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1. Het onderzoek E.N.A. Heirbaut

1.1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Cuijk is door ArchOL BV in meerdere fasen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Groot Heiligenberg. 
Aanleiding voor dit onderzoek zijn de bouwplannen van de gemeente die 
op dit terrein een bedrijvencomplex wil realiseren. Het gebied ligt ten 
westen van het centrum van Cuijk en is ingesloten door de Beerseweg in het 
zuiden, de Beersebaan in het noorden en de spoorlijn Nijmegen-Roermond 
in het oosten (fig. 1.1).
De eerste fase van het onderzoek vond plaats in 2000; over deze resultaten 
verscheen reeds een rapport.1 In de zomer van 2003 is een grootschalig 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de terreinen 1 en 2, ter hoogte van 
de clusters A, B en C (fase 2, zie fig. 1.2). Over dit onderzoek is tot op 
heden niet gerapporteerd. In het oostelijke deel van terrein 2 werd een 
middeleeuwse huisplattegrond met lemen vloer aangetroffen. Aangezien dit 
een complex is wat zelden wordt aangetroffen in rurale nederzettingen, is 
omwille van het wetenschappelijke belang ervan een opgraving geadviseerd. 
Deze vond plaats in de zomer van 2005 (fase 3). Ten behoeve van de 
verschillende onderzoeksfasen zijn enkele programma’s van eisen (PvE’s)
opgesteld.2

1 Ball & Arnoldussen, 2001.Ball & Arnoldussen, 2001.
2 Proefsleuvenonderzoek 2003: PVE ArcheoLogic; Opgraving middeleeuwse plattegrond: Ball,Proefsleuvenonderzoek 2003: PVE ArcheoLogic; Opgraving middeleeuwse plattegrond: Ball, 

2005.

H

Fig. 1.1 
Locatie van het plangebied
Cuijk-Groot Heiligenberg.
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Deze rapportage vormt de omvattende publicatie van de opgravingsgegevens 
van fase 2 en 3.

Aan het onderzoek hebben verschillende mensen deelgenomen. Fase 2 
is uitgevoerd door drs. E.A.G. Ball (projectleider), drs. E.N.A. Heirbaut 
(veldwerkleider), drs. Wouter de Mayer, drs. E. van Bezien, mevr. R. 
van Oosten en dhr. E. Eimermann. Tijdens de derde fase voerden drs. 
E.A.G. Ball (projectleider), drs. E.N.A. Heirbaut (veldwerkleider), enkele 
stagestudenten van de Universiteiten van Amsterdam en Leiden en 
verschillende vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) de 
opgraving uit. 

Administratieve gegevens

Datum

Terreinwerk proefsleuven fase 1 20 nov. – 5 dec.  2000

proefsleuven  en noodopgraving fase 2 week 26-28, 2003

opgraving week 31-33, 2005

 Publicatie proefsleuven fase 1 2001

Omvattende publicatie 2006

Opdrachtgever Gemeente Cuijk

Bevoegd gezag Gemeente Cuijk, ArcheoLogic

Uitvoerder ArchOL BV

SIC  CGH 48/104

Archis Waarnemingsnummer CGH 48: 4431

   CGH 104: 13188

Locatie

Gemeente Cuijk

 Plaats Cuijk

Toponiem Groot Heiligenberg

Centrum-coördinaat 188217.5377,415865.5117

Totaal onderzochte oppervlakte ca. 5171 m2

1.2 Vooronderzoek

In het plangebied Groot Heiligenberg is meerdere keren onderzoek 
uitgevoerd. RAAP Adviesbureau heeft de terreinen door middel van 
boringen archeologisch onderzocht in het kader van een Aanvullende 
Archeologische Inventarisatie (AAI). Dit leverde vondsten uit de steentijd, 
de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen op.3 Het plangebied 
kon opgedeeld worden in drie clusters. Cluster A en B op terrein 2  
leverden bijzonder veel vondsten op (fig. 1.2). In 2000 is om deze reden 
aangevangen met een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek leverde 
geruime hoeveelheden sporen uit de late bronstijd, de late bronstijd of 
vroege ijzertijd, en de middeleeuwen op. Van wetenschappelijk belang zijn 
daarbij vooral de nederzettingssporen uit de late bronstijd en de daarmee 
geassocieerde, waarschijnlijk uit de 9e eeuw v. Chr. stammende aardewerk-
complexen.4 Een vervolgonderzoek op dit deel van het terrein was daarom 
ook aangeraden. Het gebied rond de clusters is door het bevoegd gezag 
echter niet als behoudenswaardig aangemerkt waardoor het gebied niet in 
zijn geheel, door middel van een opgraving, kon worden onderzocht. Het 

3 De Baere, 2000. De Baere, 2000. 
4 Ball & Eimermann 2002. Ball & Eimermann 2002.
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vervolgonderzoek diende daardoor kleinschaliger plaats te vinden.
Cluster C ligt op terrein 1, een groot perceel dat in eigendom is van de 
familie Rutten (fig. 1.2). Tijdens de AAI van RAAP zijn diverse scherven van 
aardewerk uit de prehistorie en de middeleeuwen gevonden. Tevens is een 
vuurstenen afslag aangetroffen. Op het direct ten oosten hiervan gelegen 
terrein zijn tijdens het in 2000 uitgevoerd Aanvullend Archeologisch 
Onderzoek (AAO) sporen en vondsten gekarteerd uit de periode laat 
neolithicum/vroege bronstijd en de ijzertijd. 

Op basis hiervan is besloten dat de terreinen archeologisch waardevol 
waren. Aan de hand van proefsleuven is terrein 1 verder onderzocht en kon 
het gewaardeerd worden. Hoewel terrein 2 in principe al was vrijgegeven, 
kregen we toch de mogelijkheid om de late bronstijdvindplaats aan de hand 
van een lange sleuf op te graven. Deze noodopgraving en het proefsleuven-
onderzoek vonden plaats in 2003. 
In deze tweede fase zijn zeer veel vondsten en sporen aangetroffen. Het 
gaat meer bepaald om sporen/vondsten uit het neolithicum, de midden- en 
late bronstijd, de ijzertijd en de middeleeuwen. Deze behoren vrijwel zeker 
tot nederzettingen uit de verschillende perioden. Alleen twee fragmenten 
van kringgreppels in het westen van het terrein behoren mogelijk tot 
een grafveld. Van de middeleeuwse nederzetting is slecht een klein deel 
gekarteerd: in de oostelijke hoek van het terrein zijn vele paalsporen en 
een deel van lemen vloerniveaus aangetroffen. Het grootste deel van deze 
structuur/structuren bevindt zich echter op een terrein dat op dat ogenblik 
niet onderzocht kon worden. Toen het gebied door het bevoegd gezag werd 
vrijgegeven, en omwille van de onderzoekspotentie van de middeleeuwse 
sporen, is besloten een kleinschalige opgraving uit te voeren om de 
plattegrond met lemen vloerniveau(‘s) nader te onderzoeken. Dit onderzoek 
vond plaats in de zomer van 2005.

1.3 Vraagstellingen

Het onderzoek op Groot Heiligenberg is uitgevoerd in meerdere fasen. Over 
de eerste fase is reeds gerapporteerd; de vraagstellingen van dit onderzoek 
zullen hier niet herhaald worden. Tijdens de tweede fase, uitgevoerd in 
2003, waren de volgende algemene vraagstellingen van kracht:

in 2000 & 2003

Fig. 1.2 
Overzichtskaartje van het plangebied met de 
onderzochte terreinen 1, 2 en de clusters A, B 
en C.
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- in hoeverre zijn bewoningssporen bewaard gebleven en wat is de aard, 
omvang en datering van deze sporen?

- wat is de conserveringsstaat/gaafheid van de sporen en vondsten?
- lopen de sporen uit het laat neolithicum/vroege bronstijd en de ijzertijd 

zoals gekarteerd in cluster C door op het naastgelegen terrein?
- kunnen er voor de clusters A en B complexen dateerbaar materiaal 

verzameld worden? In welke periode dateren ze (eventueel met 14C-
dateringen)?

Tijdens de opgraving, fase 3, is een in de regio nog maar weinig onderzocht 
complex opgegraven. Daarom zijn zowel algemene als zeer specifieke 
vraagstellingen geformuleerd:
- wat is de aard van de vindplaats?
- kan er een datering gegeven worden voor de vindplaats en de vondsten?

Specifieke of aanvullende vragen:
- hoe kan deze middeleeuwse vindplaats gekarakteriseerd worden?
- wat is de fasering van (dit deel van) de nederzetting? Is er bewijs voor 

middeleeuwse bewoning voorafgaand aan de tijdens het vooronderzoek 
ontdekte nederzettingsfase?

- kunnen er op basis van de opgravingsgegevens uitspraken gedaan 
worden over de omvang van de nederzetting: hebben we slechts te 
maken met een los erf of eerder met een klein gehucht(je)?

- hebben we op het onderzoeksterrein te maken met plattegronden die 
behoren tot, of een variatie zijn op het bootvormige plattegrondtype, of 
hebben we al met een andersoortig plattegrondtype te maken.

- indien het gaat om één of meerdere plattegronden uit de 13e eeuw, 
kan dan vastgesteld worden of het gaat om gebouwen waarbij in 
de constructie gebruik is gemaakt van een zogenaamde stiepen- of 
poerenfundering?

- kan er een relatie gelegd worden met de nederzetting die is opgegraven 
op De Beijerd en ’t Riet?

- lopen de sporen van de prehistorische nederzettingen zoals die 
gekarteerd zijn tijdens de voorgaande onderzoeken door in oostelijke 
richting?

- de (vermoedelijke) opeenvolging van huisvloeren wijst op grote plaats-
continuïteit, iets wat je in deze tijd (13e eeuw) alleen in steden ziet waar 
huizen gebonden zijn aan vaste perceelsgrenzen. Kan op basis van de 
tijdens dit onderzoek verzamelde gegevens iets gezegd worden over de 
reden hier in Cuijk voor deze plaatscontinuïteit?

- wat is de aard, herkomst en context van de gebruiksvoorwerpen? Hoe 
verspreiden de vondsten zich binnen de vloer/vondstlaag en zijn hierin 
patronen aan te wijzen? 

- bevinden zich in de vloer/vondstlaag voedselresten of mogelijk andere 
resten die iets zeggen over de voedseleconomie van de toenmalige 
bewoners?

1.4 Methodiek

De opgravingsmethodiek per cluster en per onderzoeksfase is vergelijkbaar. 
Op terrein 1 zijn noord-zuid georiënteerde proefsleuven aangelegd met 
een breedte van ca. 4 m en met een tussenafstand van ca. 30 tot 40 m 
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(proefsleuven 28 t/m 33). Deze liggen haaks op het reliëf. Op terrein 2 is 
een ca. 184 m lange sleuf (sleuf 34) aangelegd vanuit cluster B naar cluster 
A. Deze sleuf is oost-west georiënteerd en loopt over de zandrug. In eerste 
instantie is een 4 m brede sleuf getrokken, meer bepaald in het iets nattere 
oostelijke deel van het terrein. De bedoeling was om aan de hand van 
deze sleuf de relatie tussen beide clusters vast te stellen. Op verschillende 
plaatsen is een uitbreiding gerealiseerd. In het uiterste westelijke deel van 
de werkput is een korte haakse sleuf aangelegd om de aansluiting met de 
sporen die tijdens de campagne van 2000 zijn ontdekt, te vinden. Centraal 
op het terrein zijn bijzonder veel sporen aangetroffen; op deze plaatsen is 
een uitbreiding in noordelijke en zuidelijke richting gerealiseerd waardoor 
de werkput hier ca. 25 m breed is. Deze breedte is aangehouden over een 
lengte van ongeveer 35 m. Vanaf dan is de werkput iets vernauwd tot een 
breedte van ca. 16 m. Deze breedte is aangehouden tot het einde van het 
perceel.
Voor de opgraving in 2005 is niet alleen het gebied net rond het vloerniveau 
opengelegd, maar is nog een extra sleuf (sleuf 37) gegraven net ten noorden 
van de in 2003 aangelegde proefsleuf 34. Deze laatste is 51 m lang en 10
m breed. Werkput 35, waarin de middeleeuwse sporen en de vloerniveaus 
lagen, meet ca. 15 x 39 m. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de noodopgraving is een totaal 
oppervlak van ca. 4189 m2 onderzocht. Hiervan ligt ongeveer 2364 m2 op 
terrein 2 met clusters A en B en ca. 1825 m2 op  terrein 1 met cluster C. 
Aangezien het opgegraven gebied bij cluster A voor een groot deel overlapte 
met het tijdens de eerdere fase onderzochte gebied, komt het totale 
onderzochte gebied op 5170,5 m2.

In de proefsleuven en de opgravingsputten zijn de bouwvoor, het vermoede 
esdek en de onderliggende verbruiningshorizont verwijderd tot aan de 
basis van deze verbruinde B-horizont (een zone die gekenmerkt wordt door 
veel bioturbatie). Op deze hoogte is een leesbaar sporenvlak aangelegd. Dit 
gebeurde zowel met behulp van een schaafbak als met de hand (schavend). 
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Tijdens het verwijderen van de afdekkende lagen en het aanleggen van het 
vlak zijn de vondsten in vakken van 5 x 5 m per laag verzameld en is de 
grond telkens met een metaaldetector afgezocht. De in de sleuven zichtbare 
sporen zijn opgetekend. Tijdens de opgraving van het middeleeuwse 
vloerniveau zijn relevante metalen voorwerpen op de tekening geplot en met 
de waterpas is de absolute hoogte ervan berekend. De vondsten zijn, indien 
de relatie met een spoor duidelijk was, per spoor verzameld; in alle andere 
gevallen zijn ze in vakken van 5 x 5 m verzameld.  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn niet alle sporen gecoupeerd; er 
is een selectie gemaakt op basis van vondsten en vulling: alleen sporen 
waarvan de kleur of textuur van de vulling deed vermoeden dat het 
prehistorische, Romeinse of middeleeuwse sporen waren kwamen in 
aanmerking voor verder onderzoek. Tijdens het noodonderzoek en de 
opgraving ter hoogte van de middeleeuwse lemen vloeren zijn wel alle 
sporen gecoupeerd en afgewerkt. Ook de sporen die in de bijkomende 
put iets ten noorden van de in 2003 aangelegde opgravingsput zijn 
aangetroffen, zijn volledig afgewerkt. De meest relevante sporen zijn 
bemonsterd, met name de grote kuilen, kuilen met een duidelijke verbrande 
vulling en/of vondstencomplex en paalsporen van de middeleeuwse 
gebouwen. Ook de middeleeuwse vloerpakketten en de hierin aangetroffen 
haarden zijn bemonsterd.
Bodemprofielen zijn opgenomen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Op 
een onderlinge afstand van 20 m is telkens een één meter breed profiel 
gedocumenteerd. In de verdere onderzoeksfasen  was het bijgevolg niet 
meer nodig bodemprofielen te registreren. 
Tijdens de opgraving van de middeleeuwse plattegrond week de opgra-
vingsmethodiek af. De bedoeling was de eerder aangetroffen lemen vloer 
zo veel mogelijk bloot te leggen en te documenteren, waarbij ook de zone 
direct rondom die structuur zoveel mogelijk onderzocht zou worden. Het 
vlak is aangelegd volgens de hierboven beschreven methode. Tijdens de 
campagne in 2003 was de vloer met landbouwplastic afgedekt, waardoor het 
juiste niveau gemakkelijk te vinden was. Niet alleen de plattegrond maar 
ook de eromheen liggende sporen zijn zo blootgelegd dat ze in één werkput 
zichtbaar waren. De vloer is door middel van kruisprofielen opgegraven. 
Hiertoe is een kruis uitgezet over de volledige vloer, waarbij min of meer 
centraal op de vloeren dammen waren uitgespaard. Op deze wijze kon de 
opbouw van het pakket onderzocht worden. De vloerniveaus zijn zoveel 
mogelijk stratigrafisch opgegraven. Dit houdt in dat het vlak met de schop 
en/of troffel schavenderwijs verlaagd is. Daarbij zijn vondsten zoveel 
mogelijk aan individuele lagen toegewezen. Elk vlak is opnieuw opgetekend. 
Paalsporen en haarden zijn op deze vlaktekeningen weergegeven. Het had 
de voorkeur om sporen in de vloer op de ‘Engelse’ manier op te graven, 
waarbij de sporen uitgelepeld worden. Op deze manier zou zoveel mogelijk 
stratigrafische/chronologische informatie verzameld worden. Echter, tijdens 
het veldwerk bleek deze manier niet te werken: in de hoger gelegen vlakken 
konden geen duidelijke paalsporen herkend worden. Bovendien veranderde 
de samenstelling van de pakketten voortdurend. Echte paalsporen werden 
pas zichtbaar op het onderste niveau. Omwille van deze reden is besloten de 
sporen pas te couperen nadat de vloerniveaus verwijderd waren.
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Tijdens de opgraving bleek het oostelijke perceel dat tijdens de campagne 
van 2003 niet toegankelijk was, volledig verstoord te zijn. De middeleeuwse 
plattegronden en de vloer zijn hierdoor op dat terrein volledig verdwenen. 
Ook op andere delen van het terrein, waar een kleine opgravingsput (sleuf 
36) is gegraven om de grenzen van de verstoring vast te stellen, is hetzelfde 
waargenomen. Het perceel is tot op een minimum diepte van 1,5 m 
uitgegraven en volgestort met grind en afval. 

Fig. 1.4 
Overzichtsfoto van de opgraving van de 
lemen vloeren en de paalsporen van de 
middeleeuwse plattegronden.
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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. Zowel in 
het centrum als in het buitengebied zijn vele archeologische vindplaatsen 
aangetroffen. Hoewel alle perioden vertegenwoordigd zijn, leek er een 
duidelijke nadruk op de metaaltijden en de Romeinse periode te liggen. 
Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat ook van de middeleeuwen 
duidelijke resten zijn terug te vinden.5

Uit het mesolithicum is een aantal losse vondsten bekend op de Heeswijkse 
Kampen, nederzettingsterreinen kunnen echter niet aangeduid worden.6 Uit 
het neolithicum zijn op meerdere plaatsen vondsten gedaan. De vindplaats 
Heeswijk Havenlaan heeft scherven uit de Hazendonkgroep opgeleverd. 
Een scherf van aardewerk uit de Steingroep (3400-2500 v. Chr.) is gevonden 
op vindplaats 7.7 De vindplaats Heeswijk Havenlaan Oost heeft materiaal 
opgeleverd dat vermoedelijk hieraan verwant is.8 Ook de stuifduin bij De 
Nielt heeft neolithische vondsten opgeleverd.9 In het centrum van Cuijk zijn 
laat neolithische en midden-bronstijdgraven aangetroffen.10 Tijdens het laat 
neolithicum zijn er vlak bij de locatie van de huidige St-Martinuskerk één of 
meerdere grafvelden ingericht. Er zijn tot nu toe één of enkele grafheuvels 
en een aantal vlakgraven bekend.11

In het buitengebied zijn door de proefsleuvenonderzoeken op de Heeswijkse 
Kampen verschillende bronstijd- en ijzertijdvindplaatsen aan het licht 
gekomen.12 Zo zijn bijvoorbeeld tijdens de opgraving in het tracé van Dreef 
W3, een vindplaats die al tijdens het proefsleuvenonderzoek was ontdekt, 
bewoningssporen uit de vroege en late bronstijd geconstateerd.13 Ook het 
onderzoek op De Beijerd en ’t Riet leverde resultaten op.14 Grafvelden uit 
de bronstijd en ijzertijd zijn ook in de Heeswijkse Kampen aangetroffen.15

In het centrum van Cuijk zijn graven en nederzettingssporen bekend. 
De eerste zijn tijdens de opgravingscampagnes rond de St-Martinuskerk 
aangetroffen, maar ook aan de Korte Molenstraat, de Schoolstraat en de 
Kaneelstraat. Nederzettingssporen kennen we uit het centrum, o.a. aan de St-
Martinuskerk.16

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 grote wegen lag, de weg die Tongeren met Nijmegen 
verbond en de weg naar Xanten langs de Niers. Deze kruising van wegen 
en de mogelijkheid om hier de Maas over te steken moeten deze locatie een 
belangrijke strategische betekenis hebben gegeven.17 In het centrum van 

5 Heirbaut, 2005; Heirbaut, zie 4.2.Heirbaut, 2005; Heirbaut, zie 4.2.
6  Ball, 2006: 113.
7  Ball & Heirbaut, 2005b.
8  Ball & Heirbaut, 2005a; Ball & Heirbaut, 2005b.
9  Ball, 2003.
10 Koeling, 2002. Koeling, 2002.
11 Bogaers, 1966: 123; Koeling, 2002: 16. Bogaers, 1966: 123; Koeling, 2002: 16.
12 Ball & Heirbaut, 2005b; Ball, Arnoldussen & Van Hoof, 2001 Ball & Heirbaut, 2005b; Ball, Arnoldussen & Van Hoof, 2001
13  Ball & Heirbaut, 2005a; Ball & Heirbaut, 2005b.
14 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.
15 Ball, 2006: 115. Ball, 2006: 115.
16  Koeling, 2002.
17 Haalebos, 2002.Haalebos, 2002.
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Cuijk zijn uit deze periode op verschillende plaatsen sporen aangetroffen 
van een castellum, tempels, een vicus, een grafveld en een laat Romeinse 
brug over de Maas.18 Naar schatting zou het castellum, een militair fort 
voor hulptroepen, een oppervlakte van zo’n 1,8 ha hebben gehad. De eerste 
bouwfase zou tijdens de opstand van de Bataven in 69/70 n. C. in vlammen 
zijn opgegaan.19 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 vermoedelijk haaks op de 
Romeinse weg georiënteerd zijn geweest. Deze kunnen gedateerd worden in 
de 1e eeuw en het begin van de 2e eeuw.20 Omstreeks het begin van de 2e

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 6 m brede grindweg werd aangelegd.21 Aan weerskanten van deze weg 
werden in de loop van de 2e 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 gebouw is te dateren in de 3e eeuw n. Chr.22

Tot in de 3e eeuw was Cuijk een centrum dat in de regio een centrale functie 
had. Vondsten uit de religieuze gebouwen tonen aan dat zowel lokale lieden 
als mensen uit de wijdere omgeving hier aan verering deden. In de 4e eeuw 
kende Cuijk een castellum met tenminste twee bouwfasen.23 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 
hoektorens en poorttorens.24 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. Naar alle waarschijnlijkheid is het grafveld tot in de 4e eeuw in 
gebruik gebleven.25

Ook in het buitengebied zijn vele sporen uit de Romeinse tijd gevonden. 
Het terrein van De Nielt leverde naast bijzonder veel vondsten ook vele 
grondsporen op. Recent onderzoek leverde verschillende huisplattegron-
den, spiekers en andere sporen, en bijzonder veel vondstmateriaal op.26 Op 
de Heeswijkse Kampen zijn sporen aangetroffen van een begraafplaats.27

Tenslotte kan nog verwezen worden naar het onderzoek op De Beijerd en ’t 
Riet, waarbij een crematiegraf is gevonden en verondersteld wordt dat in de 
nabijheid een nederzetting gelegen heeft.28

18 De Ridder, 1994.De Ridder, 1994.
19 Haalebos, 2002:23.Haalebos, 2002:23.
20 Van Enckevort & Thijssen, 1998: 158.Van Enckevort & Thijssen, 1998: 158. 
21 Bogaers, 1966: 126; Haalebos, 2002: 37. Bogaers spreekt van een acht meter brede grindweg.Bogaers, 1966: 126; Haalebos, 2002: 37. Bogaers spreekt van een acht meter brede grindweg.
22 Van Enckevort en Thijssen, 1998: 159-160.Van Enckevort en Thijssen, 1998: 159-160.
23 Haalebos, 2002b: 84.Haalebos, 2002b: 84.
24 Bogaers, 1966: 130.
25 Ball, 2006.Ball, 2006.
26 De opgraving op De Nielt is op het moment van schrijven nog in volle gang, en wordt uitge-De opgraving op De Nielt is op het moment van schrijven nog in volle gang, en wordt uitge-

voerd door Becker en van de Graaf.
27 Hessing & van der Zanden, 2002.Hessing & van der Zanden, 2002.
28 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.
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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 archeologisch bestand enigszins onderverte-
genwoordigd. Mogelijk kende Cuijk in deze periode één of meerdere 
nederzettingen. Het castellumterrein 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 castellumterrein werden een tien meter brede 
gracht en een deel van een tufstenen muur gevonden, die waarschijnlijk 
een motte hebben omgeven.29 Deze wordt in verband gebracht met 
de aanwezigheid van de Heren van Cuijk. Na de vernietiging van de 
versterking, waarschijnlijk in 1132, werd er op het terrein een aantal elkaar 
opvolgende kerken gebouwd. In dit gebied zijn sporen uit de 11e, 12e en 13e

eeuw aangetroffen. 
Recent onderzoek in het buitengebied van Cuijk heeft aangetoond dat de 
vroege middeleeuwen ook daar vertegenwoordigd zijn. Over het algemeen 
zijn nederzettingen uit deze periode nog steeds schaars. In het plangebied 
De Beijerd en ’t Riet zijn enkele hutkommen aangetroffen. Op basis van 
het materiaal kunnen deze gedateerd worden in de 6e en 7e eeuw, één 
van de kuilen dateert echter nog vroeger, namelijk op de overgang van 
de laat-Romeinse periode naar de vroege middeleeuwen (late 4e eeuw). 
Ongetwijfeld zullen verschillende (paal)sporen ook uit deze periode 
stammen, maar door gebrek aan materiaal kunnen ze niet als dusdanig 
herkend worden. Verondersteld wordt dat hier slechts de randzone van de 
nederzetting is aangesneden.30

De volle en late middeleeuwen zijn op verschillende plaatsen aangetroffen. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de Heeswijkse Kampen werden op de 
Ewinkel (vindplaats 7) verschillende grote paalsporen aangetroffen die aan 
de hand van het aardewerk in de 13e of 14e eeuw, of zelfs later 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 waar een vrij dun pakket (plaatselijk verbrande) leem 
is geconstateerd, is echter vrij klein, waardoor nog niet zeker geconcludeerd 
kan worden of het inderdaad om een vloerniveau gaat.31 Ook in het 
plangebied De Beijerd en ’t Riet zijn vele middeleeuwse sporen ontdekt. 
Deze waren afkomstig van enkele huisplattegronden, enkele bijgebouwen, 
twee hooimijten, zeven waterputten en enkele greppels. Hier is sprake van 
één of meerdere erven uit de volle middeleeuwen.32  
Uit de post-middeleeuwse periode en de Nieuwe tijd zijn 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 
bestaat uit greppels die een ogenschijnlijk rechthoekige structuur met 
een opening aan de westzijde vormen.33 Ook de restanten van de Beerse
Maassluis die op vindplaats 5 op de Heeswijkse Kampen is teruggevonden, 
kunnen hier vermeld worden.34

29 Van Enckevort Van Enckevort et.al, 2002.
30 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.
31 Ball & Heirbaut, 2005b. Ball & Heirbaut, 2005b.
32 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.
33 Ball & Heirbaut, 2005b. Ball & Heirbaut, 2005b.
34 Ball & Heirbaut, 2005b. Ball & Heirbaut, 2005b.
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Het plangebied Groot Heiligenberg

Het gebied Groot Heiligenberg kent een lange bewoningsgeschiedenis, 
gaande van de prehistorie tot heden. De prehistorische en middeleeuwse 
bewoningssporen komen in dit rapport aan bod. Uit geschreven bronnen 
blijkt dat het landgoed Overhage, net ten zuiden van Groot Heiligenberg, 
werd gesticht in de 16e eeuw en afgebroken in 1831.35 De heidegronden 
die direct aan het plangebied grenzen, zijn in 1776 en 1777 afgegraven of 
in cultuur gebracht. Dit blijkt uit de grondsynsen aan de gereformeerde 
kerk te Cuijk.36 Uit deze documenten blijkt ook dat het gebied in deze 
periode nog landschappelijk versnipperd was.37 Het toponiem Groot 
Heiligenberg is afgeleid van de enkele honderden meters oostelijker gelegen 
Heiligenberg, een naam die overigens op geen enkele kaart lijkt voor te 
komen. Op de kadastrale kaart van 1831 en op de Tranchotkaart wordt wel 
de naam Sandberg vermeld. Een verklaring voor de naam Heiligenberg ligt 
mogelijk in de activiteiten van de verschillende gilden in het gebied.38 Uit 
de omgeving zijn enkele gilden bekend, waarvan het St. Antonius en St. 
Martinus Gilde uit Cuijk en het rond 1500 opgerichte St. Sebastiaans Gilde 
uit De Heeswijk de bekendste zijn. Van het eerste gilde is bekend dat de 
leden op Pinkstermaandag een schieting hadden op een vogel die boven 
op de hoogste wiek van een molen werd geplaatst. Deze molen moet op de 
Sandberg gesitueerd worden. Een naam als ‘Schutsboomstraat’ die nu over 
de Heiligenberg loopt, herinnert mogelijk nog aan deze praktijk. De band 
van Cuijk met de Heiligen St. Antonius en St. Martinus, ook terug te vinden 
in de St. Martinus parochiekerk en de schutterspraktijken op deze locatie, 
lijken een goede verklaring voor het toponiem Heiligenberg.39

De resultaten van het onderzoek te Groot Heiligenberg dragen bij tot de 
reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van Cuijk. 

