prehistorisch aardewerk hebben opgeleverd. Verschillende 
van deze sporen kunnen gedateerd worden vanaf het laat-neolithicum tot en 
met de ijzertijd. In de meeste gevallen is het aardewerk te gefragmenteerd 
(en ontbreken duidelijke stilistische kenmerken) of ontbreekt het 
volledig waardoor een groot deel van de sporen niet nauwkeuriger dan 
‘prehistorisch’ te dateren is. Opvallend is dat de prehistorische sporen 
gekenmerkt worden door een sterk gevlekt uiterlijk. De kleur van de vulling 
is sterk vervaagd door bodemprocessen en de contouren van de sporen 
zijn niet scherp, deels ten gevolge van bioturbatie, deels door verbruining. 
In het gebied is er sprake van een zeer dikke, zwaar gebioturbeerde 
laag, voornamelijk door mollenactiviteiten veroorzaakt. Verbruining is 
in het hele gebied van grote invloed geweest. Als gevolg hiervan zijn de 
prehistorische sporen duidelijk te onderscheiden van de middeleeuwse. 
Veel sporen leverden geen dateerbaar materiaal op maar konden op basis 
van de vulling, die vergelijkbaar is met die van de prehistorische sporen, 
wel aan deze periode toegeschreven worden. Hetzelfde is bijvoorbeeld 
ook vastgesteld op de Heeswijkse Kampen (o.a. op vindplaats 7).54 De 
sporen omvatten kuilen en paalsporen, maar structuren zijn moeilijk te 
reconstrueren. De kuilen hebben een gevlekte vulling, zijn vrij regelmatig 
van vorm en zijn gemiddeld ca. 20 tot 25 cm diep. Ook de paalkuilen 
vertonen in doorsnede een regelmatige vorm maar zijn over het algemeen 
veel ondieper dan de kuilen. In sommige gevallen konden ze nog wel in 
het vlak worden vastgesteld, maar niet meer in doorsnede. Op terrein A 
ligt het aantal prehistorische sporen laag, wat grotendeels veroorzaakt moet 
zijn door verspitting van de sporen tijdens de middeleeuwse bewoning van 
het terrein. Dat er hier wel bewoning heeft plaatsgevonden, blijkt uit de 
onverstoorde prehistorische sporen en de vele middeleeuwse sporen die 
prehistorisch materiaal als opspit bevatten. 

Tijdens het proefputtenonderzoek op terrein B zijn in de zuidwestelijke 
hoek van het terrein, meer bepaald in put 23, verschillende paalsporen 
herkend die op basis van de kleur bij elkaar lijken te horen. Zij vormden 
twee parallelle rijen, en tijdens het onderzoek werd gedacht aan een 
mogelijke plattegrond.55 Tijdens het vervolgonderzoek kon hier toch geen 
structuur gereconstrueerd worden. In de noordoostelijke hoek van terrein 
B (put 36) bevindt zich een concentratie paalsporen zonder duidelijke 
configuratie; ook hier werd gedacht aan een mogelijke plattegrond maar 
deze is niet te reconstrueren, de sporen zijn bovendien niet te dateren. Op 
hetzelfde terrein zijn wel drie spiekers (S1, S2 en S3) herkend, beide in het 
noordelijke deel van het opgegraven gebied. 

54 Ball & Heirbaut, 2006.
55 Ball, 2003.
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Geen van de spiekers leverde dateerbaar materiaal op. Spieker 1 ligt in 
het noordwestelijke deel van het terrein en is rechthoekig van vorm (2,3 
x 1,7 m). De diepte van de palen varieert tussen 5 cm en 11 cm, met een 
gemiddelde diepte van 8 cm. Spieker 2 ligt op ongeveer 9 m ten oosten van 
spieker 1. Het grondplan is min of meer vierkant (1,9 x 2 m). De diepte van 
de palen is moeilijker vast te stellen: drie sporen bleken in coupe niet meer 
te herkennen, hoewel ze wel duidelijk zichtbaar waren in het vlak. Hieruit 
kan worden afgeleid dat alleen de onderkant van de sporen bewaard zijn 
gebleven. Van de vierde paal resteert 10 cm. Spieker 3 ligt zeer dicht bij de 
palencluster in het noordoostelijke deel van put 36. De vierpalige spieker 
meet 2,3 x 2,5 m. Enkel de onderkanten van de sporen waren nog zichtbaar. 

5.3.1.1 Sporen en vondsten uit het neolithicum
Er zijn drie scherven aangetroffen die in het laat-neolithicum kunnen 
worden gedateerd (zie hoofdstuk 6.1.4). Echter, één daarvan komt uit een 
spoor (S34.36) waaruit verder alleen aardewerk uit de late bronstijd of uit 
de overgang van de late bronstijd/vroege ijzertijd komt. Dit spoor zal onder 
de betreffende periode behandeld worden. Op terrein A is in spoor 10.397
een scherf gevonden die versierd is met vierkante, opgeknepen knobbels. 
Deze dateert het spoor in het laat-neolithicum B, of eventueel de vroege 
bronstijd. In sleuf 33 (terrein B) werd in spoor 22 ook een scherf gevonden 
met een gelijkaardige versiering, maar op basis van het baksel lijkt het 
toch eerder in de ijzertijd te dateren. Deze grote kuil met een diameter van 
ca. 1,7 m is in doorsnede onregelmatig. Het diepste punt ligt op 26 cm 
onder het vlakniveau. Ten slotte is tijdens het aanleggen van het vlak op 
sporenniveau nog een vuurstenen kling gevonden. Deze kling is vervaardigd 
van gemijnd Rijckholtvuursteen en draagt retouches op de beide boorden 
en op het distale einde. Op basis van deze karakteristieken is het artefact te 
omschrijven als een spitskling en kan het gedateerd worden in het laat of 
midden-neolithicum.56

Uit deze enkele vondsten blijkt dat er een neolithische component in het 
opgravingsgebied aanwezig is. Echter, deze is niet eenduidig aan sporen te 
relateren.

5.3.1.2 Sporen uit de bronstijd 
Tijdens het aanleggen van het vlak werden verschillende bronstijdscherven 
aangetroffen, verspreid over beide terreinen. Slechts een klein aantal hiervan 
is aan sporen te relateren. Een groot deel van deze sporen leverde bovendien 
ook materiaal uit andere, jongere perioden op. Het meest voorkomende 
spoortype dat in deze periode geplaatst kan worden, zijn de kuilen. Het 
aantal paalsporen dat aan de bronstijd kan worden toegeschreven, ligt heel 
laag. Dit is te verklaren door de afwezigheid van daterend materiaal in 
deze sporen. Slechts twee paalsporen konden op basis van scherven in de 
bronstijd geplaatst worden. Een eerste (S32.113) ligt in het zuidwestelijke 
deel van de opgraving en is 11 cm diep. Het spoor leverde twee scherven met 
grove kwartsmagering op, vermoedelijk uit de midden-bronstijd. Het tweede 
paalspoor (S7.41) ligt in de plattegrond van het middeleeuwse gebouw 2, op 
enkele dm van de westelijke lange zijde. 

56 Determinatie: L.G.L. van Hoof (ArchOL BV).
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Uiteindelijk konden slechts 17 kuilen in de midden-bronstijd gedateerd 
worden, en drie in de late bronstijd of op de overgang van de late bronstijd 
naar de vroege ijzertijd. Van zes andere kuilen kon slechts bepaald worden 
dat ze in de bronstijd dateren, maar kon een meer gedetailleerde datering 
niet gegeven worden. In onderstaande tabel zijn de bronstijdkuilen en de 
daaruit afkomstige vondsten weergegeven. 
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7.27 1 42 - - - - 8 - br B

7.194 2 1 - - - - - - br A

10.21 3 10 - 4 3 - - - br ? A

10.84 4 2 - - - - 1 - br A

10.215 5 4 - - 2 - - - br A

10.267 6 4 2 - - - - - br A

7.25 7 15 - - - 3 - - m br A

7.28 8 18 - - - 1 30 - m br A

7.29 9 3 - - - - 1 1 m br A

7.46 10 3 - - - - - - m br A

7.19 11 109 - - - - - - m br B

7.21/22 12 66 - - 1 1 10 42 m br B

20.1 13 114 - - - - - - m br B

20.4 14 20 - - - - - - m br B

31.11 15 4 - - - - - 2 m br B

31.12 16 34 - 1 - - 1 3 m br B

31.13 17 7 - - - - 2 1 m br B

31.34 18 19 - - - 1 7 3 m br? B

32.43 19 33 - - - 1 5 - m br B

33.22 20 9 1 - - - - - m br B

33.30 21 75 - - - 3 46 5 m br B

35.6 22 17 - - - 3 35 - m br B

23.1 23 6 - - - 1 - - m br B

33.79 24 13 - - - - - - l br B

31.2 25 10 - - - - - - l br B

34.34 26 72 - - - - 7 - l br/ v ij B

De bronstijdkuilen liggen voornamelijk verspreid over terrein B. Hier 
en daar liggen enkele kuilen dicht bij elkaar maar er kan niet gesproken 
worden van clusters. Alle kuilen waren tijdens het aanleggen van het 
vlak onmiddellijk zichtbaar door de donkere kleur van de vulling en 
het materiaal (fig. 5.4). De meeste kuilen tekenden zich min of meer 
cirkelvormig af, een enkele is eerder langgerekt. Hoewel er ook enkele 
kleinere kuilen zijn aangetroffen, blijken de meeste kuilen in het vlak groot 
te zijn. Dit geldt echter niet voor de diepte: de gemiddelde diepte ligt op 
ca. 20 cm, met een enkele uitzondering van 47 cm diep. De vulling van 
de kuilen varieert van grijsbruin gevlekt tot donkerbruin zand, waarbij 

Tabel 5.1 
Overzichtstabel van de bronstijdkuilen en de 
daaruit afkomstige vondsten. Br = bronstijd; 
m br =  midden bronstijd; l br = late bronstijd; 
l br/v ij = late bronstijd/vroege ijzertijd.
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opvalt dat de meeste een donkere vulling hebben. In enkele kuilen zijn 
houtskoolspikkels aangetroffen. Kuil 12 bevatte een donkere, houtskoolrijke 
kern; in de rest van de kuil is bovendien nog verbrande klei gevonden. Het 
aardewerk vertoont echter geen sporen van verbranding. 

Kuil Lengte Breedte Diepte Kuil Lengte Breedte Diepte 

1 130 75 47 15 105 153 19

2 > 52 118 33 16 113 112 21

3 230 149 5 17 150 150 17

4 60 52 10 18 129 154 26

5 117 64 15 19 130 130 26

6 57 47 13 20 157 130 13

7 130 90 15 21 270 250 27

8 100 70 37 22 136 118 25

9 114 > 85 16 23 100 100 22

10 110 > 93 51 24 47 34 19

11 53 61 nvt 25 78 88 20

12 196 132 39 26 280 390 29

13 145 120 31

14 121 117 20

Enkele kuilen vallen op door hun afwijkende vorm of de vondsten die ze 
hebben opgeleverd. Een kuil die opvallend veel, vooral grote scherven heeft 
opgeleverd (42 fragmenten met een gewicht van 643,9 gr) en acht stenen, is 
kuil 1. Hij ligt in de zuidwestelijke hoek van het opgegraven terrein en wordt 
in het vlak gekenmerkt door een min of meer onregelmatige vorm. Hoewel 
de scherven op basis van hun magering wel in de bronstijd gedateerd 
kunnen worden, is een fijnere datering niet mogelijk.
Opmerkelijke kuilen uit de midden-bronstijd zijn kuilen 7, 11, 12, 19 en 
21. Kuil 7, een grote ovale kuil, leverde niet bijzonder veel maar wel grote 
scherven op (totaal gewicht: 203,1 gr). In dit aardewerkcomplex bevinden 
zich enkele wand- en randscherven van een pot uit de midden-bronstijd 
die met steengruis en chamotte gemagerd is. Al het materiaal kan op de 
overgang van de midden- naar de late bronstijd gesitueerd worden. Kuil 
11 werd al tijdens het onderzoek van het tracé gevonden. Het spoor zelf 
was niet meer zichtbaar, maar is op basis van een aardewerkconcentratie 
herkend. Deze concentratie leverde 109 scherven uit de midden-bronstijd 
op (1335.8 gr).57 Uit kuil 12 zijn 66 midden-bronstijd scherven afkomstig, 
waarvan vele toebehoorden aan één pot. Deze stond rechtop, waarschijnlijk 
in een nu niet meer zichtbaar kuiltje. Van de pot zijn slechts nog de 
bodem, het onderste deel van de wand en enkele randfragmenten bewaard. 
Het bovendeel van de wand is daarna waarschijnlijk in de middeleeuwen 
verploegd.58 Verdere vondsten uit dit spoor betreffen één vuurstenen 
artefact, tien stenen en 42 brokjes verbrande klei. In de zuidwestelijke hoek 
van het opgravingsterrein ligt kuil 19 temidden van kleine paalsporen. De 
praktisch cirkelvormige kuil heeft een diameter van ongeveer 1,3 m en is 26 
cm diep. Hij leverde 33 scherven midden-bronstijdaardewerk (496,5 gr), één 
vuurstenen artefact en vijf stenen (206,5 gr, waarvan enkele verbrand) op. 

57 Ball, 2002.
58 Ball, 2002.

Tabel 5.2 
Metrische gegevens van de bronstijdkuilen (in 
cm). De dieptes zijn genomen ten opzichte van 
het vlak.
(* Deze kuil is eigenlijk enkel een concentratieDeze kuil is eigenlijk enkel een concentratie 
aardewerk die al zichtbaar was vanaf de onder-
kant van de verbruiningslaag.)

*
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Het aardewerk vertoont in de meeste gevallen een grove kwartsmagering 
en in enkele gevallen konden sporen van secundaire verbranding 
waargenomen worden. Ten zuiden van kuil 4 ligt kuil 21. Hij is semi-
cirkelvormig. Hij werd opgegraven volgens de kwadrantenmethode, en er 
konden verschillende vullingen herkend worden. Het spoor leverde veel 
aardewerk op (N=167). Hiervan zijn vele slechts stukjes gruis, waardoor 
het totale aantal scherven op 75 komt te liggen. Het grootste deel van 
het materiaal heeft een vrij grove kwartsmagering en kan in de midden-
bronstijd geplaatst worden. Verder werden nog drie vuurstenen artefacten, 
vijf stukken verbrande leem en 46 stenen (1063 gr) verzameld. Van deze 
stenen zijn verscheidene exemplaren verbrand.
Voor de overgangsperiode van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd 
is slechts één spoor het vernoemen waard. Kuil 26 (fig. 5.4a en 5.4b) is 
een grote, langgerekte kuil in het zuidoostelijke deel van de opgraving 
van terrein B, net tegen de Verbindingsweg, te midden van paalsporen 
die vooral op het eerste vlak zichtbaar waren. Het spoor werd opgegraven 
met verschillende tussenvlakken. Op de iets diepere niveaus van het 
spoor werden nog twee kleine paalkuiltjes zichtbaar. In totaal zijn er acht 
paalsporen geteld: drie ten zuidwesten ervan, twee ten noordwesten, twee 
in het spoor en een laatste onmiddellijk aangrenzend aan de kuil aan de 
oostelijke zijde. De vulling bestaat uit donkergrijs vrij homogeen zand. Meer
naar de bodem van het spoor kon op vlak 3 langs de zuidelijke rand een ca. 
15 cm brede band onderscheiden worden die veel houtskoolspikkels bevatte. 
Wat de functie van dit spoor is, is onduidelijk. Het spoor leverde bijzonder 
veel late bronstijdscherven op (N=72). Daarnaast werden nog 7 stenen (80,9 
g) gevonden, waaronder enkele stukjes tefriet. Net zoals bij verschillende 
andere kuilen werden tussen de stenen ook enkele verbrande exemplaren 
aangetroffen.

5.3.1.3 Sporen uit de ijzertijd 
Aardewerk uit de ijzertijd werd zowel tijdens het aanleggen van het vlak, als 
tijdens het couperen van sporen gevonden. Voor beide terreinen geldt echter 
dat sporen waarin ijzertijdaardewerk werd gevonden, ook anders daterend 
(voornamelijk jonger) materiaal hebben opgeleverd. Op terrein A is het 
aantal sporen dat met zekerheid aan de ijzertijd toe te schrijven is, laag. 
Vele ijzertijdsporen zijn waarschijnlijk door jongere sporen oversneden; er 
kan dus aangenomen worden dat het oorspronkelijke aantal hoger lag. Op 
terrein B zijn meerdere sporen die ijzertijdmateriaal hebben opgeleverd. 
Een bijzondere vondst is een stukje van een glazen La Tène-armband. Deze 
is niet afkomstig uit een spoor, maar is gevonden in de verbruiningshori-
zont in de meest noordelijke opgravingssleuf. Het betreft een tweeribbig 
blauw fragment waarvan één rib versierd is met een zigzagpatroon in geel 
ondoorzichtig glas (fig. 5.6). Dergelijke armbanden worden doorgaans in de 
ijzertijd gedateerd maar komen ook nog in de vroeg-Romeinse periode voor.
Verder is er op dit terrein in de overgang van het esdek naar de verbrui-
ningshorizont een fragment van een spinklosje aangetroffen dat mogelijk in 
de ijzertijd te plaatsten is. 

Fig. 5.6
Fragment van een blauwe glazen armband 
met gele zigzagversiering.
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Fig. 5.4b 
Vlakfoto van kuil 26 (foto genomen in ZW 
richting).

Fig. 5.4a 
Kuil 26 waarvan de functie onduidelijk is. 

Fig. 5.5 
Overzichtsfoto van een deel van het vlak in put 
35. Centraal op de foto een bronstijdkuil met 
donkere vulling.
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Structuren zijn niet herkend. Enkele paalsporen leverden scherven uit de 
ijzertijd op. De overige ijzertijdsporen zijn kuilen en paalkuilen. De kuilen 
zijn vrij klein en hebben over het algemeen een bruingrijze, gevlekte 
vulling.
De meeste ijzertijdkuilen liggen op terrein B. In zoverre er gesproken kan 
worden van verspreidingspatronen, lijkt het erop dat de meeste kuilen 
in het zuiden van het terrein voorkomen en er een afname te bemerken 
is in noordelijke richting. Het merendeel van de kuilen leverde geen 
noemenswaardig materiaal op. In het oostelijke deel van het terrein werd 
nog een klein kuiltje (kuil 28) aangetroffen, dat oversneden wordt door 
een middeleeuwse kuil. Het kuiltje heeft een diameter van ca. 40 cm en 
is slechts 8 cm diep. Desondanks leverde de kuilvulling 45 scherven uit de 
midden-ijzertijd (415 gr), 19 brokjes verbrande leem en drie stenen op. In 
het uiterste zuidelijke deel van het terrein van De Beijerd en ‘t Riet is nog 
een 15 cm diepe kuil aangetroffen (kuil 38), waarin slechts drie scherven 
ijzertijdaardewerk werden aangetroffen. Een van deze scherven betreft een 
randje van een met relatief fijne kwarts gemagerde pot.

Drie opvallende kuilen zijn kuilen 29, 30 en 36. De eerste twee kuilen 
liggen op terrein A, op ongeveer een halve m ten oosten van greppel 10.210,
de derde kuil ligt in het oostelijke deel van terrein B. In het vlak waren ze 
onmiddellijk duidelijk zichtbaar dankzij de donkerbruine tot zwarte vulling. 
Kuilen 29 en 30 zijn grote, iets langwerpige kuilen terwijl kuil 36 een kleine 
cirkelvormige kuil is. 
Kuil 29 (104 cm x 90 cm; 17 cm diep) bestaat uit een kern van donkerbruin 
gevlekt zand met bijzonder veel houtskool en verkoolde eikels. De kuil is 
verder opgevuld met lichtgrijsbruin, schoon zand (fig. 5.7a). Aangezien de 
kuil geen houtskool of roodgekleurd zand bevatten, en ook het zand rondom 
de kuil geen sporen van verbranding vertoonde, moeten de eikels elders 
verbrand zijn en vervolgens in deze kuilen gedumpt zijn. Kuil 30 (130 cm 
x 100 cm; 24 cm diep) bestaat uit een donkerbruine tot zwarte, heterogene 
vulling met veel verbrande eikels (fig. 5.7b). Kuil 36 (diameter ca. 40 cm; 
18 cm diep) ten slotte bestaat uit een homogeen zwarte vulling met vele 
verbrande eikels (fig. 5.7c). De volledige kuilinhoud is gezeefd op een zeef 
met maaswijdte 4 mm, 2 mm en 1 mm. Naast de verkoolde eikels zijn in 
deze kuilen enkele fragmenten ijzertijdaardewerk gevonden. 
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Fig. 5.7
Detailfoto’s van de gecoupeerde kuilen met 
verbrande eikels. a: kuil 29; b: kuil 30; c: kuil 36.

a

b

c
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35.22 27 2 - - - - - - - - l br/vr ijz B

10.83 28 45 - - - - 3 - - 19 ijz A

10.399 29 4 - - - - - + - - ijz A

10.401 30 2 - - - - - + - - ijz A

8.3 31 - 7 - - - 5 - 1 - ijz A

8.5 32 4 - - - 1 - - - - ijz B

7.6 33 60 - 2 - - - - - - ijz B

31.5 34 13 - - - - - - - 2 ijz B

31.2 35 10 - - 2 - - - - - ijz B

33.2 36 1 - - - - - + - 3 ijz B

33.96 37 28 - - - 1 11 - - 2 ijz B

34.23 38 3 - - - - - - - - ijz B

Net zoals de kuilen liggen de paalsporen verspreid over het hele opgegraven 
terrein, hoewel toch opgemerkt kan worden dat het aantal afneemt in 
noordelijke en noordoostelijke richting. Ondanks het hoge aantal paalsporen 
kunnen er geen plattegronden gereconstrueerd worden. In vele gevallen 
bleek dat de sporen nog wel duidelijk konden worden waargenomen in 
het vlak, maar dat er in coupe nog maar weinig van het spoor bewaard 
was. De diepte varieert tussen 1 cm en 12 cm, met enkele uitzonderingen 
die tot 40 cm diep bewaard zijn. De meeste paalsporen hebben zeer 
weinig karakteristiek materiaal opgeleverd en meestal slechts één scherf. 
In het noordelijke deel van de opgraving werd een paalkuil van 40 cm 
diep aangetroffen (S36.12), waaruit maar liefst 16 ijzertijdscherven en één 
bronstijdscherf is verzameld. Een andere paalkuil in dit deel van het terrein 
heeft o.a. een randscherf van een zeer fijn gepolijst potje opgeleverd. Meer
centraal in het opgravingsgebied ligt een paalspoor, 20 cm (S33.26), dat 
12 scherven opleverde die, omdat het aardewerk met grove kwartsbrokjes 
gemagerd is, ook in de bronstijd kunnen dateren. Een opvallende vondst 
is een fragment van een spinklosje. In dit spoor werd nog een grijs, met 
kiezels gemagerde scherf aangetroffen van Romeinse of vroegmiddeleeuwse 
ouderdom. Een andere met groeven versierde scherf kwam uit een ander 
vrij grote paalkuil (S32.126), terwijl een gepolijst randje dat versierd is met 
nagelindrukken ook uit een kleinere paalkuil (S32.141) kwam. Kuil 20, die 
in de bronstijd dateert, leverde ook nog zeven scherven ijzertijdaardewerk 
op, waaronder een met groeven versierde scherf.

5.3.2 Sporen uit de Romeinse tijd

Het onderzochte terrein heeft hoofdzakelijk prehistorische en middeleeuwse 
sporen opgeleverd. Toch werd tijdens het aanleggen van de putten en 
sleuven een kleine hoeveelheid Romeins aardewerk gevonden. Dit is 
voornamelijk afkomstig uit de lagen die het vlakniveau afdekken. In totaal 

Tabel 5.3 
Overzichtstabel met een selectie van de 
ijzertijdkuilen op terreinen A en B. 
l br/ vr ijz = late bronstijd/vroege ijzertijd; 
ijz = ijzertijd; + = aanwezig.
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zijn er op terrein A en B 43 sporen waaruit Romeins aardewerk werd 
verzameld; echter een groot aantal betreft middeleeuwse sporen, waarin het 
Romeinse materiaal als intrusief/opspit moet worden geïnterpreteerd. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om een kuil met een aantal grote tufsteenblokken, een 
aantal scherven Romeins en vroegmiddeleeuws aardewerk (voornamelijk 
handgemaakt en ruwwandig gedraaid aardewerk).59 Slechts in negen 
sporen is uitsluitend Romeins aardewerk gevonden. Eén daarvan betreft een 
crematiegraf.
De sporen die uitsluitend Romeins aardewerk hebben opgeleverd betreffen 
paalkuiltjes en kuiltjes. Het grootste aantal ligt op terrein A. Enkele 
paalkuiltjes en een kuil liggen vrij in de wirwar van sporen. Vier paalkuilen 
liggen echter midden in de palenclusters van de middeleeuwse huizen 1
en 2. Op terrein B werden slechts twee sporen met uitsluitend Romeins 
aardewerk herkend. Het paalkuiltje (S32.1) leverde een rand van een terra

nigra beker op (zie paragraaf 6.3). In het vlak was dit spoor, dat door de 
greppel doorsneden wordt, nog duidelijk te zien. In coupe kon hij niet meer 
herkend worden. Hieruit is af te leiden dat het spoor slechts de onderkant 
van een paaltje betrof. In het kuiltje (S24.6) werd een randscherf van een 
kruikje aangetroffen, te dateren omstreeks de tweede helft van de 2de eeuw. 

Een crematiegraf (spoor 7.5)
Tijdens de opgraving van het tracé van de Verbindingsweg en de Van 
Galenweg werd een crematiegraf ontdekt. Deze lag net ten oosten van het 
kruispunt van beide wegen. Het betrof een 35 cm diep, sterk gebioturbeerd 
kuiltje waarin de gecalcineerde resten van een volwassene, waarschijnlijk 
met wat dierlijke resten en houtskool van de brandstapel waren bijgezet. De 
bovenkant van het spoor is in de verbruiningshorizont en de onderkant van 
het esdek opgenomen. 

In het centrum van de kuil is een kleine concentratie crematieresten 
aanwezig (fig. 5.8). Verspreid door de kuil is een aantal scherven aardewerk, 
vermoedelijk van eenzelfde terra nigra-achtige beker of kom, aangetroffen. 
Deze lijkt niet verbrand te zijn. Het menselijk botmateriaal was goed doch 
onvolledig bewaard (zie hoofdstuk 11).60 Alle delen van het skelet zijn 
vertegenwoordigd. Alleen de gebitselementen ontbreken, wat kan duiden 
op een secundaire bijzetting van uitgezochte crematieresten. Tussen de 
crematieresten zijn ook nog enkele fragmenten van verbrand dierlijk bot 
gevonden, meer bepaald de poot van een schaap of geit. Op basis van 
bovenstaande kenmerken is het graf als een graftype C volgens Hiddink te 
beschouwen.61

Omdat er ter plaatse van het graf een verhoging in het landschap aanwezig 
is, werd gedurende deze fase van het onderzoek gedacht dat er meer 
bijzettingen konden worden verwacht. Tijdens het IVO en DO op het terrein 
ten noorden en ten zuiden van de Verbindingsweg werden deze echter niet 
aangetroffen. Het terrein ten westen van de Van Galenweg is het enige 
terrein dat nog niet onderzocht is. Hierdoor is nog steeds onbekend of het 
hier om een solitair graf dan wel om een klein grafveldje gaat. 

59 Deze kuil maakt onderdeel uit van sporencluster 2 die in het westelijke deel van werkput 7 
tijdens de verkenning van het tracé werd aangetroffen (Ball, 2003).

60 De determinatie en analyse van de crematieresten is uitgevoerd door Dr. M. Hoogland. 
61 Hiddink, 2003. 
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Uitspraken over de plaats waar de primaire verbranding van het lichaam 
heeft plaatsgevonden, kunnen ook niet gedaan worden.

5.3.3 Sporen uit de middeleeuwen   (E.N.A. Heirbaut, E.A.G. Ball & M.
Hemminga)

Op beide terreinen zijn bewoningssporen uit de middeleeuwen aangetroffen 
maar de grootste concentratie van sporen ligt op terrein A. Deze sporen 
konden aan de hand van het aardewerk gedateerd worden in de vroege, 
volle en late middeleeuwen. Vooral de periode vanaf de 11de eeuw is 
sterk vertegenwoordigd. Alle nederzettingssporen die verwacht kunnen 
worden, zijn aangetroffen: kuilen, paalkuilen, greppels en verschillende 
structuren zoals huisplattegronden, bijgebouwen en waterputten. Toch zijn 
er ook verschillende sporen herkend die alleen op basis van hun vulling 
of associatie met dateerbare sporen in de middeleeuwen geplaatst kunnen 
worden. Ook zijn er sporen die wel middeleeuws aardewerk hebben 
opgeleverd, maar die niet nauwkeuriger gedateerd kunnen worden (fig. 5.9). 
Tijdens het proefputtenonderzoek op De Beijerd en ‘t Riet werd een 
concentratie stenen aangetroffen (S24.2). De stenen hebben afmetingen tot 

Fig. 5.8 
Overzichtsfoto van het Romeinse crematiegraf 
op terrein B. a: vlak; b: coupe.

a

b
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ongeveer een vuistgrootte en lagen geconcentreerd in een kleine ondiepe 
kuil. De steencluster was al 15 cm boven het sporenvlak zichtbaar (fig. 5.10).
Het gaat met zekerheid om een antropogeen spoor. Tijdens het lichten van 
de stenen zijn hiertussen twee kleine, niet nader te dateren middeleeuwse 
scherfjes gevonden. Het is niet duidelijk of deze intrusief zijn. Eén steen 
lijkt deel uit te maken van een zandstenen artefact, mogelijk een slijpsteen 
of een stuk bouwmateriaal. Het is mogelijk dat deze cluster stenen 
dienst deed als poer van een gebouw; dergelijke poeren kennen we uit de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen.62 Er werd echter geen plattegrond op 
deze plaats herkend tijdens het vervolgonderzoek. 

62 Bijvoorbeeld in Hoogeloon of Uden.

Fig. 5.9 
Overzichtskaart van de middeleeuwse ned-
erzetting.

Fig. 5.10 
Detailfoto van de stenencluster. Mogelijk 
kan hij geïnterpreteerd worden als poer.
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5.3.3.1 Vroege middeleeuwen (Merovingische periode: 450-725)
Sporen uit de vroege middeleeuwen zijn schaars, hoewel in het 
vondstcomplex scherven van voornamelijk Merovingisch aardewerk, een 
aantal metalen voorwerpen, waaronder een munthanger en diverse fibulae

en enkele fragmenten van vroegmiddeleeuws glazen vaatwerk herkend 
zijn. Het merendeel van deze vondsten is echter afkomstig uit de lagen die 
het sporenniveau afdekken en uit kuilen waarbij de vroegmiddeleeuwse 
vondsten als opspit in sporen uit de volle en late middeleeuwen beschouwd 
moeten worden. De meeste vroegmiddeleeuwse metalen voorwerpen zijn 
aangetroffen in het meest zuidelijke deel van de opgraving op terrein B. In 
het westelijke deel van de twee meest zuidelijke putten zijn o.a. een knop 
van een haarnaald (andere interpretaties voor dit stuk zijn: een stuk van 
een beslag en een schijffibula of stuk beslag met kruismotief) gevonden. 
Uit de 6de eeuw dateert een beugelfibula. Deze vondsten worden uitvoerig 
besproken in hoofdstuk 8. 

Kuilen met voornamelijk vroegmiddeleeuws aardewerk dateren in de 
Merovingische periode. Het gaat slechts om een klein aantal (N=4), twee 
op terrein A en twee op terrein B. Waarschijnlijk dateert een aantal ‘losse’ 
paalsporen in de omgeving zonder dateerbaar materiaal uit dezelfde periode. 
Tijdens de opgraving zijn op terrein A twee kuilen gevonden met een 
aanzienlijke hoeveelheid vondstmateriaal. Dit bestaat onder andere uit 
Merovingisch aardewerk, enkele glasfragmenten, steen en een doorboord 
muntje (munthanger). Hoewel er ook wat aardewerk uit de ijzertijd en de 
Romeinse tijd in de vulling aanwezig is, kan gedacht worden aan vroegmid-
deleeuwse afvalkuilen die, in elk geval secundair, als vondstvangers open 
hebben gelegen of dat zij na eerste gebruik als afvalkuilen hebben gediend. 
Op basis van paalsporen in de kuilen moet de primaire functie daarvan 
echter anders geweest zijn. Een deel van de kuilvullingen is gezeefd, maar 
dit heeft niets opgeleverd.
Kuil 39 is in het vlak onregelmatig ovaal van vorm en heeft een maximale 
omvang van 2,95 m x 2,70 m en is 36 cm diep. De bodem van de kuil is 
min of meer vlak. Het spoor is in kwadranten opgegraven. Aan de uiterste 
noordkant van de kuil is in de profieldam een paalspoor aangetroffen, aan 
de uiterste westkant een mogelijk paalspoor. Het eerste hoort duidelijk 
bij de kuil. De kuilvulling net boven de bodem bestaat voornamelijk uit 
zeer houtskoolrijk zand. De afwezigheid van pyrogene verschijnselen in 
de ondergrond toont aan dat er waarschijnlijk geen vuur in de kuil heeft 
gebrand, maar dat de vulling er na primair gebruik van de kuil in terecht is 
gekomen.
Het vondstmateriaal uit de kuil is divers van aard (tabel 5.4). Opvallend is de 
aanwezigheid van vier glasfragmenten die alle tot vaatwerk hebben behoord. 
Uit de kuil zijn eveneens ijzeren voorwerpen afkomstig. Het betreffen o.a. 
twee staafjes en het lemmet en de angel van een mes. Ten slotte kan nog 
een spinklosje vermeld worden. Het aardewerk bestaat voornamelijk uit 
scherven van wölbwand- en knikwandpotten. Alle typologisch dateerbare aar-
dewerkvondsten uit kuil 39 stammen uit het eind van de 6de en begin van 
de 7de eeuw na Chr. Naast deze voorwerpen zijn nog één gefragmenteerde 
kies en vier ondetermineerbare botfragmenten gevonden; alle verkoold. 
De stenen die nog zijn gevonden, vertonen op één brokje tufsteen na met 
een afgesleten plat vlak geen sporen van bewerking of gebruik. Het is niet 
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duidelijk waarvoor het gediend heeft. De overige brokken tufsteen zijn zeer 
licht, bijna puimsteen.63

Kuil 40 heeft een omvang van 3,60 m bij 2,90 m en een diepte van 
maximaal 30 cm. De kuil is in het vlak onregelmatig ovaal van vorm. 
De bodem van het spoor is opvallend vlak, de diepte constant. Ook deze 
kuil is in kwadranten opgegraven. In de profielen zijn hier eveneens 
paalsporen aangetroffen, net als in het vlak onder de kuil. In elk geval 
aan de uiterste westkant, de oostkant en de noordkant van de kuil zijn 
duidelijke paalsporen waargenomen. Zij zijn tot 30 cm onder het niveau 
van de kuilbodem ingegraven. In één ervan was nog een paalschaduw 
zichtbaar. Op andere plaatsen in de kuilbodem zijn nog vier paalsporen 
waargenomen. In de oostkant, onder de kuilbodem tekende zich ook een 
ondiepe langwerpige ingraving af. Het vondstmateriaal uit kuil 40 bestaat 
uit een aantal brokken tufsteen, wat overige stenen, enkele fragmenten 
ondetermineerbaar ijzer, wat verbrande klei/ baksteen en aardewerk-
scherven. Het is niet duidelijk waarvoor de tufstenen hebben gediend. 
Ook hier is hij in sommige gevallen zeer licht, bijna puimsteen. Er zitten 
onregelmatige brokken tussen, maar ook gerolde meer kleiachtige stukken. 
Een klein brokje heeft een glad afgesleten vlak dat mogelijk veroorzaakt is 
door gebruik als actief schuursteentje.64 Het aardewerk waarin wederom 
wölbwand- en knikwandpotten, maar ook een aardewerken fles vertegen-
woordigd zijn, dateert rond het midden van de 7de eeuw na Chr. Aan 
de rand van het spoor is een doorboorde munt, een laat-Romeinse aes

gevonden. Waarschijnlijk betreft het hier een munthanger (zie hoofdstuk 8). 

63 Determinatie steen: S. Knippenberg, ArchOL BV.
64 Determinatie steen: S. Knippenberg, ArchOL BV.

K42

K41

K39
K40

Fig. 5.11 
Overzichtskaart van de Merovingische 
(mogelijke) hutkommen.
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Het botmateriaal bestaat uit één runderkies, een fragment van een humerus

van een rund en drie ondetermineerbare fragmenten. Verbrandingssporen 
zijn hier niet duidelijk op aangetroffen. 
Ter controle is rond kuil 40, net als rond kuil 39, een tweede vlak aangelegd. 
Hierbuiten bevonden zich geen andere paalsporen. 
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10.409 39 257 22 13 - 23 10 3 4

10.410 40 166 10 16 - 18 2 - -

7.3 41 21 3 7 673 gr - - - 1

33.12 42 45 6 1 - 3 - - -

Ondanks het feit dat er tijdens de opgraving op terrein B verschillende 
kuilen zijn gevonden, konden slechts twee kuilen gedateerd worden in de 
vroegmiddeleeuwse periode: één in de volksverhuizingstijd en één in de 
Merovingische periode. Beide kuilen liggen ten zuiden van een greppel (G5, 
zie verder).
Kuil 41 werd al gevonden tijdens de verkenning van het tracé van de 
huidige Van Galenweg. Hij ligt net iets ten noorden van het kruispunt 
met de Verbindingsweg en is als zodanig de uiterst westelijke vroegmid-
deleeuwse kuil van het opgegraven areaal. Hij werd aangetroffen tijdens 
een kleine uitbreiding van werkput 7. Op een hoger niveau werd in het 
esdek al tufsteen aangetroffen. In het vlak is de kuil ovaal van vorm, en 
heeft een maximale breedte van 2,7 m. Het is een ondiepe kuil, waarin 
tufsteenblokken lagen waarvan enkele duidelijke platte vlakken vertonen. 
Dit betreffen hergebruikte bouwstenen die waarschijnlijk uit Cuijk zelf zijn 
gehaald. De overige fragmenten zijn dat waarschijnlijk ook, maar op grond 
van de karakteristieken van de brokken zelf is dit niet vast te stellen. Er zijn 
21 scherven gevonden, maar ook ander vondstmateriaal. Het betreft vooral 
handgevormd aardewerk dat op basis van de kleur en de hardheid vanaf 
de 4de eeuw gedateerd kan worden.65 De vondst van een smalle standvoet 
van een situla-vorm duidt op een datering in de 3de en 4de eeuw. Deze 
voetbeker is een in het Friese gebied gangbare vorm in de 2de en 3de eeuw, 
maar komt naast andere typische handgemaakte vormen in de loop van de 
3de en 4de eeuw ook steeds vaker voor in de zuidelijkere gebieden.66 Ook 
andere kleine wandfragmenten van handgevormd aardewerk uit deze kuil 
geven een weliswaar bescheiden aanwijzing voor een laat-Romeinse datering. 
Verder werden er nog Romeinse dakpanfragmenten gevonden. Hoewel de 
aanwijzingen minimaal zijn, lijkt deze kuil te dateren in de 4de eeuw, op de 
overgang van de laat-Romeinse periode naar de vroege middeleeuwen. 

65 Determinatie van het aardewerk: Drs. J. de Koning. Voor een uitgebreide bespreking van het 
aardewerk: zie hoofdstuk 6. 

66  Taayke, 2005.

Tabel 5.4
Overzichtstabel van de vondsten uit de 
vroegmiddeleeuwse kuilen. 
Enkel tefriet is uitgedrukt in gr. 
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Kuil 42 ligt iets ten zuiden van greppel G5 en is de grootste kuil die op 
dit terrein is aangetroffen. Hij tekende zich zo goed als cirkelvormig 
af in het vlak, en heeft een diameter van ongeveer 3,4 m. Het spoor is 
slechts 20 cm diep en tekent zich in coupe min of meer komvormig af. 
Een drietal vullingen konden onderscheiden worden. In deze vullingen 
werden verschillende vondstcategorieën aangetroffen. Wat het aardewerk 
betreft is er naast twee prehistorische scherven die als opspit beschouwd 
worden, voornamelijk vroegmiddeleeuws aardewerk in aangetroffen. Er is 
een aantal scherven dat niet éénduidig toe te schrijven is aan prehistorisch 
aardewerk, maar dat ook tot een middeleeuwse handgemaakte kogelpot 
kan behoren. Het onderscheid tussen beide is hier niet duidelijk te maken, 
aangezien het gaat om wandscherfjes met een grove steengruismagering. 
Twee kleine fragmenten van laatmiddeleeuws Maasvallei-aardewerk zijn 
vermoedelijk als verstoring van bovenaf uit het esdek/bouwvoor in de 
kuil terechtgekomen. Alle overige aardewerkfragmenten kunnen zonder 
twijfel worden toegeschreven aan Merovingische ruwwandig draaischijf-
aardewerk, waarbinnen minstens drie verschillende potten onderscheiden 
kunnen worden. Het materiaal kan gedateerd worden omstreeks de 6de

eeuw. Daarnaast zijn er ook zes stenen (378 g), waarvan één van tufsteen en 
waarvan enkele brandsporen vertonen, enkele fragmenten verbrande leem en 
twee kleine fragmentjes dakpan aangetroffen. 
Onder het spoor werden nog enkele paalsporen aangetroffen. Aan de 
zuidwestelijke kant betreft het slechts één paalspoor dat nog 15 cm dieper 
is dan de kuil. Hier werden geen vondsten in aangetroffen. Ook aan de 
noordwestelijke zijde werd in coupe slechts één paalspoor herkend, deze 
is vrij fors en gaat nog 23 cm dieper dan de bodem van de kuil. Aan de 
zuidoostelijke zijde zijn echter drie paalkuilen herkend. Het gaat telkens 
om vrij ondiepe palen (4 tot 14 cm dieper dan de bodem van de kuil); één 
hiervan ligt volledig aan de zijkant van de kuil, de andere twee liggen meer 
naar het centrum van de kuil. Uit geen enkel paalspoor is archeologisch 
materiaal verzameld. Wat betreft de functie van deze kuil kan, gezien de 
grote afmetingen en het feit dat er een paal aan de zuidwestelijke kant en een 
paal aan de zuidoostelijke kant stond, gedacht worden aan een hutkom. 

Conclusie
Nederzettingen uit deze periode zijn nog steeds zeer schaars. Het onderzoek 
dat de laatste jaren in Noord-Brabant is uitgevoerd heeft ertoe bijgedragen 
dat het aantal nederzettingen is toegenomen. Zo zijn er grootschalige 
opgravingen uitgevoerd te Nistelrode-Zwarte Molen, Uden, Escharen en 
Geldrop, maar er zijn ook vindplaatsen te Cuijk, Gassel, Veghel en Herpen-
Wilgendaal bekend.67

Op basis van het aardewerk uit de sporen kan de Merovingische bewo-
ningsperiode op beide terreinen gedateerd worden in de late 6de tot het 
midden van de 7de eeuw, wat inhoudt dat de Merovingische bewoning 
tamelijk kortstondig is geweest. Eén van de kuilen dateert echter nog vroeger, 
namelijk op de overgang van de laat-Romeinse periode naar de vroege 
middeleeuwen (late 4de eeuw). 
De nederzettingssporen en het vondstmateriaal liggen enkel verspreid over 
het zuidelijke deel van het opgegraven gebied. 

67 Nistelrode: Knippenberg & Jansen, in prep.; Uden: Van Hoof & Jansen, 2002; Escharen: Verwers, 
1998/99; Geldrop: Theuws, 1993; Cuijk: Bogaers, 1966; Gassel en Veghel: Verwers, 1998/99; 
Herpen-Wilgendaal: Ball & Jansen (red.), 2002.
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Hoever deze zich in oostelijke richting uitstrekken, is moeilijk vast te 
stellen.68 Ten noorden ervan komen geen vroegmiddeleeuwse sporen voor. 
Ook in de lagere delen van het onderzochte gebied, ten zuiden van de 
zandrug, liggen geen sporen. Het lijkt er dus op dat slechts een klein deel 
van de nederzetting opgegraven is, waarschijnlijk de randzone. De rest van 
de nederzetting ligt mogelijk ten oosten (waar later de volmiddeleeuwse 
nederzetting gesitueerd is) en ten noordoosten van het terrein. 
Merovingische nederzettingen worden getypeerd door eenvoudige boerde-
rijplattegronden die gekenmerkt worden door een grote regelmatigheid.69

Op dit terrein zijn huisplattegronden echter niet herkend; ook andere 
structuren, zoals kleinere bijgebouwen, in de vorm van spiekers of 
schuren, of waterputten zijn niet aangetroffen. Wel zijn er vier grote 
kuilen aangetroffen, waarvan drie mogelijk als restanten van hutkommen 
of kuilhutten te interpreteren zijn (kuil 39, 40 en 42). Dergelijke kleine 
gebouwtjes zijn grotendeels ingegraven en werden gebruikt voor kleinere, 
ambachtelijke activiteiten. Over het algemeen hebben ze een min of meer 
rechthoekige vorm, waarbij aan twee zijden palen zijn geplaatst die het dak 
dragen. Dit dak steunt aan de uiteinden ook op de grond. Meestal hebben 
ze een rechthoekige vorm, een vlakke bodem en een constante diepte. De 
onregelmatig ovale en ronde vormen van de kuilen hoeven een dergelijke 
interpretatie niet in de weg te staan: de grote omvang en de palen die 
aan de zijkanten van de kuilen zijn gevonden pleiten er juist voor. Er zijn 
diverse voorbeelden van meer afgeronde exemplaren bekend, bijvoorbeeld 
te Bennekom.70 In Cuijk zijn door Bogaers al eerder Merovingische
hutkommen aangetroffen op het terrein van de St. Martinuskerk.71 Nadat 
deze hutkommen in ongebruik zijn geraakt, hebben ze mogelijk als 
afvalkuil gediend.
Ongetwijfeld zullen verschillende (paal)sporen die op beide terreinen zijn 
aangetroffen uit de Merovingische periode stammen. Helaas kunnen ze, 
door gebrek aan materiaal, niet als dusdanig herkend worden.

5.3.3.2 Karolingische periode, volle en late middeleeuwen
De volle en late middeleeuwen zijn zeer goed vertegenwoordigd. 
Voornamelijk op terrein A bevinden zich veel sporen, waarvan een groot 
aantal behoort tot plattegronden, kuilen, waterputten en greppels. De opgra-
vingsputten op terrein A, leenden zich door het beperkte formaat van het 
te onderzoeken terrein helaas niet voor een verregaande analyse van sporen 
en structuren. Wel geeft het inzicht in de onderzoekspotentie van de nog 
niet onderzochte gebieden, mits niet te verstoord ten noorden, zuiden en 
oosten van terrein A.72 Een aantal sporen, waaronder enkele waterputten, 
is op gezag van de adviseur en om financiële redenen niet gecoupeerd. 
Aan de westkant lijkt het nederzettingsterrein uit de perioden na de vroege 
middeleeuwen begrensd. Sporen uit de volle en late middeleeuwen komen 
op terrein B niet voor. Toch zijn er her en der vondsten (aardewerk, metalen 
voorwerpen) gedaan die aan deze periode zijn toe te schrijven. Deze zijn 
echter voornamelijk in het esdek gevonden en in mindere mate in de ver-

68 Dit omwille van de graafactiviteiten in de perioden na de Merovingische periode.
69 Knippenberg & Jansen, in prep.
70 Aarts, Van Es & Hessing, 1994.
71 Bogaers, 1966.
72 Ten tijde van deze publicatie is het braakliggende terrein ten zuiden van het opgegraven 

areaal  ingericht als parkeerplaats, daarbij is het terrein waarschijnlijk grotendeels afgegraven 
zonder dat daarbij onderzoek is uitgevoerd.
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bruiningshorizont of op vlakniveau. 
Op basis van het dateerbare aardewerk uit sporen uit de post-Merovingische
periode zijn op terrein A in elk geval drie bewoningsfasen (I – III) te 
onderscheiden. Aardewerk uit de eerste helft van de 10de eeuw is vooral 
als bijmenging in sporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Geen 
van de sporen met dit vroege aardewerk kon aan deze eerste fase worden 
toegewezen. Het is dan ook waarschijnlijk dat de kern van de bewoning 
uit die tijd buiten de opgegraven gebieden ligt. De tweede bewoningsfase 
dateert tussen de 11de en de eerste helft van de 12de  eeuw. In (delen van) 
deze periode is op terrein A intensief gewoond, gelet op de gebouwplat-
tegronden en waterputten uit die tijd. De derde en scherpst dateerbare fase 
ligt in het laatste kwart van de 13de en eerste helft van de 14de eeuw. Toen is 
in elk geval een aantal waterputten op het terrein in gebruik geweest en zijn 
mogelijk enkele greppels gegraven.
Voor de datering van sporen zijn we vooral afhankelijk van het in de sporen 
aanwezige aardewerk. Door het grote percentage opspit bleek een toewijzing 
aan een bepaalde fase niet gemakkelijk. De uit waterputten afkomstige 
uitgeholde boomstammen bleken geen van alle genoeg jaarringen te 
bezitten voor dendrochronologisch onderzoek.73

Hieronder worden de sporen en structuren uit de volle en de late 
middeleeuwen beschreven; allereerst de herkende plattegronden (huisplat-
tegronden en bijgebouwen) en vervolgens de greppels en waterputten. 