35 De Baere, 2000. De Baere, 2000.
36 Ball & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J.Koeling. Ball & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J.Koeling. & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J.Koeling.2001; Mondelinge mededeling J.Koeling.
37 Ball & Arnoldussen, 2001. Ball & Arnoldussen, 2001.
38 Ball & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J. Koeling. Ball & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J. Koeling. & Arnoldussen 2001; Mondelinge mededeling J. Koeling.2001; Mondelinge mededeling J. Koeling.
39 Ball & Arnoldussen, 2001. Ball & Arnoldussen, 2001.
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3. Fysisch-geografisch kader E.N.A. Heirbaut

3.1 Inleiding40

Het land van Cuijk ligt in het rivierenlandschap van Zuid-Nederland en 
maakt deel uit van de terrasvlakte van de Maas. Als dusdanig ligt het op een 
geomorfologisch scharnierpunt:  ten zuiden van Cuijk ligt een relatief nauw 
Maasdal, ingeklemd tussen de Peelhorst in het westen en de stuwwal van 
Nijmegen en het Maasterassenlandschap in het oosten.41 Het landschap ten 
westen van Cuijk verschilt in die mate van het zuiden dat de Maas zich hier 
gemakkelijker lateraal kan verplaatsen en minder aan één vaste rivierloop 
gebonden is.42 Dit gegeven speelt een grote rol in de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied. Ook de Rijn heeft een belangrijke invloed hierin gehad.

3.2 Ontstaansgeschiedenis

Kenmerkend voor dit gebied zijn de verlande rivierlopen, terrastreden 
en rivierduinen.43 Dit landschap is ontstaan tijdens het Saalien, wanneer 
de Rijn en de Maas tot een grote vlechtende rivier samenstroomden. De 
dalbodem vulde op met grove zanden, waardoor een riviervlakte ontstond 
die naar het westen afhelt. Deze riviervlakte (Laagterras) is dan ongeveer 
10 km breed. Tijdens het Weichselien, de laatste ijstijd, zorgde smeltwater 
voor sedimenttransport dat in de riviervlakte van de Maas terechtkwam. In 
de Allerød (±11 800 tot ±11 000 jr BP) begint de erosie van het Laagterras. 
Een aantal meanderende hoofdgeulen snijdt zich sterk in terwijl de overige 
geulen verlanden door de afzetting van leem.44 Op sommige plaatsen 
kunnen deze geulen nog in het landschap herkend worden. Gedurende de 
Jonge Dryas wordt de Maas opnieuw een vlechtende rivier en werden brede 
riviervlakten (tot 2,5 km breed) gevormd. De Rijn, die in de voorgaande 
periode invloed heeft uitgeoefend op de genese van het landschap, 
verdwijnt tijdens de Jonge Dryas uit het gebied. De Maas sneed zich 
verder in waardoor een rivierterras ontstond op een lager niveau dan het 
oorspronkelijke Laagterras, het X-terras.45 Deze periode wordt gekenmerkt 
door verstuivingen: het rivierzand uit drooggevallen rivierbeddingen 
werd opgestoven door wind uit overwegend westelijke richtingen en werd 
vervolgens afgezet langs de rivieren waardoor grote rivierduinen werden 
gevormd op het Laagterras en op het X-terras. In de daaropvolgende 
perioden neemt de Maas haar huidige loop en gaat zich diep insnijden. 
Hierdoor wordt een derde terras, het huidige Maasdal, gevormd. Dit dal 
is ter hoogte van Cuijk maximaal 500 m breed.46 Tijdens de periodieke 
overstromingen van de meanderende rivier wordt klei afgezet in de lagere 
delen van het landschap. 

Periode Ouderdom in jaren BP
Jonge Dryas ± 11 000 tot ± 10 000 jr BP
Allerød ± 11 800 tot ± 11 000 jr BP
Bølling ± 13 000 tot ± 12 000 jr BP
Pleniglaciaal > 13 000 jr BP

40 Voor 3.1 en 3.2 zijn grote delen overgenomen uit Kluiving, 2006. Voor 3.1 en 3.2 zijn grote delen overgenomen uit Kluiving, 2006.
41 Kluiving, 2006: 23; Buitenhuis Kluiving, 2006: 23; Buitenhuis et al., 1991.
42 Kluiving, 2006: 23. Kluiving, 2006: 23.
43 Verhart & Wansleeben, 1990, 1992. Verhart & Wansleeben, 1990, 1992.
44 Deze verlanding door de afzetting van leem begint al tijdens de Bølling. Deze verlanding door de afzetting van leem begint al tijdens de Bølling. 
45 Berendsen, 1996. Berendsen, 1996.
46 Van der Beek & Isarin, 1990. Van der Beek & Isarin, 1990.

Tabel 3.1 
Geologische tijdstabel van het 
laat-Weichselien.
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3.3 Het plangebied Groot Heiligenberg

Uit de paleogeografische kaarten van Van der Beek & Isarin47 blijkt dat 
het onderzoeksgebied Groot Heiligenberg in een gebied ligt dat gevormd 
is op afzettingen van een vlechtend riviernetwerk. Tijdens de hierboven 
besproken zandverstuivingen tijdens de Bølling en de Allerød is matig fijn 
tot grof zand afgezet op de rivierafzettingen, resulterend in rivierduinen. 
Net ten westen van de onderzochte terreinen lopen deze rivierduinen door, 
maar hier bestaan ze uit iets grover zand. Op enkele tientallen meters 
ten noorden van het gebied loopt een restgeul, die te volgen is tot op de 
Heeswijkse Kampen. Tijdens de Allerød bevond deze geul zich al in het 
beginstadium van verlanding. Ook ten westen van Groot Heiligenberg, 
op enkele honderden meters afstand, loopt een tweede restgeul (de 
Hoenderberg). Tijdens de Allerød was dit een watervoerende geul, maar met 
de aanvang van de Jonge Dryas begint hij te verlanden (fig. 3.1).

47  Van der Beek & Isarin, 1990: kaartbijlagen 16 t/m 20.

500m0

Fig. 3.1 
Kaart gebaseerd op de AHN-kaart (Actueel 
Hoogtebestand van Nederland), met aan-
duiding van het plangebied en de tijdens de 
Allerød en Bølling zichtbare restgeulen.A: de 
geul Hoenderberg; B: de geul bij Klein Linden. 
De stuifduinen, terrasrestruggen en geulen zijn 
duidelijk herkenbaar.
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Het reliëf dat tijdens deze perioden ontstond, is in grote delen van het 
plangebied extra geaccentueerd door de aanwezigheid van een esdekpakket. 
Materiaal uit potstallen, bestaande uit een mengsel van stalmest, huisafval 
en bosstrooisel, en heideplaggen, is eeuwenlang als bemesting over de 
akkers uitgestrooid. Hierdoor zijn deze terreinen duidelijk zichtbaar 
geworden als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de 
nabijheid van bewoningskernen. Hoewel in eerste instantie niet verwacht 
werd hier een esdek aan te treffen, aangezien er op de bodemkaart op 
deze plaats sprake is van ‘ooivaaggronden op lichte zavel’, bleek tijdens het 
booronderzoek dat op Groot Heiligenberg een esdekachtig pakket aanwezig 
is.48 Op verschillende plaatsen kon dit esdekachtige pakket herkend 
worden, en was er nog maximaal 40 cm van bewaard. Bijgevolg waren de 
archeologische resten beschermd tegen moderne landbouwmachines die 
met een gemiddelde ploegvoordiepte van ca. 40 cm niet tot op sporenniveau 
doordringen (fig. 3.2). Op andere plaatsen daarentegen was duidelijk 
zichtbaar dat door recente ingrepen in het landschap (ontgravingen, nivel-
leringswerken) grote delen van het bodemprofiel verdwenen waren (fig. 
3.3). In het westelijke deel van het onderzoeksgebied, ter hoogte van sleuf 
28, is een vrij groot deel van het terrein vergraven: onmiddellijk onder de 
bouwvoor ligt het sporenniveau. Ook in het oostelijke deel is vastgesteld 
dat op bepaalde plaatsen een deel van het bodemprofiel ontbreekt, of 
dat een groot deel van het terrein tot op onbepaalde diepte (dieper dan 
het sporenniveau) was uitgegraven. Het esdekachtige pakket, dat in 

48  De Baere, 2000.

Bouwvoor

Esdekachtig pakket

B-horizont/Verbruiningshorizont

C-horizont

Fig. 3.2 
Profielfoto met aanduiding van de 
verschillende lagen.
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dikte varieert van 70 cm tot 40 cm (inclusief de bouwvoor), bevat weinig 
archeologisch materiaal. 

Het esdekachtige pakket dekt de B-horizont af. Deze B-horizont is door 
de verwering van mineralen uit de hier voorkomende leemfractie en door 
de vorming van ijzer en humushuidjes rond de aanwezige zandkorrels, 
homogeen bruin geworden. Een dergelijke horizont wordt ook verbrui-
ningshorizont genoemd.49 Opvallend is de sterke bioturbatie die in en 
net onder deze laag, met andere woorden op de overgang naar de C-
horizont, voorkomt. Dit verbruiningsproces zorgt ervoor dat sporen in 
de verbruinde ondergrond plaatselijk moeilijk te zien zijn. Zij zijn vaak 
pas onder een dergelijk niveau zichtbaar. Houtskoolrijke sporen alsook 
sporen met veel materiaal zijn al wel in de verbruinde laag zichtbaar. Het 
fenomeen verbruining is vooral vastgesteld in de langs de Maas gelegen 
gebieden en speelt dus in grote delen van het Land van Cuijk een rol. Zo 
is het vastgesteld ten zuiden van Groot Heiligenberg, in het plangebied De 
Beijerd en ’t Riet.50 Ook op de Heeswijkse Kampen51 en op De Nielt52 heeft 
verbruining een invloed uitgeoefend op de zichtbaarheid van de sporen. 
In de dekzandgebieden is het al op verschillende plaatsen vastgesteld.53

De mate van verbruining kan sterk verschillen. Zo lijkt het op de vaak 
lemige/siltige flanken van verhogingen een grotere invloed te hebben op 
de conservering van de sporen dan op de zeer zandige verhoging zelf. Op 
dit terrein hebben we te maken met een verbruiningspakket dat in dikte 
varieert van ca. 10 cm tot 40 cm. 

De verbruiningshorizont dekt het sporenniveau af. Dit vlak bestaat over 
het algemeen uit fijn stuifzand. Op basis van de profielen in sleuven 29, 
30, 31 en 32 is vastgesteld dat de min of meer oost-west georiënteerde 
zandrug ongeveer halverwege het onderzochte terrein loopt en sterk afloopt 
in noordelijke en zuidelijke richting. In sleuf 32, aangelegd op een deel 
van het terrein dat direct aansluit op het meest noordelijke deel van het 
tracé van Route 1 Accent,54 is vastgesteld dat de rug hier weer een beetje 
opduikt, hoewel deze niet dezelfde hoogte heeft als de zandrug noordelijk 

49 Spek, 2004. 
50 Heirbaut, 2005.
51  Ball & Heirbaut, 2005b.
52 Ball, 2003. Ball, 2003.
53 Zie bijvoorbeeld Veldhoven: Spek, 2003. Zie bijvoorbeeld Veldhoven: Spek, 2003.
54 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.

Bouwvoor

B-horizont/Verbruiningshorizont

C-horizont

Fig. 3.3 
Profielfoto met aanduiding van de 
verschillende lagen (afgeschoven).



20 CUIJK-GROOT HEILIGENBERG

ervan. Ook hier werden vele bewonings- en enkele begravingssporen 
aangetroffen. Op terrein 2 bleek uit de profielen in de sleuven 34, 35 en 37 
dat de eerder gekarteerde terrasrestrug, waarop stuifzand is afgezet, doorliep 
in zuidoostelijke richting. Hij werd in alle putten aangetroffen, en blijkt veel 
breder te zijn dan op terrein 1. Alleen in het westelijke deel van sleuf 34 kon 
een begrenzing voor deze duin herkend worden (fig. 3.4). 

Fig. 3.4 
Overzicht van de hoogtes van het 
Pleistocene oppervlak en de aangelegde 
sleuven. 
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4. De resultaten van het onderzoek E.N.A. Heirbaut

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek in 2000 leverden een goed 
inzicht op in de onderzochte delen van het plangebied Groot Heiligenberg. 
Er konden drie archeologisch interessante clusters afgebakend worden. 
De meeste sleuven leverden sporen uit één of meerdere perioden op, 
gaande van het laat neolithicum tot de (post)middeleeuwen. Cluster A, 
in het uiterste oostelijke deel van het gebied, omvat enkele grote kuilen 
met middeleeuws vondstmateriaal (aardewerk, leem en houtskool). Het 
aardewerk betreft vooral fragmenten van kogelpotten en proto-steengoed. 
Naast deze overwegend middeleeuwse component is ook een aantal 
prehistorische sporen aangetroffen. Cluster B is iets kleiner, maar heeft 
ook duidelijke, voornamelijk prehistorische sporen opgeleverd. Hier is 
o.a. een kleine spieker herkend, die in de ijzertijd werd gedateerd. Ook de 
laatste cluster, in het westelijke deel van het terrein, omvat voornamelijk 
prehistorische sporen.55

Het onderzoek in 2003 en 2005 had als doel de delen van de terreinen te 
onderzoeken die tijdens de vorige campagne niet toegankelijk waren, en 
een duidelijker beeld te krijgen van de nederzettingssporen in clusters A 
en B. Op beide terreinen zijn prehistorische sporen aangetroffen die tot 
meerdere nederzettingsterreinen behoren. Terrein 1 leverde voornamelijk 
paalsporen, kuilen en greppels uit de bronstijd en de ijzertijd op. In het 
gebied aansluitend op het tracé van Route 1 Accent (terrein 1, cluster C) 
zijn enkele fragmenten van greppels aangetroffen. Het westen van terrein 
2 leverde gelijkaardige en gelijkdaterende nederzettingssporen op: hier zijn 
verschillende prehistorische paalkuilen en kuilen aangetroffen, maar ook 
verschillende kleine structuren. In het oostelijke deel van het terrein ligt 
de nadruk op bewoningssporen uit de volle middeleeuwen. Hier zijn zeer 
veel grote paalkuilen en kuilen gevonden, maar bovenal zijn hier (na de 
uitwerking) verschillende boerderijplattegronden herkend waarvan twee nog 
meerdere vloerniveaus hadden. Dit is een tamelijk uniek gegeven, aangezien 
in de meeste rurale middeleeuwse nederzettingen deze vloerniveaus door 

55 Ball & Arnoldussen, 2001. Ball & Arnoldussen, 2001.
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verploeging opgenomen zijn in de afdekkende lagen. Op beide terreinen 
zijn geen Romeinse sporen aangetroffen; van deze periode zijn slechts 
enkele scherven gevonden in de afdekkende lagen. 

Aangezien terrein 1 niet opgegraven is en terrein 2 niet volledig onderzocht 
is, toont het onderzoek slechts enkele uitsneden van de nederzettingen en 
kon de totale omvang hiervan in de verschillende perioden niet vastgesteld 
worden. In wat volgt zullen terrein 1 en 2 afzonderlijk besproken worden. 
Eerst zal daarbij ingegaan worden op de prehistorische bewoning; in een 
tweede deel zijn de middeleeuwse nederzettingssporen beschreven.

4.1 De prehistorie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op terrein 1 konden niet alle sporen 
gecoupeerd worden. Hierdoor kon er ook geen daterend materiaal uit 
verzameld worden, waardoor een periodisering moeilijk te geven is. De 
sporen die wel onderzocht zijn, dateren in de midden-bronstijd en de 
ijzertijd. Op terrein 2 konden tijdens de opgravingen de meeste sporen wel 
gecoupeerd worden. Het verzamelde materiaal dateert de sporen in de late 
bronstijd.
De gedateerde prehistorische sporen kenmerken zich door een vulling die 
over het algemeen duidelijk van de natuurlijke matrix te onderscheiden is. 
De vulling is vaak niet homogeen van kleur, maar is door bioturbatie sterk 
gevlekt. Bovendien heeft ook verbruining invloed gehad op de bewarings-
toestand van de sporen. Door een goede doorluchting en drainage heeft 
de B-horizont de voor de verbruiningshorizont karakteristieke uniforme 
bruine kleur gekregen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om sporen al van 
op een hoog niveau in de toplaag van de bodem te onderscheiden, tenzij 
ze gekenmerkt worden door een houtskoolrijke vulling of bijzonder veel 
vondsten. De meeste sporen worden dus pas zichtbaar onder deze bruine 
laag, in de overwegend sterk gebioturbeerde matrix van geelbruin tot geel 
stuifzand (overgang van B-horizont naar C-horizont). Dikwijls gaat het 
dan alleen nog maar om de onderkanten van de sporen. Op basis van deze 
kenmerken kunnen vondstloze sporen met een vergelijkbare vulling ook in 
de prehistorie geplaatst worden.
Op terrein 2 zijn dateren de sporen die materiaal opleverden uit de late 
bronstijd; gezien de verspreiding van deze sporen en de vondstloze sporen 
kan gesteld worden dat deze laatste ook bij de late bronstijdbewoning 
horen. Op terrein 1 is dit moeilijker uit te maken: hier hebben we immers 
te maken met een late bronstijd- en een ijzertijdcomponent. In de meeste 
gevallen is het niet duidelijk bij welke bewoningsfase de niet-dateerbare 
sporen horen.

4.1.1 Terrein 1: sporen uit verschillende perioden

Het proefsleuvenonderzoek wees uit dat over de hele lengte van de 
terrasrestrug sporen lagen, maar in een veel lagere densiteit dan op terrein 
2 (zie hoofdstuk 4.1.2). Er zijn sporen uit verschillende perioden vertegen-
woordigd: midden-bronstijd komt voor in het oosten van het terrein, late 
bronstijd is hoofdzakelijk in het zuidelijke deel te situeren en ijzertijd komt 
voornamelijk voor in het noordelijke deel. 
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Niet nader te dateren sporen

Structuren

In het noorden van het terrein (sleuf 30) is een zespalige spieker 
aangetroffen; dit is de enige structuur op terrein 1 (structuur 1; fig. 4.2 
A). De spieker meet 3,3 x 2,1 m.56 Centraal tussen de beide palenrijen 
bevindt zich nog een zevende paal. Het lijkt er sterk op dat deze paal 
een ondersteunende functie had. Alleen de noordwestelijke hoekpaal is 
gecoupeerd. Uit de oversnijding van S30.33 door S30.34 blijkt dat deze paal 
op een gegeven moment vervangen is. S30.33 is 11 cm diep, S30.34 is 17 cm 
diep.

Paalsporen

Verspreid over het terrein komen vele ‘losse’ paalsporen voor. Slechts een 
aantal is gecoupeerd. Over het algemeen zijn de sporen goed bewaard, tot 
een maximale diepte van 30 cm. Vondsten uit paalsporen zijn weinig talrijk. 
Op terrein 1 leverde slechts één onderzochte paalkuil archeologisch, niet-
dateerbaar materiaal op. 

Kuilen

Kuilen zijn antropogene, niet-lineaire sporen die niet altijd duidelijk te 
interpreteren zijn. Het oorspronkelijke doel van een kuil is moeilijk te 
achterhalen. Vele kuilen bevatten nederzettingsmateriaal in de vorm van 
aardewerk, verkoold organisch materiaal of steen. Hierom worden vele 
kuilen vaak als afvalkuil bestempeld. Dit zal in de meeste gevallen echter 
niet hun primaire functie zijn geweest, maar ze kunnen er – na het 
vervallen van hun oorspronkelijke functie – voor gebruikt zijn. Hoeveel 
kuilen er precies op terrein 1 liggen, is niet duidelijk: niet alle sporen 
zijn opgegraven. In totaal zijn er drie kuilen onderzocht die ofwel geen 
materiaal opleverden ofwel kwartsgemagerd aardewerk dat alleen globaal in 
de prehistorie te dateren is. Kuil 2 bevatte in de bovenste vulling bijzonder 
veel houtskool (fig. 4.2 B). Hij leverde echter noch aardewerk noch ander 
materiaal op. 

Greppels

Met uitzondering van greppel 3 die in twee sleuven te volgen was, zijn de 
greppels telkens in slechts één sleuf herkend. Bovendien zijn niet alle grep-
pelfragmenten gecoupeerd. Wat opvalt aan de onderzochte greppels, is dat 
ze vrij diep bewaard zijn. De diepte van de gecoupeerde greppels varieert 
van 15 cm tot 46 cm. Op andere vindplaatsen in het gebied, bijvoorbeeld 
Dreef W3C, waren door de conserveringsomstandigheden alleen de 
onderkanten van de greppels bewaard.57

In het noordelijke deel van het terrein zijn in sleuf 30 acht greppels 
gevonden (fig. 4.2 A). Alleen greppel 1 heeft scherven opgeleverd, meer 
bepaald twee kleine scherven prehistorisch aardewerk. Deze oost-west 
lopende greppel is de meest zuidelijke greppel in sleuf 30. Er is nog ca. 37 
cm van de originele diepte bewaard. De onderste vulling bevat veel houts-
koolspikkels. Hierboven ligt een zandlaag die duidelijk gelamineerd is, en 
dus in de greppel is gewaaid. De andere greppelfragmenten leverden geen 

56 Spoornummers: 14, 15, 16, 33, 34, 37, 45, 50.Spoornummers: 14, 15, 16, 33, 34, 37, 45, 50.
57 Ball & Heirbaut, 2005a: 30. Ball & Heirbaut, 2005a: 30.
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Uitsneden van de vindplaatsen op terrein 1. A: selectie van de structuren en sporen in sleuf 30; B: selectie van de late bronstijdsporen in sleuf 33.
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vondsten op. Op basis van hun gevlekte voorkomen kunnen greppels 2, 3 
en 4 als prehistorisch beschouwd worden. Greppels 2 en 3 hebben beide 
een oost-west oriëntatie, greppel 4 heeft eerder een noordoost-zuidwest 
oriëntatie. De overige greppelfragmenten (5, 6, 7 en 8) zijn niet gecoupeerd. 
Greppels 5 en 8 hebben een grillige vorm en zouden natuurlijk kunnen zijn. 
De functie van deze greppelsystemen is niet duidelijk; er kan niet gezegd 
worden of we hier te maken hebben met akkerpercelerings- of nederzet-
tingsgreppels te maken hebben. De meest westelijke sleuf (sleuf 32) leverde 
een bijzonder vage greppel op, die niet gecoupeerd is. Vermoedelijk gaat het 
hier om een natuurlijk spoor. 

Bronstijd

Laat neolithicum - vroege bronstijd

Kuil 10 ligt in het noordoostelijke deel van terrein 1 (fig. 4.5). Hij is niet 
volledig opgegraven en meet 93 cm x minimaal 75 cm. In doorsnede bleek 
hij nog 35 cm diep te zijn en een vrij vlakke bodem te hebben. Hij leverde 
enkele bijzondere scherven op (tabel 4.1). Het betreft een dunwandige, met 
vogelbot of riet gemaakte ronde indrukken versierde bekerscherf, en een 
aantal onversierde aardewerkfragmenten en een potbekerachtige scherf. 
Deze combinatie maakt een datering in het late neolithicum of de vroege 
bronstijd aannemelijk.58

Midden-bronstijd

In 2000 is een aantal sporen aangetroffen die in de midden-bronstijd 
te dateren zijn (fig. 4.5, tabel 4.1). Kuil 11 is een zeer grote kuil in het 
westelijke deel van terrein 1. In het vlak tekende de kuil zich af als een semi-
rond spoor (115 x minimaal 90 cm) dat voor een deel buiten de put lag. In 
coupe bleek het spoor nog 46 cm diep te zijn. De kuil had een vrij vlakke 
bodem en vertoonde niet veel verschillende vullingen. Het spoor leverde een 
randscherf op die gemagerd is met grof kwarts. Zeer waarschijnlijk is deze 
in de midden-bronstijd te plaatsen. Kuil 12 is een zeer duidelijk spoor dat 
ongeveer 5 m ten noordwesten van kuil 11 lag. Het betreft een veel kleinere 
kuil (afmetingen: 45 x 30 x 23 cm) met iets onregelmatige bodem waarin 
zeer veel aardewerk is gevonden. Het materiaal is grof kwartsgemagerd. 
Enkele scherven zijn versierd met nagelindrukken. Eén van deze scherven 
draagt versiering op de wand en op een stafband. Naast aardewerk bevatte 
deze kuil veel houtskool, verbrande en onverbrande natuursteen en een 
vuurstenen duimschrabber.59 Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2003 is 
kuil 1 gevonden in sleuf 30, op ongeveer 13 meter ten zuiden van structuur 
1 (fig. 4.2 A). Het is een ronde tot ovaalvormige kuil (afmetingen: 114 x 146
x 25 cm). De vulling is vrij homogeen en geeft geen enkele aanwijzing voor 
de functie van deze kuil. Verspreid in de kuil zijn acht midden-bronstijd-
scherven gevonden. Verder is nog één vuurstenen schrabber in deze kuil 
gevonden.  

58 Ball & Arnoldussen, 2001: 17. Ball & Arnoldussen, 2001: 17.
59 Ball & Arnoldussen, 2001: 16. Ball & Arnoldussen, 2001: 16.
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10 15 3 2 -- 1 1 -- -- L Neo/V Br

1 30 44 8 -- -- -- 1 -- M Br

11 19 1 1 -- -- -- -- -- M Br

12 24 1 81 -- 1 57 -- -- M Br

13 33 20 44 -- 2 10 -- -- L Br

Late bronstijd

Kuilen

In het zuiden van het terrein, ter hoogte van de werkputten van de 
opgraving Route 1 Accent, zijn in sleuf 33 twee kuilen gecoupeerd. De enige 
kuil op terrein 1 die in de late bronstijd gedateerd kan worden, is kuil 13.
Het is een kleine kuil (afmetingen: 67 x 64 x 24 cm) op ongeveer een meter 
ten noorden van het kringgreppelfragment G9 in sleuf 33. De ondiepe kuil 
heeft een vrij vlakke bodem. De vulling bestaat uit iets houtskoolrijk zand 
en leverde veel scherven op (tabel 4.1). Verschillende scherven vertonen 
aan de binnenzijde aankoeksel en/of houtskool. Een aantal scherven blijkt 
secundair verbrand te zijn. Kuil 2 is een ovale kuil (afmetingen: 74 x 125
x 15 cm) waarvan de bovenste vulling bijzonder veel houtskool bevatte. Er 
is echter geen aardewerk noch ander materiaal in gevonden. De functie 
en de datering zijn dus onduidelijk. Echter, omdat deze kuil in de directe 
nabijheid van kuil 13 ligt, en omdat tijdens het aanleggen van het vlak 
hier verschillende scherven (late) bronstijdaardewerk zijn gevonden, kan 
verondersteld worden dat deze kuil ook in deze periode dateert. 

Greppels

In het uiterste zuiden van sleuf 33, dicht tegen put 1 van het onderzoek 
in het tracé Route 1 Accent, liggen twee cirkelvormig greppelfragmenten 
(greppels 9 en 10, fig. 4.2 B). Hier kan gedacht worden aan kringgreppels. 
Er zijn echter geen graven aangetroffen en ook geen crematieresten, 
waardoor deze aanname niet ondersteund kan worden. Enkel greppel 9 
leverde tijdens het aanleggen van het vlak een klein prehistorisch scherfje 
op. Hoewel deze scherf niet nauwkeuriger gedateerd kan worden, kan op 
basis van de associatie met de late bronstijdkuil verondersteld worden dat 
ook deze greppels in de late bronstijd thuis horen. 

IJzertijd

Bewoningssporen uit de ijzertijd zijn alleen tijdens het proefsleuvenon-
derzoek in 2000 aangetroffen. Het gaat met name om paalsporen die in 
sleuf 14, 15 en 23 zijn gevonden. In de westzijde van sleuf 14 hebben twee 
van de vijf sporen ijzertijdmateriaal opgeleverd. In één van deze sporen is 
bovendien veel houtskool en een verkoolde eikel gevonden. Mogelijk kan 
dit kuiltje als een afvalkuil geïnterpreteerd worden: als het roosteren van de 
eikels mislukte, dumpte men de verkoolde eikels samen met het houtskool 
in een kuil. Dergelijke sporen zijn ook op andere plaatsen herkend, 
bijvoorbeeld op het nabijgelegen De Beijerd en ’t Riet.60 De enkele sporen in 

60 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.

Tabel 4.1 
Overzicht van de vondsten in de bronstijdkuilen 
op terrein 1. L Neo/V Br=laat-neolithisch-vroege 
bronstijd; M Br=midden-bronstijd; L Br=late 
bronstijd.
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sleuf 15 en de uitbreiding hierop (sleuf 23) leverden ook veel ijzertijdscher-
ven op. Het betreft dikwandig besmeten en onbesmeten aardewerk.61

Aardewerk is verder in nog één ander spoor gevonden. Het gaat om 
een ovale bruine vlek in sleuf 2, waarin naast scherven ook houtskool 
is gevonden. Eén van deze scherven betreft een rand van een met 
nagelindrukken versierde pot.

4.1.2 Terrein 2: een late bronstijdvindplaats

De sporen op dit terrein strekken zich uit over de hele lengte van de 
terrasrestrug. Ze zijn onder te verdelen in paalkuilen, kuilen en greppelfrag-
menten. Huisplattegronden konden niet gereconstrueerd worden, maar er 
zijn wel verschillende kleinere structuren herkend. De combinatie van deze 
grondsporen duidt er op dat hier een nederzettingsterrein heeft gelegen. 
Omdat het aantal structuren en kuilen zeer hoog is, is in de beschrijving 
hier veel aandacht aan besteed.
De datering van de sporen is voornamelijk gebaseerd op het aardewerk. Dit 
aardewerk, verzameld uit de sporen en tijdens het aanleggen van het vlak, 
dateert uit de late bronstijd. In de sporen ontbreekt vrijwel overal organisch 
materiaal dat gebruikt kan worden voor absolute dateringsmethoden zoals 
de 14C-methode. Alleen uit een aantal kuilen is voldoende bruikbaar 
materiaal verzameld. Er zijn drie dateringen uitgevoerd (tabel 4.5). Ook deze 
resultaten plaatsen het nederzettingsterrein in de late bronstijd. Hoewel 
een deel van de sporen geen dateerbaar materiaal opleverde, kunnen zij op 
basis van hun associatie met de late bronstijdsporen ook in deze periode 
ondergebracht worden. 
Het feit dat er hier sprake is van een niet-gecontamineerde, goed dateerbare 
nederzettingscontext maakt dat deze vindplaats een bijzondere plaats 
inneemt binnen de omgeving van Cuijk. 

Structuren

In totaal gaat het om elf structuren (fig. 4.3; tabel 4.2). Het merendeel 
betreft spiekers. Deze zijn alle vierpalig. Verder zijn er ook twee 
standgreppels met palen gevonden en een achtpalig schuurtje. Niet alle 
structuren hebben materiaal opgeleverd, maar ze kunnen door hun 
associatie met de gedateerde late bronstijdsporen toch in deze periode 
geplaatst worden. Structuren 2-8 en 12 hebben geen materiaal opgeleverd, 
in de sporen van structuren 9-11 is late bronstijdaardewerk gevonden.

61 Tijdens de analyse van het aardewerk (hoofdstuk 5) is dit materiaal niet opnieuw geanaly-Tijdens de analyse van het aardewerk (hoofdstuk 5) is dit materiaal niet opnieuw geanaly-
seerd. 
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Fig. 4.3 
Alle-sporenkaart van terrein 2 met aanduiding 
van de late bronstijdstructuren en -kuilen. 
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2 34 462, 475, 476, 479 4 spieker 2,3 x 2,8 L Br?

3 37 25, 21, 23, 27 4 spieker 1,6 x 1,5 L Br?

4 37 59, 55, 58, 56 4 spieker 1,7 x 1,5 L Br?

5 34 115, 119, 123, 116 4 spieker 2 x 2,3 L Br?

6 34 125, 127, 128, 126 4 spieker 2,6 x 2,5 L Br?

7 34 92, 108, 105, 102 4 spieker 1,7 x 1,7 L Br?

8
34
35

153, 154, 155 (=35.176)
87, 88, 176, 177, 178, 179, 182, 
185, 186, 187, 191, 192

14 standgreppel met palen 5,8 L Br?

9 34 340, 350, 355-359, 363-373, 492 19 standgreppel met palen 8,3 L Br

10 34 483, 456, 452, 454 (=485), 458 4 spieker 2,3 x 2,1 L Br

11 34 253, 254, 333, 251, 250, 520, 521 8 schuurtje 3,1 x 1 L Br

12 2 8, 9, 12, 13 4 spieker 2,5 x 2,5 L Br?

Spiekers

Structuur 2 ligt in de uitbreidingsleuf in het westelijke deel van het terrein. 
De spieker is rechthoekig. De paalsporen zijn niet gecoupeerd en leverden 
geen materiaal op tijdens het aanleggen van het vlak. In sleuf 37 zijn twee 
vierkante spiekers aangetroffen. 
Structuur 3 is een vierkante spieker waarvan de noordelijke paal echter 
net geen rechte hoek vormt met de andere palen. De diepte van de 
paalkuilen varieert tussen 0 cm (enkel zichtbaar op het vlak) en 13 cm, 
met een gemiddelde diepte van ca. 6 cm. Eén van de paalkuilen bevatte 
houtskool en een middeleeuws aandoende scherf. Deze komt echter uit de 
bovenste vulling van het spoor en kan als intrusief geïnterpreteerd worden. 
Bovendien suggereert de kleur van de vullingen van de paalkuil dat deze 
plattegrond prehistorisch is. 
Structuur 4, ca. 21 m ten westen van structuur 3, is iets rechthoekig. De 
paalkuilen hebben een gemiddelde diepte van ca. 17 cm (variërend tussen 15
cm en 22 cm). Op basis van de kleur van de vulling kan ook deze spieker als 
prehistorisch beschouwd worden. 
Enkele meters ten zuiden van structuur 3 zijn nog drie spiekers herkend. 
Structuur 5 was in het vlak zeer goed herkenbaar door de donkere vullingen 
van de sporen. Alleen de noordwestelijke paal was zeer vaag. Het is een 
vierkante structuur. De paalkuilen bleken niet bijzonder diep te zijn, 
variërend van 6 cm tot 14 cm (gemiddelde diepte: 10 cm). Tussen de 
oostelijke palen ligt een kuil. Deze meet 1,2 m x 1,6 m en is 20 cm diep. 
Ook uit deze kuil zijn geen vondsten afkomstig. Of deze kuil enig verband 
heeft met de spieker, en wat de functie er dan van zou kunnen zijn, is 
onduidelijk.
Ongeveer 2,5 m ten oosten van deze spieker ligt nog een vierkante spieker 
(structuur 6). Ook deze was in het vlak zeer goed zichtbaar. De palen zijn 
diep bewaard, variërend tussen 22 cm en 32 cm (gemiddelde diepte: 27 cm). 
De laatste spieker tenslotte (structuur 7) ligt ca. 4 m ten noordwesten van 
structuur 5. Het is een vierkante structuur waarvan de noordoostelijke paal 
net geen rechte hoek vormt met de andere palen. Van deze spieker werd 
slechts één spoor gecoupeerd. Deze paalkuil is 26 cm diep. 

Structuur 10 ligt in het uiterste westelijke deel van sleuf 34 en is vierkant. 
Het is de enige spieker die een verbouwings- of herstellingsfase vertoont. 

Tabel 4.2 
Overzicht van de bronstijdstructuren op terrein 
2. L Br = late bronstijd.? = geen daterend mate-
riaal opgeleverd. Afmetingen zijn uitgedrukt in 
meter, en zijn genomen van het centrum van de 
paalkuilen.
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Hierbij is de zuidoostelijke paal vervangen. In het vlak leek het er op 
dat de latere paal aan de binnenzijde van de spieker was toegevoegd; in 
coupe echter kon geen oversnijding vastgesteld worden. De diepte van de 
paalkuilen varieert tussen 16 cm en 28 cm, met een gemiddelde diepte 
van ca. 25,6 cm. In twee paalkuilen is nog een paalkern herkend. Bij het 
couperen van de paalsporen zijn een aantal scherven bronstijdaardewerk 
aangetroffen, maar ook vijf middeleeuws aandoende scherven. Deze zijn 
alle afkomstig uit het bovenste deel van S34.485, een spoor dat in coupe 
onderdeel bleek uit te maken van S34.454. Dit materiaal kan als intrusief 
worden beschouwd. Deze spieker is gebouwd over een grote cirkelvormige 
kuil. Deze meet 1,6 m x 1,4 m en is 29 cm diep. In de vulling van deze kuil 
zijn enkele houtskoolspikkels en -brokjes waargenomen en tien scherven 
prehistorisch aardewerk. De kuil hoort ongetwijfeld bij de structuur; wat de 
precieze functie ervan is blijft onduidelijk.
Centraal in sleuf 34, tegen de noordelijke sleufwand, ligt een vermoedelijk 
achtpalige structuur (structuur 11). Niet alle sporen zijn teruggevonden: de 
twee westelijke palen uit de noordelijke palenrij zijn niet meer herkend. 
Desondanks kan op basis van de configuratie van de palen aangenomen 
worden dat het hier gaat om een rechthoekig gebouwtje, vermoedelijk een 
klein schuurtje. De diepte van de paalkuilen varieert van 13 cm tot 29 cm, 
met een gemiddelde diepte van 22,3 cm. Slechts in twee paalsporen kon nog 
een kern herkend worden. Over het algemeen bestaat de vulling uit gevlekt 
bruin zand, maar in één geval bevatte de vulling vrij veel houtskool. Slechts 
in één paalkuil is een scherfje bronstijdaardewerk gevonden.
Een laatste spieker tenslotte (structuur 12) is al tijdens het onderzoek in 
2000 gevonden. Deze vierpalige spieker leverde bij het opschaven enkele 
fragmenten aardewerk op. Tijdens dit onderzoek zijn deze scherven 
gedateerd in de ijzertijd; in het licht van het huidige onderzoek echter 
lijkt het er eerder op dat ook deze structuur in de late bronstijd thuis 
hoort. Naast aardewerk bevatten de sporen ook veel houtskool. Dit wijst er 
mogelijk op dat het gebouwtje is afgebrand. 

Greppels

In de oostelijke helft van het terrein is een standgreppel met palen 
(structuur 8) herkend temidden van de middeleeuwse sporen. Het betreft 
een oost-west lopende palenrij, bestaande uit 12 paaltjes. Deze zijn 
ingegraven in een greppel, waarvan alleen de onderkant nog bewaard is. De 
diepte van de paalsporen varieert van 5 cm tot 37 cm. In westelijke richting 
is hij niet verder te volgen; in oostelijke richting verdwijnt hij op het terrein 
dat vergraven is. Hier is het dus niet duidelijk hoever hij doorloopt. Wat de 
functie is van deze palenrij, is eveneens niet duidelijk. 
Structuur 9 (fig. 4.4) ligt in het oostelijke deel van het terrein, ca. 24 m 
ten westen van de middeleeuwse vloer. Ook dit is een lange standgreppel 
met palen, die een noord-zuid oriëntatie heeft. Het uiterste noordelijke 
deel buigt iets af naar het noordwesten, maar kon niet veel verder 
gevolgd worden. In het zuiden verdwijnt de palenrij in de putwand. Het 
minimum aantal palen ligt op 19. Ze zijn op regelmatige afstand van elkaar 
ingegraven. Een eventuele greppel is niet zichtbaar. Het betreft allemaal 
paaltjes met een kleine doorsnede en een gemiddelde diepte van ca. 16,8
cm (variërend van 0 cm tot 23 cm). In geen enkele paalkuil was nog een 
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kern zichtbaar. Het lijkt er op dat deze palen onderdeel uitmaakten van 
een palissade. Met uitzondering van één kleine bronstijdscherf zijn er geen 
vondsten gedaan.

Fig. 4.4a 
Detailtekening van structuur 9.

Fig. 4.4b 
Overzichtsfoto van structuur 9.
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Kuilen

Op terrein 2 komen veel kuilen voor. Het totale aantal ligt op 41, de meeste 
hiervan zijn door middel van één overlangse coupe onderzocht. Een aantal 
grotere kuilen die er op basis van de vulling en vondsten reden toe hebben 
gegeven, is aan de hand van de kwadrantenmethode opgegraven. Over 
het algemeen zijn de kuilen groot. Het is mogelijk dat een aantal van de 
zeer kleine kuilen in werkelijkheid paalkuilen waren, maar nu niet meer 
als zodanig herkend kunnen worden. Als reden voor deze onduidelijkheid 
kunnen natuurlijke processen als bioturbatie en verbruining opgevoerd 
worden. Door bioturbatie zijn de randen vervaagd en is de vulling niet meer 
homogeen van kleur. De meeste kuilen zijn in doorsnede regelmatig. De 
diepte varieert van 8 cm tot 64 cm (tabel 4.4). 
Enkele kuilen hebben zeer veel vondsten, voornamelijk aardewerk, 
opgeleverd. Daarnaast komen ook kuilen voor die geen (nauwkeurig 
dateerbaar) materiaal opleverden, maar door hun associatie met de late 
bronstijdsporen kunnen ook zij in deze periode ondergebracht worden. In 
tegenstelling tot terrein 1, waar de functie van de kuilen niet duidelijk was, 
hebben enkele kuilen op terrein 2 wel een specifieke functie gehad: een 
drietal kuilen is wellicht als silo gebruikt. Andere kuilen, zoals waterkuilen, 
zijn niet aangetroffen. 
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14 34 10 224 18 -- 32 --

15 27 1 83 -- -- 3 34

16 34 225 400 24,9 1 5 49,9

17 34 249 42 -- -- -- --

18 37 47 201 -- 1 5 --

19 35 6 12 0,8 1 -- --

20 34 11 166 -- 1 -- 251,2

Kuil Lengte Breedte Diepte Kuil Lengte Breedte Diepte

3 89 71 8 14 144 144 60

4 116 80 24 15 225 180 64

5 170 120 17 16 125 115 64

6 211 116 27 17 86 86 47

7 161 203 55 18 180 140 17

8 180 153 20 19 62 62 24

9 124 155 20 20 80 78 30

Kuil 3 ligt vrij centraal in het opgravingsgebied, zeer dicht bij de late 
bronstijdkuilen 14 en 16 waarin bijzonder veel aardewerk is gevonden. Deze 
kuil leek in het vlak vrij groot te zijn, maar in doorsnede bleek er niet veel 
van bewaard te zijn. Het spoor heeft een vrij vlakke bodem. Kuil 8 is een 
ovale kuil met een oost-west oriëntatie. Deze kuil is gevuld met vrij donker 
zand waarin iets houtskool zat. De bodem is vlak. Kuilen 3-9 leverden geen 
vondsten op. 
Kuil 14 is een grote kuil met een bruinrode vulling die veel houtskool 
en aardewerk bevatte (fig. 4.3, fig. 4.4). Deze kuil werd in de campagne 
van 2000 al voor de helft onderzocht, in 2003 is ook de tweede helft 

Tabel 4.3 
Overzicht van de vondsten uit de late bronstijd-
kuilen op terrein 2. N = het totale aantal ingeza-
melde vondsten.

Tabel 4.4 
Metrische gegevens van een selectie van de late 
bronstijdkuilen, uitgedrukt in cm.
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onderzocht. Het houtskool bevindt zich in de hele kuil. Het aardewerk 
betreft versierde en onversierde scherven. Het versierde schervenmateriaal 
vertoont verschillende decoratiepatronen: nagelindrukken onder de rand, 
met een spatel aangebrachte imitatietouwindrukken, ronde indrukken 
(gemaakt met riet of een vogelbotje) onder de rand en een geometrische 
groef en/of ronde indruk versiering. Dit laatste patroon is vastgesteld op 
een scherf van reducerend gebakken aardewerk dat mogelijk deel is van een 
lappenschaal.62 De groeven en ronde indrukken waren opgevuld met witte 
pasta. Van sommige scherven kan aangenomen worden dat zij secundair 
verbrand zijn. 
In veel mindere mate is er ook nog verbrand bot gevonden. Het betreft 
slechts enkele fragmentjes die niet verder gedetermineerd zijn. Een deel 
van de kuilvulling is gezeefd, met vele verkoolde zaadjes tot resultaat (zie 
hoofdstuk 8). Een monster hiervan is aan de hand van de 14C-methode
gedateerd in de late bronstijd, met name op 2710 ± 30 BP (tabel 4.5).

Kuil Lab. nr. Datering BP Datering cal BC Waarschijnlijkheid

14 Poz-13256 2710 ± 30 BP 920-800 95,4%

  895-820 68,2%

16 Poz-13257 2730 ± 35 BP 940-800 93,2%

  905-830 68,2%

  970-950 2,2%

17 Poz-13258 2800 ± 30 BP 1040-890 91,1%

  995-910 68,2%

  880-840 4,3%

Uit een andere kuil (kuil 15) zijn naast verbrande en onverbrande stenen 
enkele kilo’s aardewerk geborgen. Het versierde aardewerk omvat 
o.a. verschillende scherven met nagelindrukken op de rand of wand, 
scherven met spatelindrukken op de rand en scherven waarop met spatel 
aangebrachte imitatie touwversiering op de wand te zien is. Daarnaast 
zijn ook nog een klein, met groef en spatelindruk gedecoreerd en gepolijst 
scherfje, een met kamstreken versierde scherf en twee scherven van 
Grobkeramik gevonden. In beide complexen zijn zowel vroegere invloeden 
(Grobkeramik) als typisch latere elementen (kamstreekversiering) te zien.63

Kuil 16 ligt ongeveer 2 m ten zuiden van kuil 14. De kuil is opgegraven 
volgens de kwadrantenmethode, waarbij tussentijdse vlakken zijn aangelegd 
en gedocumenteerd (fig. 4.7). De verschillende vullingen bevatten zeer veel 
houtskool, veel aardewerk en iets verbrand bot. Ook uit deze kuil is een 
monster door middel van de 14C-datering gedateerd. Het resultaat benadert 
de datering van kuil 14, namelijk 2730 ± 35 BP (tabel 4.5). Dit komt overeen 
met de relatieve datering in de late bronstijd, die op basis van het aardewerk 
is bekomen. Dit aardewerk betreft voornamelijk gesloten potvormen met 
hals; in mindere mate komen open potvormen en gesloten potvormen 
zonder hals voor. Het aantal versierde scherven ligt laag. Deze versiering, 
die vooral op wandscherven is aangetroffen, varieert van nagel-/vingertopin-
drukken, spatelindrukken, kamstreken tot stafbandversiering. Opvallend is 
dat een aantal scherven uit deze kuil past aan scherven uit kuil 14.

62 Determinatie: P. van den Broeke; Ball & Arnoldussen, 2001: 12. Determinatie: P. van den Broeke; Ball & Arnoldussen, 2001: 12.
63 Ball & Arnoldussen, 2001: 12. Ball & Arnoldussen, 2001: 12.

Tabel 4.5  
14C-dateringen van drie late bronstijdkuilen 
met aardewerkcomplexen. 
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Het gaat meer bepaald om fragmenten van een relatief grote pot met een 
hoekige overgang aan de binnenzijde van de schouder naar de korte hals. 
Eén van de passende fragmenten uit kuil 14 vertoont een met vingertoppen 
versierde stafband op de schouder (zie hoofdstuk 5.1). Naast aardewerk 
leverde deze kuil ook nog vijf stenen, ca. 25 g gecremeerd bot, een 
vuurstenen artefact en vele fragmenten verbrande leem op (tabel 4.3). 
Kuil 17 ligt ca. 7 m ten oosten van de andere twee kuilen. Ook hier konden 
tijdens het couperen verschillende vullingen opgemerkt worden, bestaande 
uit donkerbruin tot zwart zand met zeer veel houtskool, aardewerk en iets 
verbrand bot. Het monster dat genomen is uit de onderste vulling van de 
kuil dateert de kuil 2800 ± 30 BP (tabel 4.5). Ook dit stemt weer overeen 
met de relatieve datering in de late bronstijd op basis van het aardewerk. Dit 
aardewerk lijkt hoofdzakelijk te bestaan uit gesloten potvormen met hals. 
Versierde scherven zijn niet aangetroffen. 

Fig. 4.6 
Detailfoto van kuil 14 in coupe.

Fig. 4.7 
Detailfoto van kuil 16 in coupe.
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Tijdens het onderzoek in 2005 is halverwege sleuf 37 een grote kuil (kuil 
18) aangetroffen. Het spoor was reeds in de onderkant van de verbrui-
ningshorizont goed herkenbaar door de grote hoeveelheid scherven die 
geconcentreerd lagen. Om deze reden is het vlak hier hoger, met name 
in de verbruiningshorizont aangelegd, om zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen. Aardewerk is voornamelijk gevonden in de bovenste vulling 
van de kuil (in de verbruiningshorizont). Het betreft zeer grote stukken 
kwartsgemagerd aardewerk. Op een dieper niveau zijn nog maar enkele 
kleine scherfjes aangetroffen. Het aardewerk bestaat voornamelijk uit 
gesloten potvormen met hals. Alle scherven, één wandscherf daargelaten, 
is onversierd. De versierde scherf vertoont een stafband die voorzien is van 
vingertopindrukken.
Kuil 19 is een kleine kuil in het oostelijke deel van het opgegraven terrein, 
die verschillende bronstijdscherven heeft opgeleverd. Het meeste materiaal 
lijkt afkomstig te zijn van grote potvormen. Ook blijkt uit een scherf 
dat één van deze potten voorzien was van een oor. Een andere scherf 
vertoont ondiepe geulen waarin in een aantal nagelindrukken in rijen 
zijn aangebracht, gevolgd door een rij nagelindrukken in V-vorm. Naast 
aardewerk leverde deze kuil ook nog een kleine restkern vuursteen op, 
waarop negatieven van afslagen zichtbaar zijn, en een stuk ondetermineer-
baar bot op. 
Kuil 20 ligt iets ten oosten van kuilen 14 en 16. Hoewel het een kleine kuil 
is, heeft hij bijzonder veel aardewerk opgeleverd. In totaal konden minimaal 
85 exemplaren onderscheiden worden. Van elf exemplaren kon de vorm 
vastgesteld worden: het gaat voornamelijk om gesloten vormen met of 
zonder hals. Twee randjes en zeven wanden dragen versiering. Het gaat 
met name om nagel-/vingertopindrukken en spatelindrukken en in mindere 
mate om kamstreken of stafbanden met vingertopindrukken. Naast het 
aardewerk is nog een geretoucheerde vuurstenen afslag en 251,2 g verbrand 
bot verzameld. Het verbrande bot lag verspreid door de kuil en is niet nader 
gedetermineerd.

Er zijn zowel zeer grote kuilen als kleine kuilen aangetroffen; de afmetingen 
verraden niets over hun functie. Brandsporen die er op zouden wijzen 
dat de kuil gebruikt is als brandkuil of haard, zijn niet aangetroffen. In 
verschillende kuilen zijn aardewerk, houtskool en verbrand bot gevonden. 
Of deze vondsten met de primaire functie te maken hebben, is te 
betwijfelen. Het ligt meer voor de hand dat deze kuilen na het in ongebruik 
raken, opgevuld zijn met nederzettingsafval. 
In het geval van kuilen 14, 16 en 17 kan gedacht worden aan een primaire 
functie als silo’s. Deze voorraadkuilen hebben over het algemeen een 
diameter van ongeveer 1 m en zijn vrij diep. De kuilen hebben een 
vrij rechte wand en vlakke bodem.64 In deze voorraadkuilen is graan 
opgeslagen. Te Breda is gebleken dat tijdens de midden-bronstijd kuilen 
werden gegraven waarbij het graan aan de rand van de kuil ging rotten 
(en zo al het zuurstof in de kuil verbruikte), waardoor het graan in de kern 
ongeschonden bleef. Bij een volgende opslag werden de zijkanten met verrot 
graan weggebrand.65 De graanopslag tijdens de late bronstijd gebeurde 
volgens hetzelfde principe of men besmeerde de binnenkant van de kuil 

64 Berkvens, 2004: 138-147. Berkvens, 2004: 138-147.
65 Berkvens, Brandenburgh & Koot, 2004: 67-68. Berkvens, Brandenburgh & Koot, 2004: 67-68.
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met klei, zodat het graan luchtarm kon worden opgeslagen.66 Te Cuijk-
Groot Heiligenberg passen de kuilen 14, 16 en 17 binnen de verwachtingen 
van een silo: de wanden zijn vrij recht, de bodem redelijk vlak. Bovendien
bevindt zich langs de wanden en de bodem een houtskoolrijke laag, 
die er op zou kunnen wijzen dat hier verrot graan is weggebrand. Het 
archeobotanisch onderzoek heeft hier echter geen bewijs voor opgeleverd.

Paalsporen

Over het hele terrein zijn zeer veel paalsporen aangetroffen. Uit de coupes 
blijkt dat van de meeste paalkuilen nog ongeveer 20 tot 30 cm resteert. Er 
is een aantal paalsporen die late bronstijdaardewerk hebben opgeleverd, het 
gaat dan voornamelijk om vondsten die gedaan zijn tijdens het aanleggen 
van het vlak. De andere paalsporen leverden geen vondsten op, maar er kan 
aangenomen worden dat zij toch bij de late bronstijdbewoning horen. Er zal 
hier niet verder op ingegaan worden.

4.1.3 Terugblik

Beide terreinen leverden prehistorische sporen op. Gezien de aard en 
de beperkingen van het onderzoek konden beide terreinen niet volledig 
onderzocht worden. De oost-west georiënteerde terrasrestrug heeft de 
grootste omvang op terrein 2. Op dit terrein is de grootste concentratie 
sporen aangetroffen. Sleuf 32, gelegen in het westelijke deel van terrein 
1, wees uit dat deze terrasrestrug hier wegduikt. Ook het noordelijke en 
zuidelijke deel van dit terrein zijn lagergelegen. In deze laaggelegen, 
iets nattere gebieden lijken minder sporen te liggen. De prehistorische 
bewoning beperkte zich dus voornamelijk tot de hogere delen in dit 
microgebied.
Het gebied tussen terrein 1 en 2 is nauwelijks onderzocht. 

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een langdurig bewoonde 
terrasrestrug. Sporen en aardewerk uit de periode laat neolithicum-vroege 
bronstijd zijn enkel op het noordwestelijke deel van terrein 1 aangetroffen. 
Tijdens de campagne in 2000 zijn hier enkele scherven van met 
wikkeldraad versierd aardewerk gevonden. Slechts één spoor, kuil 10, kan 
aan deze periode worden toegeschreven. De verspreiding van losse vondsten 
en enkele sporen is een patroon dat we ook kennen van vindplaatsen uit de 
directe omgeving.67 Het lijkt aannemelijk dat zich hier de relicten van één 
of enkele erven uit deze periode bevinden, maar deze kunnen niet duidelijk 
aangewezen worden. 
Uit de midden-bronstijd zijn drie kuilen aangetroffen op terrein 1. Andere 
sporen konden niet aan deze periode toegeschreven worden. Kuil 1 ligt 
centraal op terrein 1, kuil 11 en 12 liggen in het westelijke deel van het 
terrein. Mogelijk hebben we hier te maken met twee of meerdere erven, 
maar ook voor deze periode is het moeilijk een precies beeld van de 
bewoning te vormen.

Uit de late bronstijd zijn sporen over het gehele oostelijke deel van 
de terrasrestrug (terrein 2) verspreid. Het gaat dan met name om 
kleine structuren (spiekers en standgreppels), kuilen en paalsporen. 

66 Berkvens, 2004: 138-139. Berkvens, 2004: 138-139.
67 Ball, 2005: 114. Ball, 2005: 114.
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Hoofdgebouwen zijn niet herkend. Ook in het zuidwestelijke deel van 
de zandrug (terrein 1) zijn sporen aangetroffen. Hier gaat het vooral om 
enkele kuilen, paalsporen en twee greppelfragmenten die mogelijk tot een 
kringgreppel behoorden. Op basis van de absolute dateringen van drie 
kuilen op terrein 2 kan een zekere fasering binnen de late bronstijdbewo-
ning aangebracht worden. Kuil 17 kan grofweg in de 10e eeuw gedateerd 
worden, kuilen 14 en 16 in de 9e eeuw. Een scherf uit kuil 16 past aan een 
scherf uit kuil 15. Dit houdt in dat beide kuilen gelijktijdig kunnen zijn. Het 
is echter niet mogelijk om op basis van het aardewerk verder onderscheid te 
maken in fasen. 
Gezien de hoeveelheid sporen en de verspreiding ervan kunnen we met 
zekerheid stellen dat we te maken hebben met restanten van meerdere 
zwervende erven. Deze erven kunnen echter niet nauwkeuriger gedefinieerd 
worden. Opvallend is wel dat de drie gedateerde kuilen zeer dicht bij elkaar 
liggen. Dit impliceert dat hier tenminste twee erven op eenzelfde plaats 
hebben gelegen.

Net zoals voor de midden-bronstijd stelt ook de ijzertijd ons voor 
problemen. De aanwezigheid van enkele ijzertijdsporen in het westelijke 
deel van de zandrug (terrein 1) wijst er op dat er hier een nederzetting 
aanwezig is geweest. Hoe deze er uit heeft gezien, is niet te achterhalen. 