Structuurtype Datering 

Gebouw 1 11de – 12de eeuw

Gebouw 2, fase 1 11de eeuw

Gebouw 2, fase 2 Begin – midden 12de eeuw

Gebouw 2, fase 3 Begin – midden 12de eeuw

Bijgebouw 1 Begin – midden 12de eeuw

Bijgebouw 2 13de eeuw

Bijgebouw 3 11de – midden 12de eeuw

Bijgebouw 4 (Hooimijt 1) 13de eeuw

Bijgebouw 5 (Hooimijt 2) 12de eeuw

Greppel 1 11de – midden 12de eeuw

Greppel 2 11de – midden 12de eeuw

Greppel 3 Eind 13de – midden 14de eeuw

Greppel 4 Eind 13de – midden 14de eeuw

Greppel 5 Waarschijnlijk middeleeuws (geen precieze datering mogelijk)

Waterput 1 10de – begin 12de eeuw

Waterput 2 Eind 13de – begin 14de eeuw

Waterput 3 Midden 12de eeuw

Waterput 4 10de – 11de eeuw

Waterput 5 12de eeuw

Waterput 6 700 –  925?

Waterput 7 Begin 14de eeuw?

Huisplattegronden
Hoewel het totale oppervlak dat hier opgegraven kon worden beperkt is, 
is toch een aantal plattegronden herkend. Deze zijn echter in geen geval 
volledig, maar liggen grotendeels buiten het onderzochte terrein. 

73 Analyse uitgevoerd door stichting RING.

Tabel 5.5
Overzicht van de middeleeuwse structuren en 
hun datering.
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Gebouw 1

Onderzoek
In de zuidoostelijke hoek van terrein A werd op vlakniveau een laag 
aangetroffen die zich in structuur onderscheidde van de rest van het 
sporenvlak. De laag bevatte amper archeologische vondsten en bestond uit 
leem en verbrande leempartikels. In deze laag kon al wel een cluster sporen 
herkend worden op basis van hun leemrijke vulling (gebouw 1; fig. 5.12).
Om een beter inzicht te krijgen in de sporen en hun onderlinge relatie werd 
het vlak hier verdiept tot op een dieper niveau. 

Constructie
In de cluster liggen zeer veel paalsporen die elkaar op verschillende 
plaatsen oversnijden. Bovendien ligt een deel van de sporen deels buiten 
de opgravingsput. Deze factoren maken de herkenning van een plattegrond 
lastig. Toch lijkt het er op dat er een, weliswaar kleine, bootvormige 
structuur heeft gestaan. 
De structuur heeft grofweg een oost-west oriëntatie. De lengte van 
het gebouw bedraagt minimaal 11,24 m; de breedte 7,3 m. Er zijn drie 
gebintstijlen te herkennen in elke zijde, waardoor het gebouw als een 
Dommelen type A1 gedefinieerd kan worden. Twee paar stijlen zijn niet 
paarsgewijs geplaatst, waardoor de plattegrond niet erg symmetrisch is 
opgebouwd. De diepte van de palen varieert van 12 cm tot 48 cm. 
Dergelijke kleine, bootvormige plattegronden zijn in Dommelen en 
Nistelrode-Zwarte Molen geïnterpreteerd als bijgebouwen. Er zijn 
echter ook kleine plattegronden bekend die als hoofdgebouw hebben 
gefungeerd. Voorbeelden hiervan zijn bekend uit Lieshout74 en Cuijk-Groot 
Heiligenberg.75

Wanden
Zoals vermeld is een compacte laag aangetroffen bestaande uit leem en 
verbrande leempartikels. Dat het een vloerniveau betreft, lijkt uitgesloten. 
De vloerniveaus die gevonden zijn op Groot Heiligenberg zijn duidelijk 
uitgelegd en aangestampt.76 Ook de vermoede vloer op vindplaats 7 
(Heeswijkse Kampen) heeft een andere opbouw.77 Deze laag kan daarom 
eerder geïnterpreteerd worden als een omgevallen wand.

Ingangen
Aan beide kopse kanten kan een ingang herkend worden. Beide worden 
gemarkeerd door twee palen, die echter niet zeer diep zijn ingegraven: de 
diepte varieert tussen 11 cm en 30 cm. 

Verdwijnen van het gebouw
In sommige paalkuilen was nog een kern zichtbaar. Duidelijke 
uitgraafkuilen zijn niet herkend.

Datering
De paalsporen hebben nauwelijks aardewerk opgeleverd (tabel 5.6). In 

74 Hiddink, 2005.
75 Heirbaut, in prep.
76 Heirbaut, in prep.
77 Ball & Heirbaut, 2006.
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totaal werden drie wandscherven Paffrathaardewerk, twee wandscherven 
Pingsdorfaardewerk, één wandscherf kogelpotaardewerk van het type 
Herpen baksel 2, en twee wandscherven kogelpotaardewerk van het type 
Herpen baksel 1. Uit de compacte laag die op een iets hoger niveau werden 
eveneens enkele fragmentjes aardewerk verzameld. Op basis van dit weinige 
aardewerk kan een datering in de 11de tot 12de eeuw voorgesteld worden.

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Paffrath 2

Pingsdorf 2

Handgevormd, Herpen baksel 1 2

Handgevormd, Herpen baksel 2 1

Gebouw 2
In het westelijk deel van het middeleeuwse nederzettingsterrein is een 
NNO-ZZW georiënteerde cluster paalsporen aangetroffen (fig. 5.13). Hierin 
zijn duidelijk enkele rijen paalsporen te herkennen. Een flankerende 
greppel ligt hier parallel aan. In de cluster van sporen zijn drie fasen 
van eenzelfde gebouw herkend. Door de beperkte omvang van het 
onderzochte terrein zijn zij echter steeds incompleet. Door het grote aantal 
overlappende sporen en het incomplete beeld blijven de hier gepresenteerde 
plattegronden open staan voor discussie. 
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Fig.5.12 
Plattegrond van gebouw 1.

Tabel 5.6 
Overzichtstabel van de aangetroffen 
aantallen aardewerk in gebouw 1, weerge-
geven per aardewerkcategorie.
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Fase 1

Onderzoek
De oudste bouwfase wordt op verschillende plaatsen oversneden 
door paalsporen uit de laatste fase. Echter, slechts op één plaats is 
een oversnijding van bouwfase 1 en 2 zichtbaar in het vlak. Deze 
oversnijding was niet duidelijk in de coupe: de vulling van beide sporen 
was vergelijkbaar. Het onderscheid kon echter gemaakt worden op basis 
van botanisch onderzoek: de paalsporen van bouwfase 1 bevatten geen 
verkoolde resten wat erop wijst dat zij in ‘schone grond’ zijn ingegraven. De 
paalsporen uit fase 2 leverden wel botanische resten op.78

Constructie
De kern van de incomplete bootvormige plattegrond bestaat uit twee rijen 
van minstens vijf staanderkuilen. Het is mogelijk dat er nog één of enkele 
gebintparen bij het gebouw horen.79 Deze liggen dan op het zuidelijke, niet 
opgegraven terrein. De kern is licht gebogen van vorm heeft een lengte van 
minimaal 15,24 m (in de werkput) en een maximale breedte van 6,48 m. De 

78 Als er verkoolde resten op of in de bovenste lagen van het bouwkavel aanwezig zijn, duiken 
deze gewoonlijk op in de paalkuilen van het op te richten gebouw (zie hoofdstuk 10, Bota-
nisch onderzoek).

79 Bootvormige plattegronden met meer dan zes gebintparen zijn in Zuid-Nederland vrij uit-
zonderlijk. Voorbeelden met zeven gebintparen kennen we uit Someren (bijlage bij Kortlang, 
1999), Uden (Van Hoof  & Jansen, 2002), Veghel - Scheifelaar (Verwers, 1998-9: 356) en Sint 
Oedenrode – Everse Akkers (Heesters, 1973: 146).

Fig. 5.13 
Plattegrond van gebouw 2. 
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afstanden tussen de gebintstijlen in de lange zijde varieert tussen de 2,75 
m en 3,80 m. De diameter ligt tussen 50 cm en 125 cm. De staanders uit 
deze gebouwfase zijn relatief ondiep ingegraven. De archeologisch zichtbare 
diepte varieert tussen 9 cm en 46 cm.
Aan de noordzijde vormen twee palen vermoedelijk de kopse kant. In 
vergelijking tot de gebintstijlen gaat het hier om relatief kleine sporen. 
Indien we deze sporen bij de plattegrond betrekken is de lengte van het in 
de sleuf zichtbare deel van het huis ca. 18 m. Een andere mogelijkheid is dat 
de plattegrond één stijl aan de kopse kant heeft gehad.

Wanden
Ter hoogte van de zuidoostelijke hoek van de plattegrond is een fragment 
van een greppeltje teruggevonden. Het gaat om een 18 cm breed en enkele 
cm diep spoor dat twee paalkuilen met elkaar verbindt. Mogelijk maakten 
deze drie sporen deel uit van een wand. Omdat bouwfase 1 en 2 op vrijwel 
dezelfde plaats liggen, is het niet duidelijk bij welke fase ze horen. 
Verder zijn er geen duidelijke wandstijlen of -greppels herkend.

Ingangen
Opvallend zijn twee grote paalkuilen met kernen aan de oostelijke zijde van 
de plattegrond. De palen zijn ingegraven op 1,6-1,7 m vanaf de oostelijke 
staanderrij. De kuilen zijn 30 en 35 cm diep en maximaal 160 cm in 
doorsnede. Mogelijk behoren zij tot de plattegrond en betreft het palen van 
de ingangspartij in de lange zijde. Er zijn geen duidelijke wanden herkend, 
hoewel een aantal sporen aan de oostzijde mogelijk tot een wand kan 
behoren. Het is niet duidelijk of de ingangspartij toebehoort aan de eerste of 
tweede bouwfase.

Indeling van het gebouw
Buiten de aangetroffen kelderkuil (zie bijzondere elementen) zijn er geen 
verdere aanwijzingen voor de indeling van het gebouw.

Bijzondere elementen
In de zuidwesthoek van de plattegrond ligt een ogenschijnlijk min of meer 
rechthoekige kuil. De lange zijde ervan ligt min of meer parallel en direct 
aan de binnenzijde van de westelijke rij gebintstijlen. Mogelijk betreft het 
hier een kelderkuil. Indien dit inderdaad het geval is en deze kelderkuil 
behoort tot gebouwfase 1, dan betreft dit deel van het huis waarschijnlijk 
een woondeel. De lengte van de kuil is minimaal 3,40 m, de breedte 
2,30 m en de diepte maximaal 60 cm. De kuil heeft een rechte bodem 
en verticaal gestoken wanden. De kuil is gegraven voordat de gebintstijl 
(S7.34) is geplaatst. Dit zou een functionele interpretatie als kelderkuil van 
gebouwfase 1 kunnen uitsluiten.

Verdwijnen van het gebouw
Uitgraafkuilen zijn niet waargenomen, duidelijke paalschaduwen echter 
evenmin. Toch is het aannemelijk dat het gebouw ontmanteld is aangezien 
op de volgende fasen op dezelfde plaats zijn geconstrueerd. 
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Datering
Omdat deze plattegrond zeer weinig dateerbaar materiaal heeft opgeleverd, 
is het zeer moeilijk een datering te geven. Er zijn slechts 9 scherven 
gevonden in paalkuilen van de plattegrond: 7 handgevormde scherven en 2 
fragmenten van Pingsdorfaardewerk. De rechthoekige kuil die geassocieerd 
wordt met deze plattegrond leverde bovendien niet veel meer scherven op: 1
scherf Pingsdorfaardewerk, 1 scherf prehistorisch aardewerk en een ondeter-
mineerbare scherf. 
De plattegrond wordt oversneden door bouwfase 3, die op basis van het 
aardewerk aan het begin of in het midden van de 12de eeuw geplaatst 
kan worden. Hierdoor lijkt een datering van bouwfase 1 in de 11de

eeuw aangewezen. Dit plaatst de structuur in elk geval op het einde van 
bewoningsfase II (1000-1150 n.Chr.).

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Huisplattegrond 

   Pingsdorf 2

   Handgevormd 7

Kelderkuil 

   Pingsdorf 1

   prehistorisch 1

   Indet. 1

Fase 2

Onderzoek
Bouwfase 2 is op vrijwel dezelfde plaats gerealiseerd als bouwfase 1. De 
plattegrond lijkt wel iets naar het zuidwesten te zijn verschoven, of iets 
kleiner te zijn geworden. De oriëntatie is vrijwel identiek. Ook hier zijn 
verschillende oversnijdingen door sporen uit de jongste fase vastgesteld.

Constructie
In de opgravingsputten is vastgesteld dat de plattegrond licht bootvormig 
was en bestond uit in elk geval vijf palenparen in gebogen stelling. Echter, 
de zeer geprononceerde dubbelgestelde palen aan de kopse kant die we 
kennen van veel plattegronden van het Zuid-Nederlandse en Belgische 
zandgebied lijken hier te ontbreken. Van de westelijke palenrij zijn vijf 
palen en van de oostelijke vier palen teruggevonden. De overige sporen 
liggen buiten het opgegraven areaal. De palen staan tussen de 2,90 en 3,50 
m uit elkaar. De lengte van het opgegraven gedeelte van de plattegrond 
bedraagt ca. 13 m, maximale breedte 6,5 m. De doorsnede van de paalkuilen 
ligt tussen de 75 cm en 150 cm. De dieptes van de palen in de staanderrijen 
variëren tussen de 40 en 90 cm waarbij er slechts twee dieper zijn dan 55 
cm.

Wanden
Zie bouwfase 1.

Ingangen
Ook duidelijke indicaties voor de ligging van de ingangen zijn niet 

Tabel 5.7 
Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen 
aardewerk in bouwfase 1, weergegeven per 
aardewerkcategorie.
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aangetroffen, tenzij de eerder genoemde paalsporen in beschouwing 
genomen worden. 

Indeling van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen gevonden die iets over de indeling van de 
plattegrond zeggen.

Verdwijnen van het gebouw
In enkele sporen zijn verkoolde botanische resten aangetroffen. Dit zou er 
op kunnen wijzen dat het gebouw is afgebrand. Echter, gezien het feit dat 
de resten slechts in enkele paalsporen gevonden zijn, is het ook mogelijk 
dat ze er later in terecht zijn gekomen. In dat geval heeft men het gebouw 
ontmanteld en hebben de openliggende paalkuilen dienst gedaan als 
‘artefact-trap’.  
In de meeste sporen zijn geen duidelijke uitgraafkuilen herkend. In drie 
sporen waren duidelijke kernen zichtbaar. Toch moeten de palen verwijderd 
zijn aangezien de boerderij op dezelfde plaats herbouwd is. Mogelijk zijn de 
palen afgezaagd tot net boven het oppervlak.

Datering
Op basis van het aardewerk (tabel 5.8) kan het complex geplaatst worden in 
de eerste helft van de 12de eeuw.

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Maasvallei 5

Badorf 1

Elmpt 2

handgevormd 18

laat-Mayen 1

Paffrath 11

Pingsdorf 8

Zuid-Limburgs 2

Romeins 7

prehistorisch 4

indet. 1

Fase 3

Onderzoek
Bouwfase 3 betreft waarschijnlijk de laatste plattegrond die op deze 
specifieke locatie is gebouwd. Een aantal sporen van bouwfase 3 oversnijdt 
die van bouwfase 1. De oriëntatie van de plattegrond is vrijwel identiek 
gebleven. De lay-out is echter enigszins veranderd. De plattegrond is 
hoogstwaarschijnlijk incompleet en ligt gedeeltelijk buiten het opgegraven 
gedeelte.

Constructie
De plattegrond bestaat uit twee rijen van zes staanders. In het noorden 
van de structuur ligt een paalspoor in het midden. Deze zou eventueel 
ook tot deze plattegrond kunnen behoren. De constructie is min of meer 
rechthoekig.

Tabel 5.8 
Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen 
aardewerk in bouwfase 2, weergegeven per 
aardewerkcategorie.
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De afstand tussen de gebintstijlen van de gereconstrueerde plattegrond 
varieert tussen de 3 m en 3,7 m. De breedte varieert tussen de gebintparen 
van ca. 6 m tot 6,6 m. De plattegrond heeft daarmee een enigszins 
onregelmatig uiterlijk. De staanders staan tussen de 2,08 m en 3,70 m 
uit elkaar. De diameters van de paalsporen variëren tussen de 83 en 165
cm. De diepte van de kuilen varieert van 30 cm tot 70 cm. De lengte van 
het gebouw in het opgegraven gedeelte betreft 16,7 m, de archeologisch 
zichtbare breedte betreft 6,6 m.

Wanden
Wanden zijn niet herkend.

Ingangen
Aanwijzingen voor ingangen zijn niet gevonden.

Indeling van het gebouw
Er zijn geen aanwijzingen gevonden die iets kunnen zeggen over een 
mogelijke indeling van het huis.

Verdwijnen van het gebouw
Net zoals bij fase 2 zijn er in enkele paalkernen verkoolde botanische resten 
gevonden. Het blijken dezelfde soort resten te zijn als in fase 2. Als het gaat 
om verschillende partijen afval, wil dit zeggen dat het gebouw afgebrand zou 
kunnen zijn. Gaat het wel om dezelfde resten, dan is het eerder aannemelijk 
dat dit van na fase 3 stamt en dus niets met de plattegronden te maken heeft 
(zie hoofdstuk 10, Botanie). Het gebouw is na fase 3 niet meer herbouwd. 

Datering
Uit de gebintstijlen van de plattegrond is veel aardewerk afkomstig (tabel 
5.9). Het jongste materiaal is Elmpter aardewerk. Duidelijk latere scherven 
zijn niet aangetroffen. Waarschijnlijk moeten we het complex in de eerste 
helft of midden van de 12de eeuw plaatsen. Aangezien we te maken hebben 
met een palencluster kan er in de paalsporen sprake zijn van een groot 
percentage opspit en een jongere datering is daarom zeker niet uitgesloten. 
De plattegrond heeft een rechthoekige lay-out, wat op een wat latere 
datering lijkt te wijzen.
Uit de kuil of kuilencluster centraal aan de noordzijde van de plattegrond, 
die mogelijk tot het complex gerekend kan worden, is ook aardewerk 
afkomstig. Op basis van deze samenstelling is het mogelijk dat de kuil 
inderdaad bij bouwfase 3 van de huizencluster hoort. 
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Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Huisplattegrond 

Maasvallei 2

Elmpt 1

handgevormd 12

Paffrath 2

Pingsdorf 2

Zuid-Limburgs 1

prehistorisch 2

Indet. 1

Kuil(encluster) 

handgevormd 4

Paffrath 2

Pingsdorf 1

prehistorisch 1

Bijgebouwen
Op terrein A zijn verschillende plattegronden herkend die behoren tot 
kleine gebouwen. Zij zijn als bijgebouwen geïnterpreteerd. Hieronder 
worden eerst die plattegronden besproken die afkomstig zijn van schuren 
of andersoortige rechthoekige gebouwen. Daarna worden de min of meer 
cirkelvormige, als hooimijt geïnterpreteerde structuren besproken.

Schuren en spiekers

Bijgebouw 1

Onderzoek
Aan de noordkant van put 10 zijn mogelijk sporen van een (bij)gebouw 
aangetroffen (fig. 14). Dit gebouw heeft een WNW-OZO oriëntatie. Het is 
niet volledig opgegraven want ligt voor een deel buiten het opgravingsge-
bied.

Constructie
Voor zover het gebouw is opgegraven, lijkt het een tweeschepige constructie 
te betreffen. Hij bestaat uit minstens twee rijen van staanders en een 
rechthoekige kuil. Zonder de kuil bedraagt de lengte van het gebouw 7,7 m; 
met de kuil erbij loopt de lengte op tot 13,1 m. Het geheel bestaat uit twee 
rijen palen, waarbij de zuidelijke rij uit vier palen en de noordelijke rij uit 
twee palen bestaat. Op uitzondering van één paal werden ze herkend op een 
eerste vlak. Het zijn forse palen met een doorsnede variërend van 66 cm tot 
ongeveer 1 m. De diepte varieert van 19 cm tot 38 cm. 

Wanden
Er zijn geen wanden herkend.

Ingangen
Er zijn geen ingangen herkend.

Tabel 5.9
Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen 
aardewerk in bouwfase 3, weergegeven per 
aardewerkcategorie. 
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Bijzondere elementen
Een opmerkelijk spoor is een grote, onregelmatige rechthoekige kuil ten 
oosten van de plattegrond. De maximale breedte op vlak 1 is 4,5 m en de 
lengte 3 m. Het werd oversneden door greppel 3. Aan de west- en zuidkant 
wordt de kuil oversneden door een aantal sporen, o.a. een restant van de 
onderkant van een hogergelegen greppel en een kuil uit het begin van de 
13de eeuw. De vulling van de kuil bestaat uit bruingrijs homogeen zand met 
houtskool- en verbrande kleispikkels.
Er zijn verschillende interpretaties voor de functie van de grote kuil. Het is 
mogelijk dat de kuil niet in maar direct achter het gebouw heeft gestaan en 
als afvalkuil dienst deed. Er is echter niet veel materiaal in aangetroffen. Een 
andere verklaring is dat het een onderdeel is van het gebouw, waarbij in de 
achterkant van de structuur een half in de grond uitgegraven werkruimte is 
gemaakt (voor bijvoorbeeld weven e.d.). Dergelijke kuilen worden niet vaak 
aangetroffen. Te Uden is tijdens het onderzoek van de A50 een gelijkaardig 
bijgebouw gevonden waarbij in het noordelijke deel een grote rechthoekige 
kuil is gevonden.80 Ook in de Duitse literatuur kunnen verwijzingen naar 
dergelijke kuilen en hun functie gevonden worden.81

Verdwijnen van het gebouw
In verschillende paalkuilen was nog een kern aanwezig. Uitgraaf- of 
uitwrikkuilen zijn niet duidelijk herkend.

Datering
De plattegrond heeft niet veel dateerbaar materiaal opgeleverd. Slechts vier 
scherfjes zijn gevonden, waarvan één prehistorisch. De andere scherven 
zijn één scherf Paffrathaardewerk en twee scherven lokaal handgevormd 
aardewerk. Hierdoor is de plattegrond niet te dateren. De kuil die met deze 
plattegrond geassocieerd wordt, bevatte daarentegen veel meer materiaal. 
In het aardewerkspectrum zijn de Elmptachtige scherven de jongste 
component. Op basis hiervan kan de kuil, en daarmee ook het gebouw, in 
de eerste helft of het midden van de 12de eeuw geplaatst worden. 

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Plattegrond 

   Paffrath 1

   Handgevormd (lokaal) 2

   Prehistorisch 1

Kuil

   Handgevormd (lokaal) 9

   Paffrath 6

   Pingsdorf 3

   Maasvallei 5

   Elmpachtig 2

   Romeins 9

80 Van Hoof & Jansen, 2002: 84; 85, fig. 8.9.
81 Unselt, 1992; Berthold, 1997.

Tabel 5.10
Overzicht van de vondsten in bijgebouw 1.



ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET   59

Bijgebouw 2

Onderzoek
Bijgebouw 2 ligt op min of meer op dezelfde plaats als bijgebouw 4, een 
hooimijt.

Constructie
Deze vierpalige structuur heeft een vierkante vorm en kan als een mogelijke 
spieker of schuurtje geïnterpreteerd worden. De paalkuilen tonen aan dat 
er vrij forse palen hebben gestaan: de breedte van de kuilen varieert van 
minimaal 50 cm tot 140 cm, de diepte van de palen varieert tussen 40 cm 
en 78 cm.

Herbouw of reparatie
De plattegrond toont aan dat het gebouw een herbouw- of restauratiefase 
heeft gekend: twee palen worden oversneden door mogelijke herbouw-/res-
tauratiepalen. In beide gevallen werd de nieuwe paal aan de binnenkant van 
de structuur geplaatst.

Verdwijnen van het gebouw
In een aantal paalkernen kon nog een kern herkend worden. De palen in de 
zuidoostelijke hoek lijken er echter uitgetrokken te zijn.

Datering
Dankzij de oversnijding met een paalkuil van de hooimijt kan vastgesteld 
worden dat de spieker jonger is. Uit drie palen komen in totaal 29 scherven. 
Door de combinatie van Elmpter aardewerk en proto-steengoed kan het 
complex in de 13de eeuw worden geplaatst.
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Fig. 5.14 
a. Plattegrond van bijgebouw 1. b. 
Detailtekening van de plattegrond te Uden 
(naar: Van Hoof, 2003: 85).
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Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Kogelpotaardewerk 8

laat-Mayen 1

Proto-steengoed 1

Paffrath 1

Pingsdorf 1

Elmpt(achtig) 12

Prehistorisch aardewerk 5

Romeins aardewerk 1

Bijgebouw 3 (?)

Onderzoek
De plattegrond van bijgebouw 3 is twijfelachtig. Hij ligt redelijk centraal in 
het opgravingsgebied, op enkele tientallen cm ten zuiden van bijgebouw 1.
Het betreft een plattegrond met een ZO-NW oriëntatie, waarvan zeven palen 
teruggevonden konden worden.

Constructie
De totale lengte, voor zover herkend, bedraagt 12,45 m; de breedte benadert 
de 5 m. De oostelijke kopse kant kon herkend worden, de westelijke niet. 
De paalkuilen hebben alle op uitzondering van twee een min of meer 
rechthoekige vorm en zijn 18 cm tot 62 cm diep. De zuidoostelijke hoekpaal 
wordt oversneden door een paalkuil van bijgebouw 4. 

Wanden
Er konden geen wanden herkend worden.

Ingangen
Er konden geen ingangen herkend worden.

Verdwijnen van het gebouw
Er zijn geen duidelijke uitgraafkuilen herkend. In een enkele paal was nog 
een paalkern zichtbaar.

Datering
Het aardewerk dateert het gebouw vanaf de 11de tot het midden van de 12de

eeuw.

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Kogelpotaardewerk 3

Paffrath 7

Pingsdorf 2

Hooimijten

Hooimijten, ook wel spiekers of ‘roedebergen’ genoemd,82 werden gebruikt 
om hooi of graan op te slaan. In de middeleeuwen bestaan dit soort 
gebouwtjes uit een min of meer ronde palenzetting met of zonder een 
centrale paal als dakgeleider. Het aantal palen dat een cirkel vormt, varieert 
van vijf tot acht.

82 Oudhof et al., 2000: 61.

Tabel 5.11
Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 2.

Tabel 5.12
Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 3.
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Bijgebouw 4

Onderzoek
De eerste hooimijt ligt centraal in het opgegraven deel van terrein A, meer 
bepaald op korte afstand ten westen van greppel 3.

Constructie
De hooimijt is vijfpalig. De hooimijt heeft een diameter van 5,6 m. Er is 
geen centrale staander aangetroffen. De palen hebben een diepte die varieert 
van 40 tot 80 cm. De diameter van de kuilen varieert van 1,10 m tot 1,30 m. 
De onderlinge afstanden van de palen ligt tussen de 3,60 m en 4 m.. 

Reparatie
Er zijn nog twee (waarschijnlijke) reparatiepalen herkend. 

Verdwijnen van het gebouw
Bij sommige kuilen is te zien dat de palen eruit zijn getrokken en 
waarschijnlijk hergebruikt zijn. In andere kuilen is nog een paalkern te 
zien.

Datering
Uit alle paalsporen komen aardewerkfragmenten daterend in de 
middeleeuwen; verder komen uit enkele sporen ook nog baksteenfragmen-
ten (die als intrusief te beschouwen zijn). Op basis van het aardewerk kan 
deze hooimijt gedateerd worden in de 13de eeuw.

Aardewerkcategorie Aantal scherven

Elmpt 13

Pingsdorf 2

Lokaal kogelpotaardewerk Herpenbaksel 1 3

Lokaal kogelpotaardewerk Herpenbaksel 2 6

Zuid-Limburgs 2

Maasvallei 1

Pproto-steengoed 2

Roodbakkend nieuwe tijd 1

Romeins/vroege middeleeuwen 3

Prehistorisch 1

Bijgebouw 5

Onderzoek
De tweede hooimijt ligt op dezelfde plaats als bijgebouw 2, en kan dankzij 
de oversnijding van de palen met zekerheid als jonger gedateerd worden 
dan de spieker.

Constructie
De hooimijt wordt gevormd door zes palen. De onderlinge afstand van de 
paalsporen varieert tussen 2,3 m en 3,5 m (gemiddelde tussenafstand: 2,7 
m). De diameter van de hooimijt bedraagt 5,5 m. 

Tabel 5.13
Overzicht van het aardewerk in 
bijgebouw 4.
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De paalkuilen zijn vrij breed (60 -105 cm). De diepte ligt tussen 26 cm en 40 
cm. De meest westelijke paal van deze structuur blijkt schuin in de paalkuil te 
hebben gestaan.

Reparatie
Op één plaats is een dubbele paalzetting of reparatiepaal herkend. Omwille 
van de sterke bioturbatie op deze plek is het niet duidelijk of de tweede paal 
aan de binnen- dan wel aan de buitenzijde van de structuur is geplaatst.

Verdwijnen van het gebouw
In twee palen kon geen paalschaduw herkend worden, in twee andere was 
een duidelijke paalschaduw te zien.

Datering
Het aantal scherven dat verzameld werd, is klein (N=13). Een datering in de 
12de eeuw is op basis van dit weinige aardewerk aannemelijk.

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Pingsdorf 3

Proto-steengoed 1

Badorf 1

Lokaal kogelpotaardewerk Herpen 1 1

Lokaal kogelpotaardewerk Herpen 2 3

Laat-Mayen 1

Paffrath 2

Romeins 1

Greppels
Op een hoog niveau, in de verbruiningshorizont, tekenden zich de eerste 
greppels af. Andere greppels werden pas op een dieper niveau zichtbaar. Op 
terrein A zijn vier greppels (1 tot en met 4) herkend, op terrein B één. 
Greppels 1 en 2 liggen parallel aan elkaar met een NNO-ZZW oriëntatie. Eén 
van de greppels kon in de put slechts gedeeltelijk worden gevolgd; een deel 
tekende zich niet meer af. Het is aannemelijk dat deze zich echter wel heeft 
doorgezet. De greppels zijn maximaal 90 cm, minimaal 50 cm breed en 18
cm diep. De overeenkomstige oriëntatie van de twee greppels maakt duidelijk 
dat zij bij elkaar horen en samen hebben gefunctioneerd, of dat zij als elkaars 
opvolgers gezien moeten worden. Opvallend is de overeenkomst in oriëntatie 
van de greppels en de direct ten oosten daarvan gelegen plattegronden van de 
middeleeuwse gebouwen. De greppels horen duidelijk bij de nederzetting uit 
de volle middeleeuwen. Goed dateerbaar aardewerk ontbreekt echter in deze 
sporen. Het aardewerk uit de plattegronden direct naast de greppels dateert 
uit de 11de maar vooral uit de eerste helft en/of het midden van de 12de eeuw. 
We kunnen voor de greppels 1 en 2 dus een zelfde datering veronderstellen. 
Greppel 3, een maximaal 2 m breed en 65 cm diep spoor is noord-zuid 
georiënteerd. Hij tekende zich al in de verbruiningshorizont af. Het 
vondstmateriaal omvat aardewerk, steen en bot. Het aardewerk bestaat uit 
enkele fragmenten van Elmpteraardewerk, een fragment Pingsdorfaardewerk, 
een fragment van proto-steengoed en een scherf van een lokale kogelpot. 
Verder zijn er nog twaalf paardenkiezen gevonden (zie bijlage 2). Op basis 
van het materiaal kan het spoor uit het begin van de 13de eeuw stammen. 

Tabel 5.14
Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 5.
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Echter, de aftekening in de verbruiningshorizont en de conserveringstoe-
stand van het aanwezige botmateriaal maakt het aannemelijker dat het spoor 
van later dateert, waarschijnlijk in dezelfde periode als greppel 4. Ook deze 
laatste is alleen in de verbruiningshorizont herkend. Dit spoor is oost-west 
georiënteerd, staat haaks op greppel 3 en lijkt daarop aan te sluiten. De 
greppel kon ruim 23 m gevolgd worden. De breedte is maximaal 1 m, de 
archeologisch zichtbare diepte slechts 16 cm. Onder de verbruiningshorizont 
was het spoor niet meer zichtbaar. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, 
steen en baksteen. De aanwezigheid van steengoed met ijzer-engobe (N=2), 
in elk geval uit Langerwehe, dateert het spoor in de periode vanaf 1300. Het is 
aannemelijk dat de greppel hoort bij de laatste duidelijke bewoningsfase van 
het terrein: eind 13de eeuw - eerste helft 14de eeuw of van daarna. 
Op terrein B loopt een noordwest-zuidoost georiënteerde greppel (5). Hij was 
al tijdens het onderzoek van het tracé herkend in putten 5 en 8. Op basis van 
het materiaal werd toen een vermoedelijke datering in de Romeinse periode 
aangenomen.83 Tijdens de vervolgonderzoeken in het plangebied De Beijerd 
en ’t Riet (terrein B) is deze in meerdere putten waargenomen. Hij loopt 
door met eenzelfde oriëntatie tot het einde van put 32. Toch vindt hij geen 
aansluiting met een greppel op terrein A. De greppel is op verschillende 
plaatsen gecoupeerd en de vulling is over de gehele lengte onderzocht. 
De diepte varieert tussen 18 cm en 28 cm. Er zijn verschillende scherven 
in gevonden: één mogelijke bronstijdscherf met een grove magering, 17
handgevormde scherven,84 een Romeins scherfje geverfd aardewerk en 
verschillende scherven die middeleeuws aandoen. Deze laatste kunnen 
echter niet nauwkeuriger gedetermineerd worden. Het spoor lijkt dus in de 
middeleeuwen te dateren. 

Waterputten
Ondanks het relatief kleine opgravingsgebied werden er in totaal zeven 
(vermoedelijke) waterputten aangetroffen. Slechts drie hiervan konden op 
gezag van de directievoerder volledig onderzocht worden, te weten de twee 
centraal liggende waterputten (1 en 5) en een derde naar keuze (2).

Waterput 1
Waterput 1 is oversneden door hooimijt 1. In het vlak is de waterput maximaal 
5 m breed; de kern is maximaal 1,70 m breed. Het blijkt een boomstamwa-
terput te zijn (fig. 5.15). De resten van de boomstamput zijn aangetroffen op 
een diepte van ca. 1,9 m onder vlak 2. De houtresten zijn tot 1,4 m onder 
dit niveau bewaard gebleven. De kern bestaat uit zes verschillende vullingen 
waarvan de bovenste veroorzaakt is door iets eerder gezette coupe. De insteek 
onderscheidt zich van de kern door een lichtere kleur en de aanwezigheid 
van meer leemvlekken. Onderin de waterput zijn lagen van venige klei 
aangetroffen. 
De vondsten uit deze waterput bestaan uit twintig scherven middeleeuws 
aardewerk, twee stenen en 130 gr onverbrand dierlijk bot. Er zijn twaalf 
fragmenten bot gevonden: elf hiervan zijn ondetermineerbaar maar zijn wel 
afkomstig van zoogdieren. Het twaalfde fragment is een complete atlas van 
een rund, die snijsporen vertoont. Verder leverde deze waterput nog een 
ijzerslak op. Het aardewerk (tabel 5.15) is afkomstig uit de kern. 

83 Ball, 2003: 6.
84 Het is niet duidelijk of dit handgevormde prehistorische dan wel handgevormde middeleeu-

wse scherven zijn. 
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Een datering van de waterput op basis van het aardewerk is lastig; hij zou in 
de periode van de 10de eeuw tot de eerste helft van de 12de eeuw geplaatst 
kunnen worden. 

Fig. 5.15 
Opnamen  van waterput 1. 
a. vlakfoto van de waterput; 
b. doorsnede van de waterput ; 
c. houtresten op grondwaterniveau; 
d. schematische tekening.
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Legenda Waterput 1

1. beigewit gevlekt zand met leemvlekken

2. grijsbruin nat kleiig zand met lagen venige klei

3. bruin beige gevlekt zand met onderaan blauwgrijze kleilagen

4. grijsbruin zand met houtskoolspikkels

5. recente verstoring

6. bruinwit gevlekt zand met gele leemvlekken

7. grijs homogeen zand met houtskoolspikkels en leemvlekken

8. beigegrijs gevlekt zand met leemvlekken

9. grijs-lichtbruin gevlekt zand met veel leemvlekken

10. bruinbeige wit gelaagd zand met gele leemvlekjes
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Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Pingsdorf 1

Lokaal kogelpotaardewerk 18

Indet. 1

Waterput 2
De tweede waterput ligt iets ten noordoosten van gebouw 1. De houtresten 
zijn bewaard gebleven en ook hier betreft het een boomstamwaterput (fig. 
5.16). De kuil van de waterput is maximaal 3,4 m in doorsnede en de kern 
is maximaal 84 cm breed. De waterput is slechts tot een diepte van 2,20 m 
opgegraven. Vanaf 1,66 m onder vlak 2 zijn de houtresten zichtbaar; vanaf 
deze diepte zijn ze nog 40 cm dieper te volgen. De opvulling van de kuil 
bestaat uit zand gemengd met brokken leem. 
Het aardewerk is allemaal afkomstig uit de kern (enkel in vullingen 1, 2 en 
3). Uit de bovenste vulling 1 kwamen zes scherven (waaronder twee randjes 
van Elmpter aardewerk), drie fragmenten baksteen, één steen en één slak. 
Uit vulling 2 werd het meeste materiaal verzameld: Maasvallei (N=1),
Elmpt (N=3), grijs steengoed (N=3), lokaal handgevormd aardewerk (N=1),
Pingsdorf (N=1) en proto-steengoed (N=1). Onderuit de waterput (vulling 
3) kwamen twee complete potten (Elmpt en grijs steengoed) tevoorschijn 
(Fig. 5.16 c), die mogelijk als waterkannen zijn gebruikt. Verder werden nog 
twee stenen, een vuurstenen artefact en 59 gr bot (vermoedelijk dierlijk) 
verzameld. Uit vulling 3 kwamen verder nog drie scherven grijs steengoed. 
De vondsten plaatsen deze waterput op het einde van de 13de tot begin 
van de 14de eeuw. Vooral de aanwezigheid van het Elmptaardewerk en 
de scherven grijs steengoed wijst hierop. Deze waterput is dus jonger dan 
waterput 1.

Tabel 5.15
Overzicht van het aardewerk uit waterput 1.
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Legenda Waterput 2

1. donkerbruin iets lemig zand 
2. grijs gereduceerd lemig zand
3. grijs gereduceerde zandige leem 
4. bruinbeige gevlekt zand met gele leembrokken
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Fig. 5.16 
Waterput 2 in coupe. 
a. Overzichtsfoto van de waterput; 
b. schematische doorsnede; 
c. volledige potten op de bodem 
van de waterput.
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Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

1 2 3

Elmpt 2 3 1

Maasvallei 1

Grijs steengoed 3 3 + 1

Pingsdorf 1

Proto-steengoed 1

Lokaal handgevormd 1

Indet 4

Waterput 3
De derde waterput ligt ongeveer drie m ten oosten van waterput 2. De 
kuil van de waterput is ruim 4 m en de kern is 2,40 m in breedte (fig. 
5.17a). Op 70 cm onder vlak 2 werden de houtresten van de boomstamput 
zichtbaar (fig. 5.17b). De onderkant van het hout zit op 2,36 m. In het veld 
is vastgesteld dat de binnenkant daarvan met leem is ingesmeerd. De kuil 
bestaat uit geelbruin, gevlekt en gelaagd, en iets lemig zand. 

Uit de waterput komen veel vondsten daterend uit de middeleeuwen. Er 
is veel aardewerk aangetroffen (N=33, tabel 5.17). Dit werd alleen in de 
kern gevonden. Hierbinnen kunnen verschillende categorieën herkend 
worden: Maasvallei-aardewerk, een fragment van een reliëfbandamfoor, 
Elmptaardewerk, grijs steengoed, lokaal handgevormd aardewerk, Paffrath 
en Pingsdorf aardewerk. Bovendien werden nog drie scherven Romeins 
aardewerk gevonden, die als opspit kunnen beschouwd worden. Het 
aardewerk lijkt de waterput te plaatsen in het midden van de 12de eeuw, 
maar dit is niet heel duidelijk. 

Aardewerkcategorie Aantal aangetroffen scherven

Elmpt 7

Maasvallei 3

Grijs steengoed 2

Pingsdorf 2

Badorf 1

Grijs steengoed 2

Lokaal handgevormd 7

Paffrath 6

Romeins aardewerk 3

Tabel 5.16 
Overzicht van het aardewerk uit waterput 
2, weergegeven per vulling. De vetgedrukte 
cijfers geven volledige potten weer.

Fig. 5.17 
Overzichtsfoto van waterput 3 in coupe.
a. in coupe; b. bewaard hout op grondwater-
niveau.

a b

Tabel 5.17
Overzicht van het aardewerk in waterput 3.
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Naast het aardewerk werd bijzonder veel steen verzameld (N=31), waaronder 
twee grote stukken tufsteen (mogelijk Romeins bouwmateriaal) en zeven 
stukken tefriet. Deze laatste zijn afkomstig van maalstenen van tefriet. Op 
basis van enkele fragmenten waarvan de dikte van de maalsteen nog te 
bepalen was, kunnen duidelijke verschillen in dikte waargenomen worden. 
In elk geval gaat het om één gebruikt oppervlak. Bij vele is het oppervlak 
horizontaal maar nog ruw, in één geval is hij duidelijk afgesleten en bij 
één exemplaar is hij zelfs bijna glanzend. Wat betreft zandsteen werd één 
fragment van een mogelijke maalsteen/slijpsteen gevonden. Verder zijn er 
nog enige steenfragmenten waarvan niet duidelijk is waarvoor ze gediend 
hebben. Ten slotte is er nog een aantal keien zonder gebruikssporen, o.a. 
twee stukken vuursteen en een brok kalksteen.85 Naast het steen werden 
nog drie baksteenfragmenten gevonden. Er werden ook metalen voorwerpen 
verzameld, meer bepaald twee slakken en een stuk ijzer. Een opvallende 
vondst is een leren schoen (fig. 5.18) (372.2 gr). Het betreft een halfhoge 
linker instapschoen zonder versiering, veters of andere sluitingsbandjes.86

De simpele, elegante schoen heeft een eenvoudige zool en is gemaakt van 
rundleder. Hij dateert vermoedelijk uit de 11de – 12de eeuw.87 Naast deze 
voorwerpen werd ook nog wat botmateriaal verzameld (zie bijlage 2). In 
totaal zijn twee molaren, een fragment van een schedel en een complete 
phalanx van een paard aangetroffen. Daarnaast zijn er ook een calcaneum en 
fragmenten van een femur van een rund gevonden (zie ook bijlage 2). 

85 Determinatie steen: S. Knippenberg, ArchOL BV.
86 Determinatie ROB.
87 Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe, 2001: 135-141.

Fig. 5.18 
Leren schoen gevonden in waterput 3. 

Fig. 5.19 
Vergelijkbare schoen gevonden in Dordrecht 
(DDT 9-10-100). Het betreft een halfhoge 
schoen met een veter aan weerskanten en 
vooraan een opening (naar: Goubitz, van Driel-
Murray & Groenman-van Waateringe, 2001: 
140, fig. 11).
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Onopgegraven waterputten 4-7
Waterput 4 ligt voor een groot deel buiten het opgegraven gebied: slechts 
een klein deel ligt in sleuf 7 tegen de zuidelijke putwand aan. De maximale 
omvang voor zover die in de put vast te stellen was, bedraagt 4,5 m x 1,64
m. Hij is slechts onderzocht tot op een diepte van 50 cm. Desondanks lijkt 
het toch om een waterput te gaan. Er zijn redelijk wat vondsten gedaan: 27 
scherven, zes verbrande leembrokjes, tien stenen (waaronder één fragment 
tufsteen), zes baksteenfragmenten (Romeins) en één ijzeren voorwerp. Dit 
laatste zou mogelijk een gesp kunnen zijn. Het aardewerk bestaat voor het 
grootste deel uit lokaal handgevormd aardewerk, maar er zijn ook een scherf 
Paffrath, een scherf Pingsdorf en een scherf Mayen aangetroffen. Drie 
scherven doen prehistorisch aan, en een laatste scherf bleek ondetermineer-
baar. Het aardewerk plaatst deze waterput in de 10de  of 11de eeuw.

Een vijfde waterput ligt centraal in het noordelijke deel van de opgraving, 
direct ten oosten van greppel 3. Deze waterput is niet onderzocht. Er zijn 
geen coupes gemaakt, en alleen uit een coupe waaruit de oversnijding met 
een kuil blijkt, kan afgeleid worden dat het spoor minimaal 50 cm diep 
was. Toch is er veel materiaal verzameld. In de vulling van de insteek werd 
een ijzeren, ondefinieerbaar voorwerp gevonden. Uit de kern kwamen 62 
scherven, waarvan 13 dateren in de prehistorie of de Romeinse tijd. Het 
middeleeuwse aardewerk bestaat uit lokaal kogelpotaardewerk, Elmpter 
aardewerk, Paffrath, Pingsdorf, Mayen en proto-steengoed. Naast aardewerk 
werd ook nog één steen en 25,7 gr onverbrand bot verzameld. Een laatste 
vondst betreft een bronzen voorwerpje dat niet te determineren is.

Waterput 6 kon ook niet volledig onderzocht worden. Hij ligt vrij centraal 
in het opgegraven terrein. In het vlak tekent hij zich af als een min of meer 
cirkelvormig spoor (5 m x 4,2 m). Aan de oostelijke kant vertoont hij een 
soort uitstulping. Tijdens het aanleggen van het vlak werd al duidelijk dat hij 
oversneden werd door verschillende sporen maar dat hij ook enkele oudere 
sporen oversneed. Opvallende sporen die de waterput oversnijden, zijn een 
kuil met brandsporen en een kuil gevuld met slakmateriaal. De maximaal 
vastgestelde diepte voor deze waterput bedraagt 62 cm, maar ongetwijfeld 
zal hij nog veel dieper zijn gegaan. 
Aangezien het spoor niet volledig onderzocht kon worden, zijn er ook niet 
veel vondsten geborgen. Twee scherven kunnen in de bronstijd geplaatst 
worden en mogen als opspit geïnterpreteerd worden. Een andere scherf 
dateert in de middeleeuwen, meer bepaald in de Karolingische periode. Het 
betreft een scherf Badorfaardewerk. Het is echter niet duidelijk of deze uit 
de nazakking komt of uit de vulling eronder. Verder werden er nog veel 
stenen aangetroffen.

De laatste waterput bevindt zich in de noordoostelijke hoek van het terrein 
en uit de vlaktekening lijkt het erop dat hij slechts voor een kwart in het 
opgravingsgebied ligt. Deze waterput is niet onderzocht. Tijdens het 
aanleggen van het vlak zijn negen scherven aangetroffen, waaronder drie 
scherven Elmpter aardewerk, twee steengoed-, drie grijs aardewerk en 
één ondetermineerbare scherf. Aan de hand van dit aardewerk kon deze 
waterput gedateerd worden in de eerste helft van de 14de eeuw. Enige 
voorzichtigheid is hierbij wel geboden, aangezien er geen materiaal uit de 
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diepere vullingen werd verzameld en het materiaal dat tijdens het aanleggen 
van het vlak uit de nazakking van het spoor kan komen. 
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Wp 2 18 - 2 59 3 - 1 - eind 13de - begin 14de eeuw

Wp 3 28 3 3 254,2 31 3 - 1 midden 12de eeuw

Wp 4 24 3 1 - 10 12 - - 10de  - 11de eeuw

Wp 5 49 13 1 25,7 1 - - 1 12de eeuw

Wp 6 1 2 - - 1 - - - 700 – 925?

Wp 7 9 - - - - - - - begin 14de eeuw?

Kuilen en paalkuilen
Naast sporen die tot structuren behoren, greppels en waterputten zijn er 
nog kuilen en losse paalkuilen aangetroffen. De meeste sporen hebben 
aardewerk opgeleverd, zij het soms in kleine hoeveelheden en sterk 
gefragmenteerd, waardoor de datering moeilijk was. Toch kon een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden van de prehistorische sporen, die door 
bioturbatie en andere bodemvormende processen een zeer heterogene 
vulling hadden, en middeleeuwse sporen die zich veel scherper aftekenden 
in het vlak en veelal een vulling met verbrande leembrokjes en houts-
koolspikkels bevatten. Het onderscheid met (sub)recente sporen kon op 
sommige plaatsen minder goed gemaakt worden. Nochtans kon ook de 
vulling hier dikwijls soelaas bieden. De (sub)recente sporen hebben vaak 
een vulling die minder vast is dan de middeleeuwse en hebben ook vaak 
een meer gelaagde vulling. Vaak waren deze sporen ook al zichtbaar van op 
een iets hoger niveau (soms in de verbruiningshorizont, soms zelfs al in het 
esdek).
In totaal zijn 193 kuilen aangetroffen. Ze liggen verspreid over het hele 
terrein en zijn moeilijk aan een erf of bewoningsfase te koppelen. Over het 
algemeen vertonen deze kuilen geen duidelijke karakteristieken: het zijn 
meestal vrij grote sporen met een vulling die bestaat uit homogeen zand 
met verbrande leembrokjes en houtskoolspikkels. Enkele kuilen hebben een 
meer gelaagde vulling, wat er op kan duiden dat deze kuilen langer hebben 
opengelegen en stilaan zijn opgevuld. De functie van deze kuilen is moeilijk 
te achterhalen. Toch zijn er ook kuilen waar op basis van de vulling en/of 
vondsten wel een duidelijk beeld is verkregen van hun functie.
Er zijn vier kuilen aangetroffen waarin sintels of slakken zijn aangetroffen. 
Dit zijn restanten die wijzen op metaalproductie (zie hoofdstuk 8). Kuilen 
43-45 hebben een klein aantal sintels opgeleverd; het lijkt er op dat het 
materiaal in de kuilen is gedumpt. In kuil 44 was bovendien veel verbrand 
bot aanwezig en zijn twee fragmentjes van wat mogelijk de wand van een 
oven is, gevonden. 