4.2 Middeleeuwse plattegronden

Bewoningssporen uit de volle middeleeuwen (900 - 1200 n. Chr.) zijn 
beperkt tot het oostelijke deel van terrein 2. Het proefsleuvenonderzoek in 
2000 wees uit dat ze geconcentreerd in de zuidoostelijke hoek van sleuf 
34 lagen. Het was duidelijk dat de sporen doorliepen op de percelen ten 
oosten en ten zuiden van het onderzochte terrein. Ze konden onderverdeeld 
worden in grote kuilen, paalkuilen en greppelfragmenten. Opvallend was 
het dikke leempakket dat reeds van op een hoger niveau dan de andere 
sporen zichtbaar was (fig. 4.8, 4.9). Hiervan werd verondersteld dat het een 
vloerniveau betrof. Tijdens de opgraving in de zomer van 2005 is niet alleen 
de mogelijke vloer zelf vrij gelegd, maar is ook een opgravingsput gegraven 
op het perceel ten oosten ervan (gelegen aan de straat Groot Heiligenberg) 
en het gebied ten noordwesten ervan. Dit resulteerde in een zeer groot 
aantal sporen. Over het algemeen waren de sporen duidelijk zichtbaar 
in het fijne stuifzand. Enkel in het zuidelijke deel van put 3, tegen de 
perceelsgrens, kon onder invloed van de verbruining alleen een aantal vage 
donkere zones worden afgelijnd. Pas na het aanleggen van een tweede vlak 
zijn de sporen hier zichtbaar geworden. 
De middeleeuwse sporen kwamen naast een beperkt aantal prehistorische 
sporen voor en waren over het algemeen vrij gemakkelijk ervan te 
onderscheiden. Dit onderscheid kon gemaakt worden op basis van de 
vondsten en/of de vullingen. De prehistorische sporen worden gekenmerkt 
door een sterk gehomogeniseerde vulling, de middeleeuwse sporen 
daarentegen hebben een vulling die bestaat uit meerdere kleuren en 
verbrande en onverbrande leembrokjes. Enkele sporen, met name ondiepere 
kuiltjes en greppeltjes, waren lastig in te delen naar periode. Uit de 
periode na de volle middeleeuwen zijn nog wel wat vondsten gedaan, maar 
bewoningssporen zijn niet aangetroffen op het onderzochte terrein. 
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De talloze oversnijdingen maken reconstructies van plattegronden zeer 
moeilijk. Alle sporen liggen in een zeer beperkt gebied, wat resulteerde in 
een waar kluwen van sporen. De analyse en reconstructie gebeurden aan 
de hand van een aantal criteria: de ruimtelijke samenhang tussen sporen, 
de variatie in diepte van paalkuilen, de datering op basis van het aardewerk, 
gelijkaardige vullingen en vergelijkingen met gelijkaardige gepubliceerde 
plattegronden.
De middeleeuwse bewoningssporen bestaan uit enkele hoofd- en 
bijgebouwen, vele paalkuilen die niet aan een structuur zijn toe te schrijven 
en verschillende kuilen (tabel 4.6). 

Fig. 4.8 
Overzichtsfoto van het lemen vloerpakket, 
zicht vanuit het westen.

Fig. 4.9 
Overzichtsfoto van het lemen vloerpakket, 
zicht vanuit het noorden.
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Omschrijving Datering

H1 Oudste bootvormige boerderij met vloerniveaus 1150-1200

H2 Jongste bootvormige boerderij met vloerniveaus Eerste helft 13e eeuw

HM1 Hooimijt 900-1200

K21/H3? Kuil met twee zware palen (mogelijk kopse kant van een plattegrond?) Tweede helft 12e eeuw

K22/H4? Kuil met twee zware palen (mogelijk kopse kant van een plattegrond?) Tweede helft 12e eeuw

K23/HtK? Vermoedelijke hutkom 900-1200

Boerderijplattegronden

De opgraving leverde minstens twee gebouwplattegronden op, verder zijn 
er nog twee kuilen gevonden met daarin twee diepe paalsporen. Deze 
zouden, mits enige voorzichtigheid, als kopse kanten van een plattegrond 
geïnterpreteerd kunnen worden (fig. 4.10).68 Geen enkele plattegrond 
kon volledig worden opgegraven. Er moet ook opgemerkt worden dat de 
plattegronden pas tijdens de uitwerking zijn herkend en gereconstrueerd op 
basis van de in de literatuur voorhanden parallellen. Mogelijk zijn andere 
plattegronden niet herkend. 
Het belang van deze volmiddeleeuwse rurale vindplaats ligt in de nog in 
zeer goede staat verkerende lemen vloeren; deze zijn in het veld herkend 
als één dik leempakket.69 Ten noorden van het leempakket liggen vele grote 
paalkuilen, ten westen is het pakket begrensd door een smalle greppel. Ten 
zuiden is slechts een aantal paalkuilen aangetroffen. Hoewel er aan het 
oppervlak vele ploegkrassen te zien zijn, hebben deze de vloeren zelf niet 
erg beschadigd.
Het oppervlak van de vloeren bestaat uit verschillende niveaus van leem, 
zandige leem en (iets lemig) zand. Bij de analyse van de paalsporen bleken 
deze overeen te komen met twee verschillende plattegronden, waarbij het 
zandige tot lemig zandige pakket behoort tot een eerste plattegrond (H1) en 
het gele tot oranjegele lemige pakket tot een tweede (H2). Op het hoogste 
niveau waren nog geen paalsporen zichtbaar. De vloeren zullen bij de 
beschrijving van de plattegronden meer in detail besproken worden.

De middeleeuwse plattegronden behoren tot het zogenaamde bootvormige 
type. Dit gebouwtype is kenmerkend voor de volle middeleeuwen en 
komt vaak voor op de Zuid-Nederlandse zandgronden.70 De kern van het 
gebouw bestaat uit een aantal gebinten; dit aantal kan variëren van drie 
paren gebintstijlen (Dommelen type A1) tot zeven paren gebintstijlen 
(Dommelen type A5).71 De karakteristieke ‘bootvorm’ van de plattegrond 
ontstaat door de verschillende tussenafstanden van de gebintstijlen aan de 
kopse kanten en in het midden van de boerderij. Een logisch gevolg van een 
dergelijke plaatsing van de palen is dat er binnen een grote open ruimte 
gecreëerd wordt. Deze gebintstijlen hebben een dragende functie en zijn 
bijgevolg (meestal) diep ingegraven. Tijdens een opgraving worden deze 
palen gemakkelijk teruggevonden, in tegenstelling tot de wandstijlen. Deze 
laatste worden parallel aan de gebintstijlen ingegraven. Aangezien zij weinig 
van de daklast moeten dragen, zijn zij meestal niet zo diep ingegraven. 
Alleen de stijlen op de hoeken van de gebouwen zijn meestal iets dieper.72

Ingangen kunnen zich op twee plaatsen bevinden: aan de kopse kanten of 

68 De rest van de plattegronden ligt op het aangrenzende zuidelijke perceel van de TapijtenhalDe rest van de plattegronden ligt op het aangrenzende zuidelijke perceel van de Tapijtenhal 
Cuijk.

69 Tijdens het proefsleuvenonderzoek is aan de noordzijde een deel van de vloer weggegraven.Tijdens het proefsleuvenonderzoek is aan de noordzijde een deel van de vloer weggegraven. 
70 TheuwsTheuws et al., 1988; Theuws, 1992; Ball & Jansen, 2002; Hiddink, 2005.
71 Theuws, 1992.Theuws, 1992.
72 Hiddink, 2005: 286.Hiddink, 2005: 286.

Tabel 4.6 
Overzicht van de middeleeuwse structuren.
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in het midden van de lange zijden. Aan de kopse kanten wordt het maken 
van een ingang mogelijk door de paarsgewijze plaatsing van de palen. Het 
grootste deel van de bekende plattegronden heeft hier een ingang.73

73 Voorbeelden van plattegronden met ingangen op de kopse kanten zijn o.a. Nistelrode (Knip-Voorbeelden van plattegronden met ingangen op de kopse kanten zijn o.a. Nistelrode (Knip-
penberg, in prep.), Dommelen (Theuws, Verhoeven & van Regteren Altena, 1988), Nederweert 
(Hiddink, 2005), Lieshout (Hiddink, 2005); voorbeelden van plattegronden waar ook een 
ingang in de lange zijden aanwezig is, zijn o.a. Uden (Van Hoof & Jansen, 2002: huis 2), Herpen 
(Ball & Jansen, 2002), Weert-Kampershoek (Roymans & Tol, 1996).

K21
K22
K23

Fig. 4.10 
Overzicht van de boerderijplattegronden uit 
de volle middeleeuwen.
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Huis 1 (H1)

Inleiding

Dit is de oudste bootvormige plattegrond die gereconstrueerd kon worden. 
Aan deze plattegrond kunnen ook enkele vloerniveaus gerelateerd worden 
(fig. 4.10). Het gebouw heeft een noord-zuid oriëntatie en meet ca. 14 x 7 m.

Constructie

In de westelijke lange zijde zijn vijf sporen van gebintpalen ontdekt; in de 
oostelijke lange zijde is het moeilijker te achterhalen welke palen tot deze 
plattegrond behoren. In elk geval kan gezegd worden dat ze niet perfect 
paarsgewijs zijn ingegraven en dat mogelijk één gebintstijl niet herkend 
is tijdens de opgraving. De westelijke palen zijn op min of meer gelijke 
onderlinge afstand van elkaar geplaatst. Op basis van het aantal palen in 
de westelijke lange zijde kan deze plattegrond gekarakteriseerd worden als 
een Dommelen type A3, zij het dan atypisch. De diepte van de gebintstijlen 
varieert tussen 12 en 64 cm, met een gemiddelde diepte van ca. 40 cm. 
De diepte van de paalkuilen aan de kopse kanten (er konden er slechts 3 
herkend worden) ligt tussen 20 en 37 cm.74

Wanden

Van deze plattegrond zijn geen sporen van wandstijlen teruggevonden. Wel 
zijn op zeer korte afstand van de westelijke gebintstijlen enkele restanten 
van een greppeltje zichtbaar. Twee greppelfragmenten hebben ongeveer 
dezelfde oriëntatie als de plattegrond. Echter, het meest zuidelijke fragment 
wijkt hier sterk van af. Er zou gedacht kunnen worden aan een fragment 
van een wandgreppel, maar deze interpretatie is dubieus.
De greppel was niet meer zichtbaar in coupe, alleen de onderkant van het 
spoor is herkend. 

Ingangen

Op basis van de plattegrond is moeilijk te zeggen waar zich ingangen 
bevinden. Er zijn geen constructieve elementen zoals extra palen, greppels 
etc. aangetroffen die doen veronderstellen dat ze zich in de lange zijden 
bevinden. Hierdoor kan verondersteld worden dat de ingangen aan de kopse 
kanten liggen. Hier zijn ook enkele aanwijzingen voor: in het noorden 
flankeren S35.147 en S35.151 de veronderstelde ingang. De tussenafstand 
bedraagt ca. 2,5 m.75 Door het ontbreken van de tegenhanger van S35.246 is 
het niet mogelijk te zeggen hoe breed de zuidelijke ingang is geweest. 

Vloer

De vloer van deze boerderij is voor een groot deel bewaard. Centraal in de 
plattegrond is hij nog vrij dik, maar naar de wanden toe waaiert hij uit (fig. 
4.11). Hij bestaat voornamelijk uit donkerbruin (iets) lemig zand, waarin 
plaatselijk concentraties met een hogere leemfractie zijn waargenomen. 
Door het continue belopen en ophogen van de vloer is het pakket hard 
aangedrukt. Uit de verschillende coupes blijkt dat de vloer een aantal keren 

74 Deze dieptes komen overeen met de dieptes van de paalkuilen onder het lemen vloerni-Deze dieptes komen overeen met de dieptes van de paalkuilen onder het lemen vloerni-
veau. Er van uitgaande dat het oorspronkelijke loopniveau minimaal 27 cm hoger lag (dit is 
wat nog resteert van het vloerniveau), impliceert dit dat de paalkuilen ook minimaal zoveel 
dieper geweest zijn. 

75 Afstanden gemeten vanaf het middelpunt van de palen.Afstanden gemeten vanaf het middelpunt van de palen.
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opgehoogd is met lemig zand (fig. 4.12). Dit is niet over de hele vloer 
gelijktijdig gebeurd, het lijkt er sterk op dat dit alleen is gedaan ter hoogte 
van slijtageplekken. 
Opvallend is dat zich onder de vloer geen originele bodem meer bevindt: 
de onderste laag is uitgelegd op het stuifzand, naar alle waarschijnlijkheid 
om het oppervlak gelijk te maken en om een stevige basis voor verdere 
ophogingen te creëren. De dikte van dit donkerbruine zandige pakket 
varieert van 4 tot 12 cm. 
Hierop is een tweede laag aangelegd. Deze laag bestaat uit (iets) lemig 
zand en is ongeveer 8 tot 15 cm dik. De plaatsen waar de grootste dikte 
is gemeten, zijn ook de plaatsen waar de reparaties zijn uitgevoerd, 
met andere woorden: hier was door slijtage een verdieping in het eerste 
vloerniveau ontstaan die door het tweede pakket is opgevuld. 

Fig. 4.11 
Bovenaanzicht van de vloer van huis 1.

Fig. 4.12 
Detailfoto van de opbouw van de vloer van 
huis 1.
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Het lijkt er op dat bovenop de tweede laag nog een laag lag, bestaande 
uit zeer lemig zand tot zandige leem. Hiervan zijn slechts her en der 
kleine vlekken, gekenmerkt door kleine gele tot oranjegele leembrokjes, 
bewaard gebleven aan het oppervlak, ze konden niet herkend worden in de 
profieldammen. Daar waar dit pakket min of meer beschermd werd door 
de vloeren van huis 2, zijn deze vlekken bewaard gebleven; de rest van dit 
vloerniveau, dat buiten de plattegrond van huis 2 ligt, is verdwenen. 
In de vloerniveaus konden geen paalsporen onderscheiden worden.

Binnenindeling

Op basis van constructieve elementen kan er geen binnenindeling 
gemaakt worden. Opvallend zijn wel een wetsteen en een fragment van 
een maalsteen die ongeveer op dezelfde plaats, centraal in het huis, zijn 
gevonden.

Reparaties en verbouwingen

Slechts in één geval is duidelijk een verbouwings- of herstellingsfase 
vastgesteld, namelijk spoor S35.87 en 35.88. In coupe blijkt dat de oudste 
paal niet uitgewrikt is. Mogelijk heeft men de paal afgekapt. De paalkuil 
wordt oversneden door de insteek van de tweede paal.

Verdwijnen van het gebouw

Aangezien de hele boerderij op een gegeven moment afgebroken en op een 
tweetal meter ten oosten opnieuw opgebouwd is, zullen de gebintstijlen 
van deze boerderij verwijderd zijn. In verschillende coupes was nog een 
regelmatige kern aanwezig. Dit zou er op kunnen wijzen dat deze palen op 
maaiveldhoogte zijn afgekapt of afgezaagd.76 Drie andere gebintstijlen zijn 
waarschijnlijk uitgewrikt of uitgegraven.

Vondsten

Tabel 4.7 geeft een overzicht van de vondsten uit de gebintstijlsporen van 
de boerderij. Het valt op dat er heel weinig materiaal gevonden is. Het 
aardewerk omvat een scherf Maaslands aardewerk, drie scherven Paffrath
of Paffrathachtig aardewerk, een scherf Zuid-Limburgs aardewerk, acht 
scherven Elmpter aardewerk en een scherf in een lokaal kogelpotbaksel. 
Verder zijn er nog drie metalen voorwerpen gevonden. Een ijzeren object 
kon als een vierkante gesp gedetermineerd worden, het andere ijzeren 
voorwerp betreft een fragment van deur- of meubelbeslag. In S35.256 is een 
bronzen voorwerpje gevonden. Het betreft een pootje van een grape, een 
kookpot op drie voetjes.

Aardewerksoorten r w b

Zuid-Limburgs - 1 -

Andenne - 2 -

Elmpt 1 27 -

Lokaal kogelpot-aardewerk - 1 -

Maaslands - 1 -

Paffrath - 3 -

Paffrathachtig - 1 -

Totaal 1 36 -

76 Hiddink, 2005: 214, fig. 17.3.Hiddink, 2005: 214, fig. 17.3.

Tabel 4.7 
Overzicht van de vondstcategorieën uit de 
paalsporen van huis 1. r = randfragmenten; w = 
wandfragmenten; b = bodemfragmenten.
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Metalen voorwerpen Compleet Fragment

Gesp 1 -

Mes - 1

Beslag - 1

Grape - 1

Totaal 1 3

Uit de vloerniveaus zijn verschillende vondsten verzameld: aardewerk maar 
ook metalen voorwerpen en botfragmenten. Het koppelen van de vondsten 
aan de verschillende vloerniveaus bleek bijzonder moeilijk te zijn. Tijdens 
het aanleggen van de tussenvlakken was het onderscheid tussen de vloeren 
nog niet te maken. Dit was pas mogelijk in de profieldammen. Het gros 
van het materiaal komt uit de oudste en de middelste vloer. Hierin is veel 
Elmpter aardewerk (N=68) aangetroffen. Verder zijn ook drie scherven 
Maaslands aardewerk, acht scherven Andenne aardewerk, een scherf 
Rijnlands aardewerk, zeven scherven Paffrath of Paffrathachtig aardewerk, 
zes scherven Zuid-Limburgs aardewerk, negen scherven van een lokaal 
kogelpotbaksel, zeven proto-steengoed scherven en twee scherven die niet 
aan een bepaald aardewerktype konden toegeschreven worden, aangetroffen. 
Uit de resten van het jongste vloerniveau is slechts één scherf verzameld. 
Het betreft een scherf Elmpter aardewerk. Er zijn ook verschillende metalen 
voorwerpen gevonden. Het gaat voornamelijk om brokjes ondefinieerbaar 
ijzer, maar er zijn ook enkele ijzerslakken en een drietal spijkers gevonden. 
Het botmateriaal was zeer slecht bewaard en er bleven alleen kleine 
fragmenten over. Deze konden niet nader gedetermineerd worden. 
Tenslotte zijn er ook nog een wetsteen en een maalsteen aangetroffen.

Datering

Uit de aardewerkanalyse blijkt dat Elmpter aardewerk de grootste 
component vormt en dat scherven die jonger zijn dan 1200 ontbreken. 
Om die reden is het complex te dateren tussen 1150 en 1200. Hoewel het 
aardewerk per vloerniveau is ingezameld, was het niet mogelijk een fijnere 
datering te bekomen.

Huis 2 (H2)

Onderzoek

De tweede plattegrond met lemen vloeren (fig. 4.10) heeft een NNW-ZZO 
oriëntatie en meet ca.13 x minimaal 7,5 m. Door de graafactiviteiten op het 
perceel langs de straat Groot Heiligenberg is een deel van de plattegrond en 
de bijhorende vloer verdwenen.77

Constructie

De kern meet 7,7 x 6,778 m en bestaat uit vier gebintstijlen die op 
regelmatige afstand van elkaar zijn ingegraven. In de oostelijke gebintstij-
lenrij is alleen nog de meest noordelijke paal teruggevonden; de overige 
palen liggen op het verstoorde perceel. De diepte van de gebintstijlen 
ligt tussen 17 en 52 cm.79 Op basis van het aantal gebintstijlen kan deze 
bootvormige plattegrond als een Dommelen A2 getypeerd worden. 

77 Dit perceel is minstens 1 m diep afgegraven en volgestort met puin.Dit perceel is minstens 1 m diep afgegraven en volgestort met puin.
78 Dit is de minimale lengte aangezien een deel van de plattegrond vergraven is.Dit is de minimale lengte aangezien een deel van de plattegrond vergraven is.
79 Ook hier dient opgemerkt te worden dat deze dieptes overeenkomen met de dieptes van deOok hier dient opgemerkt te worden dat deze dieptes overeenkomen met de dieptes van de 

paalkuilen onder het vloerniveau. 
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Wanden

Parallel aan de binnenstijlen loopt een rij wandstijlen; deze is uiteraard 
alleen aan de westelijke kant vastgesteld. De afstand tot de rij gebintstijlen 
bedraagt ongeveer 1 m. De diepte van deze palen ligt tussen 18 en 66 cm, 
met een gemiddelde diepte van 41 cm. Er is geen wandgreppel vastgesteld.

Ingangen

Net zoals bij huis 1 (H1) zijn er geen constructieve elementen herkend die 
er op kunnen wijzen dat de ingangen zich in de lange zijden bevonden. We 
kunnen dus veronderstellen dat ze in de kopse kanten van de plattegrond 
liggen.. Aan de noordzijde kunnen twee palen aangeduid worden die 
de ingang markeren, in het zuidelijke deel is de oostelijke paal deels 
weggegraven. De palen zijn 18 tot 63 cm diep. De noordelijke ingang is ca. 
1,5 m breed, de zuidelijke ongeveer 2 m.

Vloer

De vloer van H1 was niet meer zo goed bewaard: er konden slechts twee 
niveaus onderscheiden worden. De vloer van H2 daarentegen bestaat uit 
minimaal vier opeenvolgende niveaus (fig. 4.13, a-b). Het pakket is nog zeer 
dik, ca. 60 cm in het centrum van de plattegrond tot ca. 20 cm aan de kopse 
kanten en is zeer hard, met name in het centrum van de boerderij. Dit is 
te verklaren door het continu belopen en aanstampen van de lagen. De 
damprofielen wijzen uit dat de vloer bestaat uit duidelijk te onderscheiden 
niveaus, telkens opgebouwd uit een ander materiaal.80 Het is duidelijk dat, 
net als bij H1, de lagen niet als een continu pakket zijn uitgelegd, maar dat 
het gaat om kleine en grote ‘vlekken’ van leem die zijn uitgespreid wanneer 
de vloer versleten was. 
De oudste laag bestaat uit donkerbruin lemig zand waarin houtskoolvlek-
jes te zien zijn. Deze laag lijkt sterk op de oudste laag van H1, mogelijk is 
het ook te beschouwen als een soort nivelleringsniveau. Deze laag blijkt 
zeer slecht bewaard te zijn: het gaat om nog maar een enkele centimeters 
dikke laag die op verschillende plaatsen verdwenen is. Eronder zijn in de 
damprofielen her en der sporen zichtbaar. 
Op deze oudste vloer is een ca. 8 cm dik pakket geelbruin gevlekte leem 
uitgelegd, waarin een aantal verbrande, oranje leembrokjes zichtbaar is. Het 
is mogelijk dat dit relatief dikke pakket meerdere ophogingsfasen voorstelt, 
maar dit kon niet duidelijk vastgesteld worden. Deze vloerlaag is in het 
oostelijke deel van de plattegrond duidelijk versleten; centraal in de vloer 
blijkt hij nog vrij goed bewaard te zijn. 
De derde vloerlaag bestaat uit een ca. 3 cm dik geelbruin lemig pakket 
met verbrande, oranje leembrokjes, dat zich onderscheidde van de vorige 
door de aanwezigheid van ijzerbrokjes. In het noordoostelijke deel van 
de plattegrond dekt hij op sommige plaatsen onmiddellijk het oudste 
vloerniveau af. 
De vierde laag is slechts op een aantal plaatsen waargenomen. Het gaat om 
een maximaal 2 cm dik pakket, bestaande uit oranjebruine iets rode leem 
met leembrokjes en houtskoolvlekken. Aangezien deze laag alleen in het 
noordoostelijke deel van de vloer is aangetroffen, is het mogelijk dat het 
niet echt een vloerniveau betreft maar slechts een plaatselijke reparatie. De 

80 Dit onderscheid was echter niet gemakkelijk te maken tijdens het vlaksgewijs opgraven,Dit onderscheid was echter niet gemakkelijk te maken tijdens het vlaksgewijs opgraven, 
omdat de verschillende lagen niet horizontaal liggen.
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hierboven beschreven lagen zijn – met uitzondering van het vierde – overal 
teruggevonden, behalve in het uiterste noordelijke deel van de vloer. 
In het noordoostelijke deel van de plattegrond is nog een vijfde vloerlaag 
onderscheiden die niet voorkomt in de rest van de woning. De dikte van 
deze laatste laag varieert van 4 cm (noordelijk) tot 10 cm (in het midden). 
Hij bestaat uit bruine zandige leem en bevat veel houtskoolspikkels en 
fragmenten verbrande leem. Deze laag is bijzonder hard. 

Haarden

In de vloer zijn op drie plaatsen haarden aangetroffen (fig. 4.10). Haard 
1 ligt in het zuidoostelijke deel van de plattegrond, tussen de derde en de 
vierde travee. De tweede haard ligt tussen de tweede en derde travee, min 
of meer op de centrale as van de boerderij. De derde haard tenslotte ligt ook 

Fig. 4.13 
a. Overzichtsfoto van de vloer van huis 2; b. 
detailfoto van de opbouw van de vloer van 
huis 2.

a

b



48 CUIJK-GROOT HEILIGENBERG

tussen de tweede en derde travee, ten oosten van de centrale as. 
De haarden zijn zeer duidelijk herkenbaar aan de donkerrode verbrande 
leem die er omheen zit, en de verbrande leem die de vulling uitmaakt. De 
haarden zijn aangelegd in een speciaal daarvoor uitgegraven kuil. Deze 
haardkuilen zijn in alle gevallen door de vloer heen gegraven tot in het 
stuifzand.81

De eerste haard werd pas zichtbaar op een diep niveau in de lemen vloer. 
Hij kan, na vergelijking van de positie ten opzichte van de andere haarden, 
als de oudste beschouwd worden. De kuil is bovenaan 90 cm breed, en 
versmalt na een tiental cm zeer plots naar een 20 cm brede, iets spitse kuil 
(fig. 4.14-15). De bovenste vulling van deze haard bestaat uit versinterde 
leem met hier en daar nog iets rode leem (fig. 4.16). Dit laagje is slechts 
enkele cm dik. Daaronder ligt een oranjerood gevlekte leemband die gezien 
de hardheid ook bijzonder sterk verbrand is. Deze dekt een bruinzwarte 
lemige zandband af, die zeer veel houtskool bevat. Het onderste deel van 
de haard, het spitse kuiltje, bevat donkerrode verbrokkelde leem en wat 
houtskool. De haard leverde geen vondsten op. 

Haard 2 (fig. 4.17-18) is een bijzonder diepe haard die vele vullingen bevat. 
Hij is aangelegd van op het hoogste vloerniveau en kan dus als de jongste 
haard beschouwd worden. Aan de bovenkant is de haardkuil zeer breed 
(ca.1 m), maar na een tiental cm versmalt hij tot een breedte van ca. 45 cm. 
De kuil blijft zo breed tot net iets boven de bodem. De bovenste vullingen 
worden gekenmerkt door een zeer rode tot oranjerode kleur en bevatten vele 
rode leembrokjes. Hier en daar komen houtskoolspikkels voor. Het aantal 
houtskoolspikkels neemt toe naar de onderkant van de haard. De onderste 
vulling bestaat uit roodbruin verbrand lemig zand met zeer grote houts-
koolvlekken en verschillende verkoolde zaadjes. In hoeverre deze zaadjes 
daadwerkelijk in relatie staan tot de haard, is moeilijk te achterhalen. 

81 In het geval van haard 3 was onder de haard nog een band lichtbruin gevlekt zand met daar-In het geval van haard 3 was onder de haard nog een band lichtbruin gevlekt zand met daar-
onder nog een paalkuiltje zichtbaar. Beide zijn niet te dateren, maar zijn met zekerheid ouder 
dan de plattegronden van H1 en H2.

Fig. 4.14 
Profielopname van haard 1. Hierop is duidelijk 
zichtbaar dat de haard pas onder enkele dikke 
leemvloeren te zien is. 
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Waarschijnlijk zijn ze eerder afkomstig van het door de haard doorsneden 
spoor S35.289, een kuil die helemaal gevuld is met verkoolde zaadjes. In 
tegenstelling tot haard 1 is er een aantal scherven gevonden: een rand- en 
twee wandscherfjes Elmpter aardewerk, een randscherfje proto-steengoed en 
een wandscherfje van een kogelpot. Deze lijken niet verbrand te zijn.

Legenda

1     1 op vlak 2
2     9 op vlak 5
3     geelbruin gevlekt leem met rode leembrokjes
4     donkerbruin zandige leem met rode leembrokjes (ook gele) en houtskool spikkels
5     grijs lemig zand met rode leembrokjes en ijzerbandjes
6     geelbeige leem met rode leembrokjes en ijzerbandjes
7     grijsbruin iets lemig en ijzerbandjes
8     donkergrijs met houtskool spikkeltjes = spoor 295
9     donkergrijsbruin wit geel gevlekt zand
10   beige geel  grijs gevlekt leem met rode leembrokjes en iets houtskool spikkels en iets roestvlekken
11   als 12 maar iets meer leembrokjes
12   bruin zand met rode leembrokjes en ijzerbandjes; onderaan vermengd met grijs zand
13   geelbeige zand
14   grijs zand met gele leemvlekjes

15   grijs keiharde leem, zeer hard verbrand
16   oranje knal rood leem, hard verbrand
17   donkerrode leem
18   zwart iets lemig zand, zeer veel houtskool
19   donkerrode leem
20   oranje rode zand, door verbranding verkleurd
21   donkerrode verbrokkelde leem met houtskool spikkels

1
1

2

4

2

4 3
3

8

5 6

7

13

12

10
7

11

14

14
9

17

20
19

18
16

15 15
21

Fig. 4.15 
Profielopname van haard 1.