Tabel 5.18 
Overzicht van de vondsten in 
de middeleeuwse waterputten.
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Net ten westen van kuil 44 ligt kuil 45, een zeer diepe kuil waarin bijzonder 
veel sintelgruis is waargenomen. Grotere stukken kwamen echter niet 
veel voor (6,7 g). Beide kuilen bevatten ook veel houtskool. Ze kunnen als 
afvalkuilen geïnterpreteerd worden. Kuil 46 leverde echter in totaal meer 
dan 3 kg sintels op. Deze kuil is nochtans niet zo heel groot (0,8 m x 0,4 m) 
maar is wel ongeveer ca. 0,5 m diep. Het materiaal is er niet in gedumpt; 
dit blijkt uit het feit dat het materiaal niet verbrokkeld was maar in één stuk 
in de kuil lag. Bovendien was er een onmiskenbare stollingslaag aan de 
bovenzijde zichtbaar. Deze kuil moet als afvloeikuil geïnterpreteerd worden: 
een kuil waarin het slak dat ontstaat bij het uitsmelten van het erts wordt 
opgevangen. In kuil 45 werden overigens nog aanwijzingen gevonden voor 
het produceren van metaal ter plaatse: hierin is een kalkachtig materiaal 
gevonden dat de restant van de flux is (zie hoofdstuk 8, fig. 8.2). 
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43 2 - - - - - - -

44 3 - - 1 - - 4 3

45 - - 2 - - - - -

46 - - 1 - 1 1 - -

Ten slotte zijn er nog 137 paalsporen gevonden die niet tot een structuur 
uit de volle middeleeuwen konden worden toegeschreven. Ongetwijfeld 
heeft het grootste deel van deze paalsporen onderdeel uitgemaakt van een 
structuur die nu niet meer te herkennen is. De gemiddelde diepte van de 
paalkuilen bedraagt 27 cm, waarbij de dieptes variëren van 6 cm tot 41
cm. In verschillende coupes kon nog een paalkern of - schaduw herkend 
worden.

Tabel 5.19
Overzicht van de vondsten uit noemens-
waardige kuilen op terrein A.

Tabel 5.20
Overzicht van het aardewerk uit de noemen-
swaardige kuilen. 
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6. Aardewerk

Tijdens het onderzoek op terreinen A en B is veel aardewerk aangetroffen. 
Hoewel een groot aantal scherven gevonden is tijdens het aanleggen van 
het vlak (zowel uit het sporenniveau als uit de afdekkende lagen) en als 
zodanig niet aan een spoor te relateren is, is het grootste deel afkomstig uit 
de sporen/structuren. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het 
prehistorische, het Romeinse en het middeleeuwse aardewerk. De opgraving 
op terrein A leverde voornamelijk middeleeuws aardewerk op. Het aandeel 
van het prehistorisch aardewerk is klein, en Romeins aardewerk werd 
nauwelijks gevonden. Ook tijdens de opgraving in het plangebied De Beijerd 
en ’t Riet (terrein B) werd voornamelijk middeleeuws aardewerk gevonden. 
Het aandeel van het prehistorische aardewerk is hier echter groter: 
verschillende kuilen leverden grote hoeveelheden aardewerk uit de bronstijd 
en de ijzertijd op. Het aantal Romeinse scherven is ook hier minimaal.

Het aardewerkonderzoek heeft een aantal doelstellingen. In de eerste plaats 
is het noodzakelijk een datering te kunnen geven aan de verschillende 
structuren en sporen, en, indien mogelijk, een onderscheid te maken tussen 
de verschillende bewoningsfasen van de nederzetting en mogelijk zelfs 
op het niveau van individuele plattegronden. Daarnaast kan het inzicht 
verschaffen over de functie van de nederzetting. Verder kan de determinatie 
en datering van het aardewerk een basis vormen voor een vergelijkend 
onderzoek met andere aardewerkcomplexen uit dezelfde periode. Conclusies 
hieruit zouden iets kunnen zeggen over de status van de nederzetting en 
haar plaats in het omringende cultuurlandschap. 
De beschrijving van het aardewerk is opgedeeld per periode, waarbinnen 
indien relevant een verder onderscheid wordt gemaakt tussen de terreinen 
A en B. 

6.1 Het bronstijdaardewerk   (S. Arnoldussen)

Inleiding
In deze paragrafen wordt het bronstijdaardewerk besproken dat gevonden is 
tijdens een drietal diverse archeologische onderzoeken te Cuijk. Aangezien 
het bronstijdaardewerk overwegend op terrein B voorkomt, is er voor 
gekozen het materiaal van beide terreinen samen te analyseren en te 
beschrijven.
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Uitgesplitst

periode aantal gewicht (gr)

mogelijk neolithisch 3 35,4

prehistorisch handgevormd (preh hv) 117 323,6

preh hv, wrs bronstijd 170 471,4

bronstijd 406 5456,9

bronstijd, mog. midden-bronstijd 114 4161,3

bronstijd, wrs. midden-bronstijd 23 606,3         Samengevoegd

bronstijd, mog. late bronstijd 70 985,6 periode aantal gewicht (gr)

bronstijd, wrs. late bronstijd 16 176,9 mogelijk neolithisch 3 35,4

late bronstijd 35 795.5 preh hv (indet.) 155 692,2

late bronstijd - (vroege) ijzertijd 39 316,3 wrs. bronstijd en midden-bronstijd 713 10696

preh hv, bronstijd of ijzertijd 38 368,6 wrs. late bronstijd 121 1958,0

preh hv, wrs. ijzertijd 74 430,1 late bronstijd-ijzertijd 39 316,3

ijzertijd 13 71,2 wrs. ijzertijd 87 501,3

Romeinse tijd 17 48,9 Romeinse tijd 17 48,9

middeleeuwen 2 25,3 middeleeuwen 2 25,3

totaal 1137 14273,3 totaal 1137 14273,3

Werkwijze
Al het aardewerk is op scherfniveau beschreven. Per scherf zijn, indien 
mogelijk, waarnemingen vastgelegd met betrekking tot het baksel (bakwijze, 
hardheid en magering), de vormaspecten (techniek, rand-, wand- en 
bodemvorm), oppervlakteverschijnselen en versiering. Uiteraard is het 
niet mogelijk bij iedere scherf al deze parameters te onderzoeken. Zo zijn 
zeer kleine scherven (kleiner dan 1 cm2) zonder verdere bijzonderheden 
(versiering, opvallende magering) enkel geteld en gewogen als één 
‘volgnummer’ binnen een vondstnummer. Gruis is dus wel opgenomen in 
de genoemde aantallen en gewichten.

Algemene kenmerken
Niet al het bekeken aardewerk was als bronstijdaardewerk te typeren. De 
aantallen en gewichten van de fragmenten voor de verschillende perioden 
staan weergegeven in tabel 6.1 hieronder. In totaal zijn 1137 fragmenten, 
met een gewicht van 14273 gr bekeken. Hiervan zijn 380 fragmenten (840 
gr) als gruis gekenmerkt. De overige 757 scherven (13432 gr) kunnen met 
een gemiddeld gewicht van ca. 18 gr als slechts beperkt gefragmenteerd 
worden aangeduid. 

Het prehistorische handgevormde aardewerk is in detail geanalyseerd. De 
meeste fragmenten (881 stuks, 9801 gr) zijn verzameld uit grondsporen. 
In totaal zijn 456 fragmenten (4472 gr) verzameld bij het aanleggen van 
de diverse vlakken. Het grote aantal fragmenten geborgen uit lagen bij het 
aanleggen van het vlak is veroorzaakt door plaatselijke verbruining van de 
bodemlagen, waardoor grondsporen slecht, geheel niet, of pas op grotere 
diepte zichtbaar worden. Van het totaal zijn 26 fragmenten (422,7 gr) 
waaronder mogelijk laatneolithisch, midden- en late bronstijd en ijzertij-
daardewerk, afkomstig van terrein A. De overige fragmenten komen van 
terrein B. Het vondstmateriaal afkomstig uit sporen is in samenstelling van 
perioden goed vergelijkbaar met het materiaal afkomstig uit de lagen. Het 
meest opmerkelijke verschil is het feit dat late bronstijd- en ijzertijdscherven 
iets beter gerepresenteerd zijn binnen de sporen. 

Tabel 6.1
Aantallen en gewichten van alle frag-
menten per periode.
Het materiaal, jonger dan de bronstijd, 
is door foutief splitsen met het bron-
stijdmateriaal vermengd geraakt. Deze 
scherven zijn later bij het materiaal van 
de betreffende periode gevoegd en 
opgenomen in de analyse.
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De grote overeenkomsten rechtvaardigen echter een gezamenlijke 
bespreking van de technologische aspecten. 

6.1.1 Mogelijk laatneolithisch aardewerk

Uit spoor 36 van put 34 is één fragment van een pot gevonden met 
meervoudige horizontale groeflijnen versierd (fig. 6.1.1: 8,3 gr, V450APN.1).
Deze versiering en het baksel (iets fijn potgruis gemagerd, ca. 9 mm 
dik) wijzen op een datering in het einde van het laat-neolithicum (laat-
neolithicum B; 2500-2000 cal BC) of het begin van de vroege bronstijd 
(2000-1800 cal BC). Eén fragment (1 gr, V527APY.3) afkomstig uit spoor 22 
van sleuf 33 toont een soortgelijke versiering, maar deze scherf is op basis 
van het baksel en de overige scherven uit dit spoor eerder in de ijzertijd 
te dateren. Uit spoor 397 van put 10 (R1A) is een scherf (26 gr, V319.1)
afkomstig die versierd is met vierkante, opgeknepen, ‘wratten’. Deze ver-
sieringstechniek is het best bekend van potbeker aardewerk uit het laat-
neolithicum –B en eventueel de vroege bronstijd.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ne
ol

ith
is

ch

pr
eh

is
to

ris
ch

ha
nd

ge
vo

rm
d

pr
eh

hv
,w

rs
br

on
st

ijd

pr
eh

hv
,w

rs
ijz

er
tijd

pr
eh

hv
,b

ro
ns

of
ijz

er
tijd

br
on

st
ijd

br
on

st
ijd

,m
og

br
on

sm

br
on

st
ijd

,w
rs

br
on

sm

br
on

st
ijd

,m
og

br
on

sl

br
on

st
ijd

,w
rs

br
on

sl

la
te

br
on

st
ijd

la
te

br
on

st
ijd

-v
ro

eg
e

ijz
er

tijd

ijz
er

tijd

ro
m

ei
ns

m
id

de
le

eu
w

en

re
ce

nt

Sporen

Lagen

Tabel 6.2 
Frequentie van voorkomen (in procenten) van 
de diverse perioden binnen de fragmenten uit 
de sporen (lichtgrijs) en de lagen (donkergrijs).
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6.1.2 Het bronstijdaardewerk

Inleiding
Aardewerk daterend uit de tweede helft van de bronstijd is problematisch 
te dateren. De baksels zijn vaak identiek aan die van de vroege bronstijd 
en midden-bronstijd-A (1800-1500 cal BC). Verder neemt gedurende de 
bronstijd zowel de frequentie van versiering af, alsook de grootte van het 
versierde oppervlak. Slechts enkele randvormen zijn bruikbaar voor een 
(grove) datering. Vermoedelijk tot ergens halverwege de midden-bronstijd-
B (1500-1050 cal BC) domineren ton- tot emmervormige potvormen. Dit 
veroorzaakt dat er überhaupt, maar zeker bij fragmentatie van complete 
potten naar scherven, er slechts zeer weinig diagnostische fragmenten zijn. 
Tegen het einde van de midden-bronstijd ontstaat vermoedelijk een wat 
breder repertoire aan potvormen, met scherper geprofileerde twee- en 
drieledige vormen, bandoren en bepaalde versieringen. Mogelijk komen 
ook vaker dunwandige potten voor en lijkt de grootte (en mogelijk ook 
de hoeveelheid) van kwarts als mageringsmateriaal af te nemen. Met de 
overgang naar de late bronstijd (1050-800 cal BC) komen nieuwe versie-
ringsmotieven, potvormen en baksels voor. 
Het ‘dateren’ van individuele scherven is dus gecompliceerd. Veelal zullen 
extreem dikwandige scherven als ‘midden-bronstijd’ aardewerk worden 
getypeerd en dunnere scherven met aanwijzingen voor twee- of drieledige 
vorm als ‘mogelijk eind midden-bronstijd-B/ late bronstijd’, maar het dient 
duidelijk te zijn dat absolute dateringsargumenten in de meeste gevallen 
ontbreken.

1 2

43

Fig. 6.1 
Selectie van het diagnostische prehistorische aardewerk. 1. wandscherf van een met meervoudige horizontale groeven versi-
erde pot (laat-neolithicum); 2. bronstijdaardewerk met twee rijen ronde indrukken op de wand en ronde spatelindrukken op 
de rand; 3. bronstijdrandje met nagelindrukken; 4. bronstijdrandje met spatelindrukken op de rand en op de wand. Schaal 1:1
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6.1.2.1 Bronstijdaardewerk (indet) en midden-bronstijdaardewerk

Technologie
De 713 fragmenten die als bronstijd of midden-bronstijd zijn herkend, tonen 
een redelijk uniform beeld. De scherven zijn tussen de 6,7 en 26,3 mm dik, 
maar 80 % van de fragmenten meet tussen de 10 en 17 mm, waarbij vrijwel 
alle dikteklassen even sterk vertegenwoordigd zijn. Op zes fragmenten 
na die volledig reducerend gebakken zijn, getuigen alle fragmenten van 
een oxiderend bakmilieu. Vaak (ca. 28 %) is de scherf volledig oxiderend 
gebakken en toont een geelbeige, beige tot licht roze kleur. In de meeste 
gevallen (37 %) heeft echter in de kern van de scherf geen volledige oxidatie 
plaatsgevonden, zodat de kern lichtgrijs tot zwart van kleur werd. Bij het 
resterende kwart van de fragmenten is ook de binnenzijde van de pot niet 
geoxideerd. Waarschijnlijk zijn deze potten op hun kop gebakken. Bij 
het bakken ontstonden zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde 
krimpscheuren rondom de kwartsmagering (89 maal waargenomen). 
Aan de klei werden verschillende soorten van mageringsmateriaal 
toegevoegd, maar kwarts is het meest voorkomende mageringsmateri-
aal.88 Hoofdzakelijk betreft het gebroken kwarts, waarbij bij een aantal 
fragmenten duidelijk was dat in ieder geval ook kleine kiezelstenen 
(diameter < 2 cm) werden vergruisd om als magering te dienen. De grootte 
van het gebroken kwarts is meestal tussen de 2 en 4 mm (50 %) en/of 4-
10 mm (27 %). Zeer grote (> 10 mm) gebroken kwartsfragmenten komen 
bij ca. 5 % voor. In een aantal gevallen (ca. 10 %) was het niet duidelijk of 
de – voornamelijk kleine (tot 2 mm) – kwartsmagering uit gebroken of 
ongebroken kwarts bestond, maar deze scherven bevatten op één scherf 
na alle ook gebroken kwarts als mageringsmateriaal. In ieder geval waren 
35 fragmenten duidelijk met kwartsgrind (ongebroken kwarts) gemagerd, 
waarbij dit in de meerderheid het dominante of enige mageringsmateri-
aal was. Bij 39 fragmenten was zand zichtbaar, maar dit was slechts bij 
drie fragmenten het dominante mageringsmateriaal. Incidenteel werd 
natuursteen (onbepaald) (acht maal), gebroken graniet (driemaal), potgruis, 
vuursteen (beide tweemaal) of organisch materiaal (éénmaal) als bijmenging 
aangetroffen.
De potten werden vervaardigd door kleirollen op elkaar te plaatsen en die 
vervolgens aan elkaar vast te kneden. Bij meer dan 30 fragmenten was te 
zien dat een pot langs een dergelijke verbindingsvoeg was gebroken. Vaak 
werd de buitenkant – en soms ook de binnenkant – na het aanéénkneden 
geglad. Bij enkele scherven is duidelijk dat dit met de vingers gebeurde, 
hoewel ook stenen, benen of houten voorwerpen gebruikt kunnen zijn. Bij 
14 scherven lijkt het buitenoppervlak ruw gelaten te zijn. Opmerkelijker 
is echter de buitenafwerking van een 27-tal fragmenten afkomstig van 
verschillende sporen en lagen van putten 4, 7 en 10. Bij al deze fragmenten 
- wandscherven en één bodem -  is het buitenoppervlak bezaaid met kleine 
(tot 2 mm) fragmentjes gebroken kwarts (in één geval kleine grindjes), 
terwijl deze niet op de breuken als normale magering zichtbaar zijn. 
Mogelijk zijn deze bewust aangebracht om het vaatwerk te verruwen. 

88 Bij zeer veel fragmenten zijn kleine rode insluitsels zichtbaar. Dit betreft geen potgruis, maar 
differentiële oxidatie van meer ijzerhoudende kleibrokjes. Deze zijn daarom niet als potgruis 
in de tabellen opgenomen, maar hun voorkomen wordt vermeld als ‘ijzersilt vlekken’ bij de 
opmerkingen (Determinatie L. Jacobs, Aardewerk Laboratorium, Faculteit der Archeologie, 
Leiden).



76 ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET

Slechts 13 scherven (waarvan 6 randen) zijn versierd. In twee gevallen 
zijn de bovenkant en buitenkant van een pot versierd met halfronde en 
ronde spatelindrukken (fig. 6.1.2-4). Eén dikke randscherf (type A1) is aan 
de buitenkant versierd met nagelindrukken. Eén scherf afkomstig uit put 
4 is versierd met een vingergeul, een lijn van nagelindrukken en losse 
nagelindrukken. Er is één 8 mm brede onversierde stafband aangetroffen. 
Ten slotte zijn in spoor 31.13 scherven gevonden van een grote pot. Deze 
kon voor een groot deel gereconstrueerd worden (fig. 6.2).

Morfologie
Complete potten of reconstrueerbare potprofielen ontbreken veelal. Het 
meest complete potprofiel is van een tweeledige pot, waarvan de bodem 
ontbreekt, gevonden bij de aanleg van het vlak in put 7 (zie fig. 6.2 
hierboven: 1,2 kg). Van de in totaal 39 (versierde en onversierde) randen 
geven er 12 een aanwijzing voor een recht, ongeleed, potprofiel. Slechts twee 
rand- en een elftal wandscherven wijzen op een zwak tweeledig (tonvormig) 
profiel of mogelijk éénmaal drieledig (S-vormig)profiel. De randen (diameter 
11 tot 26 cm) en een tweetal wandscherven (potdiameter > 14 en > 20 cm) 
geven aan dat het in ieder geval middelgrote tot grote potten betreft. 

Functie
Hoewel concrete aanwijzingen ten aanzien van de functie van het aardewerk 
schaars zijn, wijzen de grootte van het vaatwerk en het voorkomen van 
aankoeksel op de scherven (22 maal waargenomen) op een gebruik als 

Fig. 6.2 
Gereconstrueerde halve pot uit 
de midden-bronstijd. Schaal 1:2.
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kookgerei. Ook hebben de grotere potten waarschijnlijk gediend voor 
de opslag van voedsel. Ongeveer een kwart van de scherven is secundair 
verbrand. Dit wijst op het voorkomen van scherven binnen – of in de 
nabijheid van – een nederzettingsterrein. 

Verspreiding
De verspreiding van het aardewerk over de grondsporen lijkt redelijk 
diffuus. Enkele sporen vallen op door hun grote aantal of gewicht aan 
aardewerk. Deze staan in de onderstaande tabel weergegeven (tabel 6.3). 
Het betreffen allemaal sporen die aangetroffen zijn op terrein B en enkele 
sporen aangetroffen in het noordelijke deel van het tracé van Route 1 Accent 
(put 2), op uitzondering van spoor 7.46 (terrein A). Spoor 2.4 is een grote 
onregelmatige kuil; de andere sporen behoren tot de huisplattegrond die in 
deze put is herkend (zie hoofdstuk 5.1.1).

Spoor N Gewicht (gr, ± )(gr, ± )

2.4 119 1300

2.22 10 110

2.23 5 120

2.48 6 125

2.52 1 98

7.46 3 129

20.1 114 1100

20.4 20 498.2

31.11 4 82

31.12 34 343

31.13 7 1293

32.43 33 469

33.22 9 105

33.30 75 1500

35.6 17 280

Datering
Zoals in de inleiding al is vermeld, is de datering van het vondstcomplex 
lastig. Het baksel en de potvormen ondersteunen een datering van het 
aardewerk in de (midden?) bronstijd. Duidelijk vroege kenmerken als 
wikkeldraadstempels, touwversiering, knobbeloren of hoefijzervormige 
oren ontbreken. Aan de meeste aangetroffen randvormen wordt geen 
chronologische waarde gekoppeld. Randen van het type A1 worden gedacht 
vroeg in de midden-bronstijd te dateren.89 Het geringe versieringspercen-
tage en het geringe voorkomen van stafbanden binnen het gehele complex 
wijzen echter op een datering in – mogelijk aan het eind van – de midden-
bronstijd. Een datering in de midden-bronstijd-B is waarschijnlijk, maar 
wordt niet door absolute dateringen ondersteund. Voor de randscherf met 
de ronde spatelindrukken kunnen fragmenten uit Zijderveld (indirect 
gedateerd in de midden-bronstijd-B)90 en Oss-Horzak (direct gedateerd 
overgang midden-bronstijd-A/B)91 als parallel opgevoerd worden.

89 Theunissen, 1999: 203.
90 Knippenberg & Jongste, 2005: 79.
91 Fontijn et al. 2002: 67.

Tabel 6.3
Opvallende aardewerkcomplexen in sporen.
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6.1.2.2 Het late bronstijd en late bronstijd/vroege ijzertijdaardewerk

Technologie
In totaal 160 scherven (2274 gr) zijn mogelijkerwijs in de late bronstijd of 
late bronstijd/vroege ijzertijd te plaatsen. Dit complex is niet zo homogeen 
als het (midden)bronstijd complex dat hierboven is beschreven. Een aantal 
fragmenten doet qua baksel sterk denken aan het hierboven beschreven 
materiaal. Op basis van de potvorm en/of versiering lijken deze toch eerder 
in deze periode thuis te horen. Verder komt een klein aantal zeer typische 
elementen voor (cilinderhalzen, geometrische motieven, fijne polijstsporen 
op lederbruine scherven) die een klein deel van het aardewerk in de late 
bronstijd plaatst. 
Over het algemeen is de wanddikte geringer (4,5 tot 14,3 mm), waarbij 70 % 
tussen de 8 en 12 mm meet. De meeste fragmenten (ca. 40 %) zijn beige-
geel tot beige gekleurd aan de binnen- en buitenzijde en hebben een donker 
grijze tot zwartgrijze kern. Dit wijst op een onvolledig oxiderend bakmilieu. 
Van 30 % is ook de binnenzijde niet volledig oxiderend gebakken. Slechts 
enkele scherven zijn volledig oxiderend (8 stuks) of volledig reducerend (5 
stuks) gebakken. Veel fragmenten tonen een rossig grijze of licht bruin tot 
licht bruingrijze kleur aan het buitenoppervlak. Dit was niet het geval bij 
de als midden-bronstijd beschreven scherven. Slechts drie maal werden 
krimpscheuren waargenomen. Een klein deel (ca. 6 %) lijkt opmerkelijk 
hard gebakken te zijn.
Binnen dit complex komt vaker potgruis voor als magering. Ongeveer één 
derde van de fragmenten is uitsluitend met potgruis gemagerd. Magering
met gebroken kwarts (meestal tussen de 1 en 4 mm) komt ook bij een derde 
voor. Slechts in ca. 9 % wordt kwarts gebruikt tussen de 4 en 10 mm groot, 
waarbij zeer grote (> 10 mm) fragmenten volledig afwezig zijn. Bij enkele 
fragmenten werd opgemerkt dat het kwarts wél aan de binnenzijde, maar 
niet aan de buitenzijde waarneembaar was. Ook komen enkele combinaties 
van kwarts met potgruis, kwarts met potgruis en zand en kwarts met grind 
en potgruis voor. Zand werd in acht gevallen waargenomen, meestal in 
combinatie met potgruis, maar ook éénmaal als enige (mogelijke) magering. 
Negentien fragmenten hadden geen waarneembare magering. 
Er werden slechts twee scherven aangetroffen waarbij te zien was dat 
kleirollen aanééngekneed werden, desondanks is vermoedelijk wel het 
gehele complex op deze wijze vervaardigd. Het harder gebakken zijn van 
dit aardwerk is waarschijnlijk de reden voor het lage aantal waargenomen 
voegen. Een zeer groot deel (ca. 70%) van het aardewerk is nauwkeurig 
geglad aan de buitenzijde. In 26 gevallen kan van (bijna) polijsting worden 
gesproken. Van 29 fragmenten is uitsluitend de binnenzijde geglad of 
gepolijst. Bij twee scherven is zeer duidelijk aan de smalle polijstsporen 
te zien dat men met een voorwerp (mogelijk een steentje?) de klei heeft 
afgewerkt toen deze al iets gedroogd was. 
Veertien scherven dragen een versiering, waarvan twee randen. Eén rand 
is versierd met een horizontale vingergeul aan de buitenkant van de rand, 
een andere rand met ronde (3-4 mm), bolle indrukken. Eén wandscherf is 
versierd met een regelmatige horizontale rij van verticale nagelindrukken. 
Verder zijn in kuil 26 een rand met vingertop indrukken en een wandscherf 
met vingertop indrukken aangetroffen. De resterende versierde fragmenten 
komen ook uit dit spoor en betreffen resten van twee verschillende cilinder-
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halsurnen (fig. 6.3). Op de hals is een verticaal motief in nagelindrukken 
zichtbaar, waaronder ter hoogte van de schouderknik meervoudige lijnen 
nagelindrukken aansluiten. Onder deze horizontale ‘pseudo-groeflijnen’ 
hangen meervoudige ‘lussen’ of ‘bogen’ die eveneens in nagelindrukken 
zijn uitgevoerd. Op sommige plekken is nog de witte (bot of kalk?) pasta 
zichtbaar waarmee de nagelindrukken oorspronkelijk opgevuld zijn geweest. 

Morfologie
Buiten de scherven van de hierboven al besproken cilinderhalsurnen, geven 
negen andere scherven aanwijzingen voor de potvorm. Het betreft éénmaal 
een schaalachtige vorm (éénledig, open), één rand van een emmervormige 
pot, drie randscherven met een kort (2-4 cm) recht halsje met scherpe 
halsknik die wijzen op drieledige potvormen en drie wandscherven die 
enkel op een bi-conische potvorm wijzen. Acht andere ronde of afgerond 
rechthoekige randfragmenten (randdiameter 14 - 20 cm) geven geen 
uitsluitsel over de potvorm. Verder moet het voorkomen van resten van drie 
verschillende bandoren worden vermeld. 

Fig. 6.3 
Selectie van scherven die tot twee 
verschillende cilinderhalsurnen 
behoren. Schaal 1:2
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Functie
Op basis van de grootte van de potten mag een functie als voorraad- en 
kookpot vermoed worden voor het aardewerk. De schaalvorm van één rand 
zou mogelijk op een functie als serviesgoed (tafelwaar) kunnen wijzen. 
Andere kleine vaatwerktypen (napjes/bekers) lijken te ontbreken binnen 
dit complex. Twee fragmenten, waarvan één rand, bevatten nog aankoeksel, 
wat de interpretatie als kookpot sterkt. In combinatie met de secundaire 
verbranding van 19 scherven wijst dit op het gebruik van dit aardewerk 
binnen een nederzetting.

Verspreiding
Ook bij dit complex bevatten slechts weinig sporen aardewerk en dan nog 
meestal weinig scherven. Uitzonderingen zijn spoor (CR1A) 2.4 waaruit 16
scherven (176 gr) werden geborgen, spoor 33.79 (CBR79) met 13 scherven 
van 259 gr en het al eerder besproken spoor 34.34 met 112 scherven 
(1446,4 gr). Dit laatste spoor valt niet enkel op door de grote hoeveelheden 
materiaal, maar ook door zijn vorm. Het is een langgerekte, tamelijk diepe 
kuil. Zowel aan de zuidelijke buitenkant als in het spoor zelf zijn enkele 
paalkuilen herkend. De functie van deze kuil is op dit ogenblik nog niet 
duidelijk (zie hoofdstuk 5.2.1.2).

Datering
Op basis van de dunwandigheid, meer gevarieerde magering, grotere 
variatiebreedte aan potvormen en in sommige gevallen de versieringsmo-
tieven, moet dit complex mogelijk aan het eind van de midden-bronstijd-
B en/of aan het begin van de late bronstijd worden gedateerd. Het 
voorkomen van de geometrische motieven gevuld met witte pasta, rechte 
halzen en bandoren ondersteunen deze interpretatie. Ook hier ontbreken 
helaas absolute dateringsargumenten. De genoemde kenmerken passen 
binnen het algemene beeld dat bekend is van late bronstijd vaatwerk uit 
Zuid-Nederland.92 Opmerkelijk is wel het grote percentage dat mineraal 
(gebroken en ongebroken kwarts, steengruis of grind) gemagerd is.93 Of 
dit een lokaal verschillende fenomeen is of dat hier een chronologische 
waarde aan moet worden toegekend is onduidelijk. Voor de cilinderhalsur-
nen met hangende bogen op de schouder is geen volstrekt identieke parallel 
beschikbaar, maar deze is in ruimere zin wel degelijk te vinden in veelal 
met groeflijn versierde urnen, zoals die te St. Oedenrode,94 Valkenswaard,95

Overijssel96 en Barge.97 Ook voor de versiering met rijen kleine ronde 
indrukken bestaan parallellen in het urnenvelden aardewerk.98 Voor versie-
ringstechnieken van lijnen nagelindrukken en met pasta ingevulde groeven 
zijn binnen Cuijk zelf goede parallellen voorhanden.99

  
6.1.2.3 Samenvatting
Het is duidelijk dat bij de in dit rapport beschreven archeologische 
onderzoeken delen van nederzettingen uit de bronstijd zijn blootgelegd. 

92 Van den Broeke, 1991; Ball & Eimermann, 2002; Brounen & Ball, 2002. 
93 Cf. van den Broeke, 1991: 205, 1-2 %; Ball & Eimermann, 2002: 32, 4-8 %.Cf. van den Broeke, 1991: 205, 1-2 %; Ball & Eimermann, 2002: 32, 4-8 %.1-2 %; Ball & Eimermann, 2002: 32, 4-8 %.
94 Van der Sanden, 1981: 315, fig. 6.
95 Brunsting & Verwers, 1975: 70, fig. 10-L18.
96 Verlinde, 1987: 269, fig. 135-156.
97 Kooi, 1979: fig. 39-813.
98 Verlinde, 1987: 228, fig. 114-628; Kooi, 1979: 77, fig. 70-117.
99  Cuijk Groot Heiligenberg: Ball & Arnoldussen, 2001; Ball & Eimermann, 2002: 34, fig. 4b.
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Helaas lieten de sporen zich in het veld niet op basis van hun ruimtelijke 
spreiding, noch op basis van andere karakteristieken onderscheiden. Sporen 
met mogelijk midden-bronstijdaardewerk blijken gelegen tussen sporen 
die aardewerk uit de late bronstijd opleverden. Gezien de aanzienlijke 
technologische overeenkomsten tussen aardewerk uit de (eindfase van) 
de midden-bronstijd-B en de start van de late bronstijd is het vrijwel 
onmogelijk om op scherfniveau deze twee perioden te identificeren.100 Op 
het niveau van grotere vondstcomplexen blijkt echter wel degelijk dat er 
aanzienlijke verschillen bestaan. Het vermoedelijke jongere (late bronstijd) 
aardewerk is dunwandiger (8 tot 12 mm, in plaats van 10 tot 17 mm), soms 
harder gebakken en anders (vaker bruin) van kleur. Zeer groot (> 10 mm) 
gebroken kwarts wordt niet langer gebruikt als magering, terwijl potgruis en 
zand hun intrede doen. Verder is het vormenspectrum meer divers, zoals 
wordt geïllustreerd door de schaalvorm, de bi-conische wandscherven en de 
rechte halzen. Ook lijkt het aantal versierde fragmenten weer toe te nemen 
(ca. 10% in plaats van 1,7 %), hoewel dit met zo een klein complex – met 
twee sterk versierde cilinderhalsurnen -  lastig op waarde te schatten is. 

6.2 Aardewerk uit de ijzertijd   (L.G.L. van Hoof)
Op terrein A zijn slechts 120 (mogelijke) ijzertijdscherven verzameld. Op 37 
na zijn deze allemaal uit sporen afkomstig. Zoals zal blijken uit wat volgt, 
is de situatie niet rooskleuriger dan op terrein B. Vrijwel al dit materiaal 
is namelijk afkomstig uit middeleeuwse sporen en moet daarom aan een 
ijzertijdbewoning toegeschreven worden die door de middeleeuwse graaf-
activiteiten vrijwel volledig verstoord is. Dit betekent dat er geen duidelijke 
gesloten complexen zijn en er dus alleen een algemene karakteristiek van 
het materiaal gegeven kan worden. Het aardewerk is vooral met een fijne 
minerale component gemagerd, deels met zand en voor een gering deel 
met chamotte. Slechts één van de scherven heeft een geruwd oppervlak 
en besmeten waar komt in het geheel niet voor. Er zijn slechts twee 
randen aangetroffen, waaronder één uitstekende, Schrägrand-achtige. Er 
is nog één oor teruggevonden die door de wand is gestoken (waardoor uit 
de breuk een soort pluggen uitsteken). Er zijn geen versierde scherven 
aangetroffen en vijf scherven waren secundair verbrand. Het aardewerk zal 
daarom grotendeels in de late bronstijd en het begin van de vroege ijzertijd 
gedateerd moeten worden. Er zijn op dit deel van het terrein minder 
variaties in de baksels aanwezig, waardoor een component uit de midden-
ijzertijd hier vrijwel uitgesloten kan worden.

Vrijwel al het ijzertijdaardewerk van terrein B is verzameld uit hetzij het 
esdek, hetzij de verbruiningshorizont. Het gaat daarbij per put zelden om 
meer dan 10 fragmenten. Dit betekent dat een nauwkeurige datering van 
het materiaal over het algemeen niet mogelijk is. 
Slechts in het aaneengesloten opgegraven blok (de putten 31-36) zijn grotere 
aantallen scherven per put verzameld. Ook hier speelt echter het probleem 
dat slechts een minimale fractie van het materiaal uit sporen afkomstig 
is. Voor het hele deelgebied B is slechts uit 17 sporen ijzertijdaardewerk 
verzameld. Aangezien de kenmerken van het ijzertijdaardewerk hier echter 
vrij homogeen zijn, wordt dit materiaal toch deels als ‘gesloten groep’ 
gezien, waardoor uitspraken over dateringen toch globaal mogelijk zijn. 

100   Cf. van den Broeke, 1991: 195.
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Ook bij het proefputtenonderzoek kwam het meeste ijzertijdaardewerk al uit 
de putten 19, 24 en 25 die later in de vlakdekkende opgraving opgenomen 
zijn. Uit de putten ten noorden van deze zone werden slechts 54 mogelijke 
ijzertijdscherven verzameld (waarvan de meeste uit kruimels bestaan), ten 
zuiden van deze zone werden geen mogelijke ijzertijdscherven verzameld.
De baksels van het aardewerk zijn relatief homogeen. Ze zijn over het 
algemeen met enige, fijne minerale delen gemagerd. Een deel van het 
materiaal is ook met potgruis gemagerd, en een zeer kleine fractie met 
zand. De wandafwerking is over het algemeen geglad tot gepolijst. Slechts 
37 van de 550 scherven met ijzertijdbaksels waren geruwd tot besmeten. 
Problematisch is het geringe aantal diagnostische scherven. Tussen het 
materiaal bevinden zich slechts 22 randen (waaronder 3 Schrägranden en 
1 haakrand) en 9 versierde scherven (5 met groeflijnen, 3 met nagel-/vin-
gertopindrukken en 1 met dellen onder en groeven op de rand). Algemene 
indruk is dat het grootste deel van het materiaal uit de vroege ijzertijd 
stamt; vanwege het geringe aantal besmeten en versierde scherven mogelijk 
vooral uit de eerste helft daarvan. Er is zeker sprake van een grote overlap 
naar de late bronstijd, die duidelijk aanwezig is in het vondstmateriaal (zie 
hoofdstuk 6.1.2.2). Vanwege de gemiddeld zeer geringe aantallen en grootte 
van de scherven per vondstnummer is echter ook de aanwezigheid van 
materiaal uit de midden-ijzertijd niet uit te sluiten. Daarvoor zijn echter, in 
tegenstelling tot de late bronstijd en de vroege ijzertijd, geen kenmerkende 
vormen in het bestudeerde materiaal aanwezig. Op basis van de baksels zou 
het echter wel mogelijk zijn.

putnummer spoornummer aantal scherven datering

19 1 4 vroege ijzertijd?

19 4 3 vroege ijzertijd

19 7 2 ijzertijd

20 5 2 ijzertijd

23 11 3 late bronstijd?

24 1 1 ijzertijd /Romeins /Romeins

31 52 1 ijzertijd

32 126 3 vroege ijzertijd??

32 141 3 vroege ijzertijd / late bronstijd / late bronstijd

33 22 9 eerste helft vroege ijzertijdvroege ijzertijd

34 23 3 vroege ijzertijd??

36 12 13 vroege en midden-ijzertijd

36 84 2 ijzertijd??

7 6 1 ijzertijd

7 7 8 vroege ijzertijd? ijzertijd??

7 8 2 ijzertijd

7 16 2 ijzertijd

Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat ondanks de problemen die de 
interpretatie van los materiaal afkomstig uit esdek, verbruiningshorizont en 
latere sporen omgeven – aangezien die niet als gesloten complexen gezien 
kunnen worden – er toch een globale datering van het aardewerkcomplex 
gegeven kan worden. Op beide terreinen is een eenduidige fractie uit de 
vroege ijzertijd aanwezig. Een groot deel van het materiaal zal echter aan 

Tabel 6.4
Overzicht van het ijzertijdaardewerk
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de late bronstijdbewoning toegeschreven moeten worden. Uit deze laatste 
fase zijn ook vondstrijke sporen op het terrein aangetroffen (zie hoofdstuk 
5.2.1.2). De hoeveelheid eenduidige sporen waaruit ijzertijdmateriaal 
afkomstig is, is bedroevend laag. De oorzaak hiervoor moet deels in de 
opname van de vaak ondiepe paalsporen uit deze periode in de verbrui-
ningshorizont gezocht worden, deels in de vergraving van deze sporen door 
de latere middeleeuwse bewoners van het terrein. Interessante waarneming 
is overigens nog de aanwezigheid van een residu aan de binnenzijde van de 
rand uit vondstnummer 328 (spoor 32.141).

6.3 Romeins aardewerk   (E.N.A. Heirbaut)
Het totale aantal Romeinse scherven dat tijdens het onderzoek van Route 1
Accent is aangetroffen, ligt op 105; de opgraving van terrein B leverde 285 
scherven op. Beide terreinen zullen samen besproken worden. Een groot 
deel van het aardewerk dat op terrein A werd gevonden, is handgevormd. 
Hierbij was het, bij gebrek aan diagnostische scherven, niet altijd even 
duidelijk van het prehistorische aardewerk te onderscheiden. Opvallend was 
dat het materiaal een hoge graad van verwering vertoonde. 

Bij de beschrijving van het gedraaide Romeinse aardewerk wordt de in 
de literatuur gangbare indeling van het materiaal gevolgd: terra sigillata,
Belgische waar, geverfd aardewerk, gladwandig aardewerk, amforen, 
wrijfschalen, dolia, ruwwandig aardewerk, Waaslands aardewerk en 
een restgroep van overig aardewerk (indet.). Veel scherven konden 
wel in een bepaalde aardewerkgroep worden ondergebracht, maar 
aangezien het moeilijk is om op basis van bodem- en wandscherven een 
precieze typeaanduiding te geven, was het enkel mogelijk om een aantal 
randfragmenten en tot een bepaald type te herleiden. Toch is het aantal 
scherven, dat in de restgroep ondergebracht is, hoog. Dit heeft te maken 
met het feit dat veel scherven zeer kleine afmetingen hebben en/of te 
verweerd waren om te kunnen determineren. 
Het aantal scherven dat in sporen werd aangetroffen is minimaal. Over 
het algemeen werden ze gevonden tijdens het aanleggen van het vlak en 
waren ze afkomstig uit de afdekkende lagen. Indien er in sporen Romeinse 
scherven werden gevonden, betreft het meestal intrusief materiaal in 
middeleeuwse sporen. 

6.3.1 Determinatie van het aardewerk

Terra Sigillata
Er werden acht scherven terra sigillata gevonden, te weten vier randscherven, 
drie wandscherven en een zeer klein bodemfragmentje. Een eerste kon 
geïdentificeerd worden als een rand van een kom. Een tweede scherf is 
de rand van een bakje met overhangende lip, type Dragendorff 36. Dit 
type komt voor vanaf 60 tot in de late 2de eeuw, maar kan toch als een 
typische vorm voor de 2de eeuw gezien worden.101 Ten slotte is nog een 
zeer klein fragmentje gevonden dat aan de onderkant sterk is afgesleten. 
Het fragmentje is te plaatsen aan de buitenkant van de rand van een bord 
dat gekenmerkt wordt door een omhoog komende bodem en een uitstaande 
rand met verdikte lip. 

101  Persoonlijke mededeling H. van Enckevort.
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Deze borden kennen we uit de 1ste eeuw; type Dragendorff 18, dat zich 
vanaf het midden van de 2de eeuw ontwikkelt tot het type Dragendorff 31.
Omdat tussen beide typen slechts lichte verschillen in vorm zijn, worden 
scherven doorgaans aangeduid onder de algemene noemer Dragendorff 
18/31.102 Ook het randfragment dat op terrein B aangetroffen is, kan 
onder deze noemer geplaatst worden. Deze drie randscherven komen uit 
de verbruiningslaag en kunnen niet aan een spoor worden gekoppeld. De 
vierde randscherf, aangetroffen op terrein A, komt wel uit een spoor, maar 
kon omwille van de kleine afmetingen niet gedetermineerd worden. De 
wandscherven en bodemfragment ontbraken het aan typerende kenmerken.

Belgische waar en terra nigra
Vier wandscherven kunnen ondergebracht worden bij de Belgische waar 
(mogelijk terra nigra), hoewel dit niet volledig zeker is. Onder deze categorie 
hoort ook nog een randscherf van een terra nigra beker (fig. 6.4.3). De scherf 
vertoont een lichtgrijs baksel met een donkergrijze sliblaag; de vorm lijkt 
erg op een geverfde beker.103 Hij werd gevonden in greppel 5.
Het meeste materiaal komt uit het crematiegraf: tien grijze, verbrande 
scherven (negen wandscherven en één bodemfragment) van een terra nigra

beker werden hieruit geborgen. Datering van het graf kan op basis van de 
scherven echter niet gegeven worden.

Geverfd aardewerk
Geverfd aardewerk is aardewerk dat voorzien werd van een deklaag door 
de bekers en borden voor het bakken in een kleipapje te dompelen of ze 
met een kwast of spons te beschilderen. Het betreft voornamelijk eet- en 
drinkgerei. Op terrein B werden een bodemfragment en tien wandscherven 
van bekers gevonden, alle uitgevoerd in techniek B, namelijk wit aardewerk 
met een matte donkerbruine tot zwarte deklaag. Op één van deze scherven 
is nog een klein stukje van versiering in de vorm van een horizontale groef 
te zien. Vijf scherven vertonen bovendien nog zandbestrooiing aan de 
buitenkant. Eén scherfje vertoont nog een klein stukje van de aanzet naar 
de bodem. Drie scherven kwamen uit sporen, in het bijzonder één uit het 
crematiegraf, de greppel en uit de vroegmiddeleeuwse kuil. 
Naast deze acht scherven werden nog twee wandscherven aangetroffen 
die uitgevoerd waren in een grijze klei die zacht aanvoelt; ze vertonen een 
deklaag. Deze twee wandscherven behoren tot eenzelfde bolle beker (type 
Oelmann 33) met een hoge hals.104 Deze bekers kunnen in verschillende 
technieken worden uitgevoerd: ze zijn vooral bekend door hun uitvoering 
in techniek D.105 Toch zijn ze ook gekend in terra sigillata en terra nigra,
en zelfs in ruwwandig aardewerk, gesmookt aardewerk en gladwandig 
aardewerk.

Gladwandig aardewerk
De vierde categorie, het gladwandig aardewerk, omvat aardewerk dat 
uitgevoerd is in een veelal witte, maar vaak ook een gele, bruine, rode of 
grijze, niet of nauwelijks gemagerde klei. Het betreft kruikjes, honingpotten 

102  Het type Dragendorff 18/31 wordt gedateerd vanaf de tweede helft van de 1ste eeuw tot op 
het einde van de 3de eeuw. 

103  Vergelijkbaar materiaal is aangetroffen in Braîves. Mondelinge mededeling H. van Enckevort.
104  Mondelinge mededeling H. van Enckevort.
105  Rood aardewerk met een metaalachtige glanzende, zwarte deklaag (zogenaamde Qualität-

sware).
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en bakjes. Het totale aantal van deze categorie is hoog (N=30) in vergelijking 
met de andere categorieën: er zijn één randscherf, zestien wand- en drie 
bodemfragmenten gevonden. 
Met zekerheid kon één randfragmentje van een kruikje type Stuart 110B
herkend worden (fig. 6.4.6), een slanke kruik met een sterk ontwikkelde 
bovenlip, waarbij de grootste omvang ver boven het midden van de 
buikhoogte ligt. Het fragment dat op De Beijerd en ‘t Riet is gevonden (in 
S24.6), is een klein stukje van de rand dat een ringvormige lip vertoont. Het 
kan gedateerd worden in IIB. De wandscherven vertonen geen opvallende 
kenmerken. Twee hiervan zijn moeilijk te interpreteren: het lijkt erop dat ze 
in het voor het gladwandig aardewerk kenmerkende baksel zijn uitgevoerd, 
maar door de fragmentatie en de graad van verwering kunnen ze niet met 
zekerheid in deze categorie worden ondergebracht. 

Amforen
Amforen zijn grote aardewerken containers, waarin voedsel getransporteerd 
en opgeslagen werd. De specifieke vorm van deze containers maakte het 
mogelijk grote aantallen tegelijk te vervoeren. Na aankomst en consumptie 
zijn sommige amforen weggegooid, anderen zijn opnieuw gebruikt voor 
opslag. Binnen deze categorie kan een onderscheid gemaakt worden in 
puntamforen (N=7) en standamforen (N=11).

1 2

3

6

4

5

7
Fig. 6.4 
Selectie van het Romeins aardewerk.1. bord met verdikte rand en rond omgebogen wand; 2. ruwwandige pot type Oelmann 89; 3. terra nigra 
beker; 4. deksel type Oelmann 120 a/b; 5. ruwwandige pot type Oelmann 87; 6. randfragment van een kruikje type Stuart 110B; 7. wrijfschaal type 
Vanvinckenroye 199.342-346. Schaal 1:1
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Het aantal fragmenten van puntamforen op De Beijerd en ‘t Riet is niet 
hoog: er zijn zeven wandfragmenten gevonden, alle in de verbruiningslaag. 
Ze zijn met zekerheid toe te schrijven aan amforen van het type Dressel 20, 
een vrij dikbuikige amfoor die gebruikt werd voor het transport van olijfolie 
uit Spanje, waarvan het baksel gekenmerkt wordt door een zeer zandige 
en platerige structuur.106 Deze amfoor is één van de meest voorkomende 
amfoortypes, vooral in de westelijke Romeinse provincies en is geproduceerd 
vanaf de Tiberische periode tot de late 3de eeuw.107 De standamforen zijn 
ook vertegenwoordigd: er zijn elf wandscherven aangetroffen. Deze zijn 
met zekerheid niet afkomstig van één exemplaar: in het baksel kan o.a. een 
witgrijze/beige-grijze amfoor herkend worden, maar ook een oranje-bruine. 

Wrijfschalen
Wrijfschalen of mortaria zijn een typisch Romeins product en werden in de 
keuken gebruikt voor het bereiden van gerechten, voornamelijk sauzen. De 
bodem is zeer ruw door de vele stukjes kwarts en steen die voor het bakken 
erin werden aangebracht, Het baksel varieert gedurende de Romeinse tijd 
sterk van plaats tot plaats maar ook binnen eenzelfde vindplaats, wat erop 
duidt dat ze vanaf het midden van de 1ste eeuw op verschillende plaatsen 
zijn vervaardigd.108  Op De Beijerd en ‘t Riet werden drie rand-, twee 
bodemscherven en één wandfragment gevonden. De drie randfragmenten 
konden nader gedetermineerd worden. Een eerste randscherf behoort tot 
een wrijfschaal type Vanvinckenroye 199.342-346 (fig. 6.4.7). Een dergelijke 
wrijfschaal wordt gekenmerkt door een driehoekig randprofiel dat niet 
of nauwelijks ondersneden is en nooit opkrult. Deze wrijfschalen zijn 
meestal overvloedig verschraald met grof potgruis. In Tongeren komen deze 
wrijfschalen voor vanaf de claudische tijd tot in de vroege 2de eeuw.109 De 
scherf is uitgevoerd in een lichtbruin roze baksel en vertoont aan bovenzijde 
een verdikking. Beide andere randscherven kunnen enkel als een Stuart 149 
geïdentificeerd worden. Dit type omvat een grote variëteit aan wrijfschalen 
die alle gekenmerkt worden door een stevige wand en bodem. De rand is 
horizontaal, vrij breed en hangt sterk over. Het is een vormtype dat voorkomt 
vanaf de claudische tijd. Op de binnenzijde van de rand- en wandscherven 
konden nog duidelijk de kiezeltjes gezien worden die in de klei werden 
ingebakken.

Dolia
Dolia zijn grote potten die eenzelfde functie vervulden als de amforen, 
namelijk transportcontainers. Na aankomst en verbruik van de inhoud 
zullen ook zij verder als voorraadvat gebruikt zijn. Hoewel er exemplaren 
zijn bekend die tot een meter hoog zijn, komen er ook zeer veel kleinere 
dolia voor. Op terrein B zijn in totaal 72 fragmenten van dolia aangetroffen; 
het grootste deel is afkomstig uit kuiltje 7.3 en is waarschijnlijk van één 
individu. Het betreft allemaal wandscherven, twee fragmenten van de rand 
uitgezonderd (o.a. een deel van de binnenkant van de rand). Praktisch alle 
scherven worden gekenmerkt door een bruinachtig baksel met een grijzige/
zwarte kern, dat in enkele gevallen een sterke chamottemagering laat zien. 