Fig. 4.16 
Overzichtsfoto van haard 1 in het vlak. De 
muisgrijze versinterde leem is hierop duidelijk 
zichtbaar.
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De kuil waarin haard 3 is aangelegd, is minder diep uitgegraven, maar is 
wel veel breder dan de andere haarden (minimaal 138 cm) (fig. 4.19-20). Hij 
versmalt niet, maar is komvormig en ongeveer 23 cm diep. Ook hier zijn 
verschillende vullingen te onderscheiden. De donkerrode leem die bovenaan 
te herkennen is, wordt meer gevlekt met donkerbruine tot zwarte leem naar 
de onderkant van de haard toe. Er komen ook steeds meer houtskoolspik-
kels voor, hoewel het aantal niet te vergelijken is met wat waargenomen 
is in haard 2. De onderste vulling, die als een band langs de rand van de 
haard loopt, bestaat uit verbrand zand. De haard was weliswaar ook van op 
een hoog niveau zichtbaar, maar is toch duidelijk iets ouder dan haard 2. Er 
zijn enkele kleine stukjes aardewerk gevonden: een wandscherfje Elmpter 
aardewerk, een wandscherf Maaslands aardewerk, een wandscherf Paffrath
en twee wandscherfjes Zuid-Limburgs aardewerk.
De kleur van de leem tussen haard 2 en 3 is veel roder dan op andere 
plaatsen en lijkt in bepaalde mate verbrand te zijn (fig. 4.21). Mogelijk is dit 
hele gebied gebruikt als haardplaats, waarin op twee plaatsen een haard was 
ingegraven.

Fig. 4.19 
Profielopname van haard 3.
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Legenda

1     oranjerode zeer harde leem
2     donker rode iets bruin gevlekte leem
3     donker rode donkerbruin gevlekte leem
4     zwart donker rode leem met iets houtskool
5     rossig zand (verbrand)

6     bruin gevlekte zand met leembandjes
7     als 9 maar meer bruin
8     donker grijsbruin zand
9     rode leem 
10   bruin zand
11   licht bruin  iets bruin gevlekte zand
12   licht bruin  iets bruin gevlekte zand
13   licht bruin licht grijs zand (PK)

11

14   donker bruin donker rode leem met houtskool spikkels
15   iets meer rood dan 14
16   rood donker grijs leem met houtskool/zaadjes
17   donker rood donker bruin leem (iets donkerder rood dan 14)

Fig. 4.20 
Profielopname van haard 3.
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Haard Spoornr. Minimale lengte* Maximale breedte Diepte 

1 35.224 54 ca. 90 26

2 35.225 110 ca.100 59

3 35.226 40 min. 138 23

Binnenindeling

De plaatsing van de haarden in het noordelijke deel en iets meer centraal 
in de woning lijkt er op te wijzen, dat in dit deel gewoond werd en voedsel 
bereid werd. Andere elementen die zouden kunnen wijzen op de functies 
van de andere delen in de boerderij zijn echter niet gevonden.

Reparaties en verbouwingen

Mogelijk is er een paal hersteld dan wel vervangen. Het gaat om het spoor 
van de meest noordwestelijke gebintstijl. In doorsnede blijkt dat dit spoor 
aan de oostzijde (dit is de binnenzijde van de boerderij) oversneden wordt 
door een ander – ondiep – paalkuiltje.

Verdwijnen van het gebouw

In zes sporen van de gebint- en ingangspalen was nog een zeer duidelijke 
kern zichtbaar. Drie andere palen zouden uitgewrikt of uitgegraven kunnen 
zijn om het hout na het verlaten van de boerderij opnieuw te gebruiken. 
Na het verdwijnen van het gebouw heeft men op deze plaats geen nieuwe 
boerderij opgericht. 

Vondsten

Wat betreft de vondsten die in de paalkuilen zijn gevonden (tabel 4.9), valt 
op dat de grootste groep bestaat uit Elmpter aardewerk. In veel kleinere 
aantallen zijn ook nog scherven Paffrath en Paffrathachtig aardewerk 
en Maaslands aardewerk gevonden. Van het Zuid-Limburgs aardewerk, 

Fig. 4.21 
Vlakfoto van de vloer tussen haarden 2 en 3. Hier 
is de leem veel sterker verbrand dan elders.

Tabel 4.8 
Afmetingen van de haarden, weergegeven in cm.
*(Omwille van de tijdsdruk konden de haarden 
niet volledig opgegraven worden. Hierdoor 
kunnen alleen de minimale lengtes gegeven 
worden).
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proto-steengoed en scherven in een lokaal kogelpotbaksel komt slechts een 
aantal scherven voor. In totaal werden ook nog enkele ijzeren voorwerpen 
aangetroffen. Eén ervan is een ondefinieerbaar brokje. Verder zijn er nog 
een ijzeren wig met vierkante doorsnede en een rond lopend stuk plaatje 
ijzer, waarschijnlijk van een buis of koker, gevonden. Tenslotte is er tijdens 
het onderzoek in 2003 nog een ronde gesp gevonden. Deze is afkomstig uit 
paalspoor S34.197 (=S35.166) en is gevonden op de grens tussen het spoor 
en de recente verstoring. Hij dateert uit de periode 1400-1900. Aangezien al 
het overige materiaal uit de paalsporen thuishoort in de eerste helft van de 
13e eeuw, lijkt het zeer waarschijnlijk dat deze gesp niets met de plattegrond 
te maken heeft.

Aardewerksoorten r w b

Proto-steengoed 5

Andenne 1 3 1

Elmpt 6 62 2

Lokaal kogelpot-aardewerk 5

Maaslands 10 1

Paffrath 5

Paffrathachtig 7

Zuid-Limburgs 6

Totaal 7 103 4

Metalen voorwerpen Compleet Fragment Onbekend

Gesp 1

Wig 1

Ondetermineerbaar ijzeren voorwerp 5

Totaal 2 5

Datering

De plattegrond is op basis van de vondsten uit paalsporen en de lemen 
vloeren gedateerd net als bij H1. Ook hier is voornamelijk Elmpter 
aardewerk aangetroffen. Daarnaast komt er nog een klein aantal proto-
steengoed scherven voor. Verder is er nog wat Maasvallei en Paffrath
aardewerk gevonden. Dit plaatst het complex in de eerste helft van de 13e

eeuw.

Hooimijten

Hooimijten, ook wel spiekers of ‘roedebergen’ genoemd,82 werden gebruikt 
om hooi of graan op te slaan. Dit gebouwtype bestaat uit een min of 
meer ronde palenzetting met of zonder centrale paal als dakgeleider. Het 
aantal palen dat de cirkel vormt, kan variëren van vijf tot acht. Dergelijke 
gebouwtjes zijn ook nu nog in landelijke gebieden te zien. In het 
noordelijke deel van sleuf 35 ligt een zespalige hooimijt met een diameter 
van ca. 6 m. Centraal bevindt zich een zevende paalspoor. Deze forse 
paalsporen hebben een diepte variërend van 16 tot 36 cm. In vijf paalkuilen 
kon nog een paalkern herkend worden; in één hiervan is zelfs een dubbele 
paalkern aangetroffen. Dit laatste wijst er mogelijk op dat deze paal op 
een gegeven moment vervangen of gerestaureerd is. Er zijn slechts twee 
kleine wandscherfjes van een kogelpot in blauwgrijs baksel gevonden. Deze 
kunnen niet nauwkeuriger gedateerd worden dan 900 - 1200 n. Chr.

82 Oudhof Oudhof et. al., 2000: 61.

Tabel 4.9 
Overzicht van de vondstcategorieën uit de 
paalsporen van huis 2. r = randfragmenten; 
w = wandfragmenten; b = bodemfragmenten
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Kuilen

Verspreid over het terrein zijn verschillende kuilen aangetroffen. Deze 
horen ongetwijfeld grotendeels bij de boerderijplattegronden. Drie kuilen 
verschillen duidelijk van de andere. 

Ten zuidoosten van H1 en H2 ligt een donkere zone met daaromheen een 
aantal vage paalspoortjes. Op een dieper vlak werd duidelijk dat hier een 
grote kuil lag waarin twee zware palen hebben gestaan (Kuil 21). De kuil is 
3,26 m breed; de maximale lengte kon niet vastgesteld worden aangezien 
het spoor voor een groot deel buiten het opgravingsgebied lag. Hij is 
maximaal 40 cm diep. De paalsporen die in de kuil zijn ingegraven, reiken 
een stuk dieper. De westelijke paal is 82 cm diep, de oostelijke 84 cm. Ze 
liggen op ca. 1,5 m van elkaar (fig. 4.22). Deze zware palen die hier hebben 
gestaan, zullen ongetwijfeld een dragende functie gehad hebben Het zou 
dan ook kunnen dat deze palen bij een huisplattegrond hebben gehoord 
(H3?). Mogelijk kan gedacht worden aan de palen die aan de kopse kant 
van een bootvormige plattegrond staan. Er zijn echter geen paalsporen 
aangetroffen in de directe omgeving, waaruit afgeleid kan worden dat deze 
op het ten zuiden gelegen terrein moeten liggen.
Er zijn verschillende fragmenten aardewerk in aangetroffen. In totaal 
zijn 13 scherven Maaslands aardewerk, 57 scherven Elmpter aardewerk 
(waaronder een kogelpot), 2 scherven Paffrath aardewerk, 7 fragmenten 
Pingsdorfaardewerk (waaronder een oor van een tuitkan), 2 scherven 
Andenne aardewerk (waaronder een kan), 4 scherven in een lokaal 
kogelpotbaksel en 1 scherf die niet aan een aardewerktype kon worden 
toegeschreven, geborgen. Verder zijn er nog een ijzeren spijker, een ijzeren 
ruiterspoor en een wetsteen gevonden. Op basis van de vondstsamenstelling 
kan slechts een globale datering worden gegeven, waarbij de tweede helft 
van de 12e eeuw het meest waarschijnlijk is.

Fig. 4.22 
Profielopname van de kuil met zware palen. De 
twee palen kunnen als ingangspartijen van een 
middeleeuwse bootvormige plattegrond geïnter-
preteerd worden.
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Ten zuidwesten van plattegronden H1 en H2 is een tweede kuil (kuil 22) 
aangetroffen. Ook deze was in het vlak niet zichtbaar; in de coupe werd 
pas duidelijk dat het een grote kuil betrof met daarin twee sporen van 
zware palen (fig. 4.23). De kuil is ongeveer 80 cm diep en 3,6 m lang. 
De maximale breedte van de kuil kon niet vastgesteld worden, aangezien 
die voor een deel buiten het opgravingsterrein lag. De minimale breedte 
bedraagt ca. 1 m. De afstand tussen beide paalsporen en bedraagt ongeveer 
1 m. Net zoals bij de vorige kuil is beschreven, zouden zij de kopse kant van 
een boerderij kunnen vormen (H4?). 
In de bovenste opvulling van de kuil werd een slijpsteen gevonden in 
fylliet. De vier zijden van deze steen zijn glad en vertonen op sommige 
plaatsen langskrassen en wat roestsporen (zie hoofdstuk 7.3). Er is vrij veel 
aardewerk gevonden: 2 scherven Maaslands aardewerk, 21 scherven Elmpter 
aardewerk, 1 scherf Zuid-Limburgs aardewerk, 4 fragmenten van een lokaal 
kogelpotbaksel, 1 scherf Pingsdorf aardewerk en 2 scherven Paffrathachtig
aardewerk. Op basis van dit aardewerk kan de plattegrond globaal in de 
tweede helft van de 12e eeuw geplaatst worden. 

Een laatste opvallende kuil (kuil 23) ligt centraal tussen beide vorige kuilen 
in. Het betreft een grote kuil die nauwelijks zichtbaar was op het vlak, 
omdat de vulling nauwelijks verschilt van de natuurlijke matrix. De precieze 
afmetingen zijn niet bekend, aangezien hij voor een groot deel buiten 
het opgravingsterrein ligt. De maximale vastgestelde lengte bedraagt 2,4 
m,83 de maximale vastgestelde breedte is 1,22 m. Hij is 44 cm diep. De 
wanden zijn zeer recht en de bodem is vlak. Opvallend is de donkerzwarte 
band houtskool die op de bodem van de kuil te zien is (fig. 4.24). Aan de 
noordelijke kant is een kleine paalkuil ingegraven. Aan de westkant is een 
spoor van een zware paal te zien. Dit spoor heeft een doorsnede van ca. 80 
cm en is even diep ingegraven als de kuil. Het is niet duidelijk of deze palen 

83 Door tijdsdruk kan het spoor niet volledig onderzocht worden. Door tijdsdruk kan het spoor niet volledig onderzocht worden.

Fig. 4.23 
Profielopname van de kuil met zware palen. De 
twee palen kunnen als ingangspartijen van een 
middeleeuwse bootvormige plattegrond geïn-
terpreteerd worden.
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iets te maken hebben gehad met het kuilspoor. Er zijn weinig vondsten 
gedaan: slechts twee scherven van een kogelpot en een ijzerslak. Het 
aardewerk laat geen nauwkeurige datering toe: 900 – 1200 n. Chr. 
De functie van deze kuil is moeilijk te achterhalen. Gezien de grootte en 
de iets rechthoekige vorm (voor zover dit kon vastgesteld worden) van het 
spoor zou gedacht kunnen worden aan een hutkom. Deze kleine gebouwtjes 
werden voor een deel ingegraven in de grond. Ze hebben een typische 
rechthoekige of vierkante vorm, hoewel een meer afgeronde vorm ook 
voorkomt. De constructie van dergelijke gebouwtjes is heel eenvoudig: op 
de hoeken en in het midden van de korte zijden zijn palen geplaatst die het 
dak droegen. Dit dak rustte bovendien ook voor een deel op de grond. Er 
wordt algemeen aangenomen dat dergelijke gebouwtjes voor ambachtelijke 
werkzaamheden of de daarvoor benodigde opslag van materiaal gebruikt 
werden. Vondsten van smeedafval geven aan dat sommige hutkommen 
wellicht gebruikt zijn als smidse of als opslagruimte voor een smid. Het 
staat in elk geval vast dat hutkommen zijn gebruikt als weefhut en voor tex-
tielbewerking.84 Of de aangetroffen ijzerslak in kuil 23 iets te maken heeft 
met een mogelijke ijzerproductie in dit gebouw, is niet te achterhalen.

84 Bazelmans, 1990: 32-37. Bazelmans, 1990: 32-37.

Fig. 4.24
Overzichtsfoto’s van de mogelijke hutkom. 
Onderaan is heel duidelijk de houtskoolband
te zien. Aan de westelijke kant van de kuil is 
een heel brede paalkuil zichtbaar (foto a); aan 
de noordelijke kant is een kleinere paalkuil 
zichtbaar (foto b).
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Terugblik

In het oostelijke deel van terrein 2 zijn vele volmiddeleeuwse nederzettings-
sporen aangetroffen. Deze omvatten enkele structuren, verschillende kuilen 
en vele paalkuilen. 
H1 en H2 zijn bootvormige boerderijen die op basis van de vondsten in 
respectievelijk de tweede helft van de 12e eeuw en de eerste helft van de 
13e eeuw gedateerd kunnen worden. Huis 1 meet ca. 14 x 7 m; huis 2 is 
iets kleiner en iets breder en meet ca. 13 x ca. 7,7 m. Aangezien beide 
structuren bijna op dezelfde plaats zijn gebouwd en elkaar opvolgen in tijd, 
kan gesteld worden dat ze twee opeenvolgende fasen van eenzelfde boerderij 
voorstellen. Van beide boerderijen resteerden grote delen van de vloer, een 
uniek gegeven in rurale middeleeuwse nederzettingen. De vloer van huis 2 
was het best bewaard en leverde bovendien drie haarden op. 
Ten noorden van deze boerderijen ligt een hooimijt. Zeer waarschijnlijk 
hoorde deze tot het erf van de boerderij. De vondsten dateren dit bijgebouw 
echter niet nauwkeuriger dan in de periode 900-1200, waardoor het 
onmogelijk is te zeggen tot welk fase van het erf dit gebouw behoorde.
Het opgegraven terrein is te klein om verdere uitspraken te doen over 
erfindeling. Kuilen 21 en 22 zouden mogelijk de kopse kanten van een 
plattegrond kunnen zijn (H3 en H4?). Definitieve uitspraken kunnen 
hieromtrent niet gedaan worden aangezien het grootste deel van deze 
eventuele plattegronden op het aangrenzende, niet-onderzochte terrein ligt. 
Het aardewerk plaatst de sporen in de tweede helft van de 12e eeuw, met 
andere woorden in dezelfde periode als H1. Omdat er zo weinig bekend 
is van deze kuilen/plattegronden, is niet duidelijk of ze op het erf van H1
hebben gelegen. Tot welk erf de mogelijke hutkom (kuil 23) hoorde, is ook 
onduidelijk omdat het aardewerk niet nauwkeuriger gedateerd kan worden 
dan in de periode 900-1200. Waterputten en andere bijgebouwen zijn op 
het terrein niet aangetroffen. 
Het terrein ten oosten van het opgegraven gebied bleek volledig afgegraven 
en volgestort met puin. Het terrein ten noorden en ten zuiden is niet 
onderzocht. De middeleeuwse nederzetting zal ongetwijfeld in deze drie 
richtingen doorlopen. Na het verlaten van H2 is er op deze plaats geen 
nieuwe boerderij gebouwd. Er is echter wel jonger daterend materiaal 
op het terrein gevonden, wat er op wijst dat elders op het terrein jongere 
bewoningssporen verwacht kunnen worden.
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5. Aardewerk

5.1 Prehistorisch aardewerk E.A.G. Ball 

5.1.1 Inleiding

Toen in 2000 tijdens het eerste proefsleuvenonderzoek op Groot 
Heiligenberg een aantal kuilen met nederzettingsaardewerk uit de 
late bronstijd werd aangetroffen, betrof dit het eerste materiaal uit een 
gesloten, goed dateerbare nederzettingscontext op het grondgebied van 
Cuijk.85 Het aardewerk uit Zuid-Nederlandse late bronstijdnederzet-
tingen was op dat moment nog niet goed bekend. De vondst van de 241
scherven (4241 g.), voornamelijk uit twee kuilen waarvan er één slechts 
gedeeltelijk was onderzocht, werd dan ook van groot belang geacht. Het 
inmiddels gepubliceerde aardewerk bevatte zowel fijn aardewerk, met 
diverse voorbeelden van pseudo-Kerbschnitt of Kerbschnitt-achtig versierd 
materiaal, waarvan de groeven in sommige gevallen waren opgevuld met 
een witte incrustatiepasta, als grotere potvormen, waaronder ‘klassieke’, van 
een versierde stafband voorziene Grobkeramik.86 In de destijds aangelegde 
proefsleuven werd niet alleen aardewerk uit de late bronstijd aangetroffen. 
Ruimtelijk gescheiden van bovengenoemde kuilen lagen enkele sporen 
die scherven uit het laat neolithicum en/of de midden-bronstijd hebben 
opgeleverd. Daarnaast is een aantal scherven van met wikkeldraadstempel 
versierd aardewerk als losse vondsten verzameld. 
Na dit eerste onderzoek is een groot deel van het buitengebied van Cuijk, 
met name het plangebied Heeswijkse Kampen, De Beijerd en ’t Riet en 
het resterende deel van Groot Heiligenberg, systematisch door middel 
van proefsleuven in kaart gebracht. Daarbij zijn inmiddels zeven andere 
vermoedelijke nederzettingsarealen uit de late bronstijd aangesneden. Een 
aantal daarvan, zoals Havenlaan Oost/Dreef W3C en De Beijerd en ’t Riet, 
is op dit moment zelfs gedeeltelijk opgegraven. Ook het aardewerk daarvan 
is reeds uitgewerkt.87 Vooralsnog is het grootste aardewerkcomplex echter 
afkomstig van Groot Heiligenberg. 
Het prehistorische aardewerk dat hier tijdens de campagnes van 2003 
en 2005 is opgegraven bestaat voornamelijk uit aardewerk uit de late 
bronstijd, grotendeels verzameld uit een aantal kuilen en in mindere mate 
uit paalsporen en de lagen die het sporenvlak afdekten. Het materiaal is 
afkomstig van verschillende afzonderlijke nederzettingsterreinen; de één 
ontdekt in sleuf 33, de andere in sleuven 34, 35 en 37. Wanneer we de 
verspreiding van de grondsporen, het daarmee geassocieerde aardewerk 
en het losse aardewerk verzameld uit de afdekkende lagen in ogenschouw 
nemen, dan blijkt echter dat we te maken hebben met één langgerekte 
zone van vele honderden meters met bewoning uit de late bronstijd. Voor
drie kuilen met late bronstijdaardewerk uit sleuf 34 zijn 14C-dateringen
voorhanden (zie tabel 4.5).88 Daaruit blijkt dat zowel de 10e als de 9e eeuw 
v. Chr. vertegenwoordigd is.

85 Hierbij wil ik P. van den Broeke bedanken voor zijn opmerkingen met betrekking tot de eersteHierbij wil ik P. van den Broeke bedanken voor zijn opmerkingen met betrekking tot de eerste 
versie van dit hoofdstuk.

86 Ball & Arnoldussen, 2001; Ball & Eimermann, 2002.Ball & Arnoldussen, 2001; Ball & Eimermann, 2002.
87 Dreef W3C: Ball, 2005; De Beijerd en ’t Riet: Arnoldussen, 2005.Dreef W3C: Ball, 2005; De Beijerd en ’t Riet: Arnoldussen, 2005. 
88 Kuil 14: 2710 ± 30 BP; kuil 16: 2730 ± 35 BP; kuil 17: 2800 ± 30 BP. Kuil 14: 2710 ± 30 BP; kuil 16: 2730 ± 35 BP; kuil 17: 2800 ± 30 BP.
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Een algemeen doel van deze aardewerkanalyse is een globale beschrijving 
te geven van het aardewerkcomplex waarbij potvorm, magering/insluitsels, 
afwerking, versiering en wanddikte aan bod komen. Als zodanig kan dit 
stuk bijdragen aan de kennis van het aardewerk uit de late bronstijd in 
Zuid-Nederland en het oostelijke rivierengebied, waarover tot op heden nog 
slechts beperkt gepubliceerd is. Een meer specifiek doel is om te kijken of 
er uitspraken gedaan kunnen worden over veranderingen binnen het aar-
dewerkspectrum in de verschillende vertegenwoordigde fasen van de late 
bronstijd.
Hieronder wordt het aardewerk dat tijdens het onderzoek van 2003 en 2005 
is aangetroffen chronologisch behandeld. 
In totaal zijn er voor deze studie 1036 scherven bekeken (exclusief gruis).89

Na plakken en samenvoegen bleven er 791 voor analyse over. Daarin zijn 
in elk geval ook scherven uit het neolithicum, de midden-bronstijd en 
de ijzertijd aanwezig. Eén scherf was afkomstig van Romeins dikwandig 
aardewerk. De verschillende perioden lijken grotendeels gescheiden van 
elkaar in de verschillende sleuven te liggen. Dit is voor de bestudering van 
het aardewerk een gunstige zaak. De verschillende complexen kunnen 
nu immers vrijwel ‘onvervuild’ worden bestudeerd. Het materiaal is 
gefragmenteerd, maar over het algemeen goed bewaard gebleven. Opvallend 
zijn wel de vele sporen van bioturbatie die op het aardewerk zichtbaar zijn, 
met name dierlijke knaag- en/of krabsporen.

5.1.2 Aardewerk uit het neolithicum

Het neolithicum is met slechts een klein aantal duidelijk determineerbare 
scherven vertegenwoordigd. Vijf of zes scherven zijn afkomstig van 
laat-neolithische klokbekers. Zij zijn gevonden in sleuf 34 (N=4 of 5) 
en sleuf 35 (N=1). Drie kleine wandfragmentjes behoren waarschijnlijk 
tot klokbekers van het Veluwse type. Eén daarvan is sterk versierd met 
groeven en aaneengesloten spatelindrukken, zowel horizontaal, verticaal 
als schuin gesteld (fig. 5.1.1). Een andere is versierd met horizontale en 
gekruiste groeven (figuur 5.1.2). Op het derde zeer verweerde mogelijk 
‘Veluwse’ scherfje zijn nog slechts enkele groefjes zichtbaar. Een grotere 
bekerscherf betreft waarschijnlijk de hals van een klokbeker. Kenmerkend
zijn de horizontale ondiepe geulen. De versiering bestaat verder voor zover 
zichtbaar uit rijen verticaal gestelde nagelindrukken en in elk geval één rij 
in v-vorm geplaatste nagelindrukken. Als laatste (mogelijk) bekerfragment 
wordt een scherfje met een rij schuin gestelde spatel- of nagelindrukken 
genoemd (fig. 5.1.3). Zij zijn waarschijnlijk op de overgang van schouder 
naar hals aangebracht.
Tijdens het in 2000 uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is er in een 
paalspoor in sleuf 15 ook al een fragment van een beker aangetroffen. Het 
betrof een met cirkelindrukken versierde en van ondiepe geultjes voorziene 
hals. In datzelfde spoor zijn enkele onversierde aardewerkfragmenten en 
een potbekerachtige scherf aangetroffen.
Behalve de goed herkenbare klokbekerscherven zijn er mogelijk ook andere 
neolithische scherven in het materiaal vertegenwoordigd. Op basis van 
het voorkomen van kwartsgruis zijn 22 vooral kleine scherven gedateerd 
tussen het midden-neolithicum en de vroege ijzertijd. De gladde afwerking, 
het vrijwel ontbreken van krimpscheuren en het feit dat de magering in 

89 Het aardewerk is mede bekeken door drs L. Meurkens.Het aardewerk is mede bekeken door drs L. Meurkens. 



60 CUIJK-GROOT HEILIGENBERG

sommige gevallen niet of maar nauwelijks door het oppervlak steekt, maakt 
voor sommige daarvan een datering in het neolithicum mogelijk. 

5.1.3 Aardewerk uit de midden-bronstijd

Aardewerk dat op basis van baksel en dikte hoogstwaarschijnlijk aan de 
midden-bronstijd is toe te schrijven, is slechts uit één spoor afkomstig. 
Spoor 28 in sleuf 30, een kuil, bevatte acht wandscherven van maximaal drie 
potten. Twee daarvan zijn met kwartsgruis verschraald, in één geval met 
partikels tot ca. 0,7 cm groot. De andere was met veel grind verschraald. 
De scherven zijn onversierd en bruin van kleur. Door het ontbreken van 
diagnostische scherven kunnen er geen uitspraken gedaan worden over de 
vertegenwoordigde vaatwerkvormen.
Tijdens het onderzoek van 2000 zijn in sleuf 19 en sleuf 24, een uitbreiding 
van eerstgenoemde put, eveneens sporen met aardewerk uit de midden-
bronstijd gevonden. Kuil 12 bevatte dikwandig, grof, kwartsgruisgemagerd 
aardewerk.90 Een aantal scherven is versierd met nagelindrukken. Eén 
daarvan heeft bovendien een versierde stafband. Dit spoor leverde tevens 
verbrand en onverbrand natuursteen en een vuurstenen duimschrabber op.
Het uit de midden-bronstijd stammende aardewerk dat tijdens de 
verschillende campagnes is aangetroffen, is afkomstig van het westdeel van 
Groot Heiligenberg. Het is aannemelijk dat zich hier de relicten van een 
aantal erven uit die periode bevinden. Het uit de vroege bronstijd daterende 
met de wikkeldraadstempel versierd aardewerk, dat eveneens in 2000 is 
gevonden, is ook van dat terreindeel afkomstig.

5.1.4 Aardewerk uit de late bronstijd

Inleiding

Veruit het grootste deel van het aardewerk dateert uit de late bronstijd. Op 
basis van de sporen en de aard van het materiaal is het duidelijk dat het hier 
allemaal nederzettingsaardewerk betreft. Een aantal kuilen in sleuf 34 heeft 
grote complexen opgeleverd. Verder is aardewerk verzameld uit paalkuilen 
en de lagen die het vlak afdekten. Uit de onderscheiden structuren komen 
slechts enkele scherfjes. Kuil 14 komt overeen met de tijdens het proef-
sleuvenonderzoek van 2000 ontdekte, en gedeeltelijk uitgegraven spoor 
S27.1. Een andere kuil, kuil 15, was destijds geheel uitgegraven. Het toen 
opgegraven aardewerk wordt hier niet meer apart beschreven. Wel wordt er 
aan gerefereerd en is een tabel van dat materiaal opgenomen als tabel 5.2.
Bij de studie van het aardewerk uit de late bronstijd is het scherfmateriaal 
uit de sleuven 29-32 (N=65) buiten beschouwing gelaten. Zij hebben 
scherven opgeleverd die zijn gedateerd als midden-bronstijd, late bronstijd-

90 Tijdens het onderzoek in 2000 kreeg deze kuil het spoornummer 24.1. Tijdens het onderzoek in 2000 kreeg deze kuil het spoornummer 24.1.

1

Figuur 5.1 
Neolithisch aardewerk. Schaal 1:1.
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ijzertijd en ijzertijd. Door de aanwezigheid van verschillende perioden en 
het ontbreken van sporen die ondubbelzinnig uit de late bronstijd stammen, 
zijn zij niet in tabel 2 opgenomen. 
In de sleuven 33-37 zijn geen prehistorische sporen aangetroffen die 
aardewerk hebben opgeleverd dat duidelijk uit andere perioden dan de late 
bronstijd dateert. Voor het aardewerk verzameld uit de lagen wordt dan 
ook vooral een datering in die periode verondersteld. Alleen de duidelijk als 
laat-neolithisch te determineren, al eerder behandelde scherven worden hier 
buiten beschouwing gelaten. Het aardewerk dat als late bronstijd-ijzertijd 
(N=101) of als neolithicum-vroege ijzertijd (N=15) is gedateerd, maar waarbij 
specifieke kenmerken voor andere perioden dan late bronstijd ontbreken, 
wordt hieronder meegenomen. Er wordt aangenomen dat zij, op basis van 
overeenkomsten met het aardewerk uit kuilen met goed determineerbare 
complexen, hoofdzakelijk in de late bronstijd te dateren zijn.