106  Het gaat hier om een wandscherf en een randscherf, waarbij de randscherf eerder tot een 
variant van dit type behoort (mondelinge mededeling H. van Enckevort).

107  Peacock & Williams, 1986: 136.
108  Van Enckevort, 2000: 120.
109  Vanvinckenroye, 1991, 72; 73, Pl XXXII 342-346; van Enckevort, 2004: 302.
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Ruwwandig aardewerk
Het ruwwandig aardewerk wordt gekarakteriseerd door baksels die sterk 
met zand of kwartsbrokjes zijn gemagerd, waardoor een ruw oppervlak 
ontstaat. Veelal wordt het in de directe omgeving van de productieplaats 
verspreid. Het betreffen potten en bakken die voor transport van voedsel 
zijn gebruikt en waarvan de inhoud voor consumptie verwarmd is. 
Dit verklaart ook de brandsporen op de wanden van sommige potten 
en bakken110 Van de 60 fragmenten die tijdens de opgraving werden 
aangetroffen, zijn er negen randscherven die nauwkeuriger gedetermineerd 
konden worden. Een eerste rand hoort bij een bord met een geultje op de 
verdikte rand. Het bord vertoont een steile wand (fig. 6.4.1). Vergelijkbare 
borden zijn o.a. aangetroffen in Venray, Nijmegen, Voorburg-Arentsburg 
en Soller.111 Twee randen behoren tot kommen/potten met platte, naar 
buiten uitstekende rand (type Stuart 210). Twee fragmenten kunnen 
geïdentificeerd worden als randen van eenzelfde pot met een naar buiten 
omgebogen en brede, afgeplatte rand dat verwant lijkt met een type 
Oelmann 87/Stuart 201b (fig. 6.4.5). Dit type komt voor vanaf de 2de eeuw 
tot de eerste helft van de 3de eeuw. Drie randscherven horen bij potten 
van het type Oelmann 89/Stuart 203, potten met dekselgeul (fig. 6.4.2). 
De rand van deze vorm is ingewikkeld geprofileerd. Aan de buitenzijde, 
onder de rand, is een lijst en de bovenzijde vertoont de karakteristieke 
dekselgeul met opstaande rand; hierdoor wordt ook wel gesproken over 
randen met een ‘hartvormig profiel’.112 Dit is ook vastgesteld op één van 
de randscherven die op De Beijerd en ‘t Riet werden gevonden: op de rand 
komen brandsporen voor. Van deze scherf kon als enige ook de plaats van 
herkomst bepaald worden: de aanwezigheid van vulkanisch glas (augiet) in 
de magering plaatst deze scherf in het Rijnland. Het type Oelmann 89 komt 
voor vanaf de eerste helft van de 2de eeuw tot in de vroege middeleeuwen 
(in deze periode is de vorm lichtjes geëvolueerd en wordt hij beschreven als 
type Alzey 27113) en is een zeer populaire vorm. Een laatste rand behoort 
tot een bak met een naar binnen gebogen en enigszins verdikte rand (type 
Oelmann 111). Deze bakken hebben onder de rand meestal één, soms ook 
meerdere groeven. Het fragment dat gevonden werd op De Beijerd en ‘t 
Riet past perfect in deze groep. Naast deze negen randscherven werden 
nog acht randfragmenten gevonden die niet te determineren waren door de 
verwering van het materiaal en in sommige gevallen door de fragmentatie. 
Wel kan nog opgemerkt worden dat één randscherf duidelijk gesmookt 
is. Van de 28 wandscherven kan niet veel gezegd worden: er kunnen 
verschillende baksels onderscheiden worden, en sommige stukken zijn vrij 
verweerd. Ten slotte zijn er nog vier scherven die mogelijk afkomstig zijn 
van deksels.
Tenslotte zijn nog zes gesmookte scherven gevonden: vier wandscherven, 
een bodemfragment en een fragment van een deksel. Het deksel is van het 
type Oelmann 120 a/b (fig. 6.4.4). Dit type is ook aangetroffen te Venray.114

Het fragment dat tijdens de opgraving gevonden is, vertoont aan de 
bovenkant brandsporen. 

110  Van Enckevort, 2004: 308. 
111  Van Enckevort, 2000: 131, Vt 76.
112  Oelmann, 1914: 72. 
113  Persoonlijke mededeling H. van Enckevort. 
114  Van Enckevort, 2000: 140. 
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Hoewel een enkele scherf gevonden werd in een spoor, komt de bulk van 
het ruwwandig aardewerk uit de verbruiningslaag en in zeer kleine mate uit 
het sporenvlak.

Grijswandig aardewerk
Ook het grijswandig aardewerk vormt een grote groep. Er werden 40 
scherven gevonden die in deze groep thuishoren, maar slechts vier 
randscherven en één deksel konden met succes gedetermineerd worden. 
Vier randen behoren tot potten die lijken op het type Stuart 210, kommen/
potten met platte, naar buiten uitstekende rand. Kenmerkend voor de 
randen van dit type zijn de concentrische groeven die parallel met de rand 
lopen. Verder werden nog wandscherven aangetroffen waarvan een deel 
gekenmerkt wordt door verwering. Ook hier komt het meeste materiaal 
uit de verbruiningshorizont, maar een klein deel van het aardewerk komt 
ook uit het bovenliggende esdek. Het aardewerk dat wel uit sporen werd 
verzameld, kan niet zonder twijfel aan de Romeinse periode worden 
toegeschreven: deze scherven zouden mogelijk ook in de middeleeuwen 
geplaatst kunnen worden. 

Indetermineerbaar
Ten slotte is er nog de restgroep van het aardewerk dat niet gedetermineerd 
kon worden. Het gaat om scherven die ofwel zodanig verweerd of 
gefragmenteerd zijn dat ze niet meer als Romeins herkenbaar zijn, 
ofwel om scherven waarvan het zeer goed mogelijk is dat zij eerder als 
middeleeuws aardewerk moeten geïdentificeerd worden.

    Terrein A  Terrein B
Categorie N r w b N% N r w b d N%

Terra sigillata 4 1 3 - 3,8 4 3 - 1 - 1,4

Belgische Waar - - - - - 15 1 13 1 - 5,3

Geverfde waar 2 - 2 - 1,9 1 - 1 - - 0,4

Gladwandig aardewerk 3 - 3 - 2,9 27 1 22 4 - 9,5

Amforen - - - - - 18 - 18 - - 6,3

Wrijfschalen - - - - - 6 3 1 2 - 2,1

Dolia - - - - - 72 2 70 - - 25,3

Ruwwandig aardewerk 10 - 10 - 9,5 50 17 32 1 5 17,4

Grijswandig aardewerk 4 2 2 - 3,8 41 6 26 4 - 14,4

Handgevormd 56 - 56 - 53,3 3 2 1 - - 1,1

Indet. 26 3 22 1 24,8 48 1 43 4 - 16,8

Totaal 105 6 98 1 100 285 36 227 17 5 100

6.3.2 Analyse van het aardewerk

Tijdens de analyse van het gedraaide aardewerk zijn voor terrein B 364 
scherven bekeken. Na analyse bleven hier nog 275 scherven van over die, 
op enkele twijfelgevallen na, in de Romeinse tijd zijn te dateren. Hierbij 
konden nog eens 106 scherven opgeteld worden van terrein A. Het 
materiaal werd opgedeeld in randscherven (11 %), wandscherven (84,4 %), 
bodemfragmenten (4,6 %). 
Aardewerk uit alle gangbare categorieën is aanwezig, maar in sterk 
verschillende aantallen. Er is een grote component handgevormd 

Tabel 6.5
Indeling van het gedraaide Romeinse 
aardewerk per terrein, op basis van de indeling 
van de onderscheiden categorieën. N= totale 
aantal, r= randen, w= wanden, b= bodem, d= 
deksel, N %= totale percentage op het geheel. 
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aardewerk, maar ook het gedraaide aardewerk is goed vertegenwoordigd. 
Het tafelaardewerk, terra sigillata, terra nigra en geverfde aardewerk, en 
het gladwandig aardewerk zijn in zeer kleine aantallen vertegenwoor-
digd. Dit staat in duidelijk contrast met het ruwwandig en het grijswandig 
gebruiksaardewerk. Ook de grote containers, amforen en dolia alsmede 
wrijfschalen komen relatief veelvuldig voor. Daarnaast valt op dat het 
meeste aardewerk uit de afdekkende lagen, vooral de verbruiningshori-
zont, afkomstig is. Het meeste materiaal vertoont in min of meerdere 
mate sporen van verwering. Bovendien is gebleken dat een groot deel van 
het materiaal sterk gefragmenteerd is. Het percentage scherven dat uit 
sporen afkomstig is, is zeer klein. Hierdoor kunnen op het hele opgra-
vingsterrein slechts enkele sporen met zekerheid in de Romeinse periode 
gedateerd worden. Het gaat hier om een aantal kleinere (paal)kuiltjes en het 
crematiegraf.
Het crematiegraf bevatte slechts weinig scherven: tien scherven van een 
verbrande terra nigra beker en een scherf van een geverfde beker. De beker 
is samen met het lichaam op de brandstapel verbrand. Of de geverfde beker 
ook op de brandstapel heeft gestaan, is moeilijk te achterhalen: hiervoor 
is het scherfje te klein. Het ontbreekt het materiaal echter aan de nodige 
kenmerken om het aan types toe te schrijven of om het te dateren. 

Op het terrein zijn slechts weinig sporen uit de Romeinse tijd gevonden; 
plattegronden ontbreken al helemaal. Nochtans is er veel materiaal 
gevonden, niet alleen scherven maar ook enkele metalen voorwerpen (zie 
hoofdstuk 8). De scherven die verspreid over het terrein zijn gevonden, 
zijn voor het grootste deel sterk verweerd. Een veel kleiner aantal scherven 
is in sporen gevonden. Opvallend is een klein kuiltje met daarin zeer veel 
fragmenten van eenzelfde dolium. Dit suggereert dat de dolium op deze 
plaats is ingegraven, mogelijk om zodanig dienst te doen als voorraadvat; 
iets wat doorgaans het gebruik is op nederzettingsterreinen. Ook het 
feit dat er voornamelijk tafel- en gebruiksaardewerk is gevonden lijkt 
op de aanwezigheid van een nederzettingsterrein te duiden. Waar deze 
nederzetting zich precies bevindt, is moeilijk te achterhalen. Het is zeer 
goed mogelijk dat het slechts één boerderij betreft, waarvan de sporen niet 
meer zichtbaar zijn. 
Bij deze boerderij hoorde mogelijk het crematiegraf. Na de ontdekking van 
dit graf in 2000 werd hypothetisch aangenomen dat het behoorde tot een 
grafveld, waarvan in eerste instantie alleen de randzone was aangesneden. 
Het onderzoek in 2004 wees echter uit dat dit veronderstelde grafveld 
in ieder geval niet in noordoostelijke of zuidoostelijke richting gezocht 
moest worden. Een mogelijkheid is dat het in westelijke of noordwestelijke 
richting doorloopt; in deze richting loopt de verhoging waarop alle sporen 
zijn aangetroffen immers door.  
Op basis van het aardewerk zou de Romeinse bewoning gedateerd kunnen 
worden op het einde van de 2de eeuw tot de 3de eeuw. 

6.4 Middeleeuws aardewerk

Het onderzoek op terreinen A en B leverde voornamelijk middeleeuws 
aardewerk op. Hierbij werd veel materiaal gevonden in de afdekkende lagen, 
maar kwam er evenzeer veel materiaal uit de sporen. 
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Dit laatste is vooral het geval op terrein A, waar zich een nederzetting uit de 
volle en late middeleeuwen bevindt. Toch werden op dit terrein ook sporen 
en materiaal uit de vroege middeleeuwen aangetroffen. Terrein B leverde 
naast voornamelijk prehistorische sporen ook vroegmiddeleeuwse sporen 
op.

6.4.1 Vroegmiddeleeuws aardewerk   (J. de Koning)

Terrein A 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden op terrein A twee kuilen 
(kuilen 39 en 40) opgegraven uit de vroege middeleeuwen. Hierin bleek 
relatief veel aardewerk en zelfs enkele fragmenten van glazen servies en 
een munthangertje aanwezig te zijn. Paalsporen onderin de kuil gaven 
aan dat het mogelijk oude structuren betrof die na gebruik fungeerden als 
vondstvanger van rondzwervend nederzettingsafval. De opgravers kregen bij 
de eerste blik op de vondsten de indruk dat de twee kuilen toch min of meer 
gesloten vondstcomplexen waren uit de Merovingische periode (450-700). 
Dit aardewerkonderzoek heeft als doelstelling om tot een zo nauwkeurig 
mogelijke datering te komen. Om dit te bewerkstelligen is vooral gebruik 
gemaakt van de statistisch onderbouwde typochronologie van aardewerk dat 
aangetroffen is in de vele grafvelden in het Duitse Nederrijngebied.115  

Problematiek
De moeilijkheid bij determinatie van aardewerk uit de Merovingische
periode is de relatieve eenvormigheid door de eeuwen heen en de slechte 
vergelijkbaarheid van gefragmenteerd nederzettingsafval met de typologieën 
van complete potten uit de grafvelden. Tal van chronologisch relevant 
gebleken ontwikkelingen in het aardewerk, zoals de verhouding tussen de 
buikomvang en de hoogte van de pot, zijn veelal onbruikbaar voor wand- en 
zelfs voor de meeste randscherven. Andere parameters voor een objectieve 
beschrijving zoals het onderscheid tussen wijdmondige en nauwmondige 
vormen (verhouding mondopening en buikomvang), typische versieringen 
en randvorm zijn soms wel vast te stellen bij randfragmenten. 
De belangrijkste aardewerkgroepen uit de Merovingische periode zijn de 
zogenaamde knikwandpotten, de best vertegenwoordigde groep binnen de 
Nederrijnse grafvelden, en potten met een ronde gewelfde vorm, ook wel 
wölbwandpotten genoemd. De eerste groep is meestal van een zeer fijn of 
nauwelijks gemagerd baksel en hebben vaak een gepolijst of afgestreken 
oppervlak, dat we vanaf hier gladwandig zullen noemen. De tweede groep 
is veelal geproduceerd in een grof gemagerd, meestal harder baksel, dat we 
vanaf hier ruwwandig zullen noemen. Deze baksels zijn echter niet exclusief 
voor de twee potvormen: er zijn ook ruwwandige knikwandpotten en tal van 
andere minder voorkomende vormen bevinden zich onder de gladwandige 
en ruwwandige groep. Naast deze potten die veelal gebruikt zullen zijn als 
kookpot bestaat het gemiddelde Merovingische vormenspectrum nog uit 
schalen, schenkkannen en flessen. 

Werkwijze
Het merendeel van het aardewerk betrof kleine tot zeer kleine fragmenten. 
Veel minuscule fragmenten zijn ingevoerd als ondetermineerbaar (indet). 

115  Siegmund, 1998.
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Aardewerk rand wand bodem overig totaal

prehistorisch 5 34 - - 39

Romeins import 4 15 6 - 25

knikwandpotten 12 33 7 - 52

Wölbwandpotten 7 133 9 1 150

flessen  1 - - - 1 

deksels  1 - - - 1 

schalen  1 1 - - 2

indet.   - 57 - - 57

Totaal   31 273 22 1 327

  

Het Merovingische aardewerk
Zoals gezegd werd het aardewerk aangetroffen in twee kuilen. Kuil 39 bevatte 
196 aardewerkfragmenten (fig. 6.5 – fig. 6.11)- en vier glasfragmenten; 
kuil 40 bevatte 135 scherven. Het merendeel van de scherven dateert in 
de Merovingische periode, grofweg de 6de en 7de eeuw. Echter, voor een 
nauwkeuriger datering konden slechts een aantal randfragmenten en enkele 
versierde scherven gebruikt worden. 
Kuil 39 bevat acht randfragmenten van knikwandpotten; dat is ook het 
minimaal aantal exemplaren (MAE). De meeste van deze fragmenten waren 
te klein en randen van knikwandpotten te eenvormig om tot een nadere 
determinatie dan ‘knikwandpot’ te komen. Er konden wel een rand-, wand- en 
bodemfragment van waarschijnlijk één en dezelfde pot onderscheiden worden 
(V246) (fig. 6.10). De stand van de rand wijst op een wijdmondige vorm 
en samen met de groef- en golflijnversiering kan deze pot als ‘KWT-2.31’ in 
‘Rheinland Phase 5’ (555-570) geplaatst worden. De verdikte licht uitgevouwen 
randen van enkele mogelijk wijdmondige wölbwandpotten onderstrepen een 
6de eeuwse datering. 116  Siegmund’s randvorm 2 bij wölbwandpotten komt 
vooral voor in de periode tussen 485 en 570, aangezien deze vorm afgeleid 
is van de laat-Romeinse aardewerktraditie (type Alzey 32/33).117 Enkele 
wandfragmenten van ruwwandig, waarschijnlijk Mayenaardewerk wijst ook 
op een dergelijke vroege (in dit geval 6de eeuwse) datering. 
Kuil 40 bevat minder goed dateerbare scherven. Het hals/randfragment 
van een gladwandige fles is het meest opvallend. Dergelijke flessen met 
een smalle halsopening (Fla.1-1) worden door Siegmund geplaatst in 
‘Rheinland Phase 8’ (610-640) (fig. 6.11.1). De rand- en wandfragmenten 
van de knikwandpotten zijn veel minder goed te plaatsen. Opvallend is het 
geheel ontbreken van stempelversieringen (zowel losse als rolstempelver-
siering). De enige versiering bij de aangetroffen fragmenten bestaat uit 
horizontale groeven, maar deze kunnen ook onopzettelijke gemaakt zijn bij 
het polijsten of afwerken van de pot en dus niet als versiering zijn bedoeld. 
Hoewel er dus slechts vijf randfragmenten (MAE) en 14 wandfragmenten 
van knikwandpotten zijn aangetroffen, is het geheel ontbreken van versiering 
significant. We mogen ervan uitgaan dat deze scherven afkomstig zijn van 
enkele onversierde knikwandpotten (KWT-2.43), waarmee ze te plaatsen zijn 
in ‘Rheinland Phase 9’ (640-670). De twee randfragmenten die afkomstig 
zijn van wölbwandpotten zijn dusdanig klein en weinig karakteristiek, dat ze 
niet nader determineerbaar zijn. 

116  Deze determinatie is echter veel minder zeker.
117  Zie bijvoorbeeld ook bij Redknap 1999.

Tabel 6.6 
Overzicht van het totaal aantal scherven 
afkomstig uit kuilen 39 en 40.
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Aardewerk rand wand bodem overig totaal

Kuil 39      

knikwandpot 8 19 7 - 34

Wölbwandpot 7 79 6 1 150

Totaal 15 98 13 1 184

Kuil 40

knikwandpot 6 14 - - 20

Wölbwandpot 2 49 4 - 55

Totaal 8 63 4 - 75

Tabel 6.7 
Verdeling knikwandpotten vs. 
Wölbwandpotten per kuil.

Fig. 6.5. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk 
uit kuil 39. 1: bodem van een Wolbwandtopf; 
2. bodem met aan zet van een naar binnen 
lopende wand; 3. schaal met horizontaal uit-
gevouwen rand; 4. onverdikte rond uitgevou-
wen rand; 5. verticale ribben van een conische 
stortbeker; 6. randvorm 2 met holle groef 
aan de binnenkant van een tonvormige pot 
(Schaal 1:2).
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Fig. 6.6. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk 
uit kuil 39. 1-2. horizontaal uitgetrokken 
randen met dekselgeul; 3. driehoekige rand; 
4. vlakke bodem van een pot in hard baksel 
(Mayen); 5. wandscherf met groeflijnen en 
‘Engelse vlag’-stempel met postzegelrand; 6. 
smalle voet van een wijd uitlopende kruik; 
7. smalle voet van een wijd uitlopende pot ( 
Schaal 1:2).

Fig. 6.7. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk 
uit kuil 39. 1. verdikte ronde, licht uitgevouwen 
rand; 2. vlakke bodem; korte verdikte, licht 
uitgevouwen rand van een tonvormig profiel; 
3. pot met tonvormig profiel en korte verdikte 
licht uitgevouwen rand; 4. zware bodem van 
een grote Wolbwandtopf; 5. rand met deksel-
geul (mogelijk Romeins?) (Schaal 1:2).
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Voor onderlinge vergelijking tussen beide kuilen is het aantal scherven 
eigenlijk te klein. Opvallend is dat in beide kuilen het aantal scherven van 
knikwandpotten relatief hoog is. Vermoedelijk heeft dit enerzijds te maken 
met de regio waarvan al een aantal productieplaatsen bekend is, waaronder 
één in Cuijk zelf maar ook één te Ubbergen bij Nijmegen, Kessel en 
Maastricht.118 Anderzijds kan het hoge percentage knikwandaardewerk te 
maken hebben met de datering. Uit latere Merovingische vondstcomplexen 
(late zevende - vroege 8ste eeuw), zoals bij Herpen-Wilgendaal, is het 
percentage ruwwandig aanzienlijk hoger en het aantal knikwandscherven te 
verwaarlozen.119

118  Zie overzicht Verhoeven, 1993. De bij Verhoeven afgebeelde voorbeelden uit Cuijk hebben 
dezelfde minimale versiering als de meeste scherven uit beide kuilen, te weten horizontale 
groeflijnen en soms een golflijnversiering.

119  De Koning, 2002: 140-146.

Fig. 6.8. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk 
uit kuil 39. 1.driehoekige rand met groeflijnen 
in de nek; 2. onverdikt randje; 3. mogelijk de 
rand van Germaans laat-Romeins aardewerk 
(Gennep); 4. driehoekige rand met groeflijnen 
in de nek; 5. ronde verdikte iets uitgevouwen 
rand; 6. wandscherf versierd met groeflijnen 
(Schaal 1:2).
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Fig. 6.9. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk  
uit 39: 1. horizontaal uitgevouwen verdikte 
rand; 3. deksel/standvoet (mogelijk Romeins?); 
4. ronde verdikte uitgevouwen rand van een 
bolle pot; 5. driehoekig verdikte, iets uitgevou-
wen rand (Schaal 1:2).

Fig. 6.10. 
Fragmenten van een knikwandpot uit kuil 39
(Schaal 1:2).
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Datering van de kuilen
Over de op basis van vondstmateriaal gestelde terminus post quem van beide 
kuilen kunnen we kort zijn. Alle typologisch dateerbare vondsten uit kuil 39 
vallen aan het eind van de zesde en begin van de 7de eeuw. Wanneer we het 
stramien van Siegmund’s ‘Rheinland’ fasering volgen, reikt de einddatering 
zelfs niet verder dan 610. Het is des te opvallender dat de enkele goed 
dateerbare scherven uit kuil 40 net iets later uitvallen, namelijk rond het 
midden van de 7de  eeuw (640-670). 

Terrein B
Het merendeel van het middeleeuwse aardewerk op terrein B, meer bepaald 
op De Beijerd en ‘t Riet, werd gevonden bij aanleg van het sporenvlak en is 
als zodanig zonder exacte context. Dit materiaal is grotendeels opgenomen 
in het esdek en kan daardoor beschouwd worden als restant van een 
verdwenen cultuurlaag die bij het ontstaan van het esdek is meegeploegd of 
als restant van afval van een nabijgelegen laatmiddeleeuws erf, van waar de 
opgebrachte plaggen- en mest afkomstig waren. 

Fig. 6.11. 
Selectie van het vroegmiddeleeuws 
aardewerk uit kuil 40. 1. halsfragment van een 
fles met smalle opening; 2. dunne onverdikte 
rand; 3. vlakke dikke bodem; 4. driehoekig 
verdikte, iets uitgevouwen rand; 5. vlakke 
bodem; 6. rand met draaisporen en –groeven 
aan buitenkant; 7. wandscherf versierd met 
groeflijnen; 8. driehoekig verdikte, iets uit-
gevouwen rand (Schaal 1:2).
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Van het gedetermineerde middeleeuwse aardewerk blijkt 61,5 % van het 
totale aantal aardewerkfragmenten (N=226) afkomstig uit het esdek. Dit 
bestaat weer voor 79,1% uit laatmiddeleeuws120, 16,5% uit Merovingisch,
2,1% uit Karolingisch en 2,1% uit nieuwe tijd aardewerk (N=139). Al het 
andere aardewerk, dat voornamelijk vroegmiddeleeuws is, is afkomstig uit 
twee kuilen (kuilen 41 en 42). Uit het laatste blijkt dat er in ieder geval een 
vroegmiddeleeuwse cultuurlaag en nederzettingssporen ter plaatse hebben 
bestaan. Landgebruik heeft hier in ieder geval geleid tot het verdwijnen van 
een groot deel van het vroegmiddeleeuwse en mogelijk het gehele laatmid-
deleeuwse bodemarchief. 
Ook op dit terrein zijn er twee kuilen aangetroffen die op basis van het 
aardewerk in de vroege middeleeuwen geplaatst kan worden. Kuil 42, min 
of meer centraal in het opgegraven gebied op terrein B, bevatte 44 aarde-
werkfragmenten van uiteenlopende aard. Een aantal kleine fragmenten 
betreft prehistorische opspit. Het gaat om kleine wandfragmenten met 
een grove steengruismagering. Bij andere vergelijkbare fragmenten kon 
niet duidelijk worden opgemaakt of het prehistorische aardewerk betrof of 
middeleeuwse handgemaakt kogelpotaardewerk. Beide groepen bevatten 
immers steengruismagering. Twee kleine fragmenten van laatmiddeleeuws 
Maasvallei-aardewerk kunnen als verstoring beschouwd worden; zij kunnen 
bijvoorbeeld via wortel- of diergangen vanuit de bouwvoor of esdek in de 
kuil zijn terechtgekomen. 
De overige aardewerkfragmenten uit kuil 42 zijn zonder uitzondering toe 
te schrijven aan Merovingisch ruwwandig draaischijfaardewerk. Hierbij 
konden drie verschillende potten onderscheiden worden. Van één pot is 
slechts de bodem teruggevonden. Van een tweede pot resteert een groot 
aantal randfragmenten en een derde pot is compleet. Een terminus post 

quem is dus geheel afhankelijk van de datering van de laatste twee potten. 
Het betreft in beide gevallen een relatief kleine nauwmondige pot met een 
dekselgeul. Het complete exemplaar heeft een hoogte van 20 cm en een 
binnenranddiameter van 14 cm. De pot- en de randvorm zijn morfologisch 
verwant aan een typisch laat-Romeinse potvorm (type Alzey 27, daterend 
in de 5de eeuw).121 Bij deze laat-Romeinse vorm is er sprake van een 
dikke, scherp horizontaal omgeslagen rand met een dekselgeul, waarvan 
de buitenzijde iets omhoog is gevouwen. Bij het Cuijkse exemplaar is de 
randvorm vloeiend, waardoor de dekselgeul niet meer vlak ligt, maar schuin 
(type MW-IA3). In de 5de eeuw komt deze typisch laat-Romeinse vorm nog 
talrijk voor, waarbij de meeste exemplaren aan het productiecentrum rond 
Mayen in de Eifel toe te schrijven zijn. Het Cuijkse exemplaar heeft een 
duidelijk ander baksel. Het is zachter en op de breuk en door het oppervlak 
van de fragmenten liggen onregelmatig verspreid kleien brokjes kwarts of 
kiezel. In de context van Cuijk als productiecentrum van aardewerk in de 
vroege middeleeuwen is het goed mogelijk dat dit aardewerk het resultaat is 
van lokale productie of op zijn minst afkomstig is van één van de regionale 
productiecentra langs de Maas.122 Ook het ander Cuijkse exemplaar heeft 
nog een soort dekselrand. Op basis van de nauwe verwantschap in potvorm 
en randvorm met de laat-Romeinse vorm van beide exemplaren uit Cuijk is 
een 6de eeuwse datering waarschijnlijk. 

120  Datering vanaf 900. Dat is dus inclusief de volle middeleeuwen of VMED (zie archeologisch 
basisregister).

121  Unverzagt, 1916.
122  Zie ook noot 116.
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Andere indirecte argumenten hiervoor zijn het geheel ontbreken van 
gladwandig knikwandaardewerk, niet alleen in dezelfde kuil, maar ook in 
het esdek. Alle andere Merovingische (en ruwwandige) randfragmenten 
(vijf fragmenten) wijzen op een wijdmondige potvorm, die wederom duidt 
op een 6de eeuwse datering.123 De kuil en de Merovingische vondsten uit 
het esdek geven dus aan dat de Merovingische bewoningsporen op terrein 
B ouder zijn dan de Merovingische bewoning op terrein A, waar de nadruk 
vooral in de 7de eeuw ligt. Hiervoor is nog één extra argument.

De tweede kuil (kuil 41) werd al aangetroffen tijdens het onderzoek in het 
tracé van Route 1 Accent, maar ligt toch op terrein B. In tegenstelling tot 
kuil 42 bevatte deze kuil nauwelijks draaischijfaardewerk. Een handvol 
overwegend kleine wandfragmenten (15) en één bodemfragment zijn 
afkomstig van ruwwandig op de draaischijf vervaardigde potten. Door het 
ontbreken van de kenmerkende randfragmenten kan over de datering 
weinig gezegd worden. Ruwwandig draaischijfaardewerk komt al vanaf de 
2de en vooral 3de eeuw voor en wordt vanaf de 4de eeuw vooral massaal in 
het Eifelgebied rond Mayen vervaardigd. De fragmenten uit Cuijk kunnen 
op basis van kleur en hardheid eerder vanaf de 4de eeuw gedateerd worden, 
dan in Romeins tijd (andere productiecentra). Belangrijker nog voor een 
datering zijn de andere aardewerkfragmenten uit de kuil. Allereerst zijn er 
de Romeinse dakpanfragmenten, maar daarnaast zien we vooral fragmenten 
van zacht handgemaakt aardewerk. Een eerste reactie zou kunnen zijn dat 
het hier prehistorische opspit betreft, maar nadere beschouwing van een 
massieve smalle standvoet wijst in een geheel andere richting. De smalle 
massieve steelvoet behoort toe aan een situla-vormige pot, ook wel voetbeker 
genoemd. Dit is een in het Friese gebied gangbare vorm in de tweede en 3de

eeuw n.Chr., maar deze vorm komt naast andere typische handgemaakte 
potvormen in de loop van de 3de en 4de eeuw ook steeds meer in zuidelijker 
streken.124 De andere weliswaar kleine wandfragmenten van handgemaakt 
aardewerk uit kuil 41 geven ook nog bescheiden aanwijzingen voor een laat-
Romeinse datering. De magering bestaat uit fijn steengruis dat overigens 
niet alleen duidelijk afwijkt van de grove magering van de prehistorische 
aardewerkfragmenten, maar ook van de latere middeleeuwse kogelpot-
fragmenten. Bovendien zijn de genoemde fragmenten over het gehele 
oppervlak gepolijst, een praktijk die vooral in deze laat-Romeinse periode 
veel voorkomt. Een laatste kenmerk is te zien in twee schouderfragmenten, 
waarbij de knik in het profiel lijkt te wijzen op een flauwe S-vorm van de 
oorspronkelijke pot. 
Hoewel de aanwijzingen minimaal zijn, wijst het aardewerkspectrum uit 
kuil 41 op een datering in de 4de eeuw. De kennis over deze periode in de 
zuidelijke Nederlanden is de afgelopen jaren zienderogen toegenomen, 
doordat voor het eerst duidelijke vindplaatsen uit deze periode zijn 
onderzocht. Na het grootschalige onderzoek bij Gennep aan het eind van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw, waarbij meer dan honderd hutkommen 
uit de vierde en 5de eeuw werden onderzocht, is er sinds kort een aantal 
nederzettingen uit dezelfde duistere eeuwen bijgekomen.125 Zo werd er 

123  Deze vorm komt eveneens voort uit een in de laat-Romeinse periode talrijk voorkomende 
vorm Alzey 32/33 (zie ook Unverzagt, 1916).

124  Zie vooral de studies van Taayke (o.a. Taayke, 2005).
125  Heidinga & Offenberg, 1992.
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bij Breda-West een deel van een laat 3de of 4de eeuws erf opgegraven.126

In 2004 is bij Goirle behalve een Romeinse nederzetting ook een vierde 
- vroeg 5de eeuwse nederzetting opgegraven.127 Bij Alphen-Chaam werd 
in hetzelfde jaar een serie bijna complete erven opgegraven daterend vanaf 
de late 4de eeuw en doorlopen tot in de eerste helft van de 6de eeuw. Deze 
erven bestonden uit boerderijen, bijgebouwen zoals schuren, spiekers en 
hutkommen.
De kennis over deze periode en het aardewerk neemt dus zienderogen toe. 
Juist van het gebied rond Cuijk, waar immers een laat-Romeins castellum

was gelegen, mag verwacht worden dat het continu bewoond is geweest, 
ook in de 4de en 5de eeuw. Alleen al de vier kuilen op terreinen A en B 
zijn tot nu getuigen van bewoning in de 4de tot 7de eeuw. Hoewel ter 
plaatse van deze opgravingen de overige sporen uit deze perioden verploegd 
of verdwenen zijn, zullen er in de nabije omgeving zeker nog meer laat-
Romeinse en vroegmiddeleeuwse restanten aanwezig zijn.

6.4.2 Volle en late middeleeuwen   (R. van Genabeek)

Inleiding
Aardewerk uit de volle middeleeuwen (fig. 6.12 - 6.18) is zo goed als niet 
aangetroffen op terrein B. Het gaat hier om scherven die voornamelijk 
uit het esdek zijn verzameld. In totaal werden 179 scherven uit deze 
periode verzameld. Echter, de grootste concentratie aardewerk uit de volle 
middeleeuwen werd gevonden op terrein A, waar zich ook een nederzetting 
uit deze periode bevindt. Veel hiervan is afkomstig uit sporen en structuren 
uit de volle en late middeleeuwen, die zijn blootgelegd in putten 7 en 
10.128 In totaal is het aardewerk uit 207 sporen onderzocht, aangevuld met 
aanlegvondsten. In totaal werden 1177 scherven bekeken, waarvan er 813 uit 
de volle of late middeleeuwen dateren. Hiervan konden 488 scherven aan 
een structuur worden toegeschreven. Gezien de grote hoeveelheid ouder 
aardewerk dat als opspit in de sporen aanwezig is en de grote sporeninten-
siteit in een klein gebied, bleek het niet mogelijk goede vondstcomplexen af 
te zonderen. Om die reden is de vraagstelling met betrekking tot het aarde-
werkonderzoek zeer beperkt gebleven.

Werkwijze
Het aardewerkonderzoek heeft een aantal doelstellingen. In de eerste plaats 
is het van belang een nadere datering te geven van de bewoningsresten uit 
de volle en late middeleeuwen van de nederzetting als geheel, en, indien 
mogelijk, van de verschillende fasen daarin. De structuren zijn bepaald op 
basis van de opgravingsplattegrond. In gevallen waarbij getwijfeld werd aan 
de toeschrijving van een bepaald spoor aan een structuur is geprobeerd aan 
de hand van het aardewerk deze toeschrijving te bevestigen of uit te sluiten. 
Het ontbreken van voldoende grote min of meer gesloten vondstcomplexen 
uit een bepaalde gebruiksfase van de nederzetting maakte het niet mogelijk 
om op basis van het aardewerk vragen te beantwoorden met betrekking tot 
functie, sociale status of handelsrelaties in een bepaalde bewoningsfase van 
de nederzetting.

126  Berkvens & Taayke, 2004; Berkvens & Koot, 2005.
127  Bink, 2005.
128  In veel sporen werd naast middeleeuws aardewerk ook prehistorisch en/of Romeins aardew-

erk gevonden.
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Het aardewerk is per spoornummer gedetermineerd. De gegevens zijn 
ingevoerd in een database. Bij de determinatie zijn de volgende elementen 
vastgelegd: spoor en structuur, vondstomstandigheden, aantal scherven, 
soort fragment (rand, wand, bodem, oor, etc.), bakselsoort (zie verder), 
potvorm en type, objectdatering (meestal op basis van bakselsoort en 
randtype), opmerkingen en bijzonderheden. Het type kon meestal alleen 
worden bepaald als het een randfragment betrof. Hierbij is verwezen naar 
in de bestaande literatuur beschreven typen. De objectdatering is alleen 
gegeven als op basis van de rand, vorm of baksel een meer nauwkeurige 
datering gegeven kon worden dan de looptijd van een bakselsoort.

Bakselsoorten
Hieronder zullen kort de aangetroffen bakselsoorten worden beschreven. 
De indeling is gebaseerd op de gangbare indeling op basis van vervaar-
digingswijze, kleur, magering en oppervlakteafwerking. Voor gedetail-
leerdere beschrijvingen van de verschillende soorten wordt verwezen 
naar de aangehaalde literatuur. Voor de mogelijk lokale, zogenaamde 
kogelpotbaksels wordt verwezen naar de bakselindeling die ook gebruikt is 
voor de analyse van het aardewerk uit Herpen.129

Aardewerk uit de Maasvallei130

In navolging van Kleij (2000) wordt hier gebruik gemaakt van de term 
Maasvallei-aardewerk voor aardewerk dat afkomstig is uit de streek tussen 
Luik en Namen. In dit gebied is vanaf de 10de tot de 13de eeuw aardewerk 
geproduceerd dat een groot verspreidingsgebied had. Het aardewerk 
kenmerkt zich door een over het algemeen fijn baksel dat lichtgeel, rossig of 
oranje van kleur is en deels is voorzien van loodglazuur. Het bekendste pro-
ductiecentrum is Andenne, waar vanaf ca. 1050 ceramiek werd vervaardigd. 
Hiervan is de typologie vrij goed bekend door de publicatie van Borremans 
en Warginaire.131 In andere plaatsen in de omgeving, waaronder Hoei, 
werd al eerder aardewerk vervaardigd. Hiervan is de productie minder 
goed bekend. Vermoedelijk begon de aardewerkproductie hier al in het 
begin van de 10de eeuw. Een kenmerk van de producten die niet uit 
Andenne afkomstig zijn en vaak vroeger zijn te dateren, is het gebruik 
van dik geelgroen, olijfgroen of donker oranje loodglazuur met donkere 
ijzerspikkels. In tegenstelling tot het heldere, spaarzaam gebruikte glazuur 
uit Andenne bedekt dit een groot deel van de pot. Aardewerk met een 
dergelijk glazuur komt vermoedelijk voor tot het eind van de 11de eeuw of 
vroege 12de eeuw. 
In Cuijk is relatief weinig aardewerk uit de Maasvallei gevonden. In totaal 
zijn 50 schreven geteld. Het gaat zowel om scherven met transparant geel 
loodglazuur als om scherven met dikker oranje of groenig loodglazuur. 
Deze laatste categorie is wat vroeger te dateren. Onder de scherven bevinden 
zich vier randfragmenten: één van een drinkbeker en drie vermoedelijk van 
tuitpotten. Het gaat daarbij om zogenaamde sikkelranden. Eén exemplaar is 
te dateren in de 11de eeuw, de overige twee in de periode ca. 1075-1125 (voor 
een voorbeeld van een latere sikkelrand: zie fig. 6.18.6). De karakteristieke 
manchetranden uit de 12de eeuw zijn niet aangetroffen.

129  Van Genabeek, 2002: 173-197.
130  Voor een uitgebreide beschrijving: Borremans & Warginaire, 1966; Verhaeghe, 1995.
131  Borremans & Warginaire, 1966.
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Rijnlandse baksels
Al in de Karolingische tijd wordt in enkele dicht bij elkaar gelegen pot-
tenbakkerscentra in het Vorgebirge, tussen Keulen en Bonn, aardewerk 
vervaardigd. Het aardewerk, dat wordt aangeduid met de term Badorf, 
heeft over het algemeen een glad, wit of lichtgrijs, krijtachtig aanvoelend 
baksel. Kenmerkend is het voorkomen van radstempelversiering. Vanaf 
de 10de eeuw werd onder andere in het naburige Pingsdorf aardewerk 
vervaardigd met een wat harder en fijn zandig wit, geel, oranje of groenig 
baksel. Dit aardewerk kenmerkt zich door versiering met rode verfstrepen. 
Het onderscheid tussen Badorf- en Pingsdorfaardewerk is vooral bij 
kleine en onversierde scherven problematisch. Bij het materiaal uit Cuijk 
zijn scherven versierd met radstempel of met een duidelijk fijn, zacht en 
krijtachtig baksel tot de categorie Badorf gerekend. Scherven met rode 
verfversiering en harder zandiger baksel zijn als Pingsdorf gedetermineerd. 
Naast beschilderd en met radstempel versierd aardewerk werd vanaf de 
10de tot de 13de eeuw in het Rijnland ook aardewerk vervaardigd met een 
metallic grijze buitenzijde en een gelaagde breuk. Dit wordt aangeduid als 
Paffrathaardewerk.

Badorf
Badorfaardewerk met radstempelversiering komt voor tot in het midden van 
de 10de eeuw. Grote reliëfbandamforen, versierd met een combinatie van 
opgelegde kleistrips en radstempels worden, zij het sporadisch, tot het begin 
van de 11de  eeuw aangetroffen. Onder het onderzochte materiaal bevinden 
zich 13 scherven die als Badorf betiteld kunnen worden. In één geval gaat 
het om een randfragment van een reliëfbandamfoor. Deze is in de 10de

eeuw te dateren (fig. 6.13). Verder zijn twee randscherven aangetroffen van 
vermoedelijk tuitpotten. Het gaat om potten van het type WIIB uit Dorestad 
(fig. 6.18.2.).132 Deze potten zijn te dateren voor het midden van de 10de

eeuw. Het relatief geringe aantal Badorfscherven en het vrijwel ontbreken 
van overige Karolingische bakselgroepen doen vermoeden dat het gaat om 
opspit, maar dat in de nabijheid vermoedelijk wel een nederzetting heeft 
gelegen die in de 9de of vroege 10de eeuw bewoond is geweest. 

Pingsdorf
Pingsdorfaardewerk, versierd met rode verfstrepen, komt voor het eerst 
voor aan het eind van de 9de eeuw. Het is kenmerkend voor de periode 
tussen ca. 900 en 1225. Hoewel er in deze periode enkele duidelijke 
ontwikkelingen in het aardewerk zijn te onderscheiden, is er tot op heden 
nog geen goede typochronologie voorhanden. Dit maakt het lastig om 
Pingsdorf op basis van randtype, potvorm, baksel of versiering te dateren. 
De indeling, die is opgesteld door Sanke is voorlopig de beste houvast voor 
de datering.133 Overigens komen de dateringen van Sanke vrij goed overeen 
met de indeling die door Verhoeven is gemaakt.134 Hiernaar is bij de 
determinatie zoveel mogelijk verwezen. Sanke onderscheidt 10 perioden. In 
periode 4 en 5 overheersen bij de tuitpotten de blokvormige randen, terwijl 
in periode 6 en 7 de dakvormig afgeschuinde randen de overhand hebben. 
Het vormenspectrum van Pingsdorf bestaat merendeels uit tuitpotten, 
kogelpotten en drinkbekers. 

132 Van Es & Verwers, 1980.
133 Sanke, 2001: 286-428.
134 Verhoeven, 1988: 70-78.
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In Cuijk zijn 99 scherven Pingsdorf-aardewerk aangetroffen. Bij een aantal 
scherven gaat het om twijfelgevallen waarbij het ook kan gaan om scherven 
Zuid-Limburgs aardewerk of zogenaamd laat-Mayen aardewerk. De baksels 
zijn hard of zeer hard en de kleur varieert van wit of geel tot bruingrijs. 
Verfversiering komt regelmatig voor maar vanwege de geringe omvang van 
de scherven is het moeilijk de vorm van de beschildering te herkennen. 
Er zijn vijf randfragmenten gevonden, waarvan twee van vermoedelijke 
drinkbekers, één van een kogelpot (randtype Verhoeven 3A) (fig. 6.18.4), 
één van een tuitpot (randtype Verhoeven 5D) (fig. 6.17.1) en één van een 
onbekende vorm. Op grond van de randtypen kunnen deze fragmenten in 
de periode tussen ca. 1100-1225 worden gedateerd. 

Paffrath
Paffrathaardewerk is een goed herkenbare bakselgroep. Het aardewerk is 
dunwandig en heeft op de breuk een sterk gelaagde, bladerdeegachtige 
structuur. Het oppervlak van de scherf is meestal donkergrijs, blauwgrijs 
of soms wit van kleur een heeft vaak een metallicachtige glans. Het wordt 
genoemd naar het productiecentrum Paffrath in het Duitse Rijnland, maar 
werd ook in andere pottenbakkerijen gemaakt. Het grootste deel van de 
producten bestaat uit kleine handgevormde kogelpotjes. Door Verhoeven 
is een overzicht opgesteld van de meest voorkomende randtypen die in 
Holland zijn opgegraven. Hiernaar wordt bij de beschrijving verwezen (zie 
noot 132). Paffrath komt in de 10de eeuw in vrij lage percentages voor.135

Vanaf 1000 is het algemeen voorkomend. Het voorkomen van Paffrath 
verschilt sterk van streek tot streek. In de Kempen lijkt het na het midden 
van de 12de eeuw niet meer voor te komen terwijl het in Holland nog in de 
13de eeuw wordt aangetroffen. In Cuijk komt Paffrathaardewerk veel voor. 
Onder het materiaal bevinden zich 20 randfragmenten, allemaal afkomstig 
van kleine kogelpotten. Tien randen behoren tot het type 3 van Verhoeven. 
Zeven randen hebben een groef aan de buitenzijde en behoren tot randtype 
5 (fig. 6.16.2). Types 2, 4 en 6 zijn elk met één rand vertegenwoordigd. Op 
basis van de randen kan geen nauwkeurigere datering worden gegeven.
Naast het duidelijke Paffrathbaksel komt ook een grote groep voor die 
wel een aantal kenmerken van Paffrath bezit maar geen typische Paffrath 
genoemd kan worden. In de meest gevallen gaat het om dunwandige 
scherven met een gelaagde breuk die, in tegenstelling tot het ‘echte 
Paffrath’, zowel op de breuk als het oppervlak donkerbruingrijs tot zwart 
van kleur is. De vormen en randtypen komen wel overeen met het ‘echte 
Paffrath’ In totaal zijn 37 fragmenten gevonden van dit baksel waaronder 
twee randen van Verhoeven type 3. Gezien deze kenmerken wordt 
verondersteld dat de datering en de herkomst overeenkomen met die van 
het echte Paffrath.

Aardewerk uit Mayen
In de omgeving van Mayen in de Eifel werd in de Karolingische periode 
aardewerk vervaardigd dat wordt gekenmerkt door een dunwandig, klinkend 
hard baksel. De magering is fijn tot middelgrof. Op de breuk zijn soms 
meerdere kleuren te onderscheiden, variërend van bruin, donkergrijs en 
donkergroen tot beige-grijs en paars. In de magering zijn vaak vulkanische 
mineralen herkenbaar. Van dit soort aardewerk, dat wordt aangeduid als 

135 Dijkstra, 1998: 35-36; Kleij, 2000: 111.
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laat Mayen, worden vrijwel uitsluitend bolvormige potten vervaardigd met 
omgeslagen rand. Over het algemeen worden dergelijke potten gedateerd 
in de periode 725-900,136 hoewel een iets latere datering niet is uitgesloten. 
In Pingsdorf wordt af en toe ook ceramiek gemaakt dat dunwandig en 
zeer hard gebakken is. Dit is macroscopische moeilijk van laat Mayen te 
onderscheiden. Het belangrijkste verschil is dat bij laat Mayen-materiaal 
mica in de magering voorkomt, wat bij Pingsdorf ontbreekt. Waarschijnlijk 
houdt de productie in Mayen van dit soort aardewerk eerder op dan in 
Pingsdorf. In Cuijk zijn elf scherven gevonden, die qua baksel het meest 
lijken op aardewerk uit Mayen maar waarvan niet uit te sluiten is dat ze uit 
Pingsdorf afkomstig zijn (fig. 6.14.1.). De datering ligt aan het eind van de 
9de of in de eerste helft van de 10de eeuw.

136 Verhoeven, 1993: 6.

Fig. 6.12. 
Elmpter aardewerk: grote, vrij bolle kan.
Afkomstig uit waterput 2 (Schaal 1:2).
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Fig. 6.13. 
Badorf aardewerk. Rand van een reliëfban-
damfoor, met ooraanzet (Schaal 1:2).

Fig. 6.14. 
Selectie van het aardewerk uit de volle mid-
deleeuwen. 1. Laat Mayen (of Pingsdorf?),
blokrand met dekselgeul en groef aan de
buitenzijde; 2. Elmpt, kogelpot met dakvormig
afgeschuinde rand (Schaal 1:2).

Fig. 6.15. 
Kan in grijs steengoed, met ijzer-engobe
(Schaal 1:2).
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Fig. 6.16. 
Selectie van het aardewerk uit de volle mid-
deleeuwen. 1. Handgevormd, Herpen baksel-
type 2, rand type Malburg 1; 2. Paffrath, kogel-
pot, rand type Verhoeven 5 (Schaal 1:2).

Fig. 6.17. 
Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen. 1.
Pingsdorf, dakrandtype (type Verhoeven 5D); 2. Zuid-Limburgs
aardewerk, kogelpot; 3. Elmpt, dolium met omgeslagen rand
(Schaal 1:2).

Fig. 6.18. 
Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen. 1. Proto-steen-
goed, manchetrand; 2. Badorf, vierkante uitstaande rand (Dorestad
type WIIB) met radstempel onder de rand; 3. Handgevormd, Herpen
bakseltype 2; 4. Pingsdorf, kogelpot (Verhoeven 3A) met afgeplatte
bovenzijde; 5. Proto-steengoed, manchetrand met richel aan binnenzi-
jde (Schaal 1:2).
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Duisburgse waar
Een aardewerkcategorie die meestal weinig voorkomt wordt gevormd door 
de zogenaamde Duisburgse waar.137 Dit aardwerk is o.a. veel gevonden in 
Tiel en is karakteristiek voor de 10de eeuw. Het is zwartgrijs tot bruinrood 
van kleur. Kenmerkend zijn de rollenopbouw, schraapsporen en radstem-
pelversiering. In Cuijk is één scherf gevonden met een blauwgrijs baksel en 
een rad(?)stempelversiering, die mogelijk toe te schrijven is aan Duisburg.
   