Verkoolde zaden uit drie kuilen in sleuf 34 zijn met behulp van de 14C-
methode gedateerd. Zij hebben alle goed determineerbaar aardewerk 
opgeleverd (tabel 5.1). K17 is gedateerd tussen 1040-890 v. Chr., K14 tussen 
920-800 v. Chr. en K16 tussen 940-800 v. Chr. (zie tabel 4.5). Hieruit valt 
op te maken dat in elk geval grofweg de 10e eeuw en de 9e eeuw v. Chr. op 
het terrein vertegenwoordigd zijn.

Algemene beschrijving

Als we het totale aardewerkcomplex beschouwen, valt op dat het grootste 
deel van het materiaal met potgruis is verschraald (70%, zie tabel 5.1).91

Soms is erg grof potgruis gebruikt, waarin zelfs zeer kleine scherven als 
magering zichtbaar zijn. Vaak is echter veel fijner potgruis toegevoegd. 
Dat laatste is nauwelijks te onderscheiden van de vele ijzerinclusies die 
van nature in het aardewerk aanwezig zijn. Het is dan ook waarschijnlijk 
dat een gedeelte van het als potgruis herkende materiaal in werkelijkheid 
ijzerspikkels betreft. Ook komt af en toe een combinatie van grof-minerale 
verschraling met potgruis voor. Een klein gedeelte (5%) van het aardewerk 
bevat alleen gebroken witte kwarts of grind. Dit varieert van zeer weinig 
en fijn tot relatief veel en grover, met partikels tot soms groter dan 0,5 cm. 
Organische insluitsels zijn in het materiaal ook enkele keren vastgesteld 
(2%). In één geval is zelfs het negatief van een uitgebrande graankorrel, 
of andersoortig zaad zichtbaar. De grove maakwijze van een deel van 
het aardewerk en grote hoeveelheden uitgesprongen mageringspartikels 
maakten het herkennen van organische inclusies tot een lastige zaak. Het 
is dan ook mogelijk dat in werkelijkheid een groter deel van het materiaal 
organisch was verschraald. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een 
gedeelte van de geconstateerde organische inclusies in werkelijkheid geen 
magering is, maar ‘vervuiling’ met bijvoorbeeld stro- en kafresten die op het 
nederzettingsterrein rond dwarrelen.  
Het gebruik van bepaalde soorten verschraling, of tenminste de verhouding 
daarvan ten opzichte van andere soorten, is voor delen van de late 
prehistorie een belangrijke chronologische indicator. Zo is het gebruik 
van kwartsgruis en ander grof-mineraal materiaal in de midden-bronstijd 
gemeengoed. De toevoeging van grof-minerale delen gedurende de late 

91 De percentages en aantallen wijken enigszins af van de in Arnoldussen & Ball (in prep) ge-De percentages en aantallen wijken enigszins af van de in Arnoldussen & Ball (in prep) ge-
presenteerde gegevens. De keuze voor een andere indeling en beschrijving ligt daaraan ten 
grondslag.
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bronstijd lijkt binnen Zuid-Nederland echter regionaal bepaald. Zo wordt 
het in (delen van) Zuid-Limburg nog ruimschoots gebruikt.92 In de regio 
waarin Cuijk gelegen is, lijkt het na de beginfase van de late bronstijd 
nauwelijks meer voor te komen.93 In de vroege ijzertijd komt het hier weer 
in een substantieel deel van het aardewerk voor. De sterke vertegenwoordi-
ging van potgruis in het aardewerk van Groot Heiligenberg past binnen het 
bestaande regionale beeld.94

Bij het grootste deel van het materiaal zijn ook andere uiterlijke kenmerken 
als baktint, dikte en afwerking zichtbaar. Opvallend is de grote homogeniteit 
in kleur, van oranje- en beigebruin tot donker bruin en grijsbruin. In het 
aardewerk zijn dan ook vooral oxidatietinten vertegenwoordigd. Een deel 
van het materiaal is secundair verbrand, waardoor eveneens een dergelijke 
tint is ontstaan. De kernen van de scherven zijn op de breuk meestal grijs 
tot donkergrijs, bijna zwart van kleur. Hieruit volgt dat het aardewerk is 
gebakken in een onvolledig oxiderend milieu. Reductietinten zijn ook ver-
tegenwoordigd, zij het in véél mindere mate. Meestal gaat het dan om zeer 
donkerbruin tot donkergrijs aardewerk. 
Op basis van de scherven kan gesteld worden dat de vertegenwoordigde 
vormen een gemiddelde wanddikte hebben gehad van 8,6 mm.95 Het 
dunste aardewerk meet 4 mm, het dikste 16 mm. 143 scherven zijn dunner 
dan 7 mm, 38 dikker dan 13 mm. Opvallend is het verschil tussen sommige 
complexen. Zo heeft het aardewerk van kuil 16 (N=262) een gemiddelde 
wanddikte van 9,3 mm, terwijl dat van kuil 17 (N=36) een gemiddelde 
wanddikte van 7,8 mm heeft.96

In het aardewerk komen zowel potten voor die aan de buitenzijde duidelijk 
zijn geglad of gepolijst (44%) als potten die ruw zijn gelaten of slechts 
matig zijn geglad (55%).97 Acht scherven (1%) zijn afkomstig van besmeten 
aardewerk. Deze techniek, waarbij men de buitenzijde van de pot geheel 
of gedeeltelijk met een kleipap insmeerde of ‘besmeet’, zorgde voor een 
opzettelijk geruwd oppervlak. Besmijting wordt zeker al mondjesmaat in 
een late fase van de late bronstijd toegepast maar kan vooral gezien worden 
als een kenmerk van de ijzertijd.98 Taayke beschrijft voor Breda zelfs een 
complex uit de eerste helft van de late bronstijd waarin 4% besmeten 
aardewerk voorkomt.99 De besmeten scherven bij het complex van Groot 
Heiligenberg zijn alle afkomstig uit de lagen die het sporenvlak afdekten. 
De sporen zelf hebben geen besmeten aardewerk opgeleverd. In principe 
zouden de scherven bij de nederzettingsfase uit de late bronstijd kunnen 
horen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat het om ‘ruis’ gaat van een 
nabijgelegen erf uit de ijzertijd.
Noemenswaardig is dat een gedeelte van het aardewerk van Groot 
Heiligenberg gevormd lijkt te zijn van zeer stugge, droge of slecht 

92 Van den Broeke, 1991, 206; Itteren-Sterkenberg: Brounen & Ball, 2003; Borgharen-Daalderverd:Van den Broeke, 1991, 206; Itteren-Sterkenberg: Brounen & Ball, 2003; Borgharen-Daalderverd: 
Rücker & Delaruelle, 2005.

93 Van den Broeke, 1991, 206.Van den Broeke, 1991, 206.
94 Van den Broeke, 1991, 206.Van den Broeke, 1991, 206.
95 Bij het meten van de scherven is steeds het dikste deel van de wand genomen.Bij het meten van de scherven is steeds het dikste deel van de wand genomen.
96 Door het grote verschil in aantal scherven per spoor hoeft dit verschil echter geen signifi-Door het grote verschil in aantal scherven per spoor hoeft dit verschil echter geen signifi-

cante betekenis te hebben.
97 Op glad aardewerk is alleen ‘gescoord’ indien duidelijke sporen van intentionele gladding teOp glad aardewerk is alleen ‘gescoord’ indien duidelijke sporen van intentionele gladding te 

zien zijn. Indien dergelijke sporen niet zichtbaar zijn, zijn zij ingedeeld bij ruw/matig geglad. 
Aardewerk met alleen maar enkele vingervegen wordt hier niet als geglad beschouwd.

98 Al wordt besmijting ook nog toegepast in de Romeinse tijd en zelfs in het begin van deAl wordt besmijting ook nog toegepast in de Romeinse tijd en zelfs in het begin van de 
vroege middeleeuwen.

99 Taayke, 2004, 167 noot 4.Taayke, 2004, 167 noot 4.
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geprepareerde klei. De slechte, onregelmatige afwerking en de zeer duidelijk 
aan de buitenzijde zichtbare aanhechtingen van de kleirollen duiden 
daarop. De oppervlakte van dat aardewerk laat veel holtes zien, grotendeels 
afkomstig van uitgesprongen potgruis. Dergelijk aardewerk komt voor in 
verschillende sporen. 

Vormen

Op basis van randscherven konden in 61 gevallen uitspraken worden gedaan 
over de vorm van het vaatwerk. In alle gevallen zijn zij afkomstig uit sporen. 
In totaal zijn zes open vormen vertegenwoordigd (11%). In drie of vier 
gevallen gaat het om open kommen of schalen met convexe wand (fig. 5.2.4-
5; 5.3.9; 5.4.5: Bauchige Schale). Zij hebben afgerond rechthoekige (N=2), 
ronde (N=1) of naar binnen afgeschuinde randen (N=1). De vijfde open vorm 
is een kleine Henkeltasse met gelijkmatig convexe wand en een bandoor 
(ongeplugd) tot direct onder de rand (fig. 5.4.6). De randdiameter van het 
kommetje is 7 cm. De laatste duidelijk open vorm is vertegenwoordigd door 
een wandscherf van een in een oxiderend baksel uitgevoerde Lappenschale;

Kuilnr. 13 14 20 16 17 18 sporen en  lagen

Spoornr. 33.20 34.10 34.11 34.225 34.249 37.47

N % N % N % N % N % N % N %

29 102 85 262 36 51 712

insluitsel 29 102 85 262 36 51 712

grof mineraal 0 0 4 4 0 0 6 2 2 6 0 0 34 5

potgruis en mineraal 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0 1 2 12 2

potgruis 22 76 59 58 64 75 198 76 23 64 44 86 498 70

organisch 0 0 1 1 7 8 4 2 1 3 1 2 12 2

niet zichtbaar/overig 7 24 38 37 13 15 48 18 10 28 5 10 156 22

afwerking buitenzijde 29 90 83 260 36 51 683

glad/gepolijst 12 41 27 30 35 42 133 51 14 39 27 53 301 44

ruw/matig geglad 17 59 63 70 48 58 127 49 22 61 24 47 374 55

besmeten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1

potvorm 2 6 11 25 1 5 55

open 0 0 2 33 2 18 2 8 0 0 0 0 6 11

gesloten zonder hals 1 50 0 0 4 36 6 24 0 0 1 20 15 27

gesloten met hals 1 50 4 64 5 45 17 68 1 100 4 80 34 62

randversieringsfrequentie 2 13 18 36 6 8 87

versierd 2 100 4 31 2 11 2 6 0 0 0 0 11 13

onversierd 0 0 9 69 16 89 34 94 6 100 8 100 76 87

wandversieringsfrequentie 22 88 83 252 35 42 686

versierd 2 9 9 10 7 8 9 4 0 0 1 2 34 5

onversierd 20 91 79 90 76 92 243 96 35 100 41 98 652 95

wandversieringstechniek 2 9 7 10 0 1 34

nagel-/vingertop indrukken 2 100 4 44 3 43 4 40 0 0 0 0 14 41

spatelindrukken 0 0 1 11 2 29 1 10 0 0 0 0 6 18

kamstreek 0 0 2 22 1 14 1 10 0 0 0 0 4 12

stafband met vingertop 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1 100 3 9

groeven 0 0 2 22 0 0 3 30 0 0 0 0 6 18

groeven en indrukken 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 3

gemiddelde wanddikte (mm) 8,3 8,3 8,5 9,3 7,8 8,7 8,6

Tabel 5.1 
Overzicht van het late bronstijdaardewerk uit 
de sleuven 33-37 van Cuijk-Groot Heiligenberg. 
Individuele sporen met meer dan 28 analyseer-
bare scherven (maximum aantal individuen) en 
het totaal uit sporen en lagen (inclusief de hier 
afzonderlijk gespecificeerde complexen) zijn 
opgenomen. Alleen die scherven zijn weerge-
geven waarbij de genoemde variabele zichtbaar 
is.
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op de scherf is net de aanzet van een van de ‘randlobben’ zichtbaar. De 
wand van de schaal is versierd met aaneengesloten spatelindrukken in 
parallelle horizontale rijen, mogelijk aangebracht in eerder gemaakte 
groeven (fig. 5.3.16).
In het aardewerk zijn voor de late bronstijd opvallend veel gesloten potten 
zonder hals aanwezig (27%). 15 randen behoorden tot dergelijke vormen. 
Daarin is in elk geval een Henkeltasse of andersoortige geoorde pot, met 
een naar binnen afgeschuinde rand herkend. Tonvormige potten, potten 
met gewelfde schouder of biconische potten, zijn goed vertegenwoordigd 
(fig. 5.3.5-7, 13; 5.4.1,2, 9; 5.5.10, 13). Enkele exemplaren neigen naar potten 
met een s-vormig profiel (fig. 5.4.3). De tonvormen zijn zowel uitgevoerd in 
gladde of gepolijste, als in ruwe baksels en er zijn kleine en grotere potten 
in vertegenwoordigd. De randdiameters variëren van 10 tot >28 cm. De 
randen zijn spits (N=1), verdikt (N=2), rechthoekig (N=2), rond (N=3) en, 
vooral, naar binnen afgeschuind (N=6). Vijf van de potten zijn versierd. 
Driemaal is de rand versierd met nagel- of vingertopindrukken. Tweemaal is 
de schouder van een tonvormige pot versierd met een horizontale rij nagel- 
of vingertopindrukken (fig. 5.4.2). Eén gepolijst tonvormig of mogelijk 
biconisch potje is op de schouder versierd met twee horizontale groeven met 
daaronder, in omgekeerde v-vorm en schuin aangebrachte groeven waardoor 
een geometrisch patroon is ontstaan (fig. 5.3.13). Een andere pot is voorzien 
van een stafband met vingertopindrukken (fig. 5.4.1).

Binnen het aardewerk uit de sporen valt op dat het percentage gesloten 
potten zonder hals sterk varieert. Kuil 14 bevat zes op vorm gedetermineerde 
stukken vaatwerk, waarvan geen enkele gesloten pot zonder hals.100 In het 
geval van kuil 16 zijn 24% van dergelijke vormen gerepresenteerd en bij 
kuil 20 zelfs 36 %. Dit is mede opvallend omdat zowel kuil 14 als kuil 16
uit de 9e eeuw v. Chr. dateert en in deze sporen zelfs scherven van dezelfde 
potten aanwezig zijn.
De aanwezigheid van zoveel gesloten vormen zonder hals, met name 
tonvormige potten, is opmerkelijk te noemen. Tonvormige potten komen 
veelvuldig voor in de midden-bronstijd. In het nederzettingsaardewerk uit 
de late bronstijd lijken zij echter veel minder vaak voor te komen. De door 
Van den Broeke beschreven complexen van Gassel en Wijchen, beide in de 
omgeving van Cuijk, bevatten 0% en slechts 7% gesloten vormen zonder 
hals.101 Ook in het geval van het Zuid-Limburgse Itteren-Sterkenberg zijn 
gesloten vormen zonder hals slechts mondjesmaat, en duidelijk tonvormige 
potten in het geheel niet vertegenwoordigd.102 In enkele door Van den 
Broeke bestudeerde kuilen uit fase A (A2) van Oss-Ussen, het begin van 
de vroege ijzertijd, komen al meer gesloten vormen zonder hals voor, zo’n 
10%.103

Gesloten potten met hals zijn op Groot Heiligenberg het best vertegen-
woordigd. Daarbij ligt de nadruk op afgeronde vormen. 62% (n=34) van de 
met zekerheid op vorm gedetermineerde scherven kon tot die vormgroep 
gerekend worden. Daarin komen in elk geval de volgende typen voor:

100 Zes op vorm gedetermineerde stukken vaatwerk is echter te weinig om als volledig represen-Zes op vorm gedetermineerde stukken vaatwerk is echter te weinig om als volledig represen-
tatief gezien te kunnen worden.

101 Van den Broeke, 1991: 205. Van den Broeke, 1991: 205.
102 Brounen & Ball, 2002: 9. Brounen & Ball, 2002: 9.
103 Van den Broeke, 1991: 205. Van den Broeke, 1991: 205.
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- Potten en kommen met (vermoedelijk) s-vormig of slap s-vormig 
profiel (N=11) met korte of langere hals (fig. 5.3.2,4; 5.4.4; 5.5.1, 2, 6, 9). 
Sommige ervan hebben wellicht een afgerond biconisch lichaam gehad. 
Ze zijn zowel uitgevoerd in ruwe/matig gegladde (N=8) als in gladde tot 
gepolijste baksels (N=3), en zijn voorzien van een ronde (N=3), een iets 
spitse (N=1), een rechthoekige of afgerond rechthoekige (N=6) en een naar 
binnen afgeschuinde rand (N=1).104 In vier gevallen kon de randdiameter 
worden vastgesteld. Deze varieert van 15 tot 28 cm. Van twee potten 
waren de randen versierd, één keer met vingertopindrukken, de andere 
betrof een golfrand. Bij het eerste exemplaar, waarschijnlijk een hoge pot, 
was ook een versiering van fijne vingertopindrukken boven de overgang 
van de schouder naar de hals aangebracht (fig. 5.5.9). Eén scherf uit 

104 Van één scherf kon de randvorm niet worden vastgesteld. Van één scherf kon de randvorm niet worden vastgesteld.
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Fig. 5.2 
Selectie van het late bronstijdaardewerk uit 
kuil 14. Schaal: 1:2.
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Fig. 5.3 
Selectie van het late bronstijdaardewerk uit kuilen 
16 (2-17) en 17 (1). Schaal 1:2.
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K16 past aan een fragment van een pot met s-vormig profiel dat tijdens 
het proefsleuvenonderzoek van 2000 in een andere kuil is opgegraven. 
Deze relatief grote pot kenmerkt zich door de hoekige overgang aan de 
binnenzijde van de schouder naar de korte hals. Het fragment dat in 2000 
is opgegraven, vertoonde op de schouder een met vingertoppen versierde 
stafband. We kunnen hier spreken van een goed voorbeeld van zogenaamde 
Grobkeramik.105 Wanneer we de overige scherven in beschouwing nemen, 
is het zeer aannemelijk dat er meer potten en kommen met s-vormige 
profielen aanwezig zijn. 
- Potten met een strakke rechte tot iets naar buiten staande gegladde 
of gepolijste hals (N=6). In drie gevallen gaat het om lange halzen, tot ca. 5 
cm. We kunnen hier spreken van potten met cilinderhals (fig. 5.2.3; 5.4.7; 
5.5.7). Zij hebben respectievelijk een naar binnen verdikte, een afgerond 
rechthoekige en een naar binnen afgeschuinde rand. In één geval is de 
randdiameter 14 tot 16 cm in een ander geval ca. 28 cm. Bij het exemplaar 
uit K19 (fig. 5.5.7) is vastgesteld dat deze een relatief wijde buikomvang had. 
Het is aannemelijk dat deze een biconische rompvorm had. 
In drie andere gevallen zijn potten met strakke en korte rechte, of iets 
naar buitenstaande halsjes, tot ca. 1,6 cm vertegenwoordigd (fig. 5.3.10-
12). Van één daarvan is de overgang van de hals naar de schouder versierd 
met horizontale groeven en de schouder met schuin gestelde groeven 
(fig. 5.3.12). Zij waren opgevuld met witte incrustatiepasta, getuige de 
sporen daarvan in één groef. Op basis van andere randfragmenten is het 
waarschijnlijk dat er nog meer potten met strakke rechte, of iets naar buiten 
staande hals aanwezig zijn. 
- Potten met licht gebogen hals (minimaal 4). De halzen kenmerken 
zich door de aanwezigheid van een licht concave onderzijde. Zij verlopen 
vanuit de schouder van hol naar recht. Eén ervan zal waarschijnlijk 
afkomstig zijn van vaatwerk dat binnen de variatiebreedte van de potten met 
cilinderhals valt. Twee anderen zijn afkomstig van weinig gesloten vormen 
(fig. 5.2.1; 5.4.8). Van die laatste is er één versierd met drie horizontale 
rijen aaneengesloten spatelindrukken op de overgang van de schouder 
naar de hals (fig. 5.4.8). Aardewerk met het hier beschreven halstype is ook 
aanwezig in het in 2000 opgegraven materiaal.106

Van een aantal randscherven kon bepaald worden dat zij afkomstig waren 
van gesloten vormen, maar kon er geen specifiekere toewijzing plaatsvinden 
(N=6). In elk geval zijn drie wandscherven afkomstig van potten met 
(afgerond) biconisch gevormde lichamen. Samen met het bovengenoemde 
vermoedelijk biconische exemplaar met cilinderhals zijn er dus in ieder 
geval drie van dergelijke vormen vertegenwoordigd. 
In totaal zijn in het gehele aardewerkcomplex tien oren of fragmenten 
daarvan aanwezig, al dan niet met bijbehorende wandscherven. In alle 
gevallen gaat het om bandoren (fig. 5.3.8; 5.4.6; 5.5.11, 12, 14, 15). Drie of 
vier keer betreft het kleine oortjes, de andere zijn groter. Zij zijn bevestigd 
geweest aan bekers of kommen (Henkeltassen) en in het geval van de wat 
groter exemplaren mogelijk ook aan zogenaamde ‘amforen’, of andersoortig 
vaatwerk zoals voorraadpotten. 

105 Voor een uitgebreide behandeling zie Desittere, 1967. Voor een uitgebreide behandeling zie Desittere, 1967.
106 Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b, 24.Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b, 24.
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Fig. 5.4 
Selectie van het late bronstijdaardewerk 
uit kuil 20. Schaal 1:2.
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Fig. 5.5 
Selectie van het late bronstijdaardewerk uit kuilen 18 (1-6), 
kuil 13 (9-10) en diverse sporen. Schaal 1:2.
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Ten minste drie oren zijn voorzien van pluggen (fig. 5.5.14, 15). Dergelijke 
‘prefab’ oren werden afzonderlijk met twee pluggen gemaakt, één aan 
ieder uiteinde. Deze werden daarna in voorgeboorde gaatjes in de potwand 
gestoken, aangesmeerd met klei en gebakken. Deze ‘prefab’ oren komen 
zowel in de late bronstijd als in de vroege ijzertijd met enige regelmaat 
voor.107 Het kan dan gaan om band- of worstoren.
De bodems die in het complex zijn vertegenwoordigd, betreffen voor zover 
zichtbaar steeds platte of iets holle bodems met min of meer hoekige 
overgang naar de buik zonder markering van de bodemschijf (N=13) of 
exemplaren met een hoekige overgang naar de buik en markering van de 
bodemschijf (N=14).108

Versiering 

Een klein gedeelte van het aardewerk is versierd. Op de randen is dat in 
totaal elf gevallen vastgesteld (13%). Vingertopindrukken zijn vier keer 
(fig. 5.2.2; 5.5.9), en nagelindrukken vijf keer waargenomen. Op een stuk 
vaatwerk is met de spatel een rij van ogenschijnlijk (bijna) aaneengesloten 
indrukken aangebracht (fig. 5.2.6). Direct onder die rand is dezelfde versie-
ringstechniek gebruikt. De laatste rand is versierd door met de vingers een 
golvend patroon te creëren (fig. 5.3.4). Dergelijke golfranden komen in de 
late bronstijd meer voor.109

Wandversiering is procentueel minder vertegenwoordigd dan 
randversiering. Technieken waarbij alleen de handen werden gebruikt, 
genoten de voorkeur. In totaal zijn 14 scherven versierd met vingertop- of 
nagelindrukken (41%), versierde stafbanden niet meegerekend (o.a. fig. 
5.2.7, 8; 5.3.15, 17; 5.4.2, 11, 12; 5.5.9, 10). Meestal zijn zij aangebracht 
in enkelvoudige (N=7) of meervoudig parallelle (N=3) horizontale rijen. 
In het laatste geval betreft het steeds nagelindrukken. De schouder en 
de overgangzone van de buik naar de schouder zijn het meest met de 
vingers en de nagels verfraaid. Daarnaast komt een dergelijke versiering 
op de hals (fig. 5.5.9) en mogelijk op de buik voor. Eén scherf is versierd 
met elkaar rakende horizontale en schuin gestelde rijen nagelindrukken 
en heeft daardoor een fijn Kalenderbergachtig uiterlijk (fig. 5.3.17). De 
minimaal drie in het aardewerkcomplex aanwezige stafbanden zijn 
eveneens met vingertopindrukken versierd (fig. 5.4.1; 5.5.4, 8). Eén daarvan 
is teruggevonden zonder bijbehorende wandscherven en was dus van het 
potlichaam gescheiden geraakt (fig. 5.5.4). Alle hiergenoemde stafbanden 
zijn van ruwwandig aardewerk. Dat dergelijke versieringen ook op gepolijst 
aardewerk kunnen voorkomen, is aangetoond in het vondstmateriaal van 
deze vindplaats uit 2000.110 Indrukken die met een spatel zijn gemaakt, 
zijn in het materiaal ook vertegenwoordigd.111 Meestal gaat het dan, net 
als bij de nagelindrukken, om aaneengesloten indrukken die in parallelle 
horizontale rijen op de schouder, of in de overgangszone van schouder 
naar de hals zijn aangebracht (fig. 5.2.6; 5.4.10). De al eerder genoemde 
Lappenschale lijkt het drukst met deze techniek versierd te zijn geweest (fig. 
5.3.16). Het is niet uitgesloten dat het gehele oppervlak ervan was voorzien 

107 Vroege ijzertijd, bijvoorbeeld in Herpen-Wilgendaal (Ball & Jansen, 2002) en Elst-Westeraam, Vroege ijzertijd, bijvoorbeeld in Herpen-Wilgendaal (Ball & Jansen, 2002) en Elst-Westeraam, 
Parklaan (Bloo, 2005), Elst-De Merm (Ball, 2006).

108 Typen a3 en a4 van Van den Broeke.Typen a3 en a4 van Van den Broeke.
109 Bijvoorbeeld Itteren-Sterkenberg, Brounen & Ball, 2002: 10, figuur 4.14. Bijvoorbeeld Itteren-Sterkenberg, Brounen & Ball, 2002: 10, figuur 4.14.
110 Ball & Eimermann, 2002: 35, figuur 4c.36. Ball & Eimermann, 2002: 35, figuur 4c.36.
111 Het is mogelijk dat het in een aantal gevallen in werkelijkheid gaat om fijne, niet als zodanig 

herkenbare nagelindrukken. 
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van dergelijke indrukken. Losse spatelindrukken, al dan niet in een rij, zijn 
in het materiaal ook vertegenwoordigd.

Versiering door middel van met de spatel ingekraste en uitgekerfde groeven 
is regelmatig toegepast (N=7). Met die techniek zijn verschillende patronen 
uitgevoerd. Meervoudige hangende bogen met daarboven een horizontale 
groef, zijn op één scherf waargenomen (fig. 5.2.10). Zij zijn op de schouder 
en de overgang naar de hals van een gesloten vorm met hals aangebracht. 
Op een andere scherf zijn meervoudige groeven gecombineerd met ronde 
indrukken, hoogstwaarschijnlijk op de overgang van de buik naar de 
schouder, waargenomen (fig. 5.3.14). Ook zijn horizontale of schuin gestelde 
groeven op de potwand aangebracht, soms gecombineerd. Het tonvormige 
of biconische potje met de geometrische versiering op de schouder en het 
gesloten potje met een dergelijke versiering op de schouder en de overgang 
naar de hals zijn hierboven al behandeld (fig. 5.3.13, 12). Bij vier scherven 
kon worden vastgesteld dat de groeven, en bij één daarvan ook de ronde 
indrukken, waren opgevuld met een witte incrustatiepasta, waarschijnlijk 
gemaakt van bot of kalk. Met de donkere tinten van bovengenoemde 
scherven en hun voornamelijk glanzend gepolijst oppervlak zal dit voor 
een fraaie versiering hebben gezorgd. In 2000 zijn ook al scherven met 
groeven, ronde indrukken en hangende bogen gevonden.112 Wellicht 
behoort een aantal van de scherven uit de verschillende campagnes zelfs tot 
dezelfde potten. De versiering met uitgekerfde groeven en ronde indrukken 
kan mogelijk worden gerekend tot de Kerbschnitt-traditie.113 Een andere 
scherf uit 2000 was voorzien van een horizontale groef en met behulp van 
een stempeltje of spatel ingedrukte driehoekjes.114 Hier zou van pseudo-
Kerbschnitt gesproken kunnen worden. Dit vaatwerk zou op basis van de 
dunwandigheid en afwerking zelfs geïmporteerd kunnen zijn. 
Met kamstreken aangebrachte patronen zijn op vier wandscherven, uit 
drie verschillende in 2003 opgegraven sporen waargenomen (fig. 5.2.9). 
Kamstreekversiering komt in de late bronstijd op beperkte schaal voor.115

Het feit dat hier zelfs 12% van de versierde scherven kamstreken vertoont, 
heeft mogelijk te maken met de late, waarschijnlijk overwegend 9e-eeuwse
datering van het aardewerk.