Zuid-Limburgs aardewerk
In een aantal productiecentra in Zuid-Limburg werd vanaf het eind van 
de 11de eeuw tot in de 14de eeuw aardewerk vervaardigd. Voor enkele 
van deze plaatsen, waaronder Brunssum, Schinveld en Nieuwenhagen is 
door Bruijn een typochronologie opgesteld.138 Het aardewerk is evenals 
het materiaal uit Pingsdorf vaak versierd met rode verfstrepen. Rond 
1100 komt ook geglazuurd aardewerk voor, vergelijkbaar met producten 
uit Andenne en omgeving. Het baksel is wit tot lichtgeel van kleur, soms 
ook donkerbruin. Kenmerkend is de relatief grove magering (0,3 mm -1,0
mm). Veel potten zijn handgevormd. Hoewel het aardewerk lijkt op dat uit 
Pingsdorf is de typologie voor het Zuid-Limburgse materiaal niet zonder 
meer toe te passen op Pingsdorf. De productie in Zuid-Limburg begint 
rond 1050. Bij onderzoek in de Kempen is gebleken dat de importen uit 
Zuid-Limburg in die regio in de tweede helft van de 11de eeuw de potten 
uit het Rijnland geheel verdringen. In Cuijk zijn elf scherven gevonden die 
met enige zekerheid aan Zuid-Limburgs aardewerk zijn toe te schrijven. 
Een aantal daarvan is voorzien van een dekkende ijzer-engobe en moet 
vrij laat, waarschijnlijk in de 13de eeuw, worden gedateerd. Verder is één 
randfragment van een kogelpot aangetroffen die dateert uit de 12de eeuw 
(periode I van Bruijn) (fig. 6.17.2). Het is niet uitgesloten dat enkele kleine 
fragmenten uit Zuid-Limburg als Pingsdorf zijn gedetermineerd. 

Kogelpotbaksels
Een groot aantal scherven uit Cuijk is afkomstig van handgevormde 
potten. Het gaat hierbij om vermoedelijk lokaal of regionaal vervaardigde 
kogelpotten. Het materiaal is onderverdeeld volgens de bakselindeling, 
die voor het materiaal uit Herpen is opgesteld.139 Vrijwel al het materiaal 
is toe te schrijven aan de Herpenbaksels 1 en 2. Het onderscheid tussen 
de baksels is gemaakt op basis van de grootte, verdeling en aard van de 
magering en hardheid van de scherf. Een dergelijke indeling op basis van 
macroscopische kenmerken is vrij grof en leidt tot een glijdende schaal, 
waarbij de grenzen tussen de verschillende baksels niet exact vast liggen. 
Nadere studie zou ertoe kunnen leiden dat binnen de bakselgroepen 
verder onderscheid wordt gemaakt of dat bepaalde groepen samen worden 
gevoegd.
Handgevormd kogelpotaardewerk komt in de volle middeleeuwen in een 
groot deel van Nederland algemeen voor. Bij onderzoek in de Kempen 
is gebleken dat dergelijk aardewerk daar in de tweede helft van de 11de

eeuw geheel verdwijnt, wat samen valt met de introductie van aardewerk 
uit Zuid-Limburg. Of deze ontwikkeling ook voor Cuijk geldt, valt te 

137 Voor een uitgebreide beschrijving: Bartels, Oudhof & Dijkstra, 1997.
138 Bruijn, 1962/63.
139 Van Genabeek, 2002.
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betwijfelen.
Kogelpot baksel 1
Het grootste deel van het handgevormde aardewerk (203 scherven) kon 
worden ondergebracht bij Herpen bakselgroep 1. Dit baksel heeft de 
volgende kenmerken: een magering van fijn tot middelgrof zand; een 
middelfijn oppervlak, waarbij de magering meestal door het oppervlak heen 
steekt; een hardheid die varieert van zacht tot middelhard; het oppervlak 
karakteriseert zich door een grijs-zwart-bruinrode kleur; de kleur van de 
breuk is meestal donkergrijs-zwart; de structuur in het breukvlak is niet tot 
enigszins gelaagd; de dikte van de scherf varieert meestal tussen 4 mm tot 
11 mm. 
Er zijn 16 randfragmenten aangetroffen die zijn toe te schrijven aan baksel 
1. Voor de beschrijving van de randen is een typologie gebruikt die overeen 
komt met de randtypologie zoals deze is opgesteld voor het kogelpotmateri-
aal van huis Malburg te Kerk-Avezaath.140

Van het randtype 1 werden vier exemplaren gevonden. Het gaat om 
eenvoudige iets uitstaande, afgeronde randen. Randtype 2, waarvan twee 
scherven werden gevonden, lijkt op type 1 maar is hoekig afgewerkt. Van 
randtype 4 zijn acht scherven gevonden; de randen zijn duidelijk verdikt en 
soms voorzien van een dekselgeul. De overige randen hebben een afwijkend 
randtype (fig. 6.18.3) of zijn niet te determineren.

Kogelpot baksel 2
De tweede bakselgroep onderscheidt zich van de eerste door een afwijkende 
kleur en magering. De magering bestaat uit middelgrof tot grof zand. Het 
oppervlak is middelfijn tot grof, de magering is voelbaar aan het oppervlak 
maar steekt meestal niet door het oppervlak heen. De hardheid varieert 
van zacht tot hard, maar het aardewerk voelt vaak hard aan. De kleur van 
het oppervlak kan middengrijs of blauwgrijs zijn, maar soms ook helder 
oranje (geoxideerd). De kleur op de breuk is meestal lichtgrijs; de breuk zelf 
vertoont enigszins een gelaagdheid. De scherven zijn meestal relatief dik, 
gaande van 8 mm tot 12 mm. 
Dit aardewerk lijkt wat op Elmpt-aardewerk. Vaak zijn het vrij dikwandige 
scherven met een vrij donker oppervlak. In sommige gevallen is het niet 
duidelijk of het om lokaal handgevormd aardewerk of Elmpt-aardewerk gaat. 
Aan deze bakselgroep zijn 118 scherven toegeschreven, waaronder slechts 
drie randfragmenten. Het gaat om één exemplaar dat overeen komt met 
Malburg-randtype 1. Eén rand is verdikt maar heeft een groef aan de 
buitenzijde (fig. 6.16.1.) en één rand heeft een afgeplatte bovenzijde.

Blauwgrijs aardewerk
Een belangrijke groep aardewerk wordt gevormd door het zogenaamde 
blauwgrijze aardewerk. Dit is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende 
baksels met meestal een grijs oppervlak en een lichte kern. Tot deze groep 
behoren onder andere producten uit Elmpt en Brüggen. Onder meer in 
Elmpt, Brüggen en Oosterbeek werd vanaf het midden van de 12de eeuw 
tot ongeveer 1325 blauwgrijs aardewerk geproduceerd met karakteristieke 
eigenschappen. Het baksel is bleekgrijs tot wit en het oppervlak is 
donkergrijs of grijs tot soms lichtgrijs of wit, een enkele maal rossig van 
kleur.

140 Kleij, 2000: 122.
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De klei is duidelijk gemagerd met vrij grof zand met uiteenlopende 
korrelgrootte, dat onregelmatig is verdeeld. De scherf is meestal vrij dik 
en heeft een gelaagde structuur. Het is niet uitgesloten dat de vroegste 
producten uit Elmpt nog niet alle kenmerken bezitten en daardoor soms 
moeilijk van kogelpotbaksels te onderscheiden zijn.  Het vormenspectrum is 
beperkt. Het betreft voornamelijk grote kogelpotten, soms op een standring 
en soms met een tuit. Daarnaast komen grote voorraadvaten en schalen 
voor. Ten slotte zijn ook kannen vervaardigd met een bandoor en een enkele 
maal grapen. Vrijwel alle vormen zijn met de hand gemaakt, waarbij de 
rand soms is nagedraaid. Alleen de kannen zijn soms geheel gedraaid. 
Versiering komt weinig voor, het meest frequent zijn dellen of golflijnen 
onder de rand van voorraadpotten. Een chronologische ontwikkeling is tot 
op heden niet duidelijk.
In Cuijk zijn ongeveer 114 scherven gevonden die meer of minder duidelijke 
kenmerken van Elmptaardewerk vertonen. Het gaat onder meer om 13 
randfragmenten. Eén kan is vrijwel compleet en heeft een iets afwijkend 
baksel met roodbruine kern (fig. 6.12). Verder komen fragmenten voor 
van minimaal drie kannen, vier voorraadpotten en vier kogelpotten 
(fig. 6.14.2.). Eén van de voorraadpotten betreft een exemplaar met een 
karakteristieke omgeslagen rand (fig. 6.17.3.). Naast de heel karakteristieke 
Elmptscherven komen scherven voor die wel wat lijken op Elmpt, maar 
toch niet karakteristiek zijn. Het kan dan gaan om vrij dunne scherven, 
scherven die erg hard gebakken zijn of scherven met zowel een donkere 
kern als een donker oppervlak. Deze scherven zijn meestal wel als Elmpt 
gedetermineerd maar daarbij is aangetekend dat ze niet karakteristiek zijn. 
Deze niet zo karakteristieke Elmptscherven lijken sterk op scherven die zijn 
gedetermineerd onder kogelpotbaksel 2. Bij de niet karakteristieke scherven 
gaat het voor zover bekend steeds om kogelpotten. In goed gedateerde en 
gesloten vondstcomplexen uit Oost-Brabant uit de 13de eeuw, zoals het 
kasteel van Gemert of vondstcomplexen uit ‘s-Hertogenbosch, komt Elmpt 
in grote hoeveelheden voor.141 Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om 
de karakteristieke scherven. Het vermoeden bestaat dan ook dat de niet-
karakteristieke baksels eerder in de 12de of het begin van de 13de eeuw 
gedateerd moeten worden. Mogelijk is de grotere variatie aan baksels te 
verklaren doordat in die periode meerdere productiecentra actief waren 
of de productie nog niet zo was gestandaardiseerd. Opvallend is dat 
Elmptaardewerk in Dommelen voor het laatste kwart van de 12de eeuw niet 
lijkt voor te komen.142      

Proto-steengoed en steengoed
Onder andere in het Rijnland en Zuid-Limburg ging men in de 13de eeuw 
experimenteren met het opvoeren van de baktemperatuur in de ovens. 
Dit had tot gevolg dat de klei versinterde en de potten minder poreus 
werden. Aanvankelijk verkreeg men hierdoor proto-steengoed, dat nog niet 
geheel versinterd is. De ontwikkeling resulteerde in de productie van echt 
steengoed vanaf het einde van de 13de eeuw. Aanvankelijk werd dit zowel 
in Zuid-Limburg als het Rijnland vervaardigd, maar vanaf het midden 
van de 14de eeuw waren het voornamelijk Duitse productiecentra, vooral 

141 Van Genabeek, 2001; Janssen , 1983.
142 Theuws et al., 1988: 334-338.
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Siegburg en Langerwehe, die steengoed produceerden en exporteerden. 
De producten uit Siegburg zijn te herkennen aan het witte of licht grijze 
baksel en het ontbreken van glazuur. Steengoed uit Langerwehe en Zuid-
Limburg heeft een wat donkerder grijs baksel en is voorzien van ijzer-
engobe of zoutglazuur. Het meeste vaatwerk van steengoed werd gebruikt 
als drinkgerei. 
In Cuijk zijn 11 scherven proto-steengoed (fig. 6.18.1, 5) en 35 stuks 
steengoed gevonden. Enkele scherven proto-steengoed zijn voorzien van 
ijzer-engobe. Het merendeel van het steengoed heeft een grijs baksel en 
is dus niet afkomstig uit Siegburg. In de eerste helft van de 14de eeuw 
komt slechts een laag percentage van het steengoed in Noord Brabant uit 
Siegburg. Het merendeel wordt dan nog geïmporteerd uit Langerwehe en 
mogelijk Zuid-Limburg. Onder de steengoedkannen bevindt zich onder 
andere één complete kan (fig. 6.15). Alle steengoed uit Cuijk is te dateren in 
de eerste helft of derde kwart van de 14de eeuw. 
   
Rood en grijs aardewerk
In de late middeleeuwen werd in de steden aardewerk geproduceerd van 
lokaal gewonnen klei. Van dezelfde klei kon men, afhankelijk van de 
ovenatmosfeer, roodbakkend of grijsbakkend aardewerk vervaardigen. 
De productie van rood en grijs aardewerk in stedelijke context begint in 
de loop van de 13de eeuw en neemt in de 14de eeuw sterk in belang toe. 
Aanvankelijk is het vormenspectrum nog relatief beperkt en bestaat het uit 
kannen, schalen en grapen. In de loop van de 14de eeuw en vooral vanaf de 
15de eeuw neemt de vormenrijkdom sterk toe. Uit de sporen in Cuijk zijn 
zeven scherven grijs en twee scherven rood aardewerk afkomstig. Onder de 
grijze vormen bevinden zich in ieder geval een kan en een schaal.

Datering
De looptijd van het aangetroffen aardewerk uit de volle en late 
middeleeuwen in Cuijk bestrijkt een periode van ca. 850-1350 na Chr. In 
deze periode is de nederzetting echter niet continu even intensief bewoond. 
Om bewoningsfasen en hiaten aan te wijzen is gebruik gemaakt van een 
combinatie van gegevens. Daarbij moet wel rekening gehouden worden 
met het feit dat slechts een deel van de nederzetting is onderzocht en dat 
materiaal afkomstig kan zijn van naburige, niet onderzochte delen van de 
nederzetting. Eén van de criteria is de datering van een aardewerksoort 
als geheel. Daarnaast kan, gezien het relatief grote aantal scherven, ook 
de afwezigheid van bepaalde soorten met enige voorzichtigheid als date-
ringscriterium worden gebruikt. Ten slotte kunnen karakteristieke vormen 
of typen een aanwijzing zijn voor bewoning in een bepaalde fase. De 
onderlinge verhouding tussen de aardewerksoorten kan vanwege de lange 
looptijd en het grote risico van opspit niet als dateringscriterium worden 
gebruikt.

Fase I
Badorfaardewerk komt voor tot en met de eerste helft van de 10de eeuw, 
zij het meestal in vrij geringe hoeveelheden. In die periode komt het voor 
in combinatie met Pingsdorf, lokaal handgevormd aardewerk, mogelijk 
Maaslands, laat Mayen en soms Duisburgs aardewerk. Al deze categorieën 
zijn aanwezig in het beschreven vondstcomplex. Badorf en laat Mayen 
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komen na het midden van de 10de eeuw waarschijnlijk niet meer voor. 
Duisburgs kan de gehele 10de eeuw voorkomen. Pingsdorf, Maasvallei 
aardewerk en lokaal handgevormd aardewerk komen vanaf de eerste helft 
van de 10de eeuw voor en blijven daarna nog lang in gebruik. Op basis van 
deze combinatie lijkt een bewoningsfase in de eerste helft van de 10de eeuw 
niet uitgesloten. Gezien de geringe hoeveelheid scherven lijkt het te gaan om 
bewoning in de nabijheid van het opgegraven deel. Een vroegere datering in 
de tweede helft van de 9de eeuw is niet uitgesloten. De bewoningsfase kan 
doorlopen tot in de tweede helft van de 10de eeuw maar hiervoor zijn geen 
concrete aanwijzingen. 

Fase II
Een volgende bewoningsfase kan worden bepaald op basis van een combinatie 
van diverse aardewerksoorten, randvormen en de datering van het voorkomen 
daarvan. Over de datering van het lokale handgevormde kogelpotaardewerk is 
niet zoveel bekend. In de Kempen komen dergelijke baksels voor tot ergens in 
de tweede helft van de 11de eeuw.143 In de 12de  eeuw lijken ze te ontbreken. 
Het is echter niet uitgesloten dat in Cuijk, net als in het rivierengebied, 
de datering anders is en dat dergelijk aardewerk nog langer doorloopt. 
Paffrathaardewerk komt op in de loop van de 10de eeuw en loopt door tot in 
de eerste helft van de 12de eeuw. Pingsdorf valt eveneens in deze periode. In 
de Kempen wordt Pingsdorf aan het eind van de 11de eeuw verdrongen door 
aardewerk uit Zuid-Limburg, maar het is niet zeker of dat in Cuijk ook het 
geval is. Maasvallei-aardewerk komt ook voor in de periode van ca. 900 tot in 
de 13de eeuw. Er lijkt echter wel een onderscheid te zijn tussen het vroegere 
Maasvallei-aardewerk en het aardewerk uit Andenne, dat vanaf het midden 
van de 11de eeuw voorkomt. Aardewerk uit Zuid-Limburg is in relatief geringe 
aantallen aangetroffen. In de Kempen komt dit aardewerk in de 12de eeuw in 
hoge percentages voor. Het lage percentage in Cuijk kan een aanwijzing zijn 
voor een betrekkelijk korte bewoningsfase in de 12de eeuw. Het kan echter 
ook zijn dat in Cuijk, in tegenstelling tot in de Kempen, Pingsdorf in de 12de

eeuw nog wel een belangrijke rol blijft spelen.
Onder het Maasvallei aardewerk bevinden zich enkele randen die 
kenmerkend zijn voor de 11de eeuw en de periode 1075-1125. Onder het 
aardewerk uit Pingsdorf bevinden zich randscherven die waarschijnlijk 
dateren uit de periode 1100-1225. De combinatie van deze aardewerksoor-
ten, en het relatief hoge percentage lokaal kogelpot aardewerk wijst op het 
gebruik van de nederzetting in de 11de eeuw. Gezien het voorkomen van 
Zuid-Limburgs aardwerk, zij het in lage percentages, en enkele karakteristieke 
randscherven moet de nederzetting ook in de 12de eeuw nog bewoond zijn. 
Voorlopig is een nauwkeurigere datering dan ca. 1000-1150 niet mogelijk. 
Voor bewoning in de tweede helft van de 12de eeuw zijn geen duidelijke 
aanwijzingen of het zou moeten gaan om de niet-karakteristieke (mogelijk 
vroege) Elmptbaksels. 

Fase III
De beste dateerbare fase ligt in het laatste kwart van de 13de en eerste helft 
14de eeuw. 
Het aardewerk met de jongste datering betreft een aantal kannen van 
steengoed met ijzer-engobe en steengoed uit Siegburg. Deze zijn in de 

143 Theuws et al., 1988.
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eerste helft, mogelijk zelfs het eerste kwart van de 14de eeuw te dateren. In 
hetzelfde complex bevindt zich ook grijs en rood gedraaid aardewerk, Elmpt 
en enkele scherven proto-steengoed. Het geringe aandeel proto-steengoed in 
tegenstelling tot echt steengoed naast Elmpt wijst op een datering van deze 
fase in het laatste kwart van de 13de en eerst helft 14de eeuw. Een datering 
vroeger in de 13de eeuw is niet zo waarschijnlijk vanwege het geringe aandeel 
proto-steengoed. 

Het is niet uitgesloten dat in de perioden die tussen de hierboven 
onderscheiden fasen in liggen het terrein gebruikt is. Gezien de relatief 
geringe hoeveelheid vondsten lijkt het echter niet waarschijnlijk dat er 
toen huizen hebben gestaan of dat het terrein intensief gebruikt is. Helaas 
is niet het gehele nederzettingsareaal onderzocht, waardoor de eventuele 
verschuiving van huiserven niet goed onderzocht kon worden. 

Samenstelling van de vondstcomplexen 
Het middeleeuwse aardewerk uit putten 7 en 10 uit Cuijk is zeer divers 
van samenstelling. De looptijd van het aardewerk kan geplaatst worden 
in de periode ca. 850-1350. In deze periode is het onderzochte deel van de 
vindplaats niet continu bewoond geweest. Ondanks deze lange looptijd 
kunnen enkele uitspraken over het complex als geheel worden gedaan. Van 
de 1177 onderzochte scherven dateren er 803 uit de periode 850-1350. 

Het materiaal bestaat voor 40% uit handgevormd, waarschijnlijk lokaal 
vervaardigd aardewerk. De rest is hoogst waarschijnlijk import. Aangezien het 
om een lange looptijd gaat, kunnen op basis van de onderlinge percentages 
geen uitspraken worden gedaan over datering, status en veranderende 
handelsrelaties. De meeste scherven zijn relatief klein en er zijn nauwelijks 
gevallen waarbij meer scherven aan één individu toegeschreven kunnen 
worden. Door de grote dichtheid van sporen in een klein gebied is in bijna 
alle sporen sprake van opspit van ouder materiaal. Veel scherven kunnen dus 
langere tijd op het erf hebben rondgezworven of zijn één of enkele keren door 
graafwerkzaamheden verplaatst. 
Alleen uit waterput 2 komen enkele vrijwel complete potten of grote 
fragmenten daarvan. Deze waterput is in de eerste helft van de 14de eeuw 
dicht geraakt, waarna er waarschijnlijk geen bewoning meer plaats gevonden 
heeft op het terrein. De meeste vondstcomplexen uit de overige sporen zijn 
zeer klein. Het gaat veelal om slechts enkele scherven. Op basis van de 
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opgravingsplattegrond zijn enkele structuren uit de palenzwerm gefilterd. 
Door de vondstcomplexen uit de verschillende sporen van één structuur 
samen te voegen konden grotere vondstcomplexen bekeken worden en was 
het mogelijk tot een globale datering van de meeste complexen te komen. 
Vanwege de toch geringe hoeveelheden en de vele scherven, die als opspit 
in de complexen aanwezig waren, bleek het niet mogelijk de verhoudingen 
tussen de aardewerksoorten als dateringscriterium voor individuele structuren 
te gebruiken. Ook het ontbreken van bepaalde soorten was meestal niet 
bruikbaar voor dat doel. 
De jongste scherven waren meestal bepalend voor de datering en de 
samenstelling van de aardewerkcomplexen.
In totaal konden van zeven waterputten, twee huizen (waarvan één drie 
opeenvolgende fasen kende) en vijf bijgebouwen de aardewerkcomplexen 
worden onderzocht. 

Waterput 1
Bij deze waterput is alleen aardewerk geborgen uit de kern. Het gaat om 
20 stuks, waarvan 18 stuks lokaal handgevormd aardewerk, één scherf 
Pingsdorf en één ondetermineerbare scherf. De datering is lastig maar lijkt 
vrij vroeg: tiende tot de eerste helft van de 12de eeuw, waardoor het in fase 
II van de bewoning geplaatst wordt. 

Waterput 2 
Ook hier werd enkel uit de kern van de waterput materiaal verzameld. 
Het betreft enkele vrijwel complete potten en verder wat oudere opspit. 
Onder het Elmptaardewerk bevinden zich enkele karakteristieke vormen, 
waaronder een tweetal kannen en een rand van een groot voorraadvat 
(dolium). Opvallend is dat één van de kannen op de breuk een roodbruine 
kleur heeft, wat niet karakteristiek is voor Elmpt. Verder bevindt zich in 
de kern een drietal kannen van steengoed met ijzer-engobe, waarschijnlijk 
afkomstig uit Langerwehe. Eén scherf handgevormd aardewerk, één scherf 
Pingsdorf-aardewerk en één scherf Maasvallei-aardewerk kunnen als opspit 
worden beschouwd. De vulling van de put kan in de periode 1290-1350 
worden gedateerd, waarschijnlijk in het begin van die periode gezien het 
voorkomen van Elmpt. Deze waterput dateert vermoedelijk aan het einde 
van de 13de eeuw en het begin van de 14de eeuw, waardoor hij in fase III 
van de bewoning kan geplaatst worden.

Waterput 3 
Ook uit deze waterput is alleen uit de kern aardewerk afkomstig. Het gaat 
in totaal om 28 scherven. De scherven geven een nogal uiteenlopende 
datering, waardoor geconcludeerd kan worden dat er mogelijk sprake is 
van verontreiniging. Het gaat om een drietal scherven van een tuitpot 
van Maasvallei-aardewerk, mogelijk niet uit Andenne. De scherven zijn 
voorzien van een olijfgroen loodglazuur met roestbruine vlekjes. Dergelijk 
glazuur komt meestal in een wat vroegere periode voor, vooral in de 10de

en 11de eeuw. De kern bevatte ook een grote randscherf van een reliëfban-
damfoor. Deze kan in de eerste helft of midden van de 10de eeuw worden 
gedateerd. Een zevental scherven van blauwgrijs aardewerk kan als Elmpt 
worden gedetermineerd hoewel niet alle scherven heel karakteristiek zijn. 
Wellicht hebben we hier te maken met wat vroegere Elmptbaksels. Twee 
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scherven grijs steengoed met afgesprongen zoutglazuur zijn in de eerste 
helft van de 14de eeuw te dateren. Een zevental scherven handgevormd 
(lokaal?) aardewerk zijn moeilijk te dateren, maar zijn waarschijnlijk 
vroeger dan het midden van de 12de eeuw. Hetzelfde geldt voor een zestal 
scherven Paffrathaardewerk. Opvallend is het voorkomen van relatief veel 
Paffrathranden (N=5). Twee scherven betreffen Pingsdorfaardewerk. Drie 
Romeinse scherven kunnen als opspit worden geïnterpreteerd. 
Al met al is de datering lastig. De Maasvalleischerven en vooral de reliëfban-
damfoor doen vroeg aan. De Elmptscherven zijn duidelijk later. De scherven 
steengoed zijn bij de aanleg van het vlak gevonden en kunnen wellicht 
als verontreiniging worden gezien. Met name op basis van de overlap in 
de dateringen van het Elmpt-achtige aardewerk en het Paffrathaardewerk  
lijkt een  datering in (het midden van?) de 12de eeuw lijkt het meest 
waarschijnlijk, maar hierbij moeten de nodige slagen om de arm worden 
gehouden. Een situering van deze waterput laat in fase II lijkt mogelijk.

Waterput 4
Deze waterput is niet in zijn geheel opgegraven. Uit het spoor zijn 27 
scherven afkomstig, voor het merendeel (lokaal?) handgevormd (20). Verder 
werden één scherf Paffrathachtig aardewerk, één scherf Pingsdorf en één 
scherf, die qua randvorm sterk aan laat Mayen doet denken maar een iets 
ander baksel heeft, verzameld. Ten slotte zijn drie scherven prehistorisch 
aardewerk als opspit te betitelen en is één scherf niet determineerbaar. 
Vooral door het vele handgevormde aardewerk en het ontbreken van 
Elmpt kan dit spoor waarschijnlijk vrij vroeg (10de  of 11de eeuw?) worden 
gedateerd. Hierdoor kan de waterput mogelijk in fase I of fase II geplaatst 
worden.

Waterput 5
Deze waterput is niet in zijn geheel opgegraven. Alleen uit de kern (spoor 
259) is aardewerk afkomstig. Het aardewerkspectrum lijkt wel wat op dat 
van waterput 3. In totaal zijn 62 scherven uit deze put geborgen. Twaalf 
scherven zijn van handgevormd (lokaal?) aardewerk. Vijf scherven lijken 
sterk op Elmpt maar zijn niet erg karakteristiek. Negen scherven kunnen 
als Paffrath worden gedetermineerd en negen scherven als Pingsdorf. Een 
vroege component wordt gevormd door drie scherven laat-Mayenaardewerk 
terwijl één scherf duidelijk proto-steengoed is. Deze laatste scherf komt 
duidelijk uit de putkern maar is zeker later dan het overige materiaal. Ten 
slotte kunnen 13 scherven Romeins en prehistorisch aardewerk als opspit 
worden beschouwd en zijn tien scherven niet te determineren. Wanneer 
we de scherf proto-steengoed als verontreiniging beschouwen dan kan 
het complex in de 12de eeuw worden gedateerd, mogelijk het midden. Dit 
plaatst de waterput laat in fase II van de bewoning. 

Waterput 6
Deze waterput is niet opgegraven. Tijdens de aanleg kwam uit dit spoor één 
scherf Badorfaardewerk. Mogelijk dateert de put dus uit de Karolingische 
periode. Deze datering in de periode 700 tot 925 komt mogelijk nog 
overeen met fase I.
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Waterput 7 
Ook deze waterput is niet opgegraven. Tijdens de aanleg zijn negen 
scherven verzameld waarvan er drie als Elmpt zijn gedetermineerd, twee 
als steengoed met ijzer-engobe of zoutglazuur en drie als grijs gedraaid 
aardewerk. Eén scherf kon niet gedetermineerd worden. De datering komt 
ongeveer overeen met waterput 2 en kan in de eerste helft van de 14de eeuw 
worden geplaatst. Hierdoor valt deze waterput in fase III van de bewoning.
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WP1 1 - - - - - - - - - 18 1 -

WP2 1 1 6 1 8 - - - - - 1 - -

WP3 2 3 7 - - 2 6 - 1 - 7 - 3

WP4 1 - - - - - 1 1 - - 20 1 3

WP5 9 - 5 1 - - 9 3 - - 12 10 13

WP6 - - - - - - - - 1 - - - -

WP7 - - 3 - 2 - - - - 3 - 1 -

Gebouw 2 fase 1 (H2f1)
Uit vijf van de paalsporen die tot het oudste huis in de palencluster 
worden gerekend komen slechts negen scherven. Het gaat om sporen 
7.37 (N=2), 7.156 (N=1), 10.179 (N=4), 10.203 (N=1) en 10.364 (N=1). 
Zeven scherven zijn van handgevormd (lokaal?) aardewerk, twee zijn van 
Pingsdorfaardewerk. Gezien dit geringe aantal is de plattegrond moeilijk 
dateerbaar: de scherven kunnen gemakkelijk opspit zijn. Opvallend is wel 
dat de samenstelling van het aardewerkcomplexje overeenkomsten vertoont 
met dat van waterput 1 en 4 die allebei vrij vroeg (10de of 11de eeuw) te 
dateren zijn. Qua plattegrond oogt dit huis echter niet zo vroeg gezien het 
grote aantal gebinten (minimaal vijf) en de geringe buiging van de wanden. 
De datering blijft daarom moeilijk. 
S7.43 wordt als mogelijke kelderkuil bij huisfase 1 geïnterpreteerd. Uit dit 
spoor komen drie scherven: één van Pingsdorfaardewerk, één prehistorisch 
aardewerk en één ondetermineerbaar. Op basis van het aardwerk is het dus 
niet mogelijk een relatie te leggen tussen dit spoor en de huisplattegrond; 
een relatie kan niet zondermeer worden uitgesloten. 

Gebouw 2 fase 2 (H2f2)
Uit negen van de paalsporen die tot huisfase 2 in de palencluster worden 
gerekend komen 60 scherven. Het gaat om sporen 7.33 (N=4), 7.39 (N=17), 
7.56 (N=6), 7.59 (N=4), 7.159 (N=2), 10.171 (N=6), 10.181 (N=5), 10.190 
(N=6), 10.201 (N=10). Het aardewerkspectrum is zeer divers. Achttien 
scherven zijn van handgevormd (lokaal?) aardewerk. Het import aardewerk 
bestaat uit vijf scherven Maasvallei, elf scherven Paffrath, acht scherven 
Pingsdorf en twee scherven Zuid-Limburgs aardewerk. Twee scherven 
kunnen waarschijnlijk als Elmpt worden gedetermineerd. Een scherf 

Tabel 6.8 
Overzichtstabel van het middeleeuwse
aardewerk per waterput.
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Badorf en een scherf laat Mayen zijn waarschijnlijk opspit. Elf scherven 
zijn prehistorisch of Romeins en één scherf is niet determineerbaar. Qua 
samenstelling heeft het complex wat weg van waterput 3 en 5. Veel aar-
dewerkcategorieën komen voor en ongeveer de helft bestaat uit import, 
waarvan Pingsdorf en Paffrath het hoofdbestanddeel uitmaken. Het jongste 
materiaal is Elmpt. Waarschijnlijk moeten we het complex in de eerste helft 
of midden van de 12de eeuw plaatsen (fase II laat). Dit komt goed overeen 
met de vorm van de bootvormige huisplattegrond. 

Gebouw 2 fase 3 (H2f3)
Uit zes van de paalsporen die tot huisfase 3 in de palencluster worden 
gerekend komen 23 scherven. Het gaat om sporen 7.44 (N=4), 7.237 (N=4), 
10.199 (N=1), 10.200 (N=8), 10.349 (N=2), 10.392 (N=4). Het aardewerk-
spectrum is net als bij huisfase 2 zeer divers. Twaalf scherven zijn van 
handgevormd (lokaal?) aardewerk. Het importaardewerk bestaat uit twee 
scherven Maasvallei, twee scherven Paffrath of Paffrathachtig aardewerk, 
twee scherven Pingsdorf en één scherf Zuid-Limburgs aardewerk. Eén 
scherf kan waarschijnlijk als Elmpt worden gedetermineerd. Twee scherven 
zijn prehistorisch en één scherf is niet determineerbaar. Qua samenstelling 
heeft het complex wat weg van waterputten 3 en 5 en huisfase 2 in dezelfde 
cluster. Op basis van het aardewerkcomplex zou geconcludeerd kunnen 
worden dat er niet veel tijd tussen beide plattegronden zit. Ook hier komen 
veel verschillende aardewerkcategorieën voor. Ongeveer de helft bestaat uit 
import, waarvan Pingsdorf en Paffrath het hoofdbestanddeel uitmaken. Het 
jongste materiaal is Elmpt. Duidelijk latere scherven zijn niet aangetroffen. 
Waarschijnlijk moeten we het complex in de eerste helft of midden van de 
12de eeuw plaatsen. Aangezien we te maken hebben met een palencluster 
kan er in de paalsporen sprake zijn van een groot percentage opspit en een 
latere datering is daarom zeker niet uitgesloten. De plattegrond heeft vrij 
rechte wanden en lijkt op een wat latere datering te wijzen.
Een grote kuil of kuilencluster (S10.366, 10.414 en 10.415) hoort mogelijk 
bij dezelfde plattegrond.144 Uit deze kuilen komen acht scherven. Het 
gaat om vier stuks handgevormd, twee Paffrath, één Pingsdorf en één 
prehistorische scherf. Op basis van deze samenstelling is het mogelijk dat 
de kuil inderdaad bij huisfase 3 hoort. 
Fase 3 dateert dus waarschijnlijk in de eerste helft of het midden van de 
12de eeuw, maar kon mogelijk ook later zijn. Dat hij jonger is dan huisfase 
2 blijkt uit de oversnijdingen. Hierdoor kan hij laat in fase II van de bewo-
ningsgeschiedenis van de site geplaatst worden. 

Bijgebouw 1
Bijgebouw 1 is een structuur met minimaal 4 gebinten, waarin een 
kuil aanwezig is aan de oostelijke achterkant van het gebouw. Uit twee 
paalsporen komen slechts vier scherven: S10.350 (N=3) en 10.448 (N=1). 
Het gaat daarbij om twee scherven handgevormd (lokaal?) aardewerk, één 
scherf Paffrathaardewerk en één scherf prehistorisch aardewerk. Het is niet 
mogelijk het gebouw op basis van deze weinige scherven te dateren. 
Uit de grote kuil (S10.270) komen 34 scherven. Dit aardewerkcomplex 
omvat negen scherven handgevormd (lokaal?) aardewerk, vijf scherven 
Maasvallei, zes scherven Paffrath, drie scherven Pingsdorf en twee scherven 

144 In tabel 7.7 weergegeven als K (H2f3).
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Elmptachtig aardewerk. 
Negen scherven prehistorisch en Romeins aardewerk kunnen als opspit 
worden beschouwd. Qua samenstelling lijkt het aardewerkcomplex van dit 
bijgebouw op dat van waterputten 3 en 5. De Elmptachtige scherven zijn 
de jongste component. Op basis hiervan is het complex in de eerste helft 
of midden van de 12de eeuw te dateren. Het is niet uit te sluiten dat het 
gebouw gelijktijdig is met spoor 10.270. Dit houdt in dat beide laat in fase II 
van de nederzettingsbewoning horen.

Bijgebouw 2
Bijgebouw 2 is een vierpalige structuur waarvan één paal mogelijk hersteld 
is. Uit drie palen komen in totaal 29 scherven. Het gaat om S7.77 (N=11), 
7.250 (N=12) en 10.155 (N=6). Het aardewerkcomplex bevat acht scherven 
handgevormd (lokaal?) aardewerk, één scherf Paffrath, één scherf Pingsdorf, 
twaalf scherven Elmpt en één scherf proto-steengoed. Vijf scherven 
prehistorisch en Romeins en één scherf laat Mayen kunnen als opspit 
worden beschouwd. Qua samenstelling lijkt het aardewerkcomplex van dit 
bijgebouw op dat van bijgebouw 1. Door de combinatie van Elmptaardewerk 
en proto-steengoed kan het complex in de 13de eeuw worden geplaatst. 
Gezien het ontbreken van echt steengoed is een datering in de 14de eeuw 
(gelijktijdig met waterputten 2 en 7) niet waarschijnlijk. De datering in de 
13de eeuw plaatst ook dit bijgebouw in fase III. 

Bijgebouw 4/Hooimijt 1
Hooimijt 1 is een vijfpalige structuur waarvan één paal mogelijk hersteld 
is. Uit alle palen komen scherven, in totaal 40. Het gaat om S7.90 (N=1), 
7.97 (N=3), 7.168 (N=2), 10.127 (N=9), 10.128 (N=19) en 10.144 (N=6). Het 
aardewerkcomplex bevat 13 scherven handgevormd (lokaal?) aardewerk, 
één scherf Maasvallei, twee scherven Pingsdorf, twee scherven Zuid-
Limburgs, 15 scherven Elmpt en twee scherven proto-steengoed. Vier 
scherven prehistorisch en Romeins of Merovingisch aardewerk kunnen 
als opspit worden beschouwd. Eén scherf rood aardwerk uit de nieuwe 
tijd is waarschijnlijk verontreiniging. Op basis van het hoge percentage 
karakteristieke Elmpt scherven en het proto-steengoed kan het complex in 
de 13de eeuw worden geplaatst. Gezien het ontbreken van echt steengoed 
is een datering in de 14de eeuw (gelijktijdig met waterputten 2 en 7) niet 
waarschijnlijk. Opvallend is het hoge percentage (lokaal?) handgevormd 
aardewerk, terwijl andere vroege soorten als Pingsdorf en Paffrath 
vrijwel ontbreken. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat het lokale 
handgevormde aardewerk hier nog in de 13de eeuw werd gebruikt maar het 
is waarschijnlijker dat het verschijnsel verklaard moet worden door het feit 
dat enkele sporen door waterput 1 zijn heen gegraven, waarin ook een hoog 
percentage lokaal handgevormd aardwerk zat. In dat geval is er dus sprake 
van opspit. Het aardewerkspectrum van waterput 1 en dus ook de datering 
ligt een stuk vroeger dan die van hooimijt 1. De datering in de 13de eeuw 
plaatst hem in fase III van de bewoning, maar kan mogelijk ook iets eerder 
geplaatst worden. 

Bijgebouw 5/Hooimijt 2
Hooimijt 2 is een zespalige structuur waarvan één paal mogelijk hersteld 
is. Uit drie palen komen totaal zes scherven. Het gaat om S7.69 (N=1), 
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7.246 (N=2) en 10.162 (N=3). Het aardewerkcomplex bevat één scherf 
handgevormd (lokaal?) aardewerk, één scherf Paffrath, en drie scherven 
Pingsdorf. Eén scherf Romeins aardewerk kan als opspit worden 
beschouwd. Gezien het geringe aantal scherven is de hooimijt moeilijk te 
dateren. Het is lastig om op grond van het ontbreken van een bepaalde aar-
dewerkcategorie tot een datering te komen. Een datering in de 12de eeuw 
is het meest waarschijnlijk. Dit houdt in dat dit bijgebouw in fase II, meer 
bepaald laat in deze fase, geplaatst kan worden. 
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H1 2 - - - - - 2 - - - - 3 - -

H2f1 8 5 2 - - - 11 1 1 2 - 18 1 11

H2f2 3 - - - - - - - - - - 7 1 1

H2f3 2 2 1 - - - 2 - - 1 - 12 1 2

K (H2f3) 1 - - - - - 2 - - - - 4 - 1

Bijg. 1 - - - - - - 1 - - - - 2 - 1

kuil 3 5 2 - - - 6 - - - - 9 - 9

Bijg. 2 1 - 12 1 - - 1 1 - - - 8 - 5

Bijg. 4 2 1 15 2 - - - - - 2 - 13 - 5

Bijg. 5 3 - - - - - 1 - - - - 1 - 1

De datering van de afzonderlijke vondstcomplexen lijkt dus een iets ander 
beeld te geven dan de datering van het aardewerkcomplex als geheel. Vooral 
de datering van fase II lijkt wat later uit te komen. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het voorkomen van zowel Paffrath als Elmptachtig 
aardewerk in dezelfde complexen. Dit zou op een datering in het midden 
van de 12de eeuw duiden, maar dat is tegenstrijdig met de geringe 
hoeveelheid Zuid-Limburgs aardewerk. Al met al blijft het complex een 
beetje raadselachtig, zeker wanneer we gebruik maken van de datering uit 
de Kempen. Wellicht moeten we ons beeld over aardewerkcomplexen in 
Noordoost-Brabant in de 12de eeuw wat aanpassen, maar het onderzochte 
aardewerkcomplex is niet geschikt om zulke verregaande conclusies te 
trekken. 

Conclusie
Samenvattend kunnen globaal drie fasen worden onderscheiden. De datering 
van de eerste fase (fase I) valt in de eerste helft van de 10de eeuw, mogelijk 
ook wat vroeger en wat later. Het gaat hierbij echter om zo weinig aardewerk 
dat verondersteld moet worden dat de bijbehorende nederzettingssporen in 
de omgeving van de opgravingslocatie gezocht moeten worden. Mogelijk kan 
alleen één waterput (op basis van één scherf!) in deze fase worden geplaatst. 
De tweede bewoningsfase (fase II) heeft een zeer globale datering in de elfde 
en eerste helft 12de eeuw maar is moeilijk te begrenzen. Uit deze periode is 
het meeste aardewerk afkomstig en dateert ook een groot deel van de sporen 

Tabel 6.9 
Overzichtstabel van de aangetroffen
aardewerkcategorieën in de verschillende
structuren. H2f = Gebouw 2 fase 1,2,3; K (H2f3)
= kuil geassocieerd bij Gebouw 2 fase 3; Bijg.
= bijgebouw.
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en structuren. 
Op grond van de afzonderlijke aardewerkcomplexen waarin een combinatie 
van Elmpt en Paffrath voorkomt maar waarin Zuid-Limburgs aardewerk 
zeldzaam is, is een datering in het midden of tweede helft van de 12de eeuw 
ook mogelijk. De samenstelling van het aardewerkcomplex blijft echter wat 
vreemd. Een derde fase (fase III) valt aan het eind van de 13de en eerste helft 
14de eeuw en vormt tevens de eindfase van de nederzetting. Aangezien niet 
het gehele nederzettingsareaal kon worden onderzocht blijft het onduidelijk 
in hoeverre er sprake is van bewoningshiaten dan wel van een verschuivende 
bewoning over een groter areaal
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7. Vuursteen   (E.N.A. Heirbaut)

Tijdens de verschillende fasen van het onderzoek werden in totaal 72 
vuurstenen objecten verzameld: 17 tijdens het onderzoek in het tracé, 32 
tijdens de opgraving op terrein A en 23 op terrein B. Na analyse van de 
verschillende stukken blijkt het aantal artefacten lager te liggen: tien in het 
tracé, 20 op terrein A en 18 op terrein B. De natuurlijke vuurstenen zullen 
hier niet verder besproken worden. Er werd ongeveer evenveel materiaal 
verzameld tijdens het aanleggen van het vlak als tijdens het couperen van 
sporen. Verder werden nog twee stukken op terrein A aangetroffen op de 
zandhopen aan weerszijden van de putten, en twee tijdens het aanleggen 
van de profielen. Er was geen zeefprogramma. Dit verklaart waarom het 
assemblage enkel grote stukken omvat en er bijvoorbeeld geen chips zijn 
verzameld. Er is geen gebruikssporenanalyse uitgevoerd.

7.1 Het materiaal

Begeleiding van het tracé
In verschillende putten werden vuurstenen artefacten gevonden. In totaal 
gaat het om één kern, twee afslagen, drie klingen, drie werktuigen en een 
brokje vuursteen. Van deze laatste is het niet duidelijk of het sporen van 
menselijk bewerken draagt. De kern heeft kleine afmetingen (30 mm x 24 
mm x 13 mm). Eén afslag vertoont een gepolijst oppervlak; mogelijk gaat het 
hier om een afslag van een gepolijste bijl. Van de drie klingen is er slechts 
één volledig. Eén kling vertoont een (klein) breukvlak, van de tweede werd 
enkel het proximale deel teruggevonden. Ten slotte zijn drie werktuigen 
gevonden. Het meest herkenbare werktuig is een kleine spits, waarvan het 
proximale deel is afgebroken (fig. 7.1.2). Een tweede werktuigtype betreft 
een afslag waarvan de linkerboord lichte retouche draagt (N=2).

Terrein A 
Het geheel bestaat uit drie kernen, tien afslagen, zes werktuigen en een 
brokje. Ten slotte is er nog één mogelijk artefact dat door de hoge graad van 
verbranding niet meer nader te determineren is. 
De kernen vertonen min of meer duidelijke negatieven van voorgaande 
afslagen. Het gaat hier om slechts enkele negatieven per kern. Van één 
knol zijn twee afslagen verkregen. Bij de tweede poging werd duidelijk dat 
het vuursteen verschillende holten vertoonde en daardoor niet bruikbaar 
was. De twee overige stukken zijn minder duidelijk te interpreteren. Beide 
hebben afmetingen die te vergelijken zijn met de kleine restkern. Eén 
van deze mogelijke kernen vertoont geen negatieven van slagbulten, maar 
toch lijken de vlakken te duiden op debitage. Bij het laatste stuk is het ook 
niet helemaal duidelijk; mogelijk zijn hier één à twee kleine afslagen van 
verkregen, maar de andere vlakken lijken van nature te zijn ontstaan.
Het debitagemateriaal bestaat uit afslagen en werktuigen. Bij de afslagen 
blijkt de helft van het materiaal een breukvlak te hebben. Slechts één afslag 
vertoont sporen van verhitting. Aangezien deze sporen minimaal zijn, kan 
aangenomen worden dat het stuk slechts kortstondig verhit is geweest. 
Slechts in vier gevallen kon de gebruikte vuursteen geïdentificeerd worden 
als Rijckholtvuursteen. Meestal is gebruik gemaakt van fijnkorrelige 
vuursteen, waarvan de kleur varieert van grijszwart tot beige-groen. 
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Eén van de afslagen vertoont zeer veel cortex; deze afslag kan 
geïnterpreteerd worden als een decortificatieafslag. 
Wat de werktuigen betreft, kunnen enkele types onderscheiden worden. Een 
zeer zorgvuldig vervaardigd werktuig is een dubbele zij- en eindschrabber 
op kling die vervaardigd is van Rijckholtvuursteen (fig. 7.1.1). Het stuk is iets 
gepatineerd. Verder is nog een fragment van een kling aangetroffen met een 
kerf op het dorsale vlak op de rechterzijde; op de linkerboord komen lichte 
gebruiksretouches voor (fig. 7.1.3). Een brokje vuursteen vertoont aan één 
kant sporen van enkele mogelijke afslagen, aan de andere zijde vertoont het 
retouches en lijkt dus als werktuig gebruikt te zijn. Ten slotte zijn er nog 
drie (licht) geretoucheerde afslagen gevonden.

Artefacten    tracé terrein A terrein B

Kernfragment   1 3 2  

Brokjes    1 1 3

Afslagen    2 10 5 [3]

Klingen    3 - -

Werktuigen

Spitsen   1 - -

Spitskling    1

Schrabbers   - - 1 (1)

Dubbele zijschrabbers  - - 2 [1]

Dubbele zij- en eindschrabbers - 1 -

Gekerfde stukken  1 1

Geretoucheerde afslagen 2 3 2

Afslagen met gebruiksretouches - - 1

Klingen met gebruiksretouches - - 1

Overige   - 1 -

Totaal     10 20 19

1

2

3

4

Fig. 7.1 
Selectie van het vuursteenmateriaal.
1. dubbele zij- en eindschrabber;
2. mogelijke spits; 3. gekerfd stuk;
4. spitskling. Schaal 1:1

Tabel 7.1. 
Overzicht van het vuursteenmateriaal dat
gevonden werd tijdens het proefputtenonder-
zoek in 2003 en de vlakdekkende opgraving
eind 2004. Tussen [ ] staat het aantal artefacten
dat gevonden is tijdens het proefputtenon-
derzoek, tussen ( ) staat het aantal artefacten
dat in het tracédeel dat aansluit op terrein B is
gevonden.
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Terrein B
In beide fasen van het onderzoek op De Beijerd en ‘t Riet (terrein B) zijn 
vuurstenen artefacten gevonden. Het gaat om één artefact dat tijdens de 
tracébegeleiding aansluitend op terrein B is gevonden, vier artefacten uit 
het vooronderzoek145 en 14 stuks die tijdens het vlakdekkend onderzoek 
zijn gevonden. Alle exemplaren komen uit het zuidelijke deel van het 
onderzochte terrein, meer bepaald uit het gebied dat grenst aan het 
kruispunt van de Van Galenweg en de Verbindingsweg. Acht stukken zijn 
gevonden in de afdekkende lagen boven het sporenvlak of in het vlak zelf, 
de overige artefacten komen uit sporen. 
Hoewel het materiaal klein is en verschillende stukken breuken vertonen, 
zijn twee kleine stukken te interpreteren als kernfragment. Eén van deze 
twee stukken is nadien nog op verschillende plaatsen geretoucheerd. Verder 
is er een zeer onregelmatige, kleine afslag gevonden die mogelijk als kern-
vernieuwingsstuk te interpreteren is. Ten slotte zijn er nog drie brokjes 
die mogelijk een negatief van een afslag vertonen, maar waarop dit niet 
bijzonder duidelijk te zien is. Hierom worden ze wel vermeld, maar kunnen 
ze niet met zekerheid worden ondergebracht bij de kernfragmenten. Het 
debitagemateriaal bestaat vooral uit kleine afslagjes; er is slechts één kling 
gevonden.
Zeven stukken kunnen als werktuig geïnterpreteerd worden. Een 
zeer duidelijk werktuig is de neolithische spitskling. Deze is gemaakt 
van gemijnd Rijckholtvuursteen en kan iets nauwkeuriger gedateerd 
worden in het laat- of midden-neolithicum. Beide randen zijn zeer fijn 
geretoucheerd. Enkel het distale einde vertoont een kleine breuk (fig. 
7.1.4).146 Andere duidelijke werktuigen zijn twee dubbele zijschrabbers van 
Rijckholtvuursteen waarvan één op afslag waarvan de beide geretoucheerde 
zijden samenkomen en een kleine gekerfde afslag waarbij de kerven zijn 
gemaakt met dorsale retouches op beide zijden. Een ander werktuig, 
mogelijk een schrabbertje, is aangetroffen in de vulling van S7.3, een 
spoor dat door een plastic drainagebuis verstoord is. Twee kleine afslagjes 
vertonen retouches maar kunnen niet onder een bepaald type worden 
ondergebracht. Ten slotte zijn er nog twee stukken die lichte gebruiksretou-
ches vertonen (één afslag en één kling).

7.2 Analyse en conclusies

Het materiaal is verspreid over een groot terrein aangetroffen: zowel in de 
meest noordelijke putten als op terreinen A en B zijn vuurstenen artefacten 
gevonden. In hoeverre het noordelijke complex in verband te brengen is 
met het complex dat aangetroffen is op terreinen A en B, is moeilijk in te 
schatten. Gezien de grote afstand tussen de noordelijke putten en de opgra-
vingsputten is het aannemelijk dat we niet te maken hebben met eenzelfde 
complex. De afwezigheid van sporen ten zuiden van put 2 lijkt er ook op te 
duiden dat er een onderscheid gemaakt moet worden. Eerder moet gedacht 
worden aan een verband met de sporen die iets ten noorden ervan, tijdens 
het onderzoek op Groot Heiligenberg, werd gevonden.147

De aanwezigheid van grondsporen uit de bronstijd en ijzertijd op de 
terreinen wijst erop dat het vuursteencomplex ook in deze periode 

145 Ball & van der Linde, 2003.
146 Mondelinge mededeling L.G.L. van Hoof (ArchOL BV).
147 Heirbaut, in prep.
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gesitueerd kan worden. Tot voor kort was er weinig bekend over vuursteen-
complexen uit deze perioden. Dit komt grotendeels omdat assemblages 
die in nederzettingscontexten worden aangetroffen bijzonder arm zijn 
aan werktuigen en omdat de technologie weinig verfijnd is. Hier is 
voornamelijk door het onderzoek tijdens de opgravingen van de bronstijd-
vindplaatsen in de Betuweroute verandering in gekomen. Zo hebben de 
vindplaatsen Eigenblok, Boog C-Noord, Lienden en de Bogen bijzonder veel 
informatie opgeleverd met betrekking tot de technologie en de typologische 
samenstelling van deze complexen.148

Op terreinen A en B kon een dergelijke datering in de bronstijd bevestigd 
worden aan de hand van het aardewerk dat in de sporen werd gevonden. 
Spoor 20.1, een duidelijke kuil, leverde naast twee afslagen ook nog 113 met 
steengruis gemagerd aardewerkscherven op. Ook kuil 20.4 bevatte behalve 
een vuursteenafslag, verschillende scherven van tonvormig aardewerk 
met steengruis gemagerd. Uit kuil 23.1 komt behalve een dikwandig 
bodemfragment van een midden-bronstijdpot ook een vuurstenen 
schrabber. Deze sporen dateren in (het tweede deel van) de midden-
bronstijd.149

Afgaande op de restkernen en het debitagemateriaal is de productie 
voornamelijk gericht op het vervaardigen van afslagen. De afmetingen 
van het debitagemateriaal, de werktuigen en de restkernen zijn klein. 
Drie van de vier kernen vertonen nog redelijk wat cortex. Deze lijkt (voor 
zover dit kon vastgesteld worden) gerold, wat betekent dat het vuursteen in 
secundaire contexten is verzameld en dat, aangezien de restkernen van klein 
formaat zijn, het uitgangsmateriaal ook klein is geweest. Gedacht wordt 
aan rolkeitjes die lokaal in de Maasafzettingen worden aangetroffen. De 
dubbele zijschrabbers van Rijckholtvuursteen lijken dit te bevestigen: deze 
vuursteensoort komt in de regio Cuijk niet voor en zal – gezien de kleine 
afmetingen van de uitgangsmaterialen – niet geïmporteerd zijn. Andere 
vuursteensoorten zijn fijnkorrelig en de kleur varieert van (licht)grijs tot 
zwartbruin; enkele stukken hebben een beige tot beigegroene kleur. In de 
meeste gevallen is de vuursteen gevlekt. De herkomst van deze soorten is 
niet vastgesteld. Gelet op het formaat kunnen ook deze afkomstig zijn uit de 
Maasafzettingen. Het beeld van grondstofkeuze dat tot nu toe bekend is van 
vindplaatsen uit de bronstijd en ijzertijd, kan dus ook toegepast worden op 
deze vindplaats.150

Hoewel vuursteen nog een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven, 
besteedt men duidelijk minder aandacht aan de vervaardiging en afwerking 
van artefacten. De technologie wordt gekenmerkt door een ad-hoc 
technologie.
Het belangrijkste kenmerk hierbij is dat de technologie in grote mate 
beïnvloed wordt door de functionele eisen. Toch kan voor dit complex wel 
vastgesteld worden dat er enige aandacht besteed is aan de afwerking van 
enkele werktuigen, zoals de rechte klingen, de dubbele zij- en dubbele 
eindschrabber, alsook het fragment van de spits. 
De toolkits van vuursteencomplexen uit deze periode worden gedomineerd 

148 Eigenblok: Jongste & van Wijngaarden, 2002; Boog C-Noord: Schoneveld & Gehasse, 2001;
Lienden: Schoneveld & Kranendonk, 2002; De Bogen: Meijlink & Kranendonk, 2002.

149 Ball & van der Linde, 2003.
150 Van Gijssel et al., 2002; Van Gijn et al., 2002.
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door schrabbers en geretoucheerde afslagen; verder komen ook relatief veel 
pièces esquillées, spitsen, messen, boren en ruimers voor. Veel zeldzamer 
zijn stekers, gecombineerde werktuigen, gekerfde, getande en afgeknotte 
stukken. Tijdens het onderzoek op De Beijerd en ‘t Riet en Route 1 Accent 
werden voornamelijk geretoucheerde afslagen, schrabbers, een gekerfd 
stuk en een spitsfragment gevonden. Er op gelet dat slechts een klein 
percentage van het geheel gevonden is (omwille van o.a. het ontbreken van 
een zeefprogramma) lijkt het er toch op dat het complex beantwoordt aan de 
voorwaarden voor toolkits uit deze periode. 

Het vuursteenmateriaal dat gevonden werd op terreinen A en B lijkt 
allemaal tot hetzelfde complex te behoren. De artefacten die in de 
noordelijke putten werden gevonden, behoren hier waarschijnlijk niet 
toe, maar vertonen wel dezelfde karakteristieken. Opvallend zijn de kleine 
afmetingen van het materiaal en de opportunistische reductietechniek. 
Deze worden over het algemeen als kenmerkend voor de bronstijd gezien. 
Op verschillende goedgedateerde vindplaatsen op de Betuweroute, maar 
ook in het tracé van de Dreef W3C151 zijn deze kenmerken vastgesteld. 
De artefacttypen die onderscheiden zijn, zoals geretoucheerde afslagen, 
schrabbers en gekerfde stukken, lijken dit te bevestigen. 

151 Heirbaut, 2005: 47-52.
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8. Vondsten van metaal   (L. Meurkens)

De metaalvondsten, die gedaan zijn bij de opgravingscampagnes in het 
tracé van Route 1 Accent en op het toekomstige bedrijventerrein De Beijerd 
– ’t Riet worden in dit hoofdstuk per terrein besproken. In het eerste deel 
staan de metalen objecten centraal die gevonden zijn in de middeleeuwse 
nederzetting (terrein A). In het tweede deel worden de metalen objecten 
behandeld die gevonden zijn bij de opgraving van een concentratie sporen 
uit de late prehistorie in 2004 (terrein B). Naast een beschrijving van de 
voorwerpen zal ook een interpretatie van hun functie maar ook van hun 
betekenis binnen de nederzettingscontexten gegeven worden. 

Terrein A (A. A. Koster &  L. Meurkens)
De opgraving op de middeleeuwse vindplaats heeft in totaal 113 metalen 
objecten opgeleverd, waarvan er 58 afkomstig zijn uit sporen. De overige 
objecten zijn met behulp van de metaaldetector uit het vlak en het stort 
verzameld. Enkele objecten van het stort, waaronder een draadijzer, een 
draadnagel, een stuk schroot en een stuk plaat, zijn van recente datum. Het 
overgrote deel van de metalen objecten, 106 in totaal, is gemaakt van ijzer. 
Er zijn vijf voorwerpen gevonden die gemaakt zijn van een koperlegering. 
Twee zijn er van lood vervaardigd. Naast metalen objecten zijn er 
aanwijzingen voor metaalbewerking gevonden. Dit materiaal wordt in een 
aparte paragraaf behandeld.
Een probleem bij de determinatie van vooral ijzeren objecten was de vaak 
zware corrosie. Voorwerpen die in eerste instantie niet duidelijk herkenbaar 
waren zijn met behulp van röntgentechnieken gedetermineerd.152 Een 
aantal van deze voorwerpen is afgebeeld op tekeningen, die op basis 
van de röntgenfoto’s gemaakt zijn. Na determinatie zijn de voorwerpen 
onderverdeeld in een aantal functionele categorieën. Het was echter niet 
altijd even gemakkelijk om deze indeling te maken, omdat een voorwerp als 
bijvoorbeeld een mes in verschillende functiecategorieën kan thuishoren.

Munten
De opgraving van de middeleeuwse vindplaats heeft in totaal vier koperen 
munten opgeleverd, waarvan drie afkomstig uit put 10 en één van het stort. 
De vier munten kunnen gedateerd worden in de Romeinse tijd. 153 In 
drie gevallen lijkt het te gaan om assen of dupondii uit de 1ste of 2de eeuw, 
maar een verdere determinatie was door de zware corrosie niet mogelijk. 
Twee van deze munten zijn gevonden in sporen: een kuil (S10.10) en een 
paalkuil (S10.275). Deze paalkuil maakt mogelijk onderdeel uit van een 
huisplattegrond uit de middeleeuwen (bijgebouw 1) en deze munt moet dus 
als opspit beschouwd worden.
De vierde munt is een interessant exemplaar. Het gaat om een koperen 
AES uit de 4de eeuw, die helaas niet verder determineerbaar was. Hij is 
gevonden bij de aanleg van vlak 2 in put 10, aan de rand van één van de 
kuilen waarin Merovingisch aardewerk gevonden is. Opmerkelijk is dat hij 
een secundaire doorboring vertoont, waardoor hij als hanger gebruikt kon 
worden.

152 Hierbij is gebruik gemaakt van de röntgenapparatuur van de Rijksdienst voor het Oudhei-
dkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.

153 Deze zijn gedetermineerd door drs. B. J. van der Veen van het Koninklijk Penningkabinet te
Leiden.
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Het is dan ook denkbaar dat de munt, hoewel deze dateert uit de 4de eeuw, 
in de vroege middeleeuwen opnieuw gebruikt is, maar dan als hanger en 
niet als betaalmiddel.

Persoonlijke bezittingen en huisraad
Een aantal objecten kan gezien worden als (onderdelen van) persoonlijke 
bezittingen of huisraad. Twee opmerkelijke vondsten zijn gedaan in een 
grote kuil (S10.270), die mogelijk onderdeel van een potstal is geweest. 
Het gaat om een ijzeren handvat van een aardewerken of metalen pot, 
mogelijk een grape.154 De diameter van de pot zou ongeveer 10 cm in 
doorsnede geweest kunnen zijn. Naast het handvat is in deze kuil een grote 
ijzeren sleutel gevonden, die mogelijk vertind is geweest. 155  Een tekening 
gebaseerd op een röntgenopname van de sleutel is afgebeeld in fig. 8.1.1.156

De kuil oversnijdt verschillende paalkuilen, waarin Andenne aardewerk is 
aangetroffen157 en wordt zelf oversneden door een greppel (S10.265) met 
materiaal uit de late- of post-middeleeuwen. Een datering voor dit materiaal 
in de volle middeleeuwen lijkt dus wel verantwoord. 
In een paalkuil (S10.128) is naast een beitel en twee spijkers, die onder 
nader besproken worden, een voetje van een koperen grape gevonden. 
Het object is gegoten en niet verder versierd en kan gedateerd worden in 
de latere middeleeuwen.158 Het spoor bevindt zich boven de rand van de 
insteek van waterput 1.

154 Het hengsel heeft vondstnummer 472-10-2-270. In de catalogus Thuis in de late middeleeu-
wen staan dergelijke potten afgebeeld. Zie bijvoorbeeld fig. 128, fig. 140 en 142.

155 Op de röntgenopname zijn donkere randen zichtbaar, vooral op de baard van de sleutel.
Mogelijk zijn dit resten van vertinning, die zich donker aftekenen omdat tin een hogere
soortelijke massa heeft dan ijzer.

156 Alle in dit deel afgebeelde tekeningen zijn gebaseerd op röntgenopnamen.
157 Datering Andenne aardewerk: ca. 1175 tot in ieder geval 1275 n. Chr. (Janssen, 1983: 190).
158 Vnr 123, spoor 10.128. Drescher 1968: 28 en fig. 1,4: p 26. Zie ook de catalogus Thuis in de late 

middeleeuwen: 57.
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Fig. 8.1. 
Schematische tekeningen van metalen
voorwerpen op basis van röntgenfoto’s.
a. sleutel; b. beitel; c. driepotige kram;
d. borgpen.
Schaal 1:2
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In spoor 10.248 is een stuk ijzeren beslag (V363), mogelijk afkomstig van 
een kist, gevonden. Het stuk is 90 mm lang, 33 mm breed en 2,5 mm 
dik. In deze kuil zijn ook slakken aangetroffen, die verband houden met 
metaalproductie. Een ander beslagfragment, gevonden bij de aanleg van put 
7,159 moet waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als een ijzeren riembeslag. 
De nietjes waarmee het beslag aan de riem bevestigd was zijn nog aanwezig. 
Op basis van de vorm kan dit stuk in de Romeinse tot de middeleeuwse 
periode geplaatst worden.

Werktuigen
Een aantal objecten van de middeleeuwse nederzetting kan geïnterpreteerd 
worden als werktuigen of gereedschap. In één van de kuilen (S10.409), 
die op basis van het aardewerk in de Merovingische periode gedateerd 
kan worden, zijn twee fragmenten van mogelijk hetzelfde mes gevonden. 
Een tweede mes (V148) is aangetroffen bij de aanleg van vlak 1, vlak bij de 
mogelijke potstal die eerder ter sprake gekomen is. 
In de paalkuil (S10.128), waaruit het voetje van een koperen grape afkomstig 
is, is ook een ijzeren beitel gevonden (fig. 8.1.2). Het voorwerp is 82 mm 
lang en heeft een 26 mm brede snijkant. De aanwezigheid van een beitel 
wijst op hout- of steenbewerking, maar in dit specifieke geval zal het 
hoofdzakelijk om houtbewerking gegaan zijn. Manning deelt deze vorm in 
onder zijn type 1, die hij ‘paring chisels’ noemt. 160 Deze steekbeitels hebben 
een licht, dun en flexibel blad, dat zich vaak verwijdt, om een brede snede 
mogelijk te maken. Ze werden niet gebruikt in combinatie met een hamer, 
maar door het uitoefenen van druk vanuit de hand of schouder voor het 
afwerken van voorwerpen. De greepangel werd in een houten, mogelijk 
paddestoelvormig heft geplaatst zodat het goed in de hand ligt. Activiteiten 
waarbij de steekbeitel veelvuldig gebruikt werd zijn de werkzaamheden 
uitgevoerd door de timmerman, meubelmaker, wagenmaker en kuiper.161

Gezien de context zal deze beitel in de middeleeuwen gedateerd moeten 
worden. De vorm is echter al vanaf de Romeinse tijd bekend.

Twee andere werktuigen zijn een borgpen (fig. 8.1.4), gevonden bij de 
aanleg van put 10 en een hoefijzerfragment uit de kern van een paalkuil 
(S341). De borgpen heeft een angel van 12 x 12 mm en is ongeveer 100 mm 
lang. De ronde kop is uitgesmeed tot een breedte van 32 mm. De borgpen 
is mogelijk onderdeel van een wagen geweest. Het fragment hoefijzer is 
vrij dun en heeft lange rechthoekige gaten voor bevestiging aan de hoef. 
Clark heeft een typologie voor hoefijzers in Engeland opgesteld,162 maar 
het fragment uit Cuijk is niet echt in één van zijn typen in te delen. Beide 
objecten moeten waarschijnlijk in de middeleeuwen gedateerd worden. 
Als laatste voorwerp in deze categorie kan een opgerold plakje lood van 
ongeveer 2 mm dik genoemd worden, dat gevonden is bij de aanleg van 
put 7 (V037). In opgerolde staat meet het voorwerp 19 mm. Een mogelijke 
interpretatie voor dit voorwerp is dat het gebruikt is als netverzwaring.163

Dergelijke rolletjes worden in een Romeinse context regelmatig 
gevonden.164

159 Vnr 074, aanleg vlak 1 in put 7.
160 Manning, 1985: 21.
161 Pietsch, 1983: 26.
162 Clark, 1995: 75-123.
163 Nooijen, 2000: 168.
164 Van Enckevort & Zee, 1996: 47, rechtse afbeelding.
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Constructieonderdelen
Onder constructieonderdelen worden vooral ijzeren spijkers verstaan. Er 
zijn in totaal 46 ijzeren spijkers gevonden, waarvan ruim de helft bij de 
aanleg van het vlak of op de stort. Eén spijker is gevonden in een paalkuil 
(S10.20), waarin ook veel schuimachtig materiaal – een bijproduct van 
het uitsmelten van metalen – aangetroffen is. Een deel van dit materiaal 
is vastgekoekt aan de spijker, wat erop wijst dat deze waarschijnlijk in 
de afvloeikuil van een smeltoven terechtgekomen is, voordat het geheel 
in de paalkuil gedumpt is. Afvloeikuilen zullen in de paragraaf over 
metaalbewerking verder ter sprake komen.
Bij de aanleg van put 10 is behalve de spijkers ook een driepotige kram 
gevonden, waarvoor geen parallellen gevonden zijn (V095: fig. 8.1.3). De 
kram is 68 mm lang en heeft aan één kant één punt en aan de andere kant 
twee. Waarvoor de kram precies gebruikt is, is niet duidelijk. 

Onbekend
In de categorie ‘onbekend’ vallen brokjes, plaatjes, strips etc. Deze resten 
van metalen voorwerpen zijn niet nader te determineren door de conditie 
van de voorwerpen. In totaal zijn er uit sporen, bij de aanleg van de vlakken 
en van het stort vijf brokjes, acht plaatjes, dertien staafjes en negen strips 
gevonden.

Metaalbewerking
Er zijn op de middeleeuwse vindplaats op terrein A aanwijzingen gevonden 
voor metaalbewerking, vooral van ijzer, maar ook wat van lood en koper. 
In de laatste twee gevallen gaat het waarschijnlijk om het recyclen van 
oud metaal en niet om het winnen van metaal uit ertsen. Aanwijzingen 
voor de mogelijke bewerking van lood bestaan uit een loodplak (V024) uit 
spoor 10.44 en uit een looddruppel afkomstig van het stort. Lood werd tot 
in de 16de eeuw gebruikt voor het maken van gewichten, voor lijkkisten, 
kleine kanonkogels, insignes, inktpotten en punten van pennen.165 Het 
werd verder in grote hoeveelheden gebruikt voor dakbedekkingen, goten, 
rioolpijpen, klokkentorens en voor de bereiding van glazuur voor aardewerk. 
Een koperen gietrest, afkomstig van het stort, is een mogelijke indicatie voor 
de productie van koperen voorwerpen. Het is aannemelijk dat de productie 
van loden en koperen voorwerpen in de middeleeuwse nederzetting zeer 
kleinschalig was en bedoeld voor eigen consumptie.
Het grootste deel van de sporen van metaalbewerking heeft betrekking 
op de productie van ijzer, wat blijkt uit de aanwezigheid van de vele 
ijzerslakken. Het slakmateriaal is op macroscopisch niveau onderzocht, wat 
inhoudt dat er in principe geen uitspraken gedaan kunnen worden over het 
metaal dat geproduceerd is. We kunnen er echter vanuit gaan, mede omdat 
in de omgeving van Cuijk op vele plaatsen (moeras-)ijzererts gewonnen kan 
worden, dat het om de productie van ijzer gaat. 
Voor een goed begrip van de metaalbewerking zoals deze op de vindplaats 
plaatsgevonden kan hebben, volgt hier een overzicht van de handelingen die 
nodig zijn in het productieproces van erts naar ijzer. De volgende stappen 
kunnen onderscheiden worden:166

165 Homer, 1991: 65.
166 Naar: Joosten & Van Nie, 1995; Joosten, 2000; Craddock, 1995.
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1. Erts wordt gedolven en naar de nederzetting gebracht. Op de Veluwe 
zijn zogenaamde klapperstenen als erts gebruikt, daarbuiten wordt ijzer 
gewonnen uit moerasijzererts.167

2. Het erts wordt in kleinere werkbare brokken geslagen. De Engelse term 
voor dit proces is crushing.168

3. Geschikte stukken erts worden verhit, bij voorkeur in een open oven. Dit 
proces, in het Engels roasting, is onder meer bedoeld om de chemische 
samenstelling van het erts te veranderen en het kristalwater kwijt te 
raken. Het erts krijgt donkerrode/paarsgrijze vlekken en een meer open 
structuur. Het wordt ook poreuzer.

4. Het erts wordt uitgesmolten. In een oven worden het eigenlijke metaal 
en onzuiverheden met behulp van een flux grof van elkaar gescheiden. 
Een flux is een smeltpuntverlager. Over het algemeen wordt hiervoor een 
kalkhoudende stof, vooral schelpen, voor gebruikt.169 Bij het verhitten 
smelten de onregelmatigheden eerder dan het metaal, dat in een viscose 
toestand blijft. Het metaal ‘drijft’ op de slak en hecht zich aan de 
ovenwand net onder de luchtinlaat.170 Uitsmelten kan in een aftapoven 
plaatsvinden waarbij vloeislakken ontstaan die uit de ovenuitlaat 
vloeien. Smelten kan ook in een kuiloven gebeuren. Hierbij ontstaan 
kuilovenslakken die onderin de oven samenstromen. Een restmateriaal is 
een zeer licht, poreus materiaal dat we schuim of sintels noemen. Dit is 
niet in een categorie in te delen. Misschien is het een indicatie voor het 
zeer heet en borrelig worden van slakmateriaal of asresten. Het is niet 
in alle gevallen duidelijk of het schuim een rest is van metaalproductie. 
Mogelijk kan het ontstaan bij andere procédés waarbij veel hitte nodig.

5. Het product dat bij het uitsmelten ontstaat wordt de wolf genoemd. Deze 
bevat tot 50% metaal. Tijdens deze fase in het productieproces wordt 
de wolf nogmaals verhit in een smeedhaard en warm uitgesmeed om 
deze verder te zuiveren. Hierbij ontstaan herverhittingsslakken, die sterk 
lijken op smeedhaardslakken. De wolf wordt niet zo vaak op een neder-
zettingsterrein aangetroffen. Op het nederzettingsterrein is een aantal 
stuks ovenwandmateriaal gevonden. Mogelijk kunnen andere brokjes 
verbrande klei ook tot de ovenresten gerekend worden. Een aantal van 
de ovenwandresten is sterk verglaasd. Het materiaal voor de oven wordt 
lokaal gewonnen. Het is herkenbaar aan de sterke magering.

6. Het ijzer wordt vervolgens verhit en gesmeed met behulp van een 
smeedhaard en een aambeeld. Hierbij ontstaan smeedhaardslakken 
en hamerslag. Dit laatste is metallisch ijzer en kan met een magneet 
herkend worden. De verspreiding van de hamerslag op een vloer kan 
aanwijzingen geven over de indeling van de ruimte.171 Het eindresultaat 
van het smeden is een ijzeren voorwerp of een onderdeel daarvan als het 
gaat om een reparatie. 

Specifiek voor de situatie in Cuijk kunnen we met betrekking tot punt 1 
stellen dat er moerasijzererts gebruikt werd voor de productie van ijzer. 

167 Heidinga en van Nie, 1993: 116.
168 Gekozen is, in navolging van drs. I. Joosten, voor de Engelse term ‘crushing’. Hierbij worden

grote brokken erts verkleind ten behoeve van de volgende productiefase, het ‘roosten’. De
Engelse term is ‘roasting’.

169 Mondelinge mededeling drs. I. Joosten.
170 Craddock, 1995: 245.
171 Van Nie heeft met behulp van de ruimtelijke analyse van hamerslag in een werkplaats de

lokatie van het aambeeld kunnen traceren. Mondelinge mededeling drs.Van Nie.
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Moerasijzererst kan in de directe omgeving van Cuijk gewonnen worden. 
Voor punt 2 en 3 zijn er geen aanwijzingen gevonden. Punt 4 wordt ver-
tegenwoordigd door vloeislakken en schuimig materiaal. Opmerkelijk is 
het schuimige materiaal uit een kuil (S10.253), dat in situ lijkt te liggen. 
Dit was herkenbaar aan het feit dat de laag niet in brokken in de kuil 
gedumpt was, maar nog in één stuk aanwezig was. Verder was er een 
onmiskenbare stollingslaag aan de bovenzijde zichtbaar (fig. 8.2). In de 
directe omgeving van deze kuil bevond zich wat rood verbrand zand. Deze 
kuil lijkt geïnterpreteerd te moeten worden als een ‘afvloeikuil’, waarin het 
slak dat ontstaat bij het uitsmelten van het erts wordt opgevangen.172 Het is 
zeer waarschijnlijk dat de smeltoven in de directie nabijheid van deze kuil 
gestaan heeft.173  Onder de slakkoek is een zeer goed geconserveerd bot van 
een paard, afkomstig van het onderbeen, gevonden.
Een andere aanwijzing voor het uitsmelten van erts op de nederzetting is 
de aanwezigheid van kalkachtig materiaal, mogelijk het restant van een 
flux, in een andere kuil (S10.249). Deze kuil leverde daarnaast ook brokken 
schuimig materiaal, gedeeltelijk met een stollingskorst, wat handgevormd 
aardewerk en bot op. In de omgeving van de kuilen waarin schuimig 
materiaal gevonden is, werd in ieder geval één kuil aangetroffen met 
schelpmateriaal. Hiervan kan worden aangenomen dat deze gebruikt is bij 
het uitsmelten van het erts. De verspreiding van de andere productieslakken 
is moeilijk te duiden. Slakmateriaal is gevonden in paalkuilen, maar hoe het 
hierin terecht gekomen is, is niet te achterhalen. Ook de mogelijke potstal 
(S10.270) heeft naast de eerder ter sprake gekomen metalen voorwerpen 
slakmateriaal opgeleverd. Verder zijn slakken in één van de Merovingische 
kuilen (kuil 39) waargenomen. Dit duidt er wellicht op dat er in de vroege 
middeleeuwen al ijzer is geproduceerd in Cuijk.

172 Mogelijk moet deze kuil vergeleken worden met de voorhaard zoals beschreven in het 16de

eeuwse werk De la Pyrotechnia van Vannoccio Biringuccio.
173 Zie Craddock, 1995: 200-201 voor een beschrijving van het proces van afvloeien en verwij-

deren van de restproducten.

Fig. 8.2. 
Detailfoto van het stollingslaagje op het 
schuimig materiaal.
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De laatste twee fasen van het productieproces worden door herverhittings-
slakken en ovenwandresten (punt 5) en door een klein aantal smeedslakken 
en hamerslag (punt 6) vertegenwoordigd. Het geringe aantal smeedslakken 
wijst erop dat het daadwerkelijke smeden van ijzer slechts op zeer kleine 
schaal uitgevoerd werd. Mogelijk zijn er alleen reparaties uitgevoerd. Enkele 
bodemmonsters hebben hamerslag opgeleverd. Dit is, gezien het feit dat 
hamerslag nauwelijks verschuift van de plek waar het terecht komt,174 een 
directe aanwijzing voor de productie/reparatie van ijzeren objecten op deze 
locatie. Een uitgebreide analyse van de bodemmonsters viel buiten het doel 
van het onderzoek. Mocht dit in de toekomst nog gedaan worden, dan kan 
wellicht een beeld geschetst worden van de ruimtelijke verspreiding van 
smeedactiviteiten op de nederzetting.

Het grootste deel van de metalen vondsten moet waarschijnlijk geassocieerd 
worden met de bewoning uit de volle middeleeuwen, hoewel het grootste 
deel van de voorwerpen niet echt nauwkeurig gedateerd kan worden. Een 
uitzondering hierop vormen de vier Romeinse munten, waarvan alleen 
het doorboorde laat-Romeinse muntje mogelijk met de Merovingische 
bewoning geassocieerd kan worden. Hoe de drie andere munten op de 
vindplaats terecht gekomen zijn is onduidelijk. Het loden rolletje kan in de 
Romeinse tijd thuishoren, en wijst op visserij. Op het opgegraven terrein 
zijn er echter geen nederzettingssporen aangetroffen die de aanwezigheid 
van dit voorwerp, noch van de munten kan verklaren. Het ijzeren 
riembeslag kan ook uit de Romeinse tijd dateren, maar kan evengoed 
in de middeleeuwen thuishoren. De groep metalen voorwerpen van de 
middeleeuwse nederzetting is karakteristiek voor een kleine, zelfvoorzienen-
de nederzetting. Een aantal gereedschappen kan toegewezen worden aan 
uitoefening van ambachten en eventueel dus ook met het gebruik van paard 
(- en wagen). Metalen vondsten met betrekking tot agrarische activiteiten 
zijn niet aangetroffen. De hiervoor gebruikte werktuigen kunnen van meer 
vergankelijk materiaal vervaardigd zijn geweest. De spijkers en de mogelijke 
kram zijn gebruikt bij eenvoudige constructies. De sleutel, het hengsel en 
het voetje van de grape wijzen op bewoning in de latere middeleeuwen.
De ijzerproductie was op lokaal niveau georganiseerd. De hoeveelheid 
slakmateriaal is bescheiden en er zijn geen andere aanwijzingen voor 
grootschalige productie van baren en/of voorwerpen aangetroffen. De 
bevolking produceerde ijzer en smeedde het tot eenvoudige voorwerpen 
voor eigen gebruik, zoals gereedschappen en spijkers. Er zijn geen resten 
van ovens in situ gevonden, maar dit is gezien het feit dat de oven na het 
uitsmelten afgebroken moest worden om de wolf te verzamelen, niet echt 
vreemd. Voor iedere smeltsessie werd over het algemeen een nieuwe oven 
gebouwd of een gebruikte oven gerepareerd.175 Het is moeilijk te bepalen 
hoever en waarom de slakken verspreid zijn geraakt over de nederzetting. 
Toch duidt de aanwezigheid van een vloeikuil met in situ vloeislak erop dat 
de locatie van de smelterij in of in de nabijheid van put 10 gezocht moet 
worden. Er is schuimig materiaal in een aantal paalkuilen aangetroffen, 
maar gezien de grote hoeveelheid sporen is onmogelijk gebleken hierin 
een structuur te herkennen. Ook de locatie van de smederij is (nog) niet 
aan te wijzen, omdat er geen uitgebreid onderzoek van de verspreiding 

174 Groenewoudt en van Nie, 1995: 193.
175 Craddock, 1995: 169. Zie pagina 243 en verder voor beschrijvingen van ovens die wel gev-

onden zijn.



ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET   131

van hamerslag uitgevoerd kon worden. Gespecialiseerde ijzerproductie uit 
handelsoogmerk kan waarschijnlijk uitgesloten worden. Naast de productie 
en bewerking van ijzer zijn er wat aanwijzingen voor het bewerken van 
koper en lood.

Terrein B (L. Meurkens)
De opgravingscampagnes op terrein B heeft een bescheiden aantal van 68 
metalen objecten opgeleverd. Ongeveer de helft daarvan was gemaakt van 
ijzer (N=29). Er is één zilveren munt gevonden, de overige objecten waren 
van lood of koper(legeringen). Afgezien van de bouwvoor (S5000) zijn alle 
lagen en de sporen systematisch afgezocht met een metaaldetector. Alle 
niet-ijzeren objecten zijn driedimensionaal ingemeten.
Het overgrote deel van de metalen objecten is gevonden bij de aanleg van 
het vlak. Slechts drie objecten, alle van koper(legeringen), zijn afkomstig uit 
sporen.
In het nu volgende deel worden eerst de vondsten uit de verschillende lagen 
beschreven.
Het overgrote deel van de metalen objecten afkomstig uit deze lagen 
dateert uit recente of subrecente perioden. Het gaat hierbij om zes koperen 
munten, waaronder een 1/2 cent van Koning Willem I uit 1831, een oord uit 
1783 en een niet nader te determineren duit, vijf loden musketkogels, vier 
knopen, twee gespen en een (?) hangertje. Enkele objectcategorieën zijn 
niet nader te dateren. Hieronder 19 spijkers, twee plaatjes en twee haken. 
Een kleine groep objecten uit de verschillende lagen kan gedateerd worden 
in de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. Om te beginnen zijn er twee 
niet nader te determineren objecten, mogelijk fragmenten van beslag, die 
gezien de mate van corrosie waarschijnlijk in deze periode geplaatst moeten 
worden. Duidelijk Romeins is een zilveren denarius (fig. 8.3.1), afkomstig 
uit het esdek (V238). De munt draagt de beeltenis van keizerin Faustina 
I en is geslagen in Rome onder keizer Antoninus Pius (141-161 AD).176

Een fragment van een fibula uit de verbruiningslaag is ook te dateren in de 
Romeinse tijd (V372). Het lijkt te gaan om een zogenaamde knikfibula (fig.
8.3.2), een type dat te dateren is in de vroeg Romeinse tijd (12 v. Chr. – 70 
n.Chr). 177 Een andere fibula (V206) uit de onderkant van het esdek lijkt ook 
in de Romeinse tijd geplaatst te moeten worden. Mogelijk betreft het hier 
een fragment van een aucissafibula (fig. 8.3.3), een type dat ook in de vroeg 
Romeinse tijd gedateerd kan worden.178 Een ijzeren mes, afkomstig uit het 
esdek doet ‘Romeins’ aan. Het zou echter ook goed uit de middeleeuwen 
kunnen dateren.
Vier koperen objecten van deze locatie kunnen gedateerd worden in de 
vroege middeleeuwen. Tijdens de verkenning van het wegcunet Route 1 
Accent is in het westelijk deel van put 7 een gelijkarmige fibula gevonden 
(fig. 8.4.1). Het object is op het ontbreken van de naald na compleet en kan 
gedateerd worden in de Karolingische periode. Gedurende de verkenning 
in 2003 werden in proefput 25 twee koperen objecten gevonden, die 
waarschijnlijk in de vroege middeleeuwen te dateren zijn. 

176 Determinatie Bank- en Geldmuseum Utrecht: Denarius van Faustina I (†141). Geslagen in
Rome onder Antoninus Pius (141-161).Vz. DIVA FAUSTINA. Kz. AUGUSTA (catalogus RIC361a).

177 Haalebos, 1986: 31.
178 Haalebos, 1986: 43.
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Het gaat om een schaakpionvormig object, waar aan de onderkant een naald 
gezeten heeft (fig. 8.4.2). 
Dit stuk is mogelijk te interpreteren als beslag of als de knop van een 
haarnaald. Een tweede object, een schijfje met een diameter van 1,3 cm 
en versierd met een kruismotief, kan wellicht ook als een stukje beslag 
geïnterpreteerd worden. Een andere mogelijkheid is dat het hier een kleine 
schijffibula betreft (fig. 8.4.3). Dergelijke fibulae versierd met kruismotief 
en soms voorzien van email kunnen gedateerd worden in de vroege 
middeleeuwen. Tijdens de opgraving in 2004 zijn twee vroegmiddeleeuwse 
fibulae gevonden, beiden in de verbruiningslaag in put 33. Een kleine, rijk 
versierde fibula, waarvan de naald ontbreekt, is het oudst. Deze behoort tot 
een groep van zogenaamde beugelfibulae (fig. 8.4.4) die gedateerd worden 
in de 6de eeuw.179 Bij het tweede exemplaar (V357) gaat het om een kleine 
oorspronkelijk rechthoekige schijffibula, waarop in liggend reliëf een aantal 
bolletjes is aangebracht, die oorspronkelijk mogelijk met email waren 
opgevuld. Dit soort fibulae kunnen gedateerd worden in de Karolingische 
periode.

Ten slotte is er uit de verschillende lagen een aantal objectencatego-
rieën afkomstig, die niet nader te dateren zijn. Hieronder bevinden 
zich ijzeren spijkers en ondetermineerbare objecten. Het feit dat in de 
afzonderlijke lagen objecten met zeer verschillende dateringen gevonden 
zijn, wijst erop dat de verschillende lagen niet op basis van deze vondsten 
gedateerd kunnen worden. Er kan op basis van de aanwezigheid van loden 
musketkogels, koperen munten en knopen wel gesteld worden dat ze 
waarschijnlijk in recente of subrecente perioden gevormd zijn. 

179 Hoops, 1994.

1

2 3

Fig. 8.3. 
Selectie van de metalen vondsten uit de
Romeinse tijd.
1. zilveren denarius;
2. knikfibulae;
3. aucissafibula.
Schaal 2:1
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Fig. 8.4. 
Selectie van de metalen vondsten uit de middeleeuwen. 1. gelijkarmige fibula; 2. beslag of knop van een
haarnaald; 3. schijffibula; 4. beugelfibula; 5. schijffibula; 6. mogelijk beslag; 7. mogelijk beslag. Schaal 2:1.
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Zo komen uit het esdek een bronzen muntgewicht uit de 17de eeuw (fig. 
8.5.1) en uit de bovenkant van het esdek een bronzen massieve gordijnring 
(19de eeuw) (fig. 8.5.2). Het feit dat het grootste deel van de niet-recente 
vondsten uit de onderste lagen stamt, duidt er wellicht op dat een Romeins 
of vroegmiddeleeuws loopniveau/akkerlaag opgenomen is in de verbrui-
ningslaag. Een andere mogelijkheid is dat ze afkomstig zijn uit sporen, die 
door de verbruining niet meer zichtbaar zijn. 

Drie objecten zijn afkomstig uit sporen. Twee koperen objecten zijn 
afkomstig uit greppel 5. Het gaat om een gebogen staafje dat mogelijk te 
interpreteren is als het fragment van een ring of armband (V204) en een 
armstutzfibula (fig. 8.6.2; V205). Beide stukken zijn gevonden bij de aanleg 
van het vlak en stammen dus hoog uit de vulling van de greppel. De naald 
van de fibula ontbreekt, maar desondanks is een determinatie mogelijk. Het 
stuk lijkt te behoren tot de groep van tweedelige voetboogfibulae. De boog is, 
voor zover zichtbaar, versierd met een groef. Dit soort fibulae wordt over het 
algemeen in de 4de eeuw gedateerd.180

Daarnaast is uit een kuil (31.5), waaruit midden-bronstijdaardewerk 
afkomstig is, een bronzen beiteltje gevonden (fig. 8.6.1). Deze vondst is 
opmerkelijk, omdat metalen objecten uit deze periode uiterst zeldzaam zijn 
op nederzettingsterreinen. Het beiteltje werd gevonden bij het afwerken 
van het spoor. Het stuk was oorspronkelijk bedekt met ijzerconcreties, maar 
na restauratie kwam hier een mooie patina onder vandaan. Het beiteltje is 
niet meer compleet. Het bovenste deel is afgebroken en alleen de onderste 
4 cm zijn bewaard gebleven. Het is gegoten in een tweedelige mal, waarvan 
de helften ten tijde van het gieten niet precies op elkaar lagen. Het stuk is 
goed afgewerkt. Het snijvlak is duidelijk aangescherpt en op de schacht zijn 
nog enkele polijstfacetten zichtbaar. Op basis van typologische kenmerken 

180 Haalebos, 1986: 64.
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1

Fig. 8.5. 
Selectie van het post-middeleeuwse materiaal.
1. muntgewicht (17de eeuw);
2. bronzen gordijnring (19de eeuw).
Schaal 2:1.
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is het niet mogelijk een precieze datering te geven. In de eerste plaats is het 
stuk niet meer compleet en daarnaast waren simpele werktuigen zoals dit 
beiteltje nauwelijks aan verandering onderhevig.181 De grondstof waarvan 
het object gemaakt is, maakt duidelijk dat het stuk in de bronstijd gedateerd 
moet worden. Overige vondsten uit de kuil bestaan uit enkele scherven van 
kwartsgemagerd aardewerk, waardoor een datering in de midden of late 
bronstijd op zijn plaats lijkt te zijn. 

De vondst van het Cuijkse beiteltje is opmerkelijk te noemen, omdat 
metalen voorwerpen uit de prehistorie in Nederland relatief zeldzaam 
zijn. Dit geldt in het bijzonder voor nederzettingsterreinen, een trend 
die echter de laatste jaren wat aan het veranderen is.182 Als directe 
parallel kan de opgraving van een bronstijdnederzetting bij Boxmeer-
Maasbroeksche Blokken genoemd worden. In de vulling van een kuil, die 
als silo geïnterpreteerd is, is ook een fragment van een bronzen beiteltje 
gevonden.183 Het object is ook gedateerd in de midden-bronstijd, maar heeft 
een iets andere vorm dan het beiteltje uit Cuijk.
Over het algemeen kan gezegd worden dat bronzen objecten afkomstig 
van nederzettingsterreinen uit de bronstijd vaak klein zijn. Het gaat dan 
om (fragmenten van) gereedschappen en andere kleine objecten, die men 
verloren was of die bestemd waren om gerecycled te worden. Bronzen 
van nederzettingen contrasteren zo aanzienlijk met bronzen objecten die 
afkomstig zijn uit depots of ‘natte contexten’ zoals moerassen en rivieren. 
Hier worden vooral grotere objecten gevonden zoals bijlen en zwaarden, 
die bewust gedeponeerd lijken te zijn. Een dergelijke interpretatie kan 
echter ook opgaan voor een deel van het materiaal uit nederzettingen. 
Zo lijken bronzen sikkels, om wat voor reden dan ook, vaak bewust in of 
om het huis gedeponeerd te zijn.184 Hetzelfde geldt in een aantal andere 
gevallen. Gedurende de opgraving van een bronstijdnederzetting bij 
Rhenen-Remmerden werd bijvoorbeeld een kleine bronzen speerpunt in 
een middenstaander van een huisplattegrond aangetroffen.185 Het lijkt niet 
aannemelijk dat het beiteltje van Cuijk als een bewuste depositie gezien 
moet worden, onmogelijk is het echter niet.

181 Persoonlijke mededeling Dr. D. Fontijn, Leiden.
182 Zie Fontijn, 2003: 374-5 (appendix 9) voor een lijst van het Zuid-Nederlandse materiaal.
183 Van de Velde, 1998: 32-3.
184 Fontijn, 2003: 144.
185 Van Hoof, Meurkens & Jongste, in prep.

1 2

Fig. 8.6
1. Bronzen beiteltje (schaal 1:1);
2. fibula (schaal 1:1).
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9. Steen   (E.N.A. Heirbaut en S. Knippenberg)

Bij de analyse van het steen zijn alle gebruikte en bewerkte stenen 
beschreven. Hierbij horen ook al het leisteen, tufsteen en tefriet dat geen 
duidelijke bewerkings- of gebruikssporen vertoont. Er kan aangenomen 
worden dat het meeste tufsteen als bouwmateriaal gebruikt is,186 en al 
het tefriet als grondstof voor maalstenen. Beide materialen zijn van elders 
aangevoerd. Voor het leisteen zijn er geen duidelijke aanwijzingen waarvoor 
het precies gebruikt is. Ook dit materiaal is geïmporteerd. Naast deze groep 
bewerkte en gebruikte stenen is er nog een grote groep steenfragmenten 
die verbrand of gebroken zijn. Over het algemeen gaat het om zandstenen 
brokken. Deze verbranding heeft waarschijnlijk een antropogene oorzaak. 
Niet al het materiaal in deze groep is onderzocht. Enkel de stenen die in de 
structuren en enkele grote sporen werden gevonden, zijn nader onderzocht 
en beschreven. Een derde groep steen materiaal bestond uit natuurlijk 
materiaal: lokale keien zonder enige sporen van bewerking, gebruik of 
verbranding. Dit materiaal is in zijn geheel niet beschreven, ook niet voor de 
bovengenoemde sporen.
Hieronder zal een overzicht gegeven worden van het steen, te beginnen 
met een korte schets van de vondsten in de werkputten 1 tot en met 11 
(uitgezonderd 7 en 10). Daarna zullen de terreinen A en B besproken 
worden.

9.1 Het verkennend onderzoek in het tracé187

In een aantal werkputten werden geen noemenswaardige stenen verzameld 
(putten 4, 9 en 11). In de andere putten zijn kleine aantallen steen 
verzameld, de meeste hiervan vertonen geen sporen van bewerking of 
gebruik. In werkput 1 werden een fragment van een leisteen en een stuk 
tefriet gevonden. Van deze fragmenten kan verder niets gezegd worden. 
Uit werkput 2 komen wel enkele noemenswaardige stukken. Om te 
beginnen werd in spoor 2.4 een fragment van een mogelijke klopsteen 
gevonden. Verder zijn nog een fragment tufsteen en een zandstenen 
werktuig gevonden. Dit laatste vertoont een convex afgesleten vlak en kan 
waarschijnlijk als een actieve wrijfsteen of loper geïdentificeerd worden. 
Werkput 3 leverde enkel wat brokjes tefriet op. Bij het aanleggen van het 
vlak in put 5 werd een groot fragment van een dikke platte maalsteen van 
tefriet gevonden. Verder zijn nog twee tufstenen brokken, een fragment 
leisteen en een mogelijke loper van zandsteen verzameld. In werkput 
6 kwam enkel uit spoor 6 vermeldenswaardig materiaal: het gaat om 
een kwartsietafslag en een mogelijke maalsteen/slijpsteen of actieve 
wrijfsteen. Deze laatste betreft slechts een klein stukje met een afgesleten 
vlak, mogelijk veroorzaakt door gebruik. Werkput 8 leverde niets op, 
uitgezonderd een fragment van een zandstenen maalsteen/slijpsteen. 

186 Kars (1982) vermeldt voor de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Dorestad dat tufsteen
ook als visnet gewichten of als gewichten werd gebruikt. Hoewel een dergelijke functie in dit
geval niet uitgesloten kan worden, zijn er geen duidelijke aanwijzingen voor een dergelijk
gebruik te herkennen.

187 Ball, 2002.
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9.2 Terrein A

Op het terrein van de middeleeuwse nederzetting zijn zeer veel stenen 
aangetroffen; het aandeel van de bewerkte of gebruikte stenen in deze 
groep is echter veel kleiner. Hieronder wordt een selectie van het materiaal 
besproken.
Er zijn enkele grote brokken tufsteen aangetroffen. Eén daarvan heeft twee 
platte vlakken en is mogelijk als bouwmateriaal gebruikt (V49). Een ander 
stuk (V419) heeft afgesleten concave vlakken. Hier is niet duidelijk wat de 
oorzaak was. Mogelijk is dit vlak ontstaan door gebruik of bewerking. Van 
tefriet zijn meerdere grote brokken aangetroffen. Vele daarvan hebben 
één duidelijk afgesleten vlak en zijn fragmenten van maalstenen geweest. 
Het afgesleten vlak is in alle gevallen plat en niet concaaf. In twee gevallen 
was het nog mogelijk om de dikte van de oorspronkelijke maalsteen te 
bepalen; de ene was 7 cm dik, de andere 3,7 cm. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden dat maalstenen van het type Napoleonshoed zijn gebruikt. Over 
het algemeen vertonen de fragmenten geen aanwijzingen dat ze behoren tot 
langdurig gebruikte en zeer afgesleten maalstenen: in de meeste gevallen 
was het gebruikte oppervlak nog enigszins ruw. Wat de zandstenen betreft, 
zijn er zeer veel en over het algemeen sterk gefragmenteerde stukken 
gevonden. Bij vele hiervan was het nog mogelijk een gebruikt vlak te 
herkennen. Veelal was dit plat en behoorde het fragment tot een werktuig 
dat voor schuren, wrijven of slijpen gebruikt werd. Door de fragmentatie 
kon dat onderscheid niet meer gemaakt worden. Veelal was de interpretatie 
van maalsteen/slijpsteen de hoogst haalbare. Qua korrelgrootte en korrel-
samenstelling is enige variatie te onderkennen. Het meeste materiaal heeft 
een lokale herkomst. 
Onder de noemer ‘overige stenen’ worden alle andere stenen gegroepeerd 
die geen duidelijke werktuigen zijn. In de meeste gevallen betreft het 
verbrand en daardoor gebroken, of gewoon gebroken stenen. Binnen deze 
groep zijn kwarts, zandsteen en kwartsiet herkend. Deze stukken vertonen 
veelal geen sporen van gebruik of bewerking. 