Overig keramisch materiaal

In spoor S35.273 is een fragment van een spinklosje aangetroffen (fig. 5.6). 
Het gaat om een dubbelconisch exemplaar met platte uiteinden, uitgevoerd 
in een bruingrijs prehistorisch baksel. Op basis van de ligging van het spoor 
waarin het is gevonden, wordt het object in de late bronstijd gedateerd. 

112 Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b.26-28. Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b.26-28.
113 Verwers, 1975: 70. Verwers, 1975: 70.
114 Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b.29. Ball & Eimermann, 2002: 34, figuur 4b.29.
115 Van den Broeke, 1991: 205. Van den Broeke, 1991: 205.

Fig. 5.6 
Spinklosje. Schaal 1:1.
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5.1.5 Aardewerk en een slingerkogel uit de ijzertijd

Scherven die zondermeer in de ijzertijd gedateerd kunnen worden, zijn 
schaars. Aan de westzijde van het onderzochte terrein liggen echter 
enkele verschillende sleuven waarin duidelijke aan die periode toe te 
wijzen vondsten zijn aangetroffen. In sleuf 30 zijn zes van de 35 scherven 
(die uit de midden-bronstijd niet meegeteld) afkomstig van besmeten 
vaatwerk (17%). Een dergelijk aantal lijkt te hoog voor een datering anders 
dan ijzertijd of begin van de Romeinse tijd. Het ontbreken van gedraaid 
aardewerk, zandige handgevormde baksels en organische verschraald 
vaatwerk, pleit voor een plaatsing in de eerste genoemde periode. In 
sleuf 29 is behalve een aantal scherven dat als late bronstijd-ijzertijd 
gedetermineerd is, één besmeten en met steengruis gemagerde scherf 
aangetroffen. Ook is hier een fragment van een aardewerken slingerkogel 
gevonden. Dergelijke projectielen komen voor vanaf de midden-ijzertijd tot 
in de Romeinse tijd.
Op basis van de vondsten en de geconstateerde paalsporen en kuilen in het 
westelijke deel van het onderzoeksgebied, kunnen we veronderstellen dat 
hier de relicten van één of enkele erven uit de ijzertijd aanwezig zijn.

5.1.6 Synthese

Op het onderzochte deel van de zandrug Groot Heiligenberg is tijdens 
de verschillende onderzoekscampagnes tussen 2000 en 2003, aardewerk 
uit het laat neolithicum, de vroege bronstijd, de midden-bronstijd, de 
late bronstijd en de ijzertijd verzameld. Het weinige scherfmateriaal uit 
het laat neolithicum en de vroege bronstijd, verspreid en voornamelijk 
als losse vondst verzameld, past binnen het patroon dat we kennen voor 
de directe omgeving.116 Ook de vindplaatsen bij De Beijerd en ’t Riet, 
Ewinkel, Heeswijk Havenlaan, Havenlaan-Oost en De Nielt hebben losse en 
verspreide fragmenten bekeraardewerk opgeleverd. Wikkeldraadaardewerk 
is eveneens op verschillende vindplaatsen vertegenwoordigd, maar is alleen 
in het geval van Havenlaan Oost met sporen, mogelijk zelfs met de resten 
van een gebouw, geassocieerd. Het is aannemelijk dat nederzettingen of ver-
blijfplaatsen op de hoge ruggen aanwezig zijn geweest maar dat zij slechts 
in een klein aantal gevallen als zodanig zijn herkend.
Enkele kuilen en paalsporen in de sleuven 19, 24 en 30 zijn, op basis 
van het ermee geassocieerde grof-mineraal gemagerde aardewerk, in de 
midden-bronstijd te plaatsen. Een specifiekere datering daarbinnen kan 
niet worden gegeven. Wel wordt duidelijk dat in de westelijke helft van het 
onderzoeksgebied enkele erven uit die periode aanwezig geweest moeten 
zijn. Het lijkt erop dat vrijwel elke hoge terrasrest- of stuifzandrug in de 
omgeving, gedurende delen van de midden-bronstijd bewoond of in gebruik 
moet zijn geweest. Vindplaatsen van met sporen geassocieerd aardewerk 
uit de midden-bronstijd A zijn in elk geval op twee locaties in de omgeving 
aangetroffen.117 Het gaat dan om aardewerk met ‘klassieke’ Hilversum-
kenmerken als touwindrukken. Uit de midden-bronstijd B zijn nederzet-
tingsvindplaatsen, vooral met vrijwel onversierd kwarts en grind gemagerd 
aardewerk veelvuldig aanwezig. De ijzertijd is op Groot Heiligenberg op 
het westelijk deel van het onderzochte terrein in elk geval door een beperkt 
aantal besmeten scherven en een slingerkogel vertegenwoordigd.
Veruit het grootste deel van het aardewerk van Cuijk-Groot Heiligenberg 
116 Ball, 2005. Ball, 2005.
117 Heeswijk, vindplaats 4 en De Nielt.Heeswijk, vindplaats 4 en De Nielt.
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stamt uit de late bronstijd. Het gaat daarbij om nederzettingsaardewerk, 
ongetwijfeld afkomstig van verschillende erven. Op basis van de uitgevoerde 
14C-dateringen zijn in ieder geval grofweg de 10e en de 9e eeuw v. Chr. 
vertegenwoordigd. De twee grootste complexen, die van de kuilen 14 en 
16, stammen uit de 9e eeuw. Jammer genoeg bestaat de assemblage die op 
basis van 14C-datering ruwweg in 10e eeuw valt, uit niet meer dan enkele 
tientallen scherven. 
Het aardewerk uit de late bronstijd kenmerkt zich in eerste plaats door 
de relatief homogene baksels, vrijwel allemaal in bruintinten, en door het 
grootschalige gebruik van potgruis als mageringsmateriaal. Bij de vormen 
ligt de nadruk op gesloten exemplaren met hals. Het profiel is afgerond 
en vaak s-vormig. Vormen met lange of kortere strakke hals, wellicht 
meestal voorzien van een geknikt biconisch lichaam komen eveneens voor, 
zij het in mindere mate. Bij een aantal daarvan kunnen we van cilinder-
halspotten spreken. Open schalen met convexe wand zijn verschillende 
keren waargenomen. Deze zijn geen onbekend fenomeen in aardewerk-
complexen uit de late bronstijd en komen zowel in nederzettingen als 
in de urnenvelden voor. Dit geldt eveneens voor Lappenschalen, zoals het 
exemplaar uit kuil 16. Deze aardewerkgroep wordt gekenmerkt door de 
open vorm, de naamgevende randlobben en niet zelden een vlakdekkende 
versiering van nagel- of vingertopindrukken. Het gebruik hiervan in of 
rond de woning kan op basis van een 14C-datering uit Peelo ten minste 
vanaf ongeveer 900 v. Chr. worden vastgesteld.118 Henkeltassen, of geoorde 
kommen en bekers, zijn in het materiaal van Groot Heiligenberg zowel 
in open als gesloten varianten gevonden. Zij maken gedurende de late 
bronstijd geregeld deel uit van nederzettingsaardewerk en komen bovendien 
nog tot het eind van de vroege ijzertijd voor. Opvallend is het relatief grote 
aantal gesloten vormen zonder hals, zowel echte tonvormige of mogelijk 
biconische potten als vaatwerk met iets gewelfde schouder. Dergelijke 
vormen lijken wel met enige regelmaat in late bronstijdcomplexen 
aanwezig, maar niet vaak in de hoge percentages zoals hier vertegenwoor-
digd.
De voor versiering gebruikte technieken zijn divers. Vingertop- en 
nagelindrukken zijn daarbij, net als in de meeste nederzettingscomplexen, 
het best vertegenwoordigd.119 De versiering van groeven en driehoekjes, 
zoals gevonden in 2000, hier pseudo-Kerbschnitt genoemd, kent een wijde 
verspreiding. Volgens Ruppel komt deze zowel in het Beneden- als het 
midden-Rijngebied voor en is dan voornamelijk bekend uit grafcontexten.120

Voor parallellen uit de directe omgeving hoeft niet ver gezocht te worden. 
Het urnenveld van Cuijk-Heeswijkse Kampen heeft een pot met een 
dergelijke decoratie op de schouder opgeleverd. De geconstateerde 
versiering van rechte of gebogen groeven gecombineerd met indrukken 
komt eveneens wijdverbreid en vooral in grafcontext voor. Een vergelijking 
valt o.a. te maken met aardewerk uit de Brabantse urnenvelden.121

De rijkelijk met geometrische patronen versierde potten van Groot 
Heiligenberg, uitgevoerd in uitgekerfde of ingekraste groeven gecombineerd 
met indrukken, zijn in nederzettingscontext dan ook betrekkelijk bijzonder. 

118 Van den Broeke, 1991: 206. Van den Broeke, 1991: 206.
119 Zie Van den Broeke, 1991: 207. Zie Van den Broeke, 1991: 207.
120 Ruppel, 1985. Ruppel, 1985.
121 Te Hilvarenbeek (Verwers, 1975: 29, fig.5. nr. 19), te Goirle (Verwers, 1966: fig. 8 nr. 62, nr. 73) en Te Hilvarenbeek (Verwers, 1975: 29, fig.5. nr. 19), te Goirle (Verwers, 1966: fig. 8 nr. 62, nr. 73) en 

te Sint Oedenrode (Van der Sanden, 1981: 312, fig. 4 nr. 20).
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Hangende bogen komen eveneens voor op een cilinderhalspot in het neder-
zettingsaardewerk van Cuijk-De Beijerd en ’t Riet.122 Daar zijn ze uitgevoerd 
met nagelindrukken en, net als bij Groot Heiligenberg, opgevuld met witte 
incrustatiepasta.
Door het ontbreken van grote aantallen scherven in het grofweg in de 
10e eeuw v. Chr. gedateerde complex van kuil 17, kan er moeilijk een 
vergelijking gemaakt worden met de twee 9e -eeuwse complexen. Wat 
wel opvalt bij eerstgenoemde is de relatief geringe wanddikte en het 
volledig ontbreken van wand- of randversiering. In de andere complexen 
die zijn opgenomen in tabel 5.2 komt versiering steeds voor. Binnen de 
laatstgenoemde is echter wel een aantal duidelijke verschillen aanwezig. 
Het ontbreken van gesloten vormen zonder hals in kuil 14 tegenover 
het voorkomen van 24% daarvan (N=6) in kuil 16 is markant. Het grote 
procentuele verschil in randversiering tussen die complexen, 31% versus 
6% is eveneens opmerkelijk. Het is zeker niet uitgesloten dat dergelijke 
verschillen in werkelijkheid terug te brengen zijn tot (kleine) chronologische 
verschillen.

  Cuijk H/H, Cuijk GH,
  sleuf 14 sleuf 27
Verschralingsmateriaal n = 57 n = 241

Mineraal 4 % (2) 8 % (20)
Potgruis + mineraal 28 % (16) 4 % (9)
Potgruis 68 % (39) 88 % (212)

Afwerking buitenzijde n = 42 n = 234
gepolijst 24 % (10) 4 % (8)
glad tot iets geruwd 64 % (27) 95% (223)
ruw 12 % (5) 1% (3)

 besmeten 0 % 0 %

Versieringsfrequentie n = 42 n = 235
versierd 9 % (4) 12 % (29)
onversierd 91 % (38) 88 % (206)

Randversieringsfrequentie n = 9 n = 25
versierd 0 % 28 % (7)
onversierd 100 % 72 % (18)

Wandversieringsfrequentie n = 42 n = 204
versierd 9 % (4) 11 % (23)
onversierd 91 % (38) 89 % (181)

Wandversieringstechniek n = 4 n = 24
nagel, los 25 % (1) 33 % (8)
nagel, los parallel 25 % (1) 4 % (1)
nagel, aaneen, parallel 25 % (1) 21 % (5)
kamstreek -- 4 % (1)
stafband met vingertop -- 13 % (3)
groeven 25 % (1) 4 % (1)
groeven en indrukken -- 13 % (3)
indrukken (rond) -- 4 % (1)
verdikking -- 4 % (1)

5.2 Aardewerk uit de volle middeleeuwen A.C. van de Venne & R.J.M. van 

Genabeek

Inleiding

Tijdens het archeologisch onderzoek van Cuijk-Groot Heiligenberg zijn 
1664 fragmenten aardewerk geborgen. Veel hiervan zijn afkomstig uit 
sporen en structuren van een of meerdere erven uit de volle middeleeuwen. 
Op basis van de analyse van de sporen zijn vier gebouwplattegronden 
herkend. Het aardewerkonderzoek heeft een aantal doelstellingen. In de 
eerste plaats is het van belang een datering te geven van de bewoningsresten 

122 Arnoldussen, 2005. Arnoldussen, 2005.

Tabel 5.2 
Een aantal kenmerken van het late brons-
tijdaardewerk uit Cuijk-Heeswijk/Havenlaan 
en Cuijk-Groot Heiligenberg (naar Ball en 
Eimermann 2000, tabel 1).
Aantallen en percentages bij afwerking bui-
tenzijde zijn door gebruik van een andere 
beschrijvingsmethode niet vergelijkbaar met 
de gegevens van tabel 5.1.
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uit de volle middeleeuwen en van de herkende gebouwplattegronden. 
Daarnaast kan op basis van de samenstelling van het aardewerkcomplex 
een vergelijking worden gemaakt met andere aardewerkcomplexen uit deze 
periode en kunnen mogelijk conclusies worden getrokken over de plaats 
van deze nederzetting in het uitwisselingsnetwerk. Tenslotte is het wellicht 
mogelijk inzicht te verschaffen in de status en functie van de nederzetting. 
Gezien de beperkt beschikbare tijd is met het oog op de datering de nadruk 
gelegd op het determineren van het materiaal op aardewerksoort. Een deel 
van de scherven is in deze tekst buiten beschouwing gelaten. Het betreft 
63 fragmenten uit de late bronstijd en ijzertijd, verder enkele scherven 
Romeins en Merovingisch ruwwandig aardewerk en materiaal uit de laatste 
periode van de late middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd, zoals 
roodbakkend aardewerk en grijs steengoed. 

Aardewerksoorten 

Hieronder zullen kort de aangetroffen bakselsoorten worden beschreven. 
De indeling is gebaseerd op de gangbare indeling op basis van maakwijze, 
kleur, magering en oppervlakteafwerking. Voor gedetailleerdere 
beschrijvingen van de verschillende soorten wordt verwezen naar de 
aangehaalde literatuur. 

Maasvallei123  

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.124 In dit gebied werd van de 10e tot de 13e eeuw aardewerk 
geproduceerd dat een groot verspreidingsgebied kende. 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. 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 10e

eeuw. In Cuijk is sprake van 182 scherven met voornamelijk een geel tot 
rossig baksel. Tevens zijn wandfragmenten aangetroffen met een versiering 
van radstempel en loodglazuur. Twee scherven met opgelegde kleistrips met 
geel en groen glazuur zijn te dateren tussen 1175 en 1225. Waarschijnlijk 
is het merendeel van het aardewerk afkomstig uit Andenne. De weinige 
randscherven zijn afkomstig van potten en een kan, die zijn te dateren in de 
tweede helft van de 12e en de eerste helft van de 13e eeuw. 

Pingsdorf125   

Pingsdorf aardewerk, versierd met rode verfstrepen, komt voor het eerst 
voor aan het eind van de 9e eeuw. Het is kenmerkend voor de periode 
tussen ca. 900 en 1225. Van deze aardewerksoort zijn in Cuijk 28 scherven 
gevonden, wat slechts 2% van de totale hoeveelheid aardewerk uitmaakt. 
Het heeft over het algemeen een wat harder en fijn zandig wit, geel oranje 
of groenig baksel. Met zijn versiering van rode verfstrepen lijkt Pingsdorf
soms sterk op het latere Zuid-Limburgs aardewerk, al is Pingsdorf wat fijner 

123 Voor een uitgebreide beschrijving, zie: Borremans & Warginaire, 1966; Verhaeghe, 1995.Voor een uitgebreide beschrijving, zie: Borremans & Warginaire, 1966; Verhaeghe, 1995.
124 Kleij, 2000.Kleij, 2000.
125 Voor een uitgebreide beschrijving, zie o.a.: Van Es & Verwers, 1980; Heege, 1992; Sanke, 2001.Voor een uitgebreide beschrijving, zie o.a.: Van Es & Verwers, 1980; Heege, 1992; Sanke, 2001. 
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gemagerd. In Cuijk zijn naast één bandoor en één afgerond randje alleen 
wandscherven aangetroffen.

Paffrath

Paffrath aardewerk 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 
het werd ook in andere pottenbakkerijen gemaakt. Paffrath komt in de 10e

eeuw in vrij lage percentages voor.126 Vanaf 1000 is het algemeen. Het 
voorkomen van Paffrath verschilt sterk van streek tot streek. In de Kempen 
lijkt het na het midden van de 12e eeuw niet meer voor te komen terwijl het 
in Holland nog in de 13e eeuw wordt aangetroffen.127 Naast het duidelijke 
Paffrath-baksel komt in Cuijk 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 maar waarbij zowel de breuk als het oppervlak donkerbruin-
grijs tot zwart van kleur is. De vormen en randtypen komen overeen met 
het ‘echte Paffrath’. Deze baksels zijn bij de determinatie onder bakselsoort 
‘Paffrathachtig’ genoemd. Paffrath en Paffrathachtig aardewerk maakt met 
144 scherven in Cuijk 9% van het aardewerk uit. Onder dit materiaal bevindt 
zich één min of meer vierkante rand, afkomstig van een kogelpot. 

Zuid-Limburgs aardewerk128

In een aantal productiecentra in Zuid-Limburg (Brunssum, Schinveld, 
Nieuwenhagen en Waubach) werd vanaf het eind van de 11e eeuw tot in 
de 14e eeuw aardewerk vervaardigd. Dit 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 (0,3-1,0 mm). Veel potten zijn 
handgevormd. Bij onderzoek in de Kempen is gebleken dat de importen uit 
Zuid-Limburg in die regio in de tweede helft van de 11e eeuw de potten uit 
het Rijnland geheel verdringen. In Cuijk zijn 57 scherven gevonden, die met 
enige zekerheid aan Zuid-Limburg zijn toe te schrijven, waarvan enkele min 
of meer vierkante randen van kogelpotten. 

Vanaf ca. 1200 werd in Zuid-Limburg proto-steengoed vervaardigd. Dit 
werd gedraaid en op hoge temperatuur gebakken, maar nog niet zover dat 
de magering helemaal samensmolt met de kleimassa. In bijna-steengoed 
is de magering nog net te herkennen. Het eerste echte steengoed dateert 
vanaf het laatste kwart van de 13e eeuw. Hierbij is de magering niet 
meer te herkennen. Proto-steengoed werd vaak ondergedompeld in een 
ijzerhoudende kleipap (engobe), wat een paarse kleur tot gevolg had. Buiten 
Zuid-Limburg is proto-steengoed onder andere in Langerwehe geproduceerd. 
In Cuijk zijn 58 scherven proto-steengoed aangetroffen, waarvan enkele 
bodems met geknepen standring en een randfragment van een kan.    

126 Dijkstra, 1998: 35-36; Kleij, 2000: 111.Dijkstra, 1998: 35-36; Kleij, 2000: 111.
127 Verhoeven, 1993: 72.Verhoeven, 1993: 72.
128 Zie o.a. Bruijn, 1962/63.Zie o.a. Bruijn, 1962/63.
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Elmpt

Dit aardewerk vormt met 931 fragmenten 59% van het materiaal uit 
Cuijk en is veruit de belangrijkste materiaalsoort. In de omgeving van het 
Duitse dorpje Elmpt, zijn verschillende plaatsen met pottenbakkersafval 
bekend, maar ook uit Oosterbeek bij Arnhem. Het betreft hoofdzakelijk 
handgemaakt aardewerk. Het baksel is donker tot lichtgrijs kleur. Vaak is 
de binnenkant licht gebleven, met een donkere buitenzijde. Kenmerkend is 
dat van de buitenkant soms schilfers zijn afgebroken, waardoor het lichtere 
baksel zichtbaar wordt. De potten hebben soms een metaalachtige glans. 
Het aardewerk heeft een grof zandig baksel, dat overeenkomt met de eerder 
beschreven groep Zuid-Limburgs aardewerk. Het vormenspectrum bestaat 
uit kogelpotten, voorraadpotten, kannen en schalen. De begindatering van 
de productie wordt over het algemeen gesteld op het laatste kwart van de 
12e eeuw.129 Het aardewerk lijkt echter al eerder in de 12e eeuw voor te 
komen. De einddatering ligt rond 1350. In Cuijk is voornamelijk sprake van 
kogelpotten met een min of meer vierkante rand, zoals deze ook bij Paffrath
voorkomen. Een andere veelvoorkomende kogelpotrand is een platte rand 
met een groef bovenop. Van deze rand is vooral in de eerste helft van de 13e

eeuw sprake.130 Verder zijn enkele omgeslagen randen van voorraadpotten 
aangetroffen.

Handgevormd aardewerk 

Het zogenaamde handgevormde aardewerk maakt met 142 scherven 9% 
uit van het materiaal in Cuijk. Het gaat hierbij om vermoedelijk lokaal 
of regionaal vervaardigde kogelpotten met verschillende baksels. Hierin 
is verder geen onderscheid gemaakt. Handgevormd kogelpot aardewerk 
komt in de volle middeleeuwen in een groot deel van Nederland algemeen 
voor.131 Het is vervaardigd vanaf het begin van de 9e eeuw en lijkt op veel 
vindplaatsen in de Kempen in het derde kwart van de 11e eeuw geheel te 
verdwijnen, hetgeen samen valt met de introductie van aardewerk uit Zuid-
Limburg.132 Deze einddatering is echter nog onzeker, waardoor rekening 
moet worden gehouden met het voortbestaan ervan tot in de 12e eeuw. 
Elders in Nederland loopt het veel langer door. Aangezien Cuijk niet in 
de Kempen ligt is een latere datering in de 12e of 13e eeuw goed mogelijk. 
Onder de randfragmenten bevinden zich eenvoudige iets omgebogen 
randen.

Samenstelling en datering van het gehele vondstcomplex

Op basis van de verhoudingen tussen de verschillende aardewerkcategorieën 
binnen de  vondstcomplexen en de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten 
kunnen uitspraken gedaan worden over de datering en mogelijk ook over de 
status en functie van de nederzetting en de plaats in het uitwisselingsnet-
werk. Hierbij moet echter wel een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 
Voor de meeste aardewerkgroepen uit de volle middeleeuwen is nog geen 
goede typochronologie opgesteld. Daardoor is het moeilijk op basis van 
typen een datering te geven voor een vondstcomplex. Om tot een datering te 
komen is de verhouding tussen de verschillende vondstgroepen en de aan- 
of afwezigheid van bepaalde baksels bepalend. 

129 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988: 335.Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988: 335.
130 Hiddink & Schabbink, 2005.Hiddink & Schabbink, 2005.
131 Verhoeven, 1998.Verhoeven, 1998.
132 Verhoeven, 1998: 47-48.Verhoeven, 1998: 47-48.
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Met name over de periode waarin bepaalde baksels opkomen of 
verdwijnen bestaat nu een vrij goed beeld. Het probleem bij het kijken naar 
verhoudingen tussen aardewerkgroepen is dat niet altijd duidelijk is of een 
bepaalde samenstelling van het complex te maken heeft met de datering 
of met de status of functie van de vindplaats. Het aantal goed onderzochte 
en gedateerde vondstcomplexen uit de 12e eeuw in Nederland is gering, 
hetgeen vergelijking moeilijk maakt. Eerder onderzochte vindplaatsen in de 
Kempen en de Maaskant, zoals Bakel, Herpen-Wilgendaal en Dommelen 
dateren voornamelijk in de 10e en 11e eeuw.133 Bovendien zijn er regionale 
verschillen.

133 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988; Van Genabeek, 2002; Van Genabeek, 2003.Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988; Van Genabeek, 2002; Van Genabeek, 2003.
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Fig. 5.7 
Selectie van het middeleeuws aardewerk uit H1. 
Uit paalsporen: 1. Andenne; uit de vloerniveaus:  
2. Elmpt; 3.Kogelpot.  Schaal 1:2.

Fig. 5.8 
Selectie van het middeleeuws aardewerk uit H2. 
Uit paalsporen: 1-2. Elmpt; 3. Andenne; Uit de 
vloerniveaus: 4. Maaslands, 5. Elmpt. Schaal 1:2.
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Wanneer we kijken naar het aardewerkcomplex uit Cuijk als geheel valt op 
dat meer dan de helft (59%) bestaat Elmpt. Het overige importmateriaal 
bestaat uit Pingsdorf (2 %), Paffrath (9 %) en Maasvallei-aardewerk (12%). 
Zuid-Limburgs aardewerk en proto-steengoed komen allebei in een laag 
percentage voor, namelijk 4%. Het percentage handgevormd aardewerk is 
naast deze soorten met 9% vrij hoog. Deze hoeveelheid in combinatie met 
het Pingsdorf en Paffrath aardewerk suggereert een begindatering in het 
eerste kwart van de 12e eeuw. De einddatering ligt gezien de aanwezigheid 
van proto-steengoed in de eerste helft van de 13e eeuw. Het zwaartepunt 
van bewoning lijkt gezien de grote hoeveelheid Elmpt in de tweede helft van 
de 12e eeuw en het eerste kwart van de 13e eeuw te liggen. Opvallend is dat 
Zuid-Limburgs aardewerk slechts in een laag percentage voorkomt. In de 
Kempen neemt deze aardewerkcategorie rond 1100 ongeveer 50 % van het 
aardewerkspectrum in.134 Bij een begindatering in het eerste kwart van de 
12e eeuw is, in combinatie met het handgevormde aardewerk en het Paffrath 
aardewerk, meer Zuid-Limburgs aardewerk te verwachten. Dit pleit wel voor 
een zwaartepunt van het vondstcomplex later in de 12e eeuw. 

Het aardewerkcomplex uit Cuijk valt het best te vergelijken met vindplaatsen 
bij Nederweert, waar in de 12e eeuw Elmpter aardewerk domineert in 
combinatie met Zuid-Limburgs aardewerk. Ook hier komt in de tweede helft 
van de 12e en het begin van de 13e eeuw een laag aandeel Zuid-Limburgs 
aardewerk voor en verhoudingsgewijs meer aardewerk uit de Maasvallei 
naast een hoog percentage Elmpt.135 Het aandeel handgevormd en Paffrath 
aardewerk is in Nederweert echter lager, ook bij de vroegere complexen. 
Mogelijk is dit verschil veroorzaakt door de ligging in een andere regio.
De 489 scherven van leemvloeren zijn apart als structuur bekeken. De 
samenstelling van dit materiaal is echter nagenoeg hetzelfde als van het 
gehele aardewerkcomplex. In de leemvloeren bevindt zich ook wat later 
materiaal, zoals roodbakkend aardewerk (N=7) en grijs steengoed (N=2), 
dit alles door elkaar op verschillende vlakken. Deze kunnen als intrusief 
beschouwd worden. Ook in het onderste vlak (vlak 5), bevinden zich Elmpt 
en proto-steengoed.

134 Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988: 341.Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena, 1988: 341.
135 Hiddink & Schabbink 2005.Hiddink & Schabbink 2005. 
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Fig. 5.9. 
Samenstelling van het aardewerkcomplex.
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Analyse 

De middeleeuwse erven in Cuijk kennen een bewoningsperiode in de volle 
middeleeuwen, tussen ca. 1100 en 1225 n. Chr. Op grond van het aardewerk 
zijn geen aanwijzingen voor een hiaat en lijkt het terrein in de betreffende 
periode dus continu bewoond te zijn geweest. De nadruk van de bewoning 
lijkt te liggen in de tweede helft van de 12e en het eerste kwart van de 
13e eeuw. Het vroegste vondstmateriaal, zoals handgevormd aardewerk, 
Paffrath en Pingsdorf komt in een te hoog percentage voor om als opspit 
te interpreteren. Op het opgravingsterrein en/of in de naaste omgeving 
ervan moet bewoning zijn geweest in het begin van de 12e eeuw. Overigens 
zijn op grond van het aardewerk geen uitspraken te doen over de functie 
en sociale status van de nederzetting. Dit heeft te maken met een gebrek 
aan vergelijkbare vondstcomplexen uit dezelfde regio en dezelfde periode. 
Daardoor is het niet mogelijk te bepalen of verschillen in de aardewerksa-
menstelling veroorzaakt worden door dateringsverschillen of verschillen in 
status of functie van de vindplaats. 

Samenstelling en datering van de vondstcomplexen uit vier 

gebouwplattegronden

Van vier gebouwplattegronden (huizen 1, 2 en sporen van mogelijke huizen 
3 en 4)  zijn het aardewerk en metaal als afzonderlijk complex bekeken en 
gedateerd. Hierdoor was het mogelijk om voor deze plattegronden tot een 
datering te komen. 