Een aantal noemenswaardige stenen is te koppelen aan grote sporen of 
zelfs sporen die tot een structuur behoren. Het onderzoek van de beide 
eikelkuilen uit de ijzertijd (kuilen 29 en 30) in het westelijke deel van de 
opgraving leverde ook een aantal complete stenen en fragmenten van stenen 
op. Andere prehistorische sporen hebben geen opmerkelijke vondsten 
opgeleverd.
Wat betreft de middeleeuwse sporen en structuren zijn er meer vondsten. 
In beide Merovingische (mogelijke) hutkommen werden vele stukken 
tufsteen gevonden. Kuil 39 bevatte naast een groot aantal brokken tufsteen 
ook nog een gebroken stukje kwarts en een kalkstenen afslag, geen 
artefacten. Kuil 40 leverde verder geen interessante inhoud op. Het is niet 
duidelijk waarvoor de tufsteen diende. In sommige gevallen is hij zeer licht, 
bijna puimsteen. In beide kuilen werd een brok tufsteen gevonden met een 
duidelijk afgesloten vlak, mogelijk door gebruik als actief schuursteentje. 
Verder zijn er ook onregelmatige brokken gevonden, maar ook gerolde meer 
kleiachtige stukken.
In de sporen van de vol- en laatmiddeleeuwse nederzetting zijn de volgende 
vondsten opmerkelijk. In waterput 3 zijn verschillende fragmenten van 
tefrieten maalstenen gevonden. 
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Op basis van enkele fragmenten, waarvan de dikte van de maalsteen nog te 
bepalen was, kunnen duidelijke verschillen in dikte waargenomen worden. 
Ook verschillen in het gebruik van het oppervlak zijn duidelijk zichtbaar. 
In elk geval gaat het om één gebruikt oppervlak. Bij vele is die horizontaal 
maar nog ruw, in één geval is hij duidelijk afgesleten en bij één exemplaar 
is hij zelfs bijna glanzend. In deze kuil is nog een aantal fragmenten 
tufsteen gevonden. Eén daarvan heeft duidelijk twee platte vlakken die 
haaks op elkaar staan. Mogelijk kan dit voorwerp als een bouwsteen 
geïnterpreteerd worden. Wat betreft zandsteen werd één mogelijke 
maalsteen/slijpsteen gevonden; verder zijn er nog enige fragmenten 
waarvan niet duidelijk is waarvoor ze gediend hebben. Tenslotte is nog 
een aantal zonder gebruikssporen gevonden, o.a. twee stukken natuurlijke 
vuursteen en een brok kalksteen. 
Bijgebouw 1 leverde vrijwel geen stenen op die echt als artefact aan te 
merken zijn. Toch kan één zandstenen fragment mogelijk toch als een 
werktuig worden geïnterpreteerd. Het heeft twee afgesleten vlakken, hoewel 
het oppervlak hier enigszins onregelmatig blijft, en kan als slijpsteen gezien 
worden. Voorts werden nog een zandstenen afslag en een zandstenen kei 
waarop enkele negatieven zichtbaar zijn, gevonden. Het is niet duidelijk 
waarom hier afslagen afgeslagen zijn. De rest van de stenen betreffen 
natuurlijke keien of verbrande keien zonder duidelijke bewerkingssporen. 

9.3 Terrein B 

Zowel tijdens de begeleiding van het stuk tracé van Route 1 Accent dat tot 
dit terrein wordt gerekend, als het proefputtenonderzoek en de opgraving 
op De Beijerd en ‘t Riet hebben steen opgeleverd. Veel fragmenten betreffen 
echter onbewerkte stenen, en zullen niet verder besproken worden. Een 
fraaie wetsteen werd gevonden in de meest noordelijke opgravingssleuf. 
Hij is afkomstig uit de verbruiningshorizont en kan daarom niet gedateerd 
worden. Echter, gezien het feit dat hier voornamelijk prehistorische sporen 
liggen, is het mogelijk dat dit artefact ook in deze periode past. Het gaat 
om een wetsteen waarvan de beide uiteinden afgebroken zijn. Het stuk is 
bovendien overlangs gespleten, waardoor er nog maar één bewerkt vlak 
zichtbaar is. Dit gladde oppervlak vertoont zeer veel krassen overlangs en 
overdwars en is zonder twijfel gebruikt voor het verwijderen van bramen 
(fig. 9.1). 
In een aantal sporen zijn duidelijk bewerkte of gebruikte stenen gevonden. 
Kuil 41 leverde een paar grote blokken tufsteen op, waarvan enkele 
duidelijke platte vlakken vertonen en als bouwstenen zijn gebruikt. De 
overige fragmenten zijn dat waarschijnlijk ook, maar op grond van de karak-
teristieken van de brokken zelf kon dit niet worden vastgesteld. 
Tijdens het proefputtenonderzoek werd in put 24 een concentratie stenen 
aangetroffen. De stenen hebben afmetingen tot ongeveer een vuistgrootte 
en lagen geconcentreerd in een kleine ondiepe kuil. De steencluster was 
al 15 cm boven het sporenvlak zichtbaar (fig. 5.9 in hoofdstuk 5). Het gaat 
met zekerheid om een antropogeen spoor. Tijdens het lichten van de stenen 
zijn hiertussen twee kleine, niet nader te dateren middeleeuwse scherfjes 
gevonden. Het is niet duidelijk of deze intrusief zijn. Eén steen lijkt deel uit 
te maken van een zandstenen artefact, mogelijk een slijpsteen of een stuk 
bouwmateriaal.
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De interpretatie die tijdens het vooronderzoek aan deze cluster werd 
gegeven, is deze van een poer van een gebouw: dergelijke poeren van losse 
stenen kennen we uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen.188  Echter, 
tijdens de opgraving konden op deze plaats geen plattegronden herkend 
worden. Ook in spoor 24.5, een kuil, werden naast enkele fragmenten 
prehistorisch aardewerk ook enkele gebroken stenen gevonden. Deze 
vertonen echter geen noemenswaardige karakteristieken.

188 Bijvoorbeeld in Hoogeloon en Uden.

Fig. 9.1 
Fragment van een wetsteen. Op het gladde
oppervlak zijn duidelijk bewerkingskrassen te
zien. (schaal 1:1)



140 ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET

10. Botanie   (C.C. Bakels)

10.1 Methode en vraagstelling

Tijdens de opgraving op terrein A en B zijn monsters genomen voor 
botanisch onderzoek. In de meeste gevallen betroffen zij grondmonsters uit 
sporen, waarin overblijfselen van zaden en vruchten niet direct zichtbaar 
waren. Deze monsters zijn op het archeobotanisch laboratorium van de 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, met behulp van kraanwater 
uitgezeefd. De fijnste zeef had een maaswijdte van 0,25 mm. De residu’s 
zijn bij vergrotingen tot 20x uitgezocht, waarna de aangetroffen resten 
gedetermineerd werden. Op vier na zijn alle resten uit kuilen en paalsporen 
verkoold. De uitzonderingen zijn gemineraliseerd. De onderzochte 
waterputten bevatten hoofdzakelijk onverkoolde zaden en vruchten. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door W.J. Kuijper en I. C.E. Heijen.
Drie sporen vertoonden ook zonder laboratoriumwerk plantenresten. Zij 
sprongen in het oog door de aanwezigheid van verkoolde eikels.
De grondsporen hebben uiteenlopende dateringen. De vraag was of hun 
inhoud iets zou kunnen bijdragen tot de kennis van de diverse perioden.

10.2 Resultaten

De resultaten zijn samengevat in vier tabellen en in de volgende 
beschrijvingen.

10.2.1 Bronstijd en ijzertijd 

Drie kuilen (kuilen 16, 17, 21) dateren uit de midden-bronstijd. Zij bevatten 
resten die als zwerfvuil geïnterpreteerd moeten worden. Dit vuil toont aan 
dat de bevolkingsgroep, die dit vuil achterliet, in elk geval bedekte meerrijige 
gerst (Hordeum vulgare) teelde. Twee akkeronkruiden, zwaluwtong (Fallopia 

convolvulus) en schapenzuring (Rumex acetosella), complementeren de lijst.
In kuilen uit de late bronstijd (kuilen 26, S36.6) is dezelfde gerstsoort 
aangetroffen naast twee akkeronkruiden, glad vingergras (Digitaria

ischaemum) en wederom schapenzuring. Het glad vingergras is kenmerkend 
voor akkers op arme zandgrond. Eén kuil kon enkel als bronstijd gedateerd 
worden. Deze bevatte eveneens gerst.
Een kuil uit de ijzertijd (S32.83) leverde een haverkorrel (Avena sp.) op, maar 
aangezien aan haverkorrels niet valt af te zien om welke soort het gaat, kan 
deze korrel van een wilde haversoort afkomstig zijn. Hetzelfde monster 
bevatte méér onkruidzaden, waaronder zwaluwtong en spurrie (Spergula

arvensis). De spurrie duidt op arme zandgrond. Uit de kuil kwam verder een 
brokstuk van een verkoolde eikel (Quercus sp.).

10.2.2 De Merovingische periode 
Een kuil (kuil 42) uit de 6de eeuw leverde slechts een fragment van een 
ondetermineerbare graankorrel op en een exemplaar van duizendknoop 
(Persicaria lapathifolia).
Een als Merovingisch aangemerkte kuilvulling (kuil 39) bracht echter rogge 
(Secale cereale) naast dezelfde soort duizendknoop. Rogge is een graansoort 
die als echt cultuurgewas pas in de vroege middeleeuwen verschijnt. 
Van een tweede Merovingische kuil (kuil 40) waren twee monsters uit 
verschillende niveau’s voorhanden. De vulling B leverde niets op, maar 
vulling A bevatte bedekte meerrijige gerst. 
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10.2.3 De volle middeleeuwen 

De grondmonsters kwamen uit sporen van vier huisplattegronden, een 
hooimijt, twee paalsporen die aanvankelijk aan de huisplattegronden waren 
toegeschreven, maar er bij nader inzien toch niet toe gerekend zijn, en 
drie waterputten. Drie van de huisplattegronden betreffen een huis dat 
driemaal op dezelfde plaats is opgericht (gebouw 2). De paalkuilen en 
paalkern van één van de bouwfasen zijn vrijwel vondstloos. Het betreft 
de eerste bouwfase van het gebouw. Als er verkoolde resten op of in de 
bovenste lagen van de bouwkavel aanwezig zijn, duiken deze gewoonlijk 
op in de paalkuilen van het op te richten gebouw. De datering van deze 
fase is vermoedelijk in de 11de eeuw. Fase 2 van gebouw 2 vertoont vooral 
in een paalkern en in een uitgraafkuil een groot aantal verkoolde resten. 
Mogelijk is dit huis dus afgebrand. De resten worden gedomineerd door 
haver. Weer is niet duidelijk of het hier om het cultuurgewas gaat. De 
relatieve hoeveelheid suggereert dit wel, maar aan de andere kant bestaat 
dit monster hoofdzakelijk uit akkeronkruid en kan de haver dus ook het 
akkeronkruid oot (Avena fatua) betreffen. Het kafrestje dat uitsluitsel zou 
kunnen bieden, is helaas te beschadigd. De bases van haveraartjes bezitten 
het enige kenmerk waarmee haversoorten op naam te brengen zijn. Bedekte 
meerrijige gerst, rogge en een tarwe die mogelijk broodtarwe is (Triticum cf 
aestivum) zijn de enige aanwijsbare cultuurgewassen. 

kuilnr/spoornr kuil 16 kuil 17 S36.6 kuil 26 kuil 26 kuil 21 S32.83
vulling 1 2 1 2 2 1
monster 268 257 603 642 643 539 + 540 398 + 399
liters gezeefd 2 2 2 2 2 4 4

Cultuurgewassen
Avena sp. - - - - - - 1
Hordeum vulgare 1 1 - 7 - 6 -
Cerealia indet fragm. 1 3 - - - 13 -

Verzamelde producten
cf Quercus sp. fragm. - - - - - - 1

Kruiden
Cerastium  sp./Stellaria  sp. - - - - - - 2
Digitaria ischaemum - - - 1 - - -
Fallopia convolvulus - - 1 - - - 2
Lathyrus  sp./Vicia  sp. 1 - - - - - -
Persicaria lapathifolia - - - - - - -
Poa  sp. (niet annua) - - - - - - 1
Rumex acetosella - 1 - 1 - - -
Spergula arvensis - - - - - - 2
Geribde stengel, hol - - - - 2 - -

kuilnr 39 40 40 42
vulling - A B -
monster 243 276 267 513 + 532
liters gezeefd 3 3 0,5 4

Cultuurgewassen
Hordeum vulgare - 1 - -
Secale cereale 9 - - -
Cerealia  indet. - 1 - 1

Kruiden
Persicaria lapathifolia 1 - - 1

Tabel 10.2 
Plantenresten uit de vroege middeleeuwen.

Tabel 10.1 
Plantenresten uit prehistorische bewonings-
perioden.
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De hoeveelheid onkruid in verhouding tot de geringere hoeveelheid 
cultuurgewas wijst op dorsafval of stro. Strohalmen zelf vergaan in vuur 
snel tot as, maar de robuustere onkruidzaden die tussen de halmen 
zitten, hebben een grotere kans op verkolen en daarmee op ‘archeologisch 
overleven’.
Buiten deze soorten zijn resten van heide, zowel struikheide (Calluna 

vulgaris) als dopheide (Erica tetralix), aanwezig. Heide kan gediend 
hebben als bezem, als brandstof, als vloerbedekking in stallen, om enkele 
voorbeelden te noemen.
Vergelijking van de onkruidsoorten met de kensoorten van de in de 
vegetatiekunde welomschreven klasse der akkergemeenschappen 
(Stellarietea mediae.) leert dat zij afkomstig zijn van akkers op arme 
zandgrond. Desondanks zijn er elementen van rijkere grond aanwezig, 
waarvan guichelheil (Anagallis arvensis) het duidelijkste voorbeeld is. Dit 
betekent dat er bemest werd.
Bouwfase 3 van gebouw 2 vertoont een identiek beeld. In de paalkuilen, 
maar vooral in de paalkernen, ligt hetzelfde afval. Het is de vraag of dit 
dezelfde partij is als degene die in de kernen van fase 2 ligt. Zo nee, dan is 
dit huis afgebrand met hetzelfde type stro erin. Zo ja, dan is er één partij 
verkoold geraakt, die dan in een later stadium zowel in de kernen van fase 
2 als in de kernen van fase 3 terecht is gekomen. De partij kan dan zelfs 
van ná gebouw 2 fase 3 stammen en dus niets met de plattegronden te 
maken hebben. De kernen zijn dan alleen een ‘artefact trap’ voor een latere 
brandplek geweest.

Van gebouw 1 zijn twee paalkernen onderzocht. Rogge is het meest in 
het oog springende bestanddeel. Gerst is het enig andere met zekerheid 
vastgestelde cultuurgewas. De rest betreft onkruid. De soorten wijzen weer 
op arme zandgrond, hoewel de bolderik (Agrostemma githago) laat zien dat er 
bemest werd.
Een paalkuil of -kern, een paalkern en een uitgraafkuil van hooimijt 1 
leverden slechts zwerfvuil op met, naast rogge, een korrel gierst (Panicum 

miliaceum).
De twee niet aan structuren toegewezen paalsporen 7.59 en 10.116 
vertoonden ook uitsluitend zwerfvuil, waarbij voor 10.116 een stukje pit van 
de sleepruim (Prunus spinosa) vermeldenswaard is.

In de waterputten 1 en 2 waren helaas geen plantenresten bewaard 
gebleven. Een hooggelegen vulling van waterput 3 bevatte enkele verkoolde 
resten van haver, meerrijige bedekte gerst en mogelijk rogge en het 
akkeronkruid duizendknoop (tabel 10.4). Op een dieper niveau lag hetzelfde 
type agrarisch afval, maar nu aangevuld met een reeks onverkoolde resten. 
Het algemene beeld is hetzelfde als bij de hiervoor genoemde verkoolde 
resten uit paalsporen, maar er moet wel op het voorkomen van hop 
(Humulus lupulus) gewezen worden. De soort is hier gerangschikt onder de 
in het wild verzamelde plantenten, maar hop kan ook wel geteeld zijn. Hop 
speelt een rol bij het brouwen van bier.
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Tabel 10.3
Plantenresten uit sporen van gebouwen uit de volle middeleeuwen.
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10.2.4 De kuilen met verkoolde eikels

Drie kuilen waren gevuld met verkoolde eikels. De kuilen 29 en 30 liggen 
vijf m van elkaar. Hier kan eventueel dezelfde partij eikels in gestort zijn. 
De derde, kuil 36, ligt 63 m verderop. In de eerstgenoemde kuil lagen zeer 
versleten scherfjes ‘mogelijk Romeins’ en in de laatstgenoemde een scherfje 
‘mogelijk’ ijzertijdaardewerk. Aangezien kuilen met verkoolde eikels zowel 
in de metaaltijden als in de middeleeuwen aangetroffen worden, kunnen zij 
bij alle bewoningsperioden van het terrein horen. Eikels werden verzameld 
als veevoer, maar zeker ook voor menselijke consumptie. Zij worden voor 
de mens eetbaar door weken in water en vervolgens roosteren, waarbij de 
overmaat aan tannine verdwijnt.189

189 Jørgensen, 1977.

waterput 3
monster 299 300
liters gezeefd 3 3

Cultuurgewassen
Avena sp 2 -
Hordeum vulgare 1 3
Secale cereale - 2
cf Secale cereale 1 -
Hordeum sp./Triticum sp. 1 -
Graan indet. 1

-
Verzamelde producten - -
Humulus lupulus - 4*
Rubus fruticosus - 2*
Sambucus sp. - 1*

- -
Kruiden - -
Anagallis arvensis - 1*
Anthemis cotula - 1*
Atriplex patula/prostrata - 3*
Chenopodium album - 30*
Chenopodium murale - 1*
Conium maculatum - 7*
Daucus carota - 1*
Eleocharis palustris - 1*
Euphorbia helioscopia - 1*
Hyoscyamus niger - 8*
Juncus sp. - x*
Lamium sp. - 24*
Lamium cf album - 40*
Mentha aquatica/arvensis - 1*
Papaver argemone - 3*
Persicaria lapathifolia 1 4*
Poa sp. - 2*
Poaceae middelgroot - 1*
Polygonum aviculare - 3*
Potentilla erecta-type - 1*
Ranunculus flammula - 2*
Rumex acetosella - 6*
Rumex crispus/obtusifolius - 11*
Rumex sp. - 5*
Solanum nigrum - 7*
Spergula arvensis - 5*
Stachys arvensis/sylvatica - 2*
Stellaria media - 16*
Thlaspi arvense - 1
Trifolium sp./Lotus sp. - 1
Urtica dioica - xxx*
Urtica urens - 10*
Viola sp. - 1*

Tabel 10.4 
Plantenresten uit waterput 3. * = onverkoold; x
= enkele tientallen; xxx = enkele honderdtallen

* = onverkoold
x = enkele tientallen
xxx = enkele honderdtallen
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Bij dat roosteren ging kennelijk wel eens wat fout. Dat is in ieder geval de 
gangbare verklaring voor de aanwezigheid van partijen verkoolde eikels in 
kuilen. In de kuilen van Cuijk Route 1 Accent lagen vele liters eikels.

10.3 Conclusie

De diverse bewoners van het terrein Cuijk Route 1 Accent hebben verkoold 
agrarisch afval achtergelaten. Hieruit blijkt dat bedekte meerrijige gerst in 
alle perioden een belangrijke graansoort was. Iets dat meteen in zwerfvuil 
tevoorschijn komt, speelde waarschijnlijk een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven. In de Merovingische tijd kwam daar rogge bij. In de volle 
middeleeuwen is er ook sprake van haver, gierst en mogelijk broodtarwe. 
Of haver ook al eerder, in de ijzertijd, werd geteeld, is onzeker. Gierst en 
tarwe zijn in eerdere perioden van bewoning op dit terrein niet gevonden, 
maar vooral gierst was in deze streken zeker vanaf de bronstijd geen 
onbekende.190

De begeleidende akkeronkruiden laten zien dat de teelt op arme zandgrond 
plaats vond. Zeker in de volle middeleeuwen werd door bemesting getracht 
de opbrengst te verbeteren.
In het zwerfvuil is nauwelijks sprake van verzamelde producten zoals wilde 
vruchten en noten. Enkele met verkoolde eikels volgestorte kuilen laten 
echter zien, dat er wel degelijk uit het wild verzameld werd. Wanneer dat 
was, is bij gebrek aan een datering van de context niets te zeggen.
In de volle middeleeuwen is gebouw 2 minstens éénmaal door brand 
verwoest, maar het kan ook zijn dat de brandresten van ná het functioneren 
van dit gebouw dateren.

190 De Hingh, 2000.
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11. Fysisch-antropologisch onderzoek   (M. Hoogland)

Tijdens het onderzoek in het tracé van Route 1 Accent (terrein B) werd 
één enkele spoor met menselijke crematieresten aangetroffen (S7.5). Het 
botmateriaal was goed doch onvolledig bewaard gebleven. De resten zijn 
onderzocht en er bleken onvoldoende gegevens te zijn om te kunnen 
vaststellen wat het geslacht van de dode is geweest. Toch konden enkele 
conclusies getrokken worden over de leeftijd van het individu en de 
temperatuur waarop het lichaam is verbrand. 

11.1 Onderzoeksmethode

Als eerste stap van het onderzoek werd het botmateriaal gezeefd over een 
tweetal zeven van 3 en 10 mm om een onderscheid aan te brengen in 
residu (<3 mm), kleine fractie (3 tot 10 mm) en grote fractie (>10 mm). 
De gewichtsverhouding tussen grote fractie en het totale gewicht van de 
crematieresten geeft een indruk van de mate van fragmentatie van het 
materiaal. De kleine fractie werd vervolgens nagekeken op de aanwezigheid 
van bijzondere fragmenten als epifysen (groeischijf van de pijpbeenderen) 
en gebitselementen. Deze elementen kunnen een aanwijzing geven of de 
persoon ter plaatse gecremeerd is of dat de skeletresten van de brandstapel 
zijn uitgezocht en secundair in het grafveld zijn bijgezet.
De fragmenten groter dan 10 mm werden opgedeeld over neurocranium

(hersengedeelte van de schedel), viscerocranium (aangezichtsgedeelte), axiaal 
skelet (wervelkolom, schouders en bekken), diafysen (schachten) en epifysen

(gewrichten) van de lange pijpbeenderen en een categorie ondetermineer-
baar. Het gewichtspercentage geeft een aanwijzing of de verschillende 
regio’s van het skelet evenredig in de crematie aanwezig zijn. Per categorie 
werd de kleur en het breukpatroon van de fragmenten vastgesteld om de 
verbranding en temperatuur van de brandstapel te kunnen beoordelen. 
Tenslotte geeft de gemiddelde grootte van de fragmenten een aanwijzing 
voor de conservering van de crematie. De fragmenten van de verschillende 
categorieën zijn globaal gedetermineerd en er werd gelet op het meervoudig 
voorkomen van fragmenten die kunnen duiden op de aanwezigheid van 
meer dan één persoon in de crematie. Het gaat hierbij om fragmenten 
van epifysen en de schedel. Voor de leeftijds- en geslachtsbepaling is 
de Manual for the Physical Anthropological Report gevolgd.191 Naast de 
verbening van epifysair schijven en schedelnaden, zijn de doorbraak van het 
gebit en het spongiosa van humerus en femur de belangrijkste indicatoren 
voor de leeftijdsbepaling. Voor de geslachtsbepaling werd gelet op het 
voorkomen van morfologische kenmerken aan schedel en bekken. Deze 
methode kan worden aangevuld met de analyse van een aantal metrische 
variabelen van het rotsbeen.192 Doordat slechts fragmenten kunnen worden 
beoordeeld, zijn de uitkomsten veel minder precies dan bij niet gecremeerd 
botmateriaal.

11.2 Resultaten

Het spoor dat crematieresten heeft opgeleverd, is gelegen in put 7. Het 
botmateriaal is verzameld in vier verschillende contexten, o.a. de kern van 
de grafkuil en periferie van het spoor en bodemmonsters. 

191 Maat et al., 2000.
192 Wahl, 1982.
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De crematie bestond in totaal uit 255 g verbrand bot. Alle regio’s van het 
skelet zijn vertegenwoordigd en het ontbreken van gebitselementen duidt 
waarschijnlijk op een secundaire bijzetting van uitgezochte crematieresten. 
De verbranding heeft gelijkmatig over alle lichaamsregio’s plaats gehad 
en is zeer volledig geweest bij een temperatuur van ongeveer 800 °C. De 
botfragmenten van de diafysen van de pijpbeenderen en het neurocranium

zijn vrij robuust. De proximale epifyse van de humerus of femur is nog niet 
gesloten en dit wijst op een leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Het geslacht van het 
individu kan niet worden vastgesteld. Een klein deel van het botmateriaal is 
van dierlijke oorsprong. Het gaat om enkele botfragmenten uit de poot van 
een schaap of geit.

309-7-5 gewicht % verbranding fragmentatie

neurocranium 38 16.6 5 25-35

viscerocranium 1 0.4 5 <15

axiaal skelet 20 8.7 5 25-35

diafysen 99 43.3 5 35-45

epifysen 5 2.2 5 15-25

residu 65 28.4 5 <15

dierlijk 1 0.4 5 15-25

Totaal 229 100

310-7-5 gewicht % verbranding fragmentatie

diafyse 3 5 15-25

residu 4 5 <15

Totaal 7

311-7-5 gewicht % verbranding fragmentatie

residu 2 5 <15

274-7-5 gewicht % verbranding fragmentatie

diafysen 16 5 15-15

neurocranium 2 5 <15

Totaal 18

Tabel 11.1 
Overzichtstabel van het gewicht, het totale
percentage, de graad van verbranding en
de fragmentatiegraad van de verschillende
onderzochte monsters.
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12. Zoölogie   (C. Cavallo)

Bij de archeologische opgraving van de vindplaats Route 1 Accent (terrein A) 
zijn 65 grotere bottenresten gevonden en een aantal zeer kleine fragmenten. 
Van de grotere stukken zijn 33 vondsten op soortniveau gedetermineerd. 
Deze vondsten tonen aan dat in de collectie slechts twee soorten (grote) 
zoogdieren vertegenwoordigd zijn: paard en rund. Daarnaast zijn in put 10 
(vlak 1) drie resten van amfibieën (kikkers?) aangetroffen. In bijlage 2 zijn in 
een tabel alle botten weergegeven.

12.1 Resultaten van de analyse

De paardenresten bestaan grotendeels uit kiezen. In S10.263 zijn 12 
paardenkiezen gevonden (V195). Het betreffen kiezen uit de linker- of rech-
teronderkaak; ze zijn afkomstig van één individu. De beperkte mate van 
slijtage van de kiezen en het feit dat de derde molaar nauwelijks slijtage 
vertoont, duiden er op dat het paard niet veel ouder was dan 4,5 jaar.193

In waterput 3 zijn twee molaren, een fragment van een schedel en een 
complete phalange van een paard aangetroffen. Daarnaast zijn er ook een 
calcaneum en een fragment van een femur van een rund aangetroffen. De 
resten uit deze waterput zijn redelijk verweerd.

De resten van de paarden (van alle perioden) duiden op kleine dieren. 
Het postmiddeleeuws (?) materiaal omvat meer zoologische resten. Ook 
in die collectie zijn alleen paard en rund vertegenwoordigd. Een complete 
metatarsus van een paard toont aan dat het paard klein en slank was. 

193 Dit is bepaald volgens de tabel van Silver, 1969.
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Fig. 12.1 
Overzicht van de aangetroffen
dierlijke botresten per context.
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13. Conclusies   (E.N.A. Heirbaut)

13.1 Algemene beschouwingen

Terrein A en terrein B hebben sporen opgeleverd uit het neolithicum, de 
bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen. Van 
de meeste sporen kan gezegd worden dat ze in nederzettingscontexten 
thuishoren. Eén graf, te dateren in de Romeinse tijd, is aangetroffen tijdens 
het onderzoek van het tracé van de Van Galenweg en de Verbindingsweg. 
Het betreft echter een solitair graf: nergens op de opgegraven terreinen 
konden verdere aanwijzingen voor een grafveld gevonden worden.194

Prehistorische sporen zijn gevonden op beide terreinen. Op terrein A 
echter ligt het aantal aanzienlijk lager. Dit kan verklaard worden door 
de middeleeuwse bewoning waardoor vele oudere sporen (grotendeels) 
vergraven zijn. Het gros van het prehistorische aardewerk is echter ook 
aangetroffen op terrein B. Dit wijst er op dat het zwaartepunt van de 
prehistorische nederzetting zich eerder op dit terrein bevond. De sporen 
zijn vervaagd door allerlei bodemprocessen: bioturbatie en verbruining 
spelen daarbij een rol. 
Romeinse sporen zijn schaars. Het Romeinse aardewerk is voornamelijk in 
de afdekkende lagen (onderkant van het esdek en de verbruiningshorizont) 
aangetroffen. In de meeste gevallen kon het Romeinse aardewerk, dat in de 
sporen is aangetroffen, als opspit geïnterpreteerd worden. Middeleeuwse 
sporen, zowel vroeg- als volmiddeleeuwse, zijn wel overvloedig aanwezig. 
Op terrein A is een deel van een nederzetting aangetroffen die verschillende 
bewoningsfasen heeft gekend. Naast huis- en bijgebouwplattegronden 
zijn waterputten en greppels herkend. Zowel in de afdekkende lagen als 
in de sporen is veel middeleeuws aardewerk gevonden. De middeleeuwse 
component op terrein B is veel kleiner: zowel het aantal sporen als het 
aantal scherven ligt beduidend lager. 

De begrenzing van de sporenclusters kon alleen gebeuren op kleine delen 
van het onderzochte terrein. Op terrein B was duidelijk geworden dat de 
sporen niet verder doorliepen in noordelijke en zuidelijke richting. Echter, 
een westelijke begrenzing kon niet vastgesteld worden. Op de verhoging die 
doorloopt ten westen van de Van Galenweg zullen naar alle waarschijnlijk-
heid nog meer sporen aangetroffen kunnen worden. Dit gebied kon niet 
onderzocht worden. In het oostelijke deel van het gebied, ter hoogte van 
de middeleeuwse nederzetting, kon noch in oostelijke noch in noordelijke 
of zuidelijke richting een begrenzing voor de sporenclusters aangegeven 
worden. Vermoedelijk lopen ook hier de sporen in alle richtingen door.
In het tracégedeelte van Route 1 Accent zijn op verschillende plaatsen 
sporen aangetroffen. Zo is in werkput 2 een onvolledige plattegrond uit 
de ijzertijd gevonden. Ook in de werkput die aansluit bij het onderzoek 
op Groot Heiligenberg195 zijn sporen aangetroffen. Aangezien het 
onderzoek zich op deze plaatsen alleen concentreerde op het terrein in het 
tracégedeelte kunnen geen uitspraken gedaan worden over de omvang van 
het nederzettingsterrein. 

194 Hierbij moet opgemerkt worden dat het terrein ten westen van de Van Galenweg niet opge-
graven is.

195 Heirbaut, in prep.
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13.2 Bewoning in de prehistorie

Het onderzochte terrein heeft sterke aanwijzingen voor prehistorisch 
gebruik en bewoning opgeleverd. Deze gaan terug tot in het laat-
neolithicum B (ca. 2500 – 2000 BC), een periode waarin al sprake is 
van enige mate van sedentarisme, hoewel de nederzettingen moeilijk 
aan te wijzen zijn. Akkerbouw en veeteelt krijgen in deze fase een 
steeds belangrijkere rol in het dagelijkse leven, maar toch kunnen we 
er van uitgaan dat jacht en visvangst nog een belangrijke rol speelden. 
Naast tal van innovaties, zoals de introductie van de ploeg, ontwikkelt 
ook de metaalbewerking zich in deze periode. Hoewel dit nog zeer 
beperkt gebeurde, zal het toch invloed hebben gehad op de toenmalige 
maatschappij.196 Nochtans wordt voornamelijk vuursteen gebruikt, onder 
andere voor de vervaardiging van werktuigen. Ook in jongere perioden zal 
vuursteen een veelgebruikte grondstof blijven. 
Op basis van de door Verhart uitgevoerde inventarisatie is er een kader te 
schetsen voor het neolithische gebruik van de regio Grave-Cuijk.197 Hij 
presenteert een paleogeografische reconstructie waaruit blijkt dat het gebied 
ten tijde van het neolithicum doorsneden werd door rivieren. Hierdoor is 
een landschap gecreëerd met hooggelegen gebieden (stuifduinen), met klei 
afgedekte zones en restgeulen met in de diepere delen daarvan veen. In de 
lagere delen bestond de vegetatie uit elzenbroekbossen en rietrijke zones, 
de duinen waren geschikt voor landbouw.198 In het gebied herkent Verhart 
vindplaatsen uit het midden- neolithicum A die geassocieerd zijn met 
(permanente) nederzettingen, met tijdelijke kampementen en met off-site 
zones.199 De nederzettingen zouden gedurende een lange periode vooral 
op de grotere duincomplexen vertegenwoordigd zijn. Het onderzoek op De 
Nielt leverde vondsten uit het midden-neolithicum op, vooral vuurstenen 
werktuigen als krabbers en een geretoucheerde kling.200 Tijdens het laat-
neolithicum is er een verandering in locatiekeuze merkbaar en zijn de meer 
zuidelijk gelegen terrassen en de dekzanden bewoond.201 Op de Heeswijkse 
Kampen zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 7 enkele 
klokbekerscherven aangetroffen.202 In het opgravingsgebied zijn slechts 
schaarse aanwijzingen gevonden voor neolithisch gebruik van het terrein. 
Van de drie scherven kan slechts één met zekerheid in het laat-neolithicum 
B geplaatst worden. Dit scherfje komt uit een spoor op terrein A en is tevens 
het enige spoor uit deze vroegste bewoningsfase. Verder is er op terrein 
B nog een spitskling203 van gemijnd Rijckholtvuursteen gevonden. Deze 
spitskling dateert uit het laat- of midden-neolithicum. Ook het spitsje dat in 
het tracé zelf is gevonden zou in deze periode kunnen dateren. 

In de hierop volgende periode, de bronstijd, is de ontwikkeling die in het 
neolithicum is ingezet, vervolgd. Het gemengde boerenbedrijf (akkerbouw 
en veeteelt) wordt steeds belangrijker. Dit kon echter niet aangetoond 
worden voor terreinen A en B, aangezien er zeer weinig botmateriaal 
verzameld is. 

196 Fokkens, 2005: 357-370.
197 Verhart, 2000; Ball, 2006: 114.
198 Verhart, 2000: 141-199; Ball, 2006: 114.
199 Verhart, 2000: 198; Ball, 2006: 114.
200 Ball, 2003.
201 Ball, 2006: 114.
202 Ball, 2006: 114.
203 Determinatie: L.G.L. van Hoof (ArchOL BV).
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Net zoals het geval was bij laatneolithische nederzettingen, zijn ook vroege 
bronstijdnederzettingen niet goed bekend. Het is pas vanaf de midden-
bronstijd dat we een goed zicht hebben op de ligging en de lay-out van 
nederzettingen. Hoewel het nederzettingssysteem wordt gekenmerkt 
door een zekere plaatsgebondenheid, zullen ze soms nog wel van plaats 
veranderen. In het rivierengebied is vastgesteld dat de bewoning zich 
voornamelijk concentreerde op de hogere delen in het landschap.204 Dit 
is recentelijk ook in de directe omgeving van De Beijerd en ‘t Riet/Route 
1 Accent waargenomen. Resten uit de vroege bronstijd zijn aangetroffen 
op de vindplaats Heeswijk Havenlaan Oost (Dreef). Deze resten bestaan 
uit losse fragmenten van met wikkeldraadmotieven versierd aardewerk. 
Naast dit aardewerk is ook een kleine plattegrond herkend.205 Sporen en 
materiaal uit de midden-bronstijd zijn aangetroffen op De Nielt, Heeswijkse 
Kampen (vindplaatsen 4 en 7) en Groot Heiligenberg.206 De Nielt en 
Heeswijkse Kampen - vindplaats 4 leverden resten op die de vroegste fase 
van Hilversum vertegenwoordigen. Op beide plaatsen zijn kleine kuilen 
gevonden waarin scherven van een groot deel van telkens één versierde 
pot zijn gedeponeerd.207 Ook de late bronstijd is in het gebied goed verte-
genwoordigd. Op de Heeswijkse Kampen zijn op drie plaatsen sporen in 
combinatie met aardewerk gevonden.208 Ook op Groot Heiligenberg zijn 
sporen en vondsten gedaan uit deze periode.209

Hoewel in de regio Cuijk op verschillende plaatsen nederzettingsterrei-
nen zijn aangetroffen, zijn er toch weinig (huis)plattegronden bekend. Dit 
geldt echter ook voor heel Zuid-Nederland en het rivierengebied. Zij lijken 
archeologisch onzichtbaar te zijn, mogelijk als gevolg van veranderingen 
in de huizenbouwtraditie.210 De nederzettingen zijn gelegen op hogere 
delen in het landschap. Deze hogere delen zullen ook gebruikt zijn voor 
landbouwactiviteiten, terwijl de lager liggende flanken eerder geschikt 
waren als weiland. De nederzettingen bestaan uit enkele boerderijen en 
bijgebouwen (spiekers, silo’s en kleine schuurtjes), verspreid over erfjes die 
hoogstens 50 m x 50 m meten.211 Sporen uit de bronstijd zijn voornamelijk 
aangetroffen op terrein B.212 Verspreid over terrein B liggen vele kuilen. 
Over het algemeen zijn ze tamelijk groot met een donkere vulling, waarin 
veel aardewerk is aangetroffen. In totaal gaat het om 26 kuilen. Zes hiervan 
konden niet gedetailleerd genoeg gedateerd worden, 18 dateren in de 
midden-bronstijd en twee in de late bronstijd. Het midden-bronstijdaarde-
werk blijkt, op basis van de stand van de randen, voornamelijk te bestaan 
uit groot vaatwerk. In sommige gevallen werd aankoeksel aangetroffen op 
de binnenzijde van scherven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat veel 
van het aardewerk gebruikt zal zijn voor koken en voedselopslag. Het aantal 
late bronstijdscherven ligt lager. Een opvallend spoor was kuil 26; aan de 
rand maar ook in deze grote ovale kuil zijn enkele paalsporen herkend. Uit 
de kuil zijn vele scherven verzameld, waaronder vele versierde scherven van 

204 Fokkens, 2005: 407-428.
205 Ball & Heirbaut, 2005.
206 Heirbaut, in prep.
207 Ball & Heirbaut, 2006.
208 Ball, 2006: 115.
209 Heirbaut, in prep.
210 Ball, 2006: 116; Fokkens & Jansen, 2002: 9.
211 Fokkens, 2005: 407-428.
212 Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat tijdens de middeleeuwse bewoning, die

voornamelijk geconcentreerd is op terrein A, bijna het hele terrein is vergraven. Oudere
sporen konden slechts hier en daar onderscheiden worden.
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twee verschillende cilinderhalsurnen. 
Ook voor het materiaal uit deze kuil kan op basis van het formaat van het 
vaatwerk en de aanwezigheid van aankoeksel op sommige scherven gesteld 
worden dat het voornamelijk gaat om voorraad- of kookpotten. 

Zoals gezegd neemt tijdens de bronstijd de metaalbewerking toe. Hoewel 
het duidelijk is dat er bronsproductie is, is het echter een moeilijk grijpbaar 
aspect. Brons is een metaallegering op basis van grondstoffen die niet 
voorhanden zijn in deze streken. Bronzen voorwerpen worden meestal in 
‘depots’ of ‘natte contexten’ aangetroffen; contexten waaruit blijkt dat ze 
opzettelijk begraven zijn. Dat kan erop wijzen dat dergelijke voorwerpen in 
die contexten eerder een rituele betekenis hadden, waarvan de symboliek 
ons ontgaat. Bronzen voorwerpen die anderzijds voorkomen in nederzet-
tingscontexten zijn minder bekend. Recentelijk is een kokerbijl aangetroffen 
tijdens een opgraving in Tiel-Medel.213

Op terrein B is in een midden-bronstijdkuil een klein bronzen beiteltje 
gevonden. Een gelijkaardig beiteltje is gevonden tijdens de opgraving op 
de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer.214 Het is aangetroffen in een kuil 
die bij het erf van Huis 1 hoort. Het beiteltje van Boxmeer is dubbel zo 
groot als dat van Cuijk. Ook te Ommerschans is een beiteltje gevonden 
dat qua afmetingen dat van Cuijk benadert.215 Bijlen en beitels zijn 
doorgaans gebruikt tot zij versleten waren; daarna werden ze hersmolten. 
Het is daarom niet aannemelijk dat het beiteltje van Cuijk als een bewuste 
depositie gezien moet worden; onmogelijk is het echter niet. 

In het plangebied is ook een ijzertijdcomponent herkend. 
Nederzettingssporen zoals paalsporen en kuilen en zelfs een onvolledige 
huisplattegrond zijn zowel in het begeleide tracé van de Van Galenweg, 
als tijdens de opgraving op terreinen A en B gevonden. Tijdens de 
ijzertijd hebben we nog steeds te maken hebben met het fenomeen 
van ‘zwervende erven’ en zien we dat de voorkeur uitgaat naar dezelfde 
hooggelegen plaatsen die ook tijdens de bronstijd bewoond zijn. Het 
zou zelfs kunnen dat na het verlaten van de bronstijdnederzettingen 
deze nog lange tijd zichtbaar bleven in het landschap, en in latere tijden 
(tijdens de ijzertijd) opnieuw bewoond raakten.216 Ook in het nabijgelegen 
plangebied Heeswijkse Kampen kon deze voorkeur voor hoge zandruggen 
op verschillende plaatsen vastgesteld worden, hoewel er hier ook ijzer-
tijdbewoning voorkomt op de iets lager gelegen delen van het landschap 
(vindplaatsen 3, 5 en 6).217

Een opvallend type spoor dat aangetroffen is op terreinen A en B zijn drie 
tamelijk grote, ondiepe kuilen met een donkere vulling, bestaande uit 
verkoold plantaardig materiaal. In deze kuilen werden grote hoeveelheden 
verbrande eikeltjes gevonden. Naast de eikeltjes werden ook enkele kleine 
scherfjes ijzertijdaardewerk aangetroffen. Dergelijke kuilen zijn in het 
verleden al meer aangetroffen tijdens ijzertijdopgravingen (bijvoorbeeld 
Velhoven-Sondervickcampus218), maar kunnen ook voorkomen in meer 
recentere perioden. 

213 Van Hoof, in prep.
214 Hiddink, 2000: 72.
215 Butler & Bakker, 1961 (vondstnr. 4); Butler, 1990: 87-91.
216 Fokkens, 2005: 357-370.
217 Ball, 2006: 117.
218 Van Beek, 2003: 29; Bakels, 2003: 41.
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De grond rondom de sporen was niet verkleurd, wat er op wijst dat de 
verbrande resten wellicht na afkoeling in de kuilen zijn gedumpt en niet in 
de kuil zelf zijn geroosterd. Tot in de historische tijd zijn eikels geroosterd 
om ze eetbaar (het roosteren doet de bittere stof tannine verdwijnen)219 en 
langer te conserveren; ze stonden niet alleen op het menu van het vee maar 
ook op dat van de mens. Vermoedelijk zijn deze eikels in het vuur terecht 
gekomen of te zwaar doorgeroosterd waardoor ze te verbrand waren om ze 
te consumeren; ze zijn vervolgens als afval in deze kuilen gedumpt. 
Zowel voor de bronstijd als voor de ijzertijd is het opvallend dat er naast de 
nederzettingssporen geen enkele waterput of -kuil is aangetroffen. Hetzelfde 
is vastgesteld tijdens andere campagnes in het Land van Cuijk. Mogelijk was 
er open, drinkbaar water in de onmiddellijke nabijheid van de nederzetting 
te vinden.220

In het noordelijke deel van dit terrein zijn twee spiekers ontdekt. Ze 
leverden geen dateerbaar materiaal op, maar zijn op basis van hun vulling 
te plaatsen in de prehistorie.221 Iets ten oosten, op ongeveer dezelfde hoogte 
als deze twee bijgebouwtjes, ligt een cluster sporen waarvan de configuratie 
laat veronderstellen dat hier mogelijk een gebouw heeft gestaan. Deze is 
echter niet reconstrueerbaar noch dateerbaar. Ook deze structuur kan op 
basis van dezelfde argumenten in de prehistorie geplaatst worden. Of ze 
meer specifiek in de bronstijd dan wel in de ijzertijd dateren, is niet uit te 
maken.

Het model voor het ijzertijdnederzettingssysteem geeft aan dat naar het 
einde van de ijzertijd de erven over steeds kortere afstanden worden 
verplaatst, en soms resulteerde in een continue, plaatsgebonden bewoning 
op het einde van de ijzertijd. Deze evolutie gaat verder in de Romeinse 
tijd, wat leidt tot het ontstaan van kleine gehuchtjes en dorpjes. Op andere 
plaatsen zijn uit de late ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode nog wel 
alleenstaande huisplattegronden gevonden.

13.3 Romeinse aanwezigheid op het terrein

Het is aannemelijk dat de evolutie van plaatsgebonden boerderijen uit het 
einde van de ijzertijd naar de kleine Romeinse gehuchtjes ook in het Land 
van Cuijk heeft plaatsgevonden. Bovendien was Ceuclum een belangrijk 
Romeins centrum, dat zijn invloed in de omgeving zal hebben doen 
gelden. De vroegste sporen van de vicus dateren uit het midden van de 1ste

eeuw of kort daarvoor: mogelijk is de oudste nederzetting gesticht in 47 
door gouverneur C. Domitius Corbulo die op last van keizer Claudius de 
Romeinse troepen terugtrok uit het gebied ten noorden van de Rijn en ze 
onderbracht in de forten langs de limes.222

In het buitengebied zijn op de Heeswijkse Kampen op enkele plaatsen 
sporen aangetroffen die duiden op een Romeinse nederzetting of een 
grafveld.223

219 Nadat de eikels geroosterd waren, werden ze tot meel vermalen om ze vervolgens tot pap of
brood te verwerken (Bakels, 2003: 41).

220 Noch op de Heeswijkse Kampen, De Nielt of Groot Heiligenberg zijn waterputten of –kuilen
uit de bronstijd of de ijzertijd aangetroffen (Ball, 2006: 113-117).

221 De vulling van de paalkuilen van beide spiekers is vergelijkbaar met die van andere
paalkuilen die wel dateerbaar materiaal hebben opgeleverd (hetzij bronstijd- hetzij ijzerti-
jdaardewerk).

222 Haalebos, 2002: 22.
223 Ball & Heirbaut, 2006: 14.
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In het onderzochte plangebied is het aantal Romeinse sporen opvallend 
klein; aardewerk en (in mindere mate) metalen voorwerpen zijn 
aangetroffen over het hele terrein. Het aardewerk omvat tafel- en 
gebruiksaardewerk, en is voornamelijk in de verbruiningslaag en op het 
sporenniveau gevonden. Er zijn slechts weinig sporen die Romeinse 
scherven hebben opgeleverd. Het meest opvallende spoor is een klein kuiltje 
met zeer veel scherven van dezelfde dolium. Hier kan gedacht worden aan 
een grote dolium die, nadat de inhoud gebruikt was, als voorraadvat in de 
grond is ingegraven; iets wat frequent gebeurde op nederzettingsterreinen. 
Verschillende scherven konden aan een aardewerkcategorie en in sommige 
gevallen zelfs aan een bepaald type toegeschreven worden. Het betreft 
vormen die in nederzettingscontexten verwacht worden. De datering van de 
verschillende vormen wees uit dat er materiaal uit de 1ste eeuw tot ver in de 
3de eeuw aanwezig is, met een nadruk op de tweede helft van de 2de eeuw 
en de 3de eeuw. Opvallend zijn de grote fragmentatie van het materiaal en 
de sterke verwering. Verder zijn er ook nog een aantal fibulae en munten 
gevonden, waarvan de aanwezigheid eerder duidt op een nederzettingster-
rein dan op gedumpt afval. 
Een opmerkelijk spoor is het Romeinse crematiegraf, dat al tijdens het 
vooronderzoek in het tracé van Route 1 Accent is gevonden. Naast een 
behoorlijke hoeveelheid crematieresten (255 g) zijn ook enkele scherven 
van een terra nigra beker aangetroffen. Hoewel de verschillende delen van 
het skelet aanwezig zijn, ontbreken de gebitselementen. Analyse van de 
botfragmenten wees uit dat de overledene tussen 15 en 25 jaar oud was; 
geslachtsbepaling was niet mogelijk. De aanwezigheid van vele fragmenten 
houtskool en het ontbreken van de gebitselementen wijst erop dat het 
lichaam niet ter plaatse is verbrand, maar dat de crematieresten op de 
brandplaats zijn verzameld. Dit komt overeen met wat Hiddink (2003) 
omschrijft als graftype C, waarbij de crematieresten samen met de resten 
van de brandstapel (houtskool, scherven en eventueel metalen voorwerpen 
zoals fibulae, spijkers e.d.) in een kuil worden gedeponeerd. Naast verbrande 
menselijke resten zijn er ook enkele verbrande dierlijke botfragmenten 
gevonden. Het gaat met name om fragmenten van een poot van een 
schaap of geit. Mogelijk hebben we hier te maken met resten van een 
rituele maaltijd. Te Linne, Elst-Merm en buiten de Nederlandse grenzen 
zijn in enkele grafcontexten aanwijzingen gevonden voor dergelijke rituele 
maaltijden. 224  In deze graven zijn vele verbrande fragmenten van wijn- of 
olijfolie-amforen gevonden. Het feit dat deze verbrand zijn, duidt er op dat 
ze mee op de brandstapel hebben gestaan, en dat ze vóór de lijkverbranding 
onderdeel hebben uitgemaakt van een dodenmaal of een ander ritueel.
225  Amfoorfragmenten zijn niet gevonden in het graf, maar een andere 
aanwijzing voor een dergelijk ritueel zijn de gecremeerde resten van dieren, 
die tussen de menselijke resten lagen en tezamen van de brandstapel 
verzameld zijn. Waarschijnlijk zijn bouten vlees mee op de brandstapel 
verbrand. Dit fenomeen is ook vastgesteld o.a. te Linne en Elst-Merm. Er is 
slechts één graf gevonden; mogelijk betreft het een solitair graf. Anderzijds 
is het ook mogelijk dat dit graf aan de rand van een klein grafveld ligt en er 
meer graven in de onmiddellijke nabijheid liggen.226

224 Linne-Ossenberg:Hiddink, 2005; Elst-Merm: Heirbaut, 2006; Hiddink, 2003: 275.
225 Van Enckevort, 2000: 126; Martin-Kilcher, 1987: 49-53.
226 Deze zullen zich dan ten westen van de Van Galenweg bevinden, op het nog niet onderzo-

chte deel van de zandrug. De opgravingen en het proefputtenonderzoek hebben in elk geval
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De aanwezigheid van het tafel- en gebruiksaardewerk, de metalen 
voorwerpen en de enkele sporen lijken er toch op te wijzen dat we hier te 
maken hebben met een nederzetting, of mogelijk een enkele boerderij, 
die niet meer zichtbaar is. Een andere mogelijkheid is dat dit materiaal 
afkomstig is uit een nabijgelegen nederzetting. Mogelijk is deze verder naar 
het noordoosten of het oosten te zoeken.227

13.4 Een nederzetting uit de vroege, volle en late middeleeuwen 

De bewoning uit de vroegmiddeleeuwse periode is in de regio niet 
bijzonder uitgesproken. Slechts op enkele plaatsen zijn bewoningssporen 
aangetroffen. In het centrum van Cuijk zijn door Bogaers enkele 
hutkommen opgegraven, wat wijst op de aanwezigheid van een nederzet-
tingsterrein.228 Op De Nielt en op vindplaats 7 (Heeswijkse Kampen) zijn 
slechts enkele scherven verzameld. Nederzettingsterreinen konden hier niet 
aangeduid worden.229 Op Dommelsvoort zijn wel duidelijke sporen van een 
nederzettingsterrein bekend.230 De enkele vroegmiddeleeuwse sporen en de 
vondsten die op de terreinen A en B zijn gevonden, duiden er op dat we ook 
hier met een nederzettingsterrein te maken hebben. 
Vier grote kuilen hebben Merovingisch aardewerk opgeleverd. Het betreffen 
ovale sporen met een vlakke bodem. In drie gevallen zijn paalsporen 
herkend aan de zijkanten van de kuil. Hoewel de vorm niet overeenkomt 
met wat doorgaans wordt geconstateerd (namelijk rechthoekige kuilen), 
kunnen deze drie kuilen geïnterpreteerd worden als hutkommen. Dit 
zijn kleine gebouwtjes die half in de grond zijn ingegraven en voor 
ambachtelijke activiteiten zijn gebruikt. Twee ervan liggen centraal in het 
zuidelijke deel van het opgegraven gebied, de andere twee liggen in het 
zuidwestelijke deel van terrein B. Ongetwijfeld zullen er nog meer sporen 
in deze periode thuishoren, maar ze konden niet herkend worden door 
het ontbreken van daterende vondsten. Bovendien moet zeker rekening 
gehouden worden met de verstorende invloed van de bewoning uit de 
hierop volgende perioden.
De vroegmiddeleeuwse vondsten zijn verspreid over hetzelfde gebied 
gevonden. Het betreffen enkele metalen voorwerpen, zoals fibulae en een 
munthangertje, maar ook enkele kleine fragmentjes glas. Her en der zijn 
ook scherfjes gevonden. Dit alles wijst er op dat we hier te maken hebben 
met een nederzettingsterrein, zij het dan mogelijk de rand ervan. Hoewel 
het niet met zekerheid gesteld kan worden, zou deze nederzetting zich 
wellicht ten noordoosten of ten oosten van het opgegraven gebied kunnen 
bevinden.231

Uit de Karolingische periode is een waterput gevonden, maar omdat 
deze niet volledig kon opgegraven worden, zijn uitspraken hierover ook 
moeilijk te formuleren. Deze waterput wordt in de fase I van de bewoning 
van het terrein geplaatst. Andere structuren, zoals de voor deze periode 
kenmerkende eenschepige gebouwen, konden hier niet mee gerelateerd 
worden.

uitgewezen dat een eventueel grafveld niet doorloopt in de andere richtingen.
227 Persoonlijke mededeling E.Ball.
228 Bogaers, 1966.
229 Ball, 2006: 119.
230 Ball, 2006: 120.
231 Mondelinge mededeling E.A.G. Ball.
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De overige bewoningssporen horen thuis in de periode van de 10de tot de 
14de eeuw. In totaal zijn twee gebouwen, vijf bijgebouwen, zes waterputten 
en vijf greppels opgegraven. Ondanks verwoede pogingen om in de 
sporencluster in het oostelijke deel van terrein A nog plattegronden te 
reconstrueren, is dit niet gelukt. Dat ze er ongetwijfeld zijn, blijkt alleen 
al uit een palenrij in het centrale deel van het terrein. Omwille van de 
beperkte omvang van het opgegraven terrein zijn de meeste plattegronden 
niet volledig. Datering en fasering van de volmiddeleeuwse nederzetting 
kan enkel op basis van de relatieve datering van het aardewerk en de 
oversnijdingen van structuren. Het dendrochronologisch onderzoek van de 
waterputten leverde niets op. 
De looptijd van het aardewerk uit de volle en late middeleeuwen 
bestrijkt een periode van ca. 950 – 1350 n. Chr. In die periode is het 
terrein echter niet continu even intensief bewoond geweest, maar 
hier kan direct aan toegevoegd worden dat slechts een (klein) deel van 
de nederzetting is opgegraven. Op basis van de aardewerkanalysen 
kunnen drie bewoningsfasen onderscheiden worden. De combinatie van 
Badorfaardewerk, Pingsdorf, lokaal handgevormd aardewerk, mogelijk 
Maaslands, laat Mayen en soms Duisburgs aardewerk plaatst de eerste 
bewoningsfase (fase I) in de eerste helft van de 10de eeuw. Gezien de 
geringe hoeveelheid scherven lijkt het te gaan om bewoning in de nabijheid 
van het opgegraven deel. Een vroegere datering in de tweede helft van 
de 9de eeuw is niet uitgesloten. De bewoningsfase kan doorlopen tot 
in de tweede helft van de 10de eeuw, maar hiervoor zijn geen concrete 
aanwijzingen. Enkel waterput 6 kan tot deze fase gerekend worden, hoewel 
hij dan eerder vroeg is. Waterput 4 dateert mogelijk op de overgang van 
de eerste fase naar de tweede fase, met een voorkeur voor het begin van de 
tweede fase. Huisplattegronden kunnen niet aan deze fase toegeschreven 
worden. Een volgende bewoningsfase (fase II) kan worden bepaald op 
basis van een combinatie van de diverse aardewerksoorten en randvormen 
en datering van het voorkomen ervan. Voorlopig is een nauwkeurigere 
datering dan ca. 1000-1150 niet mogelijk. Uit deze periode zijn verschillende 
plattegronden afkomstig. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
plattegronden die vroeg in deze fase dateren en plattegronden die meer op 
het einde of zelfs op de overgang naar de derde fase gedateerd zijn. Vroeg 
in deze fase komen de eerste twee bouwfasen van huis 2, waterput 1 en 
greppels 1 en 2 voor. Ook de vermoede plattegrond van bijgebouw 3 kan in 
deze periode gesitueerd worden. Later in deze bewoningsfase dateren de 
derde verbouwingsfase van huis 2, hooimijt 2 en waterputten 3 en 5. Ook 
bijgebouw 1 dateert uit deze late periode. Voor bewoning in de tweede helft 
van de 12de eeuw zijn geen duidelijke aanwijzingen of het zou moeten gaan 
om de niet-karakteristieke (mogelijk vroege) Elmptbaksels.
De best dateerbare, derde fase (fase III) ligt in het laatste kwart van de 13de

en eerste helft van de 14de eeuw. Een datering vroeger in de 13de eeuw 
is niet zo waarschijnlijk vanwege het geringe aandeel proto-steengoed. 
Uit deze periode dateren bijgebouw 2, hooimijt 1, greppels 3 en 4 en 
waterputten 2 en 7. 

Het is niet uitgesloten dat in de periode tussen fase II en III het terrein voor 
bewoning is gebruikt. 
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Gezien de relatief geringe hoeveelheden vondsten lijkt het echter niet 
waarschijnlijk dat er toen huizen hebben gestaan of dat het terrein intensief 
gebruikt is. Kenmerkend voor de nederzettingsontwikkeling in de volle 
middeleeuwen is dat de bewoning zich verplaatst naar de lager gelegen 
delen binnen het landschap. De hoger gelegen delen zijn dan primair 
benut als akkergrond. Tijdens het proefputtenonderzoek op terrein B 
is vastgesteld dat deze zandrug op deze plaats vrij beperkte afmetingen 
heeft. Direct ten zuiden van de huidige Verbindingsweg loopt het terrein 
redelijk steil af. Op dit terrein zijn echter geen archeologische sporen 
waargenomen. Ook ten noorden van de zandrug zijn tijdens hetzelfde 
onderzoek geen middeleeuwse sporen ontdekt. In oostelijke richting wordt 
de zandrug echter veel breder. Indien er een verschuiving in huiserven heeft 
plaatsgevonden, gebeurde de verschuiving waarschijnlijk in deze richting. 

Fasering en erfindeling
Het afbakenen van erven binnen elke fase stelt ons voor problemen. 
Door het zeer beperkte opgegraven areaal is het moeilijk na te gaan welke 
structuren bij elkaar horen. Een middeleeuws erf bestaat doorgaans uit een 
huis/boerderij met één of meerdere bijgebouwen en een waterput. Op basis 
van goed onderzochte erven te Nistelrode232 en Lieshout233 kan gesteld 
worden dat de percelen waarop het huis, de bijgebouwen en de waterput 
lagen, een omvang hadden van ongeveer 50 m x 40 m met daaromheen 
een leeg terrein. Dit perceel kon al dan niet omgreppeld of op een andere 
manier gemarkeerd zijn. Er zijn echter ook nederzettingsterreinen gekend 
waarbij de erven zij aan zij liggen, waarbij er geen lege terreinen tussen de 
verschillende erven aanwezig zijn. Voorbeelden van een dergelijke nederzet-
tingsindeling zijn aangetroffen te Bladel234  en Bakel.235 De uiteenlopende 
dateringen van de structuren op terrein A en de vele waterputten laten al 
vermoeden dat hier meerdere erven gelegen hebben. 

Fase I
De eerste bewoningsfase van het terrein dateert op de overgang van de 
vroege naar de volle middeleeuwen. De enige structuur die mogelijk aan 
deze fase toegeschreven kan worden, is waterput 6. Andere structuren 
zijn niet ontdekt, waardoor we voor deze periode geen reconstructie van 
eventuele erven kunnen voorstellen.

Fase II
Tot deze fase behoren de meeste structuren. Er konden twee erven herkend 
worden. Het erf van gebouw 1 ligt in het zuidoosten van terrein A en omvat 
met zekerheid waterput 3. In het westelijke deel van terrein A ligt gebouw 2, 
dat drie opeenvolgende subfasen kent. De opeenvolgende subfasen hebben 
telkens andere bijgebouwen. Op basis van deze opeenvolging van huisfasen 
en de datering van het aardewerk kan fase II verder onderverdeeld worden: 
- H2f1: het erf bestaat uit huis 2 (subfase 1), bijgebouw 3, waterput 1; einde 

11de eeuw;
- H2f2: het erf bestaat uit huis 2 (subfase 2), bijgebouw 1 (en mogelijk 

verder gebruik van waterput 1); begin-midden 12de eeuw;

232 Knippenberg, in prep.
233 Hiddink, 2006.
234 Vreenegoor, 1989.
235 Arnoldussen, 2003.



160 ROUTE 1 ACCENT / DE BEIJERD EN 'T RIET

- H2f3: het erf bestaat uit huis 2 (subfase 3), bijgebouw 5 en waterput 5; 
begin-midden 12de eeuw.

De greppels konden niet nauwkeurig genoeg gedateerd worden om aan één 
van beide erven toe te wijzen. Subfase 1 van huis 2 is de jongste fase en 
dateert in de 11de eeuw, hoewel dit moeilijk te verantwoorden is op basis 
van het weinige materiaal. Dit is niet alleen vastgesteld op basis van het 
aardewerk maar ook op basis van het botanisch onderzoek: de paalkuilen 
bevatten geen verkoolde resten, wat er op duidt dat zij in ‘schone’ grond 
zijn ingegraven. Dit is te verwachten bij een eerste bewoningsfase; in 
volgende fasen zullen (verkoolde) resten die op of in de bovenste lagen 
van de bouwkavel aanwezig zijn opduiken in de paalkuilen van de jongere 
plattegrond(en). Het gaat om een bootvormige plattegrond van minstens 16 
m lang en maximaal 6,5 m breed. 

Fase II

Fase II

Fase III

Fase I

subfase 1

subfase 2

subfase 3

Fig. 13.2 
Overzichtskaart van de middeleeuwse
nederzetting, met aanduiding van de
gebouwen per bewoningsfase.
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Dergelijke bootvormige plattegronden zijn een veel voorkomend 
boerderijtype voor deze periode.236  De middenbeuk (bootvormig) is 
opgebouwd uit gebinten die de hoofdconstructie vormen. Deze manier van 
bouwen creëert een grote open interne ruimte. Parallel aan de gebintstijlen 
bevinden zich aan beide lange zijden kleinere paalsporen die de wanden 
markeren. In het geval van terrein A kunnen wel enkele paalsporen 
herkend worden die voor deze functie in aanmerking komen, maar de 
volledige wanden zijn niet te reconstrueren. Een mogelijke oorzaak is 
de tamelijk ondiepe ingraving van deze wandpalen; bovendien moet in 
dit gebied ook nog rekening gehouden worden met de invloed van de 
verbruining en bioturbatie. In een aantal gevallen zal aan de buitenzijde van 
dergelijke boerderijplattegronden een wandgreppel aanwezig zijn geweest, 
bijvoorbeeld te Bakel237 en Nistelrode.238 In vele gevallen is die echter niet 
meer zichtbaar. De functie van deze greppel is mogelijk het opvangen van 
regenwater dat langs het dak afliep en zodoende de met leem bestreken 
wanden te beschermen. Ook bij de plattegrond op terrein A kon, op 
uitzondering van een klein greppelfragmentje, geen wandgreppel herkend 
worden. In de zuidwesthoek van de plattegrond ligt een ogenschijnlijk 
min of meer rechthoekige kuil. Het zou kunnen dat we hier te maken 
hebben met een kelderkuil, hoewel de aanwezigheid van een gebintstijl, 
die later is geplaatst dan het uitgraven van de kuil, deze functionele 
interpretatie zou kunnen uitsluiten. Deze kuil zou erop kunnen wijzen dat 
dit deel van het huis als woongedeelte gediend heeft. Verder zijn er geen 
aanwijzingen gevonden die een idee geven over de interne indeling van het 
huis (haarden, stalboxen, etc.). Ingangen worden vaak verondersteld aan de 
kopse kanten, waar twee zware palen staan waartussen de ingang ligt. In 
een enkel geval zijn ook ingangen aan de lange zijden aangetroffen, hoewel 
dit slechts zelden het geval is.239 In dit geval kan gedacht worden aan een 
ingang aan de noordelijke kopse kant (de zuidelijke ontbreekt), maar er 
liggen ook twee palen aan de oostkant van de plattegrond op een afstand 
van ca. 1,6 m die mogelijk een ingang markeren. De paalkuilen van de 
bootvormige plattegrond vertonen geen uitgraafkuilen en hier en daar kon 
een paalschaduw worden vastgesteld. Volgens de typologie van Dommelen 
kan deze plattegrond als een type A3, een bootvormige plattegrond met 
vijf paren gebintstijlen, getypeerd worden.240 Omdat de zuidelijke kopse 
kant echter ontbreekt, is niet vast te stellen of er nog een gebintspaar is, 
waardoor de plattegrond mogelijk een type A4 (zes paren gebintstijlen) 
of zelfs een type A5 (zeven paren gebintstijlen) is. Op het erf van deze 
boerderij heeft mogelijk bijgebouw 3 gestaan.241 Dit rechthoekige gebouw 
ligt op zeer korte afstand ten oosten van huis 2 en staat er haaks op. Het 
aardewerk wijst uit dat het dateert vanaf de 11de eeuw en dat het mogelijk 
een doorlooptijd kent tot het midden van de 12de eeuw. Vanwege de vroege 
datering van het gebouw, kennen wij het toe aan het jongste erf. Bij dit erf 
kan ook waterput 1 gerekend worden. Deze boomstamwaterput dateert op 
basis van het materiaal uit de 10de tot het begin van de 12de eeuw. 

236 Verhoeven & Vreenegoor, 1991.
237 Arnoldussen, 2003: 51-108.
238 Knippenberg, in prep.
239 Gebouw 1 op de vindplaats ‘Huis Malburg’ vertoont een dergelijke zijdelingse ingang

(Dijkstra & Verhoeven, 2000: 50); een ander voorbeeld is een plattegronden Uden (Van Hoof &
Jansen, 2002) .

240 Theuws, 1988; Verhoeven, 1988.
241 Zoals eerder gezegd, is deze plattegrond niet helemaal zeker.
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Het is niet uit te sluiten dat de waterput ook in de volgende fase gebruikt is.

Nadat huis 2, subfase 1 ontmanteld was, heeft men op precies dezelfde 
plaats een nieuw huis gebouwd (subfase 2). Dit huis is ook bootvormig 
en dateert in het begin tot midden van de 12de eeuw. De plattegrond is 
tenminste 13 m lang en maximaal 6,4 m breed. Op basis van het aantal 
gebintstijlen kan deze plattegrond gedefinieerd worden als een Dommelen 
type A3. Ook hier moet er echter op gewezen worden dat de plattegrond niet 
volledig is en dat nog meerdere gebintstijlen buiten het opgravingsgebied 
kunnen liggen, waardoor het een type A4 of misschien zelfs A5 is. Op basis 
van het aardewerk hoort bijgebouw 1 bij dit erf. 

Fig. 13.3 
Voorbeelden van de lay-out van hoofd- en
bijgebouwen. A. Dommelen; B. Herpen;
C. Geldrop; D. Cuijk.
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Het is een groot bijgebouw dat op niet al te grote afstand ten noordoosten 
van huis 2 ligt. Aan de oostelijke kant ligt een grote, onregelmatige 
rechthoekige kuil. Hij kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden. Als we aannemen dat de kuil niet in maar net achter het gebouw 
ligt, kan hij dienst hebben gedaan als afvalkuil. Er is echter niet veel 
materiaal in gevonden. Als we veronderstellen dat hij onderdeel is van het 
gebouw zelf, zou het een half in de grond uitgegraven werkruimte kunnen 
zijn. Hier zou men kleine ambachtelijke activiteiten kunnen uitvoeren, zoals 
weven. Dergelijke kuilen worden niet vaak aangetroffen. Te Uden is tijdens 
het onderzoek van de A50 een gelijkaardig bijgebouw gevonden waarbij 
in het noordelijke deel een grote rechthoekige kuil is gevonden.242 Ook in 
de Duitse literatuur kunnen verwijzingen naar dergelijke kuilen en hun 
functie gevonden worden.243 De ligging van beide gebouwen ten opzichte 
van elkaar en de plaatsing van het bijgebouw aan de kopse kant van het 
hoofdgebouw, zijn interessant en blijken vaker voor te komen. 

Voorbeelden van een dergelijke lay-out zijn ook aangetroffen te Uden,244 St-
Oedenrode,245 Geldrop,246 Dommelen,247 Herpen,248en Someren.249

Voor beide erven geldt dat alle structuren op korte afstand van elkaar liggen, 
in een areaal van ca. 29 m x 21 m. De greppels liggen beiden ten westen van 
de gebouwen. Gezien hun parallelle ligging tegenover elkaar en tegenover 
het hoofdgebouw van beide erven, lijkt het erop dat zij de erfafscheiding 
vormen.

In enkele paalsporen van subfase 2 zijn vele verkoolde botanische resten 
aangetroffen, wat er op zou kunnen wijzen dat dit gebouw afgebrand is. 
Het is echter ook mogelijk dat de paalkuilen een tijdje hebben open gelegen 
en dat de resten daardoor in de kuilen zijn terecht gekomen. Subfase 3 
van het hoofdgebouw is ook in de 12de eeuw opgericht. Hoewel deze ook 
bijna op dezelfde plaats werd gebouwd, met een lichte verschuiving in 
oostelijke richting, verschilt hij in lay-out wel degelijk van de vorige fasen: 
het gebouw is rechthoekig. Het is minimaal 16,7 m lang en maximaal 6,6 
m breed. Ook hier zijn geen duidelijke uitgraafkuilen te herkennen. Deze 
boerderij dateert van het begin tot het midden van de 12de eeuw en is na 
fase 3 niet meer herbouwd. Deels op de locatie waar tevoren bijgebouw 3 
stond, is nu bijgebouw 5 (hooimijt 2) opgericht. Deze zespalige structuur 
kende minstens op één plaats een reparatiefase. Op basis van het weinige 
aardewerk is hij gedateerd in de 12de eeuw. Het hoofdgebouw en de 
hooimijt liggen binnen een oppervlakte van ca. 18 m x 21 m, waaruit 
we kunnen concluderen dat deze structuren binnen één erf lagen. Een 
bijgebouw is niet herkend voor dit erf. Waterput 5 ligt op een afstand van 
ongeveer 10 m. Hij zou dus ook onderdeel van hetzelfde erf kunnen zijn. 
De waterput is niet volledig onderzocht (slechts tot op een diepte van 50 
cm).

242 Van Hoof & Jansen, 2002: 84; 85, fig. 8.9.
243 Unselt, 1992; Berthold, 1997.
244 Van Hoof & Jansen, 2002: 106.
245 Heesters, 1973: fig. 10.
246 Bazelmans & Theuws, 1990: 44.
247 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988.
248 Ball & Jansen, 2002.
249 Schabbink, 1999.
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Uit de vulling is naast aardewerk ook een ijzeren voorwerp gevonden, dat 
niet gedetermineerd kon worden. De waterput dateert uit de 12de eeuw. 

In het oostelijke deel van het terrein liggen gebouw 1 en waterput 3. 
Deze structuren dateren in fase II maar kunnen hier niet nauwkeuriger 
in geplaatst worden. De huisplattegrond is moeilijk te reconstrueren, 
aangezien hij voor een deel in de zuidelijke putwand ligt. Het lijkt wel te 
gaan om een bootvormige plattegrond, maar een verdere typering was niet 
mogelijk. Iets ten oosten van deze structuur ligt waterput 3. Ook van deze 
waterput is het hout bewaard en kon vastgesteld worden dat het ging om 
een boomstamput. Het aardwerk, dat enkel in de kern van de waterput 
werd gevonden, dateert de waterput in het midden van de 12de eeuw. Naast 
aardewerk werden nog andere vondsten aangetroffen: verschillende stukken 
maalsteen van tefriet, twee grote stukken bouwmateriaal van tufsteen, een 
fragment van een maalsteen of slijpsteen van zandsteen, enkele metalen 
voorwerpen en verschillende fragmenten onverbrand, dierlijk bot. Het 
dierlijk bot omvat verschillende kiezen, een phalanx en een deel van een 
schedel van een paard en enkele botfragmenten van een rund gevonden. 
Deze botten kunnen in de waterput gedumpt zijn als afval, maar er kan ook 
gedacht worden aan het opzettelijk vergiftigen van de waterput zodat hij 
niet meer gebruikt kon worden.250  De opvallendste vondst in deze waterput 
is een leren schoen. Het betreft een halfhoge linker ‘instap’schoen zonder 
versieringen. Deze simpele en elegante schoen dateert vermoedelijk uit de 
11de tot 12de eeuw.251 Het is niet duidelijk of beide structuren tot hetzelfde 
erf behoorden, maar het lijkt wel mogelijk.

Fase III
Na een kleine bewoningshiaat op dit deel van het terrein werd het opnieuw 
in gebruik genomen in de 13de eeuw tot het midden van de 14de eeuw. 
Uit de laatste fase dateren bijgebouw 2, bijgebouw 4 (hooimijt 1), greppel 
3 en 4 en waterput 2 en 7. Er zijn echter geen hoofdgebouwen gevonden, 
wat een erfindeling verder bemoeilijkt. Gezien het feit dat de spieker en de 
hooimijt op vrij dichte afstand van elkaar liggen, kan aangenomen worden 
dat zij tot hetzelfde erf hebben behoord. Opvallend is de locatiekeuze voor 
beide structuren: in de voorgaande bewoningsfase heeft op de plaats van 
de spieker een hooimijt gestaan. De spieker zelf is een vierpalig, vierkant 
bijgebouwtje dat een reparatiefase kent. Op basis van het aardewerk dateert 
deze spieker uit de 13de eeuw. De hooimijt is gebouwd op de plaats van 
waterput 1, die in deze late periode al een tijd gedempt is. De vijfpalige 
hooimijt kent een herstellingsfase waarin twee palen vervangen/hersteld 
zijn. Enkele palen zijn duidelijk uitgetrokken. De hooimijt dateert in de 13de

eeuw.
Andere waterputten die in deze fase onder te brengen zijn, zijn waterput 2 
en 7. Of waterput 2, die op ca. 18 m ten oosten van de hooimijt ligt, ook bij 
dit erf hoort, is te betwijfelen. Niet alleen ligt hij ver van beide structuren, 
maar bovendien worden ze gescheiden door een greppel. Dat waterput 7 tot 
een ander erf behoort, staat buiten kijf gezien de afstand tot enige andere 
structuur uit deze fase. Hij ligt in de meest noordoostelijke hoek van het 
opgegraven terrein. Het grootste deel van het spoor ligt buiten het opgra-

250 Persoonlijke mededeling H. van Enckevort.
251 Determinatie: ROB.
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vingsgebied en is slechts tot op een diepte van ca. 50 cm onderzocht. 
Aan de hand van het aardewerk kon de waterput gedateerd worden in 
de eerste helft van de 14de eeuw. Hierbij is, net zoals bij de andere niet 
opgegraven waterputten, enige voorzichtigheid geboden aangezien er geen 
materiaal uit de diepere lagen van de waterput is verzameld. 
Tenslotte kan nog vermeld worden dat in greppel 3 op een plaats twaalf 
complete paardenkiezen en een klein fragment van een kaak zijn gevonden. 
De kaak was niet nader te determineren maar vermoedelijk gaat het ook om 
paard. Andere botfragmenten zijn hier niet meer gevonden, maar dit was 
ook te verwachten gezien de ondergrond. Het is mogelijk dat op deze plaats 
in de greppel een paard is gedumpt of begraven. 

Relaties in en buiten de regio
De nederzetting ligt in het Land van Cuijk, dat in die periode in het 
bezit was van de Heren van Cuijk. In de tweede helft van de 11de eeuw 
doneerde de Rooms-Duitse keizer dit gebied aan het geslacht van Malsen, 
dat grote bezittingen had in de Betuwe (Geldermalsen en Meteren). In de 
hieropvolgende periode veranderde het geslacht zijn naam tot Van Cuijk. 

In de daaropvolgende eeuwen hadden verschillende leden van het geslacht 
Van Cuijk een belangrijk aandeel in de politieke geschiedenis van de Lage 
Landen.252  Tijdens het begin van de 14de eeuw verliest de familie echter 
aanzien door de toenemende macht van andere vorsten. Het begin van de 
15de eeuw betekent het einde van de invloed van het geslacht Van Cuijk: de 
Heerlijkheid Cuijk komt dan in handen van de hertog van Gelre.253

In de nabijheid van de St-Martinuskerk zijn tijdens de opgravingen van 
Bogaers op diverse plaatsen resten gevonden die deel uitmaakten van de 
versterkingswerken die door de Heren van Cuijk zijn uitgevoerd. Het betreft 
een cirkelvormig terrein dat omgeven is door een brede gracht. Hiervan 
wordt gedacht dat het om een motte gaat, een verhoogde woonstede die 
door een tufstenen muur was omgeven.254 De opgraving aan de Grotestraat 
wees uit dat er ten westen van de versterkingswerken bewoningssporen 
uit de 12de eeuw aanwezig waren. Dit geeft aan dat de bewoning zich 
in deze periode rond het centrale machtscentrum ging concentreren.255

De volmiddeleeuwse nederzetting op terrein A en B dateert uit dezelfde 
periode en ligt op korte afstand van het centrum van Cuijk. Hierdoor 
is het waarschijnlijk dat de bewoners van deze nederzetting, net als de 
nederzetting aan de Grotestraat, zich in de buurt van het machtscentrum 
wilden vestigen. Beide bewoningscentra zullen ongetwijfeld contacten 
met elkaar hebben onderhouden. Hetzelfde kan verwacht worden van de 
volmiddeleeuwse nederzetting die op Groot Heiligenberg is aangetroffen 
en die op korte afstand van het centrum ligt,256 alsook de vindplaats op 
de Heeswijkse Kampen (vindplaats 7) die op een iets grotere afstand 
ligt.257 Voor de nederzetting op terrein A en B zullen deze relaties ook van 
economisch belang zijn geweest. Het aardewerkspectrum toont aan dat 
aardewerk uit andere gebieden werd aangevoerd. 

252 Graat, 2002: 101.
253 Graat, 2002: 102.
254 Van Enckevort & Thijssen, 2002: 97.
255 Van Enckevort & Thijssen, 2002: 100.
256 Heirbaut, in prep.
257 Ball & Heirbaut, 2006.
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Pingsdorf en Paffrath aardewerk werd ingevoerd vanuit de omgeving van 
Keulen, Elmpter aardewerk is afkomstig uit het gebied ten oosten van 
Roermond. 
Ook het Zuid-Limburgse aardewerk, het laat-Mayense aardewerk en Badorf 
aardewerk zijn types die niet lokaal vervaardigd werden.

Ambachtelijke activiteiten
Op het nederzettingsterrein zijn aanwijzingen gevonden voor ambachtelijke 
en artisanale activiteiten. Verspreid over het terrein zijn ijzerslakken 
aangetroffen, maar op één plaats was er sprake van een groot aantal. Hoewel 
ijzerslakken vaak voorkomen op middeleeuwse nederzettingen, duidt het 
hoge aantal hier zonder twijfel op het ter plaatse vervaardigen van ijzer. 
IJzererts is in de onmiddellijke omgeving ontgonnen. Na het delven van de 
ijzererts wordt deze in kleine brokken geslagen die vervolgens verhit worden 
om de chemische samenstelling te wijzigen en het kristalwater kwijt te raken. 
Dit gebeurt bij voorkeur in een open oven. In deze oven wordt vervolgens 
het eigenlijke metaal van de onzuiverheden gescheiden met behulp van 
een flux, een smeltpuntverlager waarvoor meestal een kalkhoudende stof 
werd gebruikt. Mogelijke restanten van een flux zijn aangetroffen op de 
nederzetting. In een kuil werden de resten van een kalkachtig materiaal 
samen met enkele brokken schuimig materiaal gevonden. In een andere 
kuil zijn bovendien schelpfragmenten gevonden, wat als flux gebruikt kan 
zijn. Bij het verhitten smelten de onzuiverheden sneller dan het metaal, 
dat in een viscose toestand achterblijft. Bij het uitsmelten ontstaan slakken. 
Op dit nederzettingsterrein gaat het om vloeislakken, wat er op wijst dat 
het uitsmelten van het metaal plaatsvond in een aftapoven. Een ander 
restmateriaal is een zeer licht, poreus materiaal dat ‘schuim’ of ‘sintels’ wordt 
genoemd. Ook dit schuimige materiaal is aangetroffen op het terrein, in een 
kuil met rood verbrand zand, waarin het als één stuk lag. Omdat het niet 
gefragmenteerd was, kan gesteld worden dat het zich in situ bevond. Deze 
kuil kan zodoende als afvloeikuil geïnterpreteerd worden, een kuil waarin het 
slak dat ontstaat bij het uitsmelten van het erts, wordt opgevangen. 
In een volgende fase van het proces ontstaat de wolf, die tot 50 % metaal 
bevat. Deze wordt opnieuw verhit en uitgesmeed om het metaal verder 
te zuiveren. De wolf wordt niet vaak in nederzettingen aangetroffen, en 
het opgegraven nederzettingsterrein is hier geen uitzondering op. Het 
aldus bekomen ijzer wordt wederom verhit en gesmeed met behulp 
van smeedhamer en aambeeld. Hierbij ontstaan smeedhaardslakken en 
hamerslag. Er werden slechts enkele smeedslakken herkend, wat zou kunnen 
impliceren dat het daadwerkelijk smeden van ijzer slechts op zeer kleine 
schaal werd uitgevoerd. Hoewel er geen duidelijke oven werd aangetroffen, 
wijzen ook een aantal stukken ovenwandmateriaal en verbrande brokjes 
klei op ijzerproductie. Enkele bodemmonsters die genomen werden in de 
buurt, leverden hamerslag op. Gezien het feit dat hamerslag nauwelijks 
verschuift van de plek waar het terecht komt is het een directe aanwijzing 
voor de productie en/of reparatie van ijzeren objecten op deze locatie. Een 
uitgebreide analyse van de bodemmonsters viel buiten het doel van het 
onderzoek, waardoor geen beeld geschetst kan worden van de smidse of de 
ruimtelijke verspreiding van de smeedactiviteiten op de nederzetting, zoals 
wel kon voor de opgraving te Nistelrode-Zwarte Molen.258

258 Knippenberg, in prep.
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Naast bewerking van ijzer moet er op de nederzetting ook lood en koper 
bewerkt zijn. Hiervoor zijn geringe aanwijzingen gevonden in de vorm van 
een loodplak en een looddruppel. Een koperen gietrest is een mogelijke 
indicatie voor de productie van koperen voorwerpen. In beide gevallen zal 
het gaan om het hergebruiken van oud metaal en niet om het winnen van 
metaal uit ertsen. Naar alle waarschijnlijkheid was de productie van loden 
en koperen voorwerpen zeer kleinschalig en gericht op eigen ‘consumptie’. 
Verdere aanwijzingen voor ambachtelijke activiteiten liggen in de 
aanwezigheid van slijpstenen en maalstenen. Slijpstenen werden gebruikt 
om messen, zeisen enzovoort aan te scherpen. Er zijn verschillende 
(fragmenten van) exemplaren aangetroffen. Ook zijn er verschillende 
maalstenen gevonden, o.a. in waterput 3. Deze zijn gebruikt als een soort 
handmolen om granen en zaden te malen. Ze werden gemaakt uit tefriet. 
Over het algemeen werden slechts kleine stukken gevonden waardoor het 
niet mogelijk is om een type te onderscheiden. Hoogst waarschijnlijk zal 
er ook aan textielproductie zijn gedaan. Materiële getuigen hiervan zijn 
spinschijfjes, waarvan er een paar gevonden werden in sporen uit de volle 
en late middeleeuwen. 
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Lijst van figuren

Fig. 1.1 Situering van de onderzoekslocaties in Cuijk.
Fig. 1.2 Aanduiding van de verschillende onderzoekslocaties.
Fig. 3.1 Weergave van de aangelegde proefsleuven en - putten en opgravings-
sleuven, geprojecteerd op de AHN-kaart. In stippellijn zijn de nabijgelegen
restgeulen aangegeven.
Fig. 3.2 Profielopname van een profiel in het plangebied Beijerd en ’t Riet.
Fig. 3.3. Detail van de Tranchotkaart met aanduiding van de proef- en opgra-
vingssleuven/putten. Op de kaart zijn de in het begin van de 19de eeuw in 
gebruik zijnde graslanden en akkerbouwlanden aangegeven.
Fig. 5.1 Kaart met aanduiding van de proefsleuven en –putten en de opgra-
vingsputten, met aanduiding van de terreinen A en B.
Fig. 5.2 Afbeelding van de huisplattegrond in werkput 2.
Fig. 5.3 Overzichtskaart van de prehistorische sporen op terreinen A en B.
Fig. 5.4a Kuil 26 waarvan de functie onduidelijk is.
Fig. 5.4b Vlakfoto van kuil 26 (foto genomen in ZW richting).
Fig. 5.5 Overzichtsfoto van een deel van het vlak in put 35. Centraal op de 
foto een bronstijdkuil met donkere vulling.
Fig. 5.6 Fragment van een blauwe glazen armband met gele zigzagversie-
ring.
Fig. 5.7 Detailfoto’s van de gecoupeerde kuilen met verbrande eikels. a: kuil 
29; b: kuil 30; c: kuil 36.
Fig. 5.8 Overzichtsfoto van het Romeinse crematiegraf op terrein B. a: vlak; 
b: coupe.
Fig. 5.9 Overzichtskaart van de middeleeuwse nederzetting.
Fig. 5.10 Detailfoto van de stenencluster. Mogelijk kan hij geïnterpreteerd 
worden als poer.
Fig. 5.11 Overzichtskaart van de Merovingische (mogelijke) hutkommen.
Fig.5.12 Plattegrond van gebouw 1.
Fig. 5.13 Plattegrond van gebouw 2.
Fig. 5.14 a. Plattegrond van bijgebouw 1. b. Detailtekening van de plattegrond 
te Uden (naar: Van Hoof, 2003: 85).
Fig. 5.15 Opnamen van waterput 1. a. vlakfoto van de waterput; b. doorsnede 
van de waterput ; c. houtresten op grondwaterniveau; d. schematische 
tekening.
Fig. 5.16 Waterput 2 in coupe. a. Overzichtsfoto van de waterput; 
b. schematische doorsnede; c. volledige potten op de bodem van de waterput.
Fig. 5.17 Overzichtsfoto van waterput 3 in coupe. a. in coupe; b. bewaard 
hout op grondwaterniveau.
Fig. 5.18 Leren schoen gevonden in waterput 3.
Fig. 5.19 Vergelijkbare schoen gevonden in Dordrecht (DDT 9-10-100). Het 
betreft een halfhoge schoen met een veter aan weerskanten en vooraan een 
opening (naar: Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe, 
2001: 140, fig. 11).
Fig. 6.1 Selectie van het diagnostische prehistorische aardewerk. 1. 
wandscherf van een met meervoudige horizontale groeven versierde
pot (laat-neolithicum); 2. bronstijdaardewerk met twee rijen ronde indrukken 
op de wand en ronde spatelindrukken op de rand; 3. bronstijdrandje met 
nagelindrukken; 4. bronstijdrandje met spatelindrukken op de rand en op de 
wand. Schaal 1:1
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Fig. 6.2 Gereconstrueerde halve pot uit de midden-bronstijd. Schaal 1:2.
Fig. 6.3 Selectie van scherven die tot twee verschillende cilinderhalsurnen 
behoren. Schaal 1:2
Fig. 6.4 Selectie van het Romeins aardewerk.1. bord met verdikte rand en 
rond omgebogen wand; 2. ruwwandige pot type Oelmann 89; 3. terra nigra 
beker; 4. deksel type Oelmann 120 a/b; 5. ruwwandige pot type Oelmann 
87; 6. randfragment van een kruikje type Stuart 110B; 7. wrijfschaal type 
Vanvinckenroye 199.342-346. Schaal 1:1
Fig. 6.5. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit kuil 39. 1: 
bodem van een Wolbwandtopf; 2. bodem met aan zet van een naar binnen 
lopende wand; 3. schaal met horizontaal uitgevouwen rand; 4. onverdikte 
rond uitgevouwen rand; 5. verticale ribben van een conische stortbeker; 
6. randvorm 2 met holle groef aan de binnenkant van een tonvormige pot 
(Schaal 1:2).
Fig. 6.6. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit kuil 39. 1-2. 
horizontaal uitgetrokken randen met dekselgeul; 3. driehoekige rand; 4. 
vlakke bodem van een pot in hard baksel (Mayen); 5. wandscherf met 
groeflijnen en ‘Engelse vlag’-stempel met postzegelrand; 6. smalle voet 
van een wijd uitlopende kruik; 7. smalle voet van een wijd uitlopende pot ( 
Schaal 1:2).
Fig. 6.7. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit kuil 39. 1. 
verdikte ronde, licht uitgevouwen rand; 2. vlakke bodem; korte verdikte, licht 
uitgevouwen rand van een tonvormig profiel; 3. pot met tonvormig profiel 
en korte verdikte licht uitgevouwen rand; 4. zware bodem van een grote 
Wolbwandtopf; 5. rand met dekselgeul
(mogelijk Romeins?) (Schaal 1:2).
Fig. 6.8. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit kuil 39. 
1.driehoekige rand met groeflijnen in de nek; 2. onverdikt randje; 3. mogelijk 
de rand van Germaans laat-Romeins aardewerk (Gennep); 4. driehoekige 
rand met groeflijnen in de nek; 5. ronde verdikte iets uitgevouwen rand; 6. 
wandscherf versierd met groeflijnen (Schaal 1:2).
Fig. 6.9. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit 39: 1. horizontaal 
uitgevouwen verdikte rand; 3. deksel/standvoet (mogelijk Romeins?); 4. 
ronde verdikte uitgevouwen rand van een bolle pot; 5. driehoekig verdikte, 
iets uitgevouwen rand (Schaal 1:2).
Fig. 6.10. Fragmenten van een knikwandpot uit kuil 39 (Schaal 1:2).
Fig. 6.11. Selectie van het vroegmiddeleeuws aardewerk uit kuil 40. 1. 
halsfragment van een fles met smalle opening; 2. dunne onverdikte rand; 3. 
vlakke dikke bodem; 4. driehoekig verdikte, iets uitgevouwen rand; 5. vlakke 
bodem; 6. rand met draaisporen en –groeven aan buitenkant; 7. wandscherf 
versierd met groeflijnen; 8. driehoekig verdikte, iets uitgevouwen
rand (Schaal 1:2).
Fig. 6.12. Elmpter aardewerk: grote, vrij bolle kan. Afkomstig uit waterput 2 
(Schaal 1:2).
Fig. 6.13. Badorf aardewerk. Rand van een reliëfbandamfoor,
met ooraanzet (Schaal 1:2).
Fig. 6.14. Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen.
1. Laat Mayen (of Pingsdorf?), blokrand met dekselgeul en groef aan de 
buitenzijde; 2. Elmpt, kogelpot met dakvormig afgeschuinde rand (Schaal 
1:2).
Fig. 6.15. Kan in grijs steengoed, met ijzer-engobe (Schaal 1:2).
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Fig. 6.16. Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen. 
1. Handgevormd, Herpen bakseltype 2, rand type Malburg 1; 2. Paffrath, 
kogelpot, rand type Verhoeven 5 (Schaal 1:2).
Fig. 6.17. Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen. 1. Pingsdorf, 
dakrandtype (type Verhoeven 5D); 2. Zuid-Limburgs aardewerk, kogelpot; 3. 
Elmpt, dolium met omgeslagen rand (Schaal 1:2).
Fig. 6.18. Selectie van het aardewerk uit de volle middeleeuwen. 1. Proto-
steengoed, manchetrand; 2. Badorf, vierkante uitstaande rand (Dorestad type 
WIIB) met radstempel onder de rand; 3. Handgevormd, Herpen bakseltype 
2; 4. Pingsdorf, kogelpot (Verhoeven 3A) met afgeplatte bovenzijde; 5. Proto-
steengoed, manchetrand met richel aan binnenzijde
(Schaal 1:2).
Fig. 6.19 Overzicht van de percentages aardewerk uit de volle en late 
middeleeuwen uit sporen op terrein A.
Fig. 7.1 Selectie van het vuursteenmateriaal. 1. dubbele zij- en eindschrabber;
2. mogelijke spits; 3. gekerfd stuk; 4. spitskling. Schaal 1:1
Fig. 8.1. Schematische tekeningen van metalen voorwerpen op basis van 
röntgenfoto’s. a. sleutel; b. beitel; c. driepotige kram; d. borgpen. Schaal 1:2
Fig. 8.2. Detailfoto van het stollingslaagje op het schuimig materiaal.
Fig. 8.3. Selectie van de metalen vondsten uit de Romeinse tijd.
1. zilveren denarius; 2. knikfibulae; 3. aucissafibula. Schaal 2:1
Fig. 8.4. Selectie van de metalen vondsten uit de middeleeuwen. 1. 
gelijkarmige fibula; 2. beslag of knop van een haarnaald; 3. schijffibula; 4. 
beugelfibula; 5. schijffibula; 6. mogelijk beslag; 7. mogelijk beslag. Schaal 
2:1.
Fig. 8.5. Selectie van het post-middeleeuwse materiaal.
1. muntgewicht (17de eeuw); 2. bronzen gordijnring (19de eeuw). Schaal 2:1.
Fig. 8.6  1. Bronzen beiteltje (schaal 1:1); 2. fibula (schaal 1:1).
Fig. 9.1 Fragment van een wetsteen. Op het gladde oppervlak zijn duidelijk 
bewerkingskrassen te zien. (schaal 1:1)
Fig. 12.1 Overzicht van de aangetroffen dierlijke botresten per context.
Fig. 13.1 Overzichtskaart van de laatneolithische, bronstijd- en 
ijzertijdsporen, de Romeinse en (vroeg)middeleeuwse sporen.
Fig. 13.2 Overzichtskaart van de middeleeuwse nederzetting, met aanduiding 
van de gebouwen per bewoningsfase.
Fig. 13.3 Voorbeelden van de lay-out van hoofd- en bijgebouwen. 
A. Dommelen; B. Herpen; C. Geldrop; D. Cuijk.
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Lijst van tabellen

Tabel 3.1 Organic content decreases with depth (all weights are in grams).
Tabel 5.1 Overzichtstabel van de bronstijdkuilen en de daaruit afkomstige 
vondsten. Br = bronstijd; m br = midden bronstijd; l br = late bronstijd;
l br/v ij = late bronstijd/vroege ijzertijd.
Tabel 5.2 Metrische gegevens van de bronstijdkuilen (in cm). De dieptes 
zijn genomen ten opzichte van het vlak. (* Deze kuil is eigenlijk enkel een 
concentratie aardewerk die al zichtbaar was vanaf de onderkant van de ver-
bruiningslaag.)
Tabel 5.3 Overzichtstabel met een selectie van de ijzertijdkuilen op terreinen 
A en B. l br/ vr ijz = late bronstijd/vroege ijzertijd; ijz = ijzertijd; + = 
aanwezig.
Tabel 5.4 Overzichtstabel van de vondsten uit de vroegmiddeleeuwse kuilen.
Enkel tefriet is uitgedrukt in gr.
Tabel 5.5 Overzicht van de middeleeuwse structuren en hun datering.
Tabel 5.6 Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen aardewerk in 
gebouw 1, weergegeven per aardewerkcategorie.
Tabel 5.7 Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen aardewerk in 
bouwfase 1, weergegeven per aardewerkcategorie.
Tabel 5.8 Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen aardewerk in 
bouwfase 2, weergegeven per aardewerkcategorie.
Tabel 5.9 Overzichtstabel van de aangetroffen aantallen aardewerk in 
bouwfase 3, weergegeven per aardewerkcategorie.
Tabel 5.10 Overzicht van de vondsten in bijgebouw 1.
Tabel 5.11 Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 2.
Tabel 5.12 Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 3.
Tabel 5.13 Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 4.
Tabel 5.14 Overzicht van het aardewerk in bijgebouw 5.
Tabel 5.15 Overzicht van het aardewerk uit waterput 1.107
Tabel 5.16 Overzicht van het aardewerk uit waterput 2, weergegeven per 
vulling. De vetgedrukte cijfers geven volledige potten weer.
Tabel 5.17 Overzicht van het aardewerk in waterput 3.
Tabel 5.18 Overzicht van de vondsten in de middeleeuwse waterputten.
Tabel 5.19 Overzicht van de vondsten uit noemenswaardige kuilen op terrein 
A.
Tabel 5.20 Overzicht van het aardewerk uit de noemenswaardige kuilen.
Tabel 6.1 Aantallen en gewichten van alle fragmenten
per periode. Het materiaal, jonger dan de bronstijd, is door foutief splitsen 
met het bronstijdmateriaal vermengd geraakt. Deze scherven zijn later 
bij het materiaal van de betreffende periode gevoegd en opgenomen in de 
analyse.
Tabel 6.2 Frequentie van voorkomen (in procenten) van de diverse perioden 
binnen de fragmenten uit de sporen (lichtgrijs) en de lagen (donkergrijs).
Tabel 6.3 Opvallende aardewerkcomplexen in sporen.
Tabel 6.4 Overzicht van het ijzertijdaardewerk
Tabel 6.5 Indeling van het gedraaide Romeinse aardewerk per terrein, op 
basis van de indeling van de onderscheiden categorieën. N= totale aantal, r= 
randen, w= wanden, b= bodem, d= deksel, N %= totale percentage op het 
geheel.
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Tabel 6.6 Overzicht van het totaal aantal scherven afkomstig uit kuilen 39 en 
40.
Tabel 6.7 Verdeling knikwandpotten vs. Wölbwandpotten per kuil.
Tabel 6.8 Overzichtstabel van het middeleeuwse aardewerk per waterput.
Tabel 6.9 Overzichtstabel van de aangetroffen aardewerkcategorieën in 
de verschillende structuren. H2f = Gebouw 2 fase 1,2,3; K (H2f3) = kuil 
geassocieerd bij Gebouw 2 fase 3; Bijg. = bijgebouw.
Tabel 7.1. Overzicht van het vuursteenmateriaal dat gevonden werd tijdens 
het proefputtenonderzoek in 2003 en de vlakdekkende opgraving eind 2004. 
Tussen [ ] staat het aantal artefacten dat gevonden is tijdens het proefput-
tenonderzoek, tussen ( ) staat het aantal artefacten dat in het tracédeel dat 
aansluit op terrein B is gevonden.
Tabel 10.1 Plantenresten uit prehistorische bewoningsperioden.
Tabel 10.2 Plantenresten uit de vroege middeleeuwen.
Tabel 10.3 Plantenresten uit sporen van gebouwen uit de volle 
middeleeuwen.
Tabel 10.4 Plantenresten uit waterput 3. * = onverkoold; x = enkele tientallen; 
xxx = enkele honderdtallen
Tabel 11.1 Overzichtstabel van het gewicht, het totale percentage, de graad 
van verbranding en de fragmentatiegraad van de verschillende onderzochte 
monsters.