Huis 1

Uit de paalsporen van huis 1 komen 37 aardewerkscherven en vier stuks 
metaal. Het aardewerk is merendeels afkomstig uit Elmpt. Scherven die 
zeker jonger zijn dan 1200 ontbreken en om die reden is het vondstcomplex 
te dateren tussen 1150 en 1200. Enkele schreven waaronder een 
wandfragment van een kogelpot zijn ouder en kunnen als opspit worden 
beschouwd. De jongste vondst is vermoedelijk het pootje van een bronzen 
grape. Bronzen grapen komen vermoedelijk pas aan het eind van de 12e

eeuw voor.

Huis 2

Huis 2 leverde de grootste hoeveelheid keramiek op. Het gaat om 112
scherven waarvan het merendeel (61%) uit Elmpt komt. Het jongste 
materiaal is proto-steengoed dat in kleine aantallen (5 scherven) voorkomt. 
Verder komt aardewerk uit de Maasvallei (voornamelijk Andenne) (14%)

Fig. 5.10. 
Samenstelling van het aardewerk van 
de leemvloeren.
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en Paffrath (12%) voor. Op basis van de aardewerksamenstelling kan het 
complex in de eerste helft van de 13e eeuw worden gedateerd. Een deel van 
het aardewerk is vermoedelijk opspit. De sporen van het huis leverden ook 6 
stuks ijzer op, waarvan de vorm en functie niet duidelijk was.

Huis 3?

Een klein aantal paalsporen behoort mogelijk toe aan een derde huis. 
Deze sporen leverden een relatief grote hoeveelheid aardewerk op (118
scherven). Ook hier is het merendeel afkomstig uit Elmpt (75%). Verder
komt aardewerk uit de Maasvallei (15%) en uit Zuid-Limburg (7%) voor. Bij
de aanleg werden verder één scherf proto-steengoed en één scherf steengoed 
gevonden. De context hiervan is echter niet geheel zeker en daarom worden 
ze bij het bepalen van de datering niet meegeteld. Op basis van de vondst-
samenstelling kan slechts een globale datering worden gegeven, waarbij de 
tweede helft van de 12e eeuw het meest waarschijnlijk is. In de sporen werd 
ook een relatief groot aantal ijzeren voorwerpen gevonden. Het gaat onder 
meer om drie messen en een ruiterspoor.

Huis 4?

Een deel van de sporen is mogelijk toe te wijzen aan een vierde plattegrond. 
Van huis 4 is slechts een klein deel opgegraven. Uit de weinige sporen 
kwamen 31 scherven. Het gaat om 21 stuks Elmpt aardewerk en scherven 
van Paffrath, Maasvallei en Zuid-Limburgs aardewerk. Ook deze plattegrond 
kan slechts globaal in de tweede helft van de 12e eeuw worden gedateerd. 
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6. Metaal  R.J.M. van Genabeek 

Tijdens het onderzoek zijn 308 stuks metaal en slakken verzameld. Het 
merendeel is gevonden tijdens de aanleg, slechts weinig vondsten zijn aan 
sporen toe te schrijven. 280 stuks betreffen ijzeren objecten, daarnaast zijn 
9 stuks lood, 11 stuks van een koperlegering en 8 slakken aanwezig. 

6.1 IJzeren voorwerpen

Het merendeel van de ijzeren vondsten betreft vormeloze klompjes roest,  
waarin geen voorwerp te herkennen is. Het gaat daarbij in de meeste 
gevallen vermoedelijk om ijzerconcreties. Veel van deze brokjes zijn 
aangetroffen in de leemvloeren van de twee huizen. Onder de overige 
brokken zijn 56 herkenbare voorwerpen aanwezig. Het betreft 34 spijkers, 
tien messen of fragmenten van messen, vier gespen, twee stuks beslag, een 
hoefijzer, een knoop, een mondharp, een ruiterspoor, een fragment van een 
schaar en vermoedelijk een wig. 17 stukken zijn weliswaar fragmenten van 
voorwerpen, maar ze zijn niet verder te determineren. 

De messen zijn fragmentarisch bewaard gebleven. In de meeste gevallen 
is alleen het lemmet nog aanwezig en is een datering niet mogelijk. Eén 
mes heeft een zogenaamde plaatangel die te dateren is na 1300. Dit mes 
is gevonden in de verbruinde zone in het zuidoostelijke deel van het 
terrein, ter hoogte van de veronderstelde huisplattegrond H3. Omwille van 
de datering lijkt het er niet op dat het mes hiermee te associëren is. De 
gespen zijn eenvoudig van  uitvoering; het betreft twee rechthoekige, een 
ovale en een rond exemplaar. De ronde gesp is aangetroffen in S34.197,
heeft een vaste middenstijl en is te dateren in de periode 1400-1900. De 
beslagstukken betreffen mogelijk deur- of meubelbeslag. In ongerestaureer-
de toestand zijn ze niet verder te determineren. Het hoefijzer is afkomstig 
uit het esdek en dateert uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Opvallend 
is de vondst van een mondharp bij de aanleg van het sporenvlak. Gezien 
de vondstomstandigheden is het muziekinstrument afkomstig uit één van 
de sporen uit de volle middeleeuwen. Mondharpen komen voor vanaf het 
eind van de 12e eeuw.136 Op basis van typologische kenmerken is het niet 
nader te dateren. Bijzonder is de vondst van een ruiterspoor in S35.40. Voor
zover dat aan het gecorrodeerde object valt op te maken, betreft het een 
zogenaamde prikspoor, waarvan de schacht in een punt eindigt. Dergelijke 
sporen zijn ouder dan de bekendere radsporen en dateren uit de 12e of 
13e eeuw.137 Ruitersporen zijn betrekkelijk zeldzaam in de middeleeuwse 
contexten op het platteland van de Brabantse zandgronden. In de omgeving 
van Utrecht is echter vastgesteld dat ruitersporen ook regelmatig in 
agrarische nederzettingen voorkomen en dus geen indicatie zijn voor een 
hoge status van de vindplaats.138  Het fragment van een schaar tenslotte 
betreft een deel van een knijpschaar. Tegenwoordig wordt dit type scharen 
in verband gebracht met het scheren van schapen maar in de middeleeuwen 
was dit het meest gangbare type schaar dat in veel huishoudens voorkwam. 

6.2 Koperlegeringen

Tijdens het onderzoek zijn elf voorwerpen gevonden van een koperlegering. 

136 Baart, 1977: 476-477. Baart, 1977: 476-477.
137 Ellis, 1995: 124-132. Ellis, 1995: 124-132.
138 Mondelinge mededeling M. Hendriks, BAAC. Mondelinge mededeling M. Hendriks, BAAC.
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Het gaat om een munt, een ring, een knoop een pootje van een grape, 
een aantal fragmenten bronsblik, een beschermdopje, een grietprop en 
een druppel. Het muntje is een halve cent uit het derde kwart van de 
19e eeuw en is aangetroffen in het esdek. De ring is vrij grof en betreft 
vermoedelijk geen vingerring. Een nadere datering is niet te geven. De 
knoop is aangetroffen in de verbruiningslaag onder het esdek (S5020). Het 
betreft een knoop in de vorm van een bloem met een doorboord staafoog. 
Vergelijkbare exemplaren zijn onder meer bekend uit Amsterdam en 
worden gedateerd tussen 1550 en 1650.139 Uit S35.256 komt een pootje 
van een bronzen grape: een kookpot op drie pootjes. Complete grapen 
worden zelden aangetroffen in nederzettingscontext maar losse (afgebroken) 
pootjes of randfragmenten komen regelmatig voor. Wel duiden dergelijke 
vondsten erop dat lang niet al het kookgerei van aardewerk was. Een klein 
bronzen beschermdopje is mogelijk de onderkant van een messchede, een 
zogenaamde oirtband. Hoewel verder geen bronsslakken zijn aangetroffen 
tussen het materiaal, kan de vondst van een gietprop in S35.230 en een 
bronsdruppel erop wijzen dat in de nederzetting bronsbewerking heeft 
plaats gevonden. 
Een opmerkelijke vondst is een bronzen drietand uit één van de paalsporen 
die onder de leemvloeren vandaan kwamen (fig. 6.1-2). Dergelijke 
voorwerpen worden met enige regelmaat aangetroffen op nederzettingster-
reinen uit 9e tot 12e eeuw in Noordwest-Europa. Meestal zijn ze echter 
vervaardigd in been of gewei, met name van sterke skeletdelen. Het meest 
in het oog springende kenmerk is de aanwezigheid van drie tandjes op 
de rand van het ronde, holle voorwerp.140 Verschillende van deze benen 
drietanden zijn versierd met ingekraste puntcirkels, lijnen, arcering of 
kruizen. De platte achterkant bleef veelal onversierd. Voor onze bronzen 
variant zijn er nog minder parallellen bekend. Te Heesbeen is een koperen 
voorwerp gevonden met vier tandjes, te Oost-Betuwe is er een koperen 
drietand gevonden. De viertand is aan de achterzijde versierd. Van beide 
voorwerpen is de context echter niet bekend.141 Tijdens het onderzoek van 
een uitgegraven vijver te Horssen werd een bronzen, onversierd exemplaar 
met vier tandjes gevonden in een paalkuil, te midden van aardewerk uit de 
12e eeuw.142

Slechts één drietand werd in duidelijke associatie met andere voorwerpen 
gevonden. Het betreft een graf, waarin de benen drietand werd gevonden 
samen met een benen priem en aardewerk. De functie van deze voorwerpen 
is (nog) niet bekend. Er is wel een aantal mogelijkheden. De meeste 
voorwerpen vertonen sterke slijtagesporen aan de tanden. Hierdoor is 
een zuiver ornamentele functie uitgesloten.143 Het voorwerp kan, na het 
afbreken van de tanden, nog verder gebruikt worden. Dit kan afgeleid 
worden uit voorwerpen met oorspronkelijk vier tanden, waarbij het afbreken 
van een tand geen belemmering opleverde voor verder gebruik. Bovendien
vertonen de breukvlakken sporen van sterke polijsting. De holle binnenzijde 
is, samen met de tandjes, vaak aangegrepen als argument om een gebruik 
als punnik-voorwerp te staven144, of andere functies zoals weven, knopen, 

139 Baart, 1977: 185, nr. 242. Baart, 1977: 185, nr. 242.
140 In enkele gevallen is er sprake van vier tandjes op de rand. In enkele gevallen is er sprake van vier tandjes op de rand. 
141 Van Klaveren, 1995: 206. Van Klaveren, 1995: 206.
142 Tuijn, 1995. Tuijn, 1995.
143 Van Klaveren, 1995: 209. Van Klaveren, 1995: 209.
144 Groeneweg & Vandenbulcke, 1998: 179-186.Groeneweg & Vandenbulcke, 1998: 179-186.
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touwvlechten, etc. Nochtans vertoont de binnenzijde geen slijtagesporen, 
waardoor het niet waarschijnlijk is dat een touw door dit gat heeft 
gelopen.145 Een andere mogelijkheid is dat de voorwerpen gebruikt werden 
als versiering op kleding, waarbij de onversierde achterkant tegen de stof 
aan zat. Verdere hypothesen zijn: vezelkammen, lierbruggen, vingerhoeden, 
gebruik voor het ponsen van gaatjes voor stiksel, etc. Al deze functies zijn 
echter aan twijfel onderhevig en nog nooit experimenteel aangetoond. Het 
lijkt er op dat de meest voor de hand liggende verklaring is dat ze gebruikt 
zijn voor een deel van de wolproductie, hoewel ook dit nog niet aangetoond 
is.146

6.3 Loden voorwerpen

De meeste loden voorwerpen zijn afkomstig uit het esdek of de verbrui-
ningslaag daaronder. Opvallend is dat in de leemvloer van het 12e- of 13e-

eeuwse huis (S35.16) een musketkogel is aangetroffen uit de 16e-18e eeuw. 
Deze zal door dieractiviteit vanuit een hoger niveau in deze laag terecht zijn 
gekomen. Het betreft één van de vier musketkogels, die zijn aangetroffen. 
Uit het esdek of de verbruiningslaag komen verder twee mogelijke 
gewichtjes, zonder merk en een merklood uit de 17e-19e eeuw. Helaas is 
deze laatste onleesbaar. 

6.4 IJzerslakken

Tijdens het onderzoek zijn minimaal acht slakken gevonden die mogelijk 
duiden op ijzerbewerking. Enkele daarvan komen uit de leemvloer van het 
12e-of 13e-eeuwse huis en zijn hier mogelijk mee te associëren. 

145 Van Klaveren, 1995: 210. Van Klaveren, 1995: 210.
146 Van Klaveren, 1995: 210. Van Klaveren, 1995: 210. 

Fig. 6.1 
Foto van de drietand op het ogenblik van de vondst.

Fig. 6.2 
De precieze functie van dit bronzen voorwerp 
is nog niet duidelijk. Mogelijk is deze drietand 
gebruikt als punnik-voorwerp, om te weven, 
knopen, voor het ponsen van gaatjes of voor de 
wolbewerking. Schaal 1:1.
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6.5 Conclusie 

Tijdens de opgraving zijn relatief veel metaalvondsten gedaan. Een 
deel hiervan is toe te schrijven aan het erf uit de 12e of 13e eeuw. Een 
substantieel deel van de metaalvondsten betreft vermoedelijk ijzerconcreties. 
Toch is het relatief grote aantal metalen voorwerpen opvallend in 
vergelijking met andere opgravingen op de zandgronden. Vermoedelijk
heeft dit te maken met het feit dat in dit geval nog een loopniveau aanwezig 
is dat niet, zoals meestal, was opgenomen in de bovengrond. Metalen 
objecten die op het erf rondzwierven, zijn daardoor bewaard gebleven. De 
kwaliteit van vooral de ijzeren voorwerpen is matig tot slecht. Een deel ervan 
dient dan ook geconserveerd te worden. Vermeldenswaard zijn vooral de 
vondst van een ruiterspoor, een mondharp en de bronzen drietand. 
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7. Overige vondsten  E.N.A. Heirbaut

7.1 Glas

In de greppel net ten oosten van (mogelijk) huis 4 is een zeer klein 
fragment glas gevonden (0,3 g.). Het heeft een bijzonder gecraqueleerd 
oppervlak en een groenige kleur. Een tweede glazen fragment is gevonden 
in de bovenste vulling van één van de paalkuilen die onder de lemen vloer 
vandaan kwamen. Het gaat om een klein glazen knopje (0,2 g.), waarvan 
de functie onbekend is. Op basis van het aardewerk uit deze paalkuil en de 
vulling die gekenmerkt wordt door brokjes verbrande leem en een gelaagde 
opbouw (iets wat ook bij de andere volmiddeleeuwse sporen is vastgesteld), 
kan dit spoor ook als volmiddeleeuws beschouwd worden.

7.2 Vuursteen

Tijdens het onderzoek in 2003 en 2005 zijn in totaal 49 vuurstenen 
artefacten verzameld. 24 hiervan zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 
gevonden, 25 tijdens de opgraving. Na analyse van al het vuursteen bleek het 
uiteindelijke aantal artefacten iets lager te liggen (N=32). Hier komen nog 
drie vuurstenen artefacten bij die in fase 1 van het onderzoek zijn gevonden. 
De natuurlijke stukken vuursteen zullen hier niet verder besproken 
worden. Het onderzoek van de vuurstenen artefacten had tot doel inzicht 
te krijgen in de chronologische, technologische en typologische variatie 
van het materiaal. Verder had het tot doel na te gaan of er op basis van de 
artefacten (en hun verspreiding) conclusies getrokken kunnen worden in 
verband met de activiteiten die op Groot Heiligenberg zijn uitgevoerd. Al 
van in het begin van het onderzoek was duidelijk dat de analyse slechts 
beperkte resultaten zou opleveren over deze activiteiten: aangezien er geen 
zeefprogramma was, zijn enkel de meest opvallende stukken verzameld. 
‘Chips’ en kleinere artefacten zijn niet aangetroffen tijdens het aanleggen 
van het vlak. Tijdens het onderzoek is verder noch gebruikssporenanalyse, 
noch refitting147 uitgevoerd.

Werkwijze

Van alle artefacten zijn de volgende metrische en niet-metrische gegevens 
vastgelegd:
- Typomorfologie en technologie: manier van vervaardiging, grondvorm, 

artefacttype, eventueel werktuigtype;
- grondstof: beschrijving van kleur, transluciditeit, textuur en indien 

mogelijk herkomstbepaling;
- oppervlak: al dan niet cortex aanwezig, al dan niet gepatineerd, al dan 

niet gepolijst;
- volledigheid van het artefact;
- verbranding;
- beschrijving van de hiel;
- afmetingen.

Grondstoffen

Bij het vaststellen van de grondstofsoort en het herkomstgebied zijn op 
kenmerken zoals het oppervlak (cortex, textuur) en de kleur gelet (tabel 

147 Voor een dergelijk onderzoek komt het materiaal, gezien het kleine aantal vuurstenen arte-Voor een dergelijk onderzoek komt het materiaal, gezien het kleine aantal vuurstenen arte-
facten, niet in aanmerking.
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7.1). Het toewijzen aan een grondstof was over het algemeen niet mogelijk: 
verbrande artefacten en splinters kunnen zelden aan een grondstofsoort 
toegewezen worden. Artefacten zonder cortex of gepatineerde artefacten zijn 
doorgaans ook moeilijk in een soort onder te brengen. Al deze artefacten 
zijn in de tabel opgenomen onder ‘Indet.’. Hieronder zijn ook de artefacten 
ondergebracht waarvan het niet duidelijk was van welke vuursteensoort ze 
gemaakt zijn. 
Het merendeel van de artefacten is vervaardigd van terrasvuursteen en 
maaseitjes. Dit materiaal is door de Maas uit het zuiden aangevoerd. Over 
het algemeen wordt het oppervlak gekenmerkt door afgeronde hoeken en 
breuken. Maaseitjes onderscheiden zich van het terrasvuursteen door de 
vorm: het zijn ronde tot ovale rolsteentjes. Beide vuursteensoorten zijn 
fijnkorrelig. Ze zijn niet gewonnen maar verzameld uit het dagzomend 
Maasgrind. Een aantal artefacten is gemaakt van Rijckholtvuursteen. Dit 
vuursteentype wordt gevonden in de kalksteenformaties in de buurt van 
Maastricht. De kleur varieert van lichtgrijs, grijsblauw tot blauwzwart en is 
over het algemeen (sterk) gevlekt. Ook dit vuursteentype is fijnkorrelig. De 
aanwezigheid van artefacten in deze vuursteensoort hoeft niet onmiddellijk 
te wijzen op import vanuit het zuiden: het materiaal kan ook in gerolde 
vorm gevonden worden in de Maasgrinden. Het Rijckholtvuursteen dat op 
Groot Heiligenberg is aangetroffen, is verzameld tussen het Maasgrind. 

Werktuigtype Terrasvuursteen Maaseitjes Rijckholtvuursteen Indet. Totaal

Kernen 2 1 1 4

Afslagen 3 1 1 4 9

Klingen 1 2 3

Kernvernieuwing 1 1 2

Werktuigen 2 2 6 10

Debitage-afval 1 1

Brokken 1 1

Klopstenen 1 1

Knollen 1 1

Het materiaal

Tijdens het aanleggen van het vlak zijn ongeveer evenveel vuurstenen 
artefacten gevonden als tijdens het couperen van de sporen. De 35 artefacten 
konden ingedeeld worden in acht categorieën: kernen en restkernen, kern-
vernieuwingsmateriaal, afslagen en (micro)klingen, werktuigen, debitage-
afval, klopstenen, brokjes en knollen (tabel 7.2). 

Artefacten Terrein 1 Terrein 2 Totaal
Kernen en kernresten 2 2 4
Kernvernieuwingselementen  2 2
Afslagen 2 7 9
Klingen  3 [1] 3
Microklingen 1 1
Werktuigen

Trapezium 1 1
 Schrabbers 2 [1] 1 [1] 3
 Gekerfde stukken 1  1
 Geretoucheerde afslagen 1 3 4
 Geretoucheerde klingen 1  1

Kernresten met retouches  2 2
Chips/splinters 1 1
Brokjes 1 1
Kloppers 1 1
Knollen  1 1
Totaal  9 26 35

Tabel 7.1 
Vuursteensoorten op Groot Heiligenberg.

Tabel 7.2 
Overzicht van het assemblage, weergegeven per 
terrein. Tussen [  ] staat het aantal vondsten uit 
fase 1 van het onderzoek, uitgevoerd in 2000.
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Er is één onbewerkte knol aangetroffen. Deze heeft kleine afmetingen 
(9,3 x 6,2 x 3,5 cm), weegt 217,5 g. en is zeer onregelmatig. De geringe 
afmetingen van het uitgangsmateriaal blijkt ook uit de restkernen, de twee 
kernvernieuwingsstukken en de kleine afslagen met resten van cortex. 
De restkernen hebben alle zeer kleine dimensies. Op een ervan is nog 
duidelijk te zien dat het gebruikt werd voor de vervaardiging van afslagen. 
De kernvernieuwingsstukken betreffen een kernrandkling met twee min of 
meer duidelijke afslagen op de rechterrand en een vernieuwingsafslag. De 
vernieuwingsafslag lijkt vrij vooraan in de debitagesequentie te zitten. Hij 
vertoont bovendien nog lichte retouches op het distale einde en lijkt nog als 
werktuigje gebruikt te zijn. In totaal werden negen afslagen, twee klingen 
en een microkling gevonden. Twee afslagen zijn afkomstig van terrein 1, al 
het overige materiaal is afkomstig van terrein 2. Vijf afslagen zijn gevonden 
tijdens het aanleggen van het vlak, de overige vier zijn in paalkuilen 
aangetroffen. Vijf afslagen vertonen nog cortex, één daarvan tot meer dan 
75% van het hele oppervlak. Ze zijn allemaal klein; de grootste afslag meet 
2,9 x 4,3 cm. Geen enkel stuk is verbrand, slechts één stuk draagt patina 
en op één stuk na zijn ze alle volledig. Het merendeel van de stukken had 
een vlakke hiel, één afslag heeft een gefacetteerde hiel en de hiel van twee 
andere stukken was corticaal. Het valt op dat de afslagen allemaal klein zijn 
en over het algemeen een onregelmatige vorm hebben. Dit is het gevolg 
van het uitgangsmateriaal, maar ook van de debitagetechniek. De beide 
klingen zijn iets regelmatiger gevormd. Ze zijn niet verbrand maar wel 
gefragmenteerd: van beide artefacten ontbreekt het proximale deel. Eén 
kling vertoont lichte gebruiksretouches op beide randen en op het distale 
einde. De microkling is volledig verbrand waardoor er kleine stukjes zijn 
afgesprongen.

De werktuigen omvatten een trapezium, drie schrabbers, een gekerfd 
stuk, vier geretoucheerde afslagen, een geretoucheerde kling en twee 
geretoucheerde restkernen. Op terrein 1 werden twee schrabbers, het 
gekerfd stuk, een geretoucheerde afslag en een geretoucheerde kling 
gevonden; de andere werktuigen zijn afkomstig van terrein 2. Het 
trapezium is klein (2,3 x 1,1 x 0,2 cm; fig. 7.1.1) en gemaakt op een kling. 
Het stuk is regelmatig opgebouwd. Aan de bovenkant werd de kling zo 
geretoucheerd dat een schuine afknotting ontstond (aflopend naar de 
rechterrand), de onderkant werd zo geretoucheerd dat een iets concave 
afknotting ontstond. Microlieten zoals trapezia worden als karakteristiek 
voor het laat mesolithicum beschouwd. Het stuk is gevonden in een kuil. 
Eén van de schrabbers die gevonden is op terrein 1, is afkomstig uit een 
kuil. Het is een vrij dik artefact en meet 3,3 x 3,2 x 1,5 cm (fig. 7.1.2). De 
uitgangsvorm voor dit werktuig is een dikke afslag waarvan het distale 
einde geretoucheerd is. Deze retouches lopen iets door op beide randen. De 
andere schrabbers zijn gevonden tijdens de campagne in 2000. Op terrein 1
is toen in het esdek een kleine schrabber gevonden, op terrein 2 leverde kuil 
12 een duimschrabber op. Ook het gekerfde stuk is klein (3,3 x 2,3 x 0,6 cm; 
fig. 7.1.3). Ook hier is de uitgangsvorm een afslag. De kerf is aangebracht 
met ventrale retouches op het proximale deel van de rechterrand. Het 
werktuigje is gevonden in de verbruiningshorizont. 
Het meest frequent voorkomende werktuigtype is de geretoucheerde afslag. 
Alle afslagen hebben kleine afmetingen en vertonen niet bijzonder veel 
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retouches. Eén stuk is dusdanig gepatineerd dat de retouches nog maar 
moeilijk te zien zijn. Twee andere stukken vertonen zowel retouches vanaf 
het dorsale vlak als retouches vanaf het ventrale vlak. Bij het ene stuk zijn 
ze verspreid over de linker- en rechterrand, bij het tweede stuk komen ze 
alleen voor op de rechterrand. Het vierde stuk tenslotte vertoont slechts hele 
lichte retouches op het ventrale vlak; deze komen voor op het distale einde 
en op de rechterrand. Op één stuk na, dat gevonden is in een kuil, zijn de 
geretoucheerde afslagen afkomstig uit het esdek en het vlak. 
De geretoucheerde kling vertoont zeer lichte, dorsale retouches op de 
rechterrand en het distale einde. Nochtans is dit stuk niet echt een 
schrabber te noemen: de retouches zijn niet aaneengesloten maar komen 
verspreid voor. De kling werd gevonden op vlakniveau. 
Twee restkernen tenslotte vertonen hier en daar enkele lichte retouches. Het 
is niet echter duidelijk of men de intentie had deze stukken te retoucheren 
en te gebruiken als werktuig. Eén van de stukken komt uit een kuil, het 
andere stuk komt uit de overgang van het esdek naar de verbruiningshori-
zont. Zoals ook voor de afslagen is vastgesteld, blijken de meeste werktuigen 
een onregelmatige vorm te hebben. Ook hier ligt het uitgangsmateriaal en 
de debitagetechniek hieraan ten grondslag.

Tenslotte moet er nog melding gemaakt worden van een kleine chip/
splinter, een klein brokje vuursteen dat verbrand is en een fragment van een 
klopper. Het fragment van de klopsteen vertoont sterke verbrandingssporen 
en is waarschijnlijk ten gevolge van de hitte uit elkaar gespat. De typische 
sporen veroorzaakt door het gebruik als klopper zijn hier en daar nog te 
zien.

Verspreiding

Op terrein 1 is lithisch materiaal alleen gevonden in de sleuven 30 en 33, 
met andere woorden in de meest centraal liggende en de meest zuidelijk 
liggende sleuven. Het materiaal is afkomstig uit de verbruiningshorizont 
(N=1), het vlakniveau (N=6) en een spoor (N=1).

1
3

2

Fig. 7.1 
Selectie van de vuurstenen artefacten. 
1. trapezium; 2. schrabber; 3. gekerfd stuk. 
Schaal 1:1.
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Sleuf 33 leverde slechts één artefact op, namelijk de gekerfde afslag uit de 
verbruiningshorizont. In sleuf 30 werd het meeste materiaal daarentegen 
geconcentreerd in een gebied van 5 x 5 m gevonden. Deze concentratie omvat 
twee afslagen, een geretoucheerde kling en twee kernresten. Een dertigtal 
meter ten zuiden hiervan is nog een geretoucheerde afslag gevonden. Alleen 
de schrabber is in een spoor (kuil 1) gevonden.

De artefacten op terrein 2 zijn meer verspreid aangetroffen. Centaal op 
het terrein zijn tien artefacten in sporen gevonden. Verschillende van deze 
artefacten zijn afkomstig uit sporen waar ook late bronstijdscherven in zijn 
gevonden. Zo is in kuil 16 een kernrest met retouches gevonden en in kuil 18
het trapezium. Anderen zijn afkomstig uit sporen die verder geen vondsten 
hebben opgeleverd. In kuil 34.375 werd een kling gevonden. Deze kuil ligt ca. 
4 m ten oosten van structuur 8. Ongeveer 10 m ten westen van kuil 18 zijn 
in kuil 34.70 de microkling en het chipje gevonden. In het oostelijke deel 
van het terrein ligt nog een aantal sporen die artefacten hebben opgeleverd. 
Ook hier ligt een aantal bronstijdkuilen. In kuil 35.4 zijn een afslag en een 
verbrand brokje vuursteen gevonden. Iets ten oosten hiervan ligt nog een 
kuil 19, waarin een restkern is gevonden. 
Een groot deel van het materiaal is ook afkomstig uit de afdekkende lagen. 
Dit materiaal is allemaal gevonden in het oostelijke deel van terrein 2. Ter 
hoogte van S35.4 en kuil 19 zijn op de overgang van het esdek naar de ver-
bruiningslaag een licht geretoucheerde restkern en het fragment van de 
klopper gevonden. Op dezelfde hoogte zijn in het verbruiningspakket een 
geretoucheerde afslag, een afslag en een vernieuwingsafslag gevonden. 
Verspreid over het oostelijke deel van het terrein zijn in de verbruiningslaag 
en op vlakhoogte nog een kern, een afslag, een kling en een geretoucheerde 
afslag gevonden. 
Hoewel het materiaal meer verspreid is dan op terrein 1, ligt het materiaal 
dat in de zuidoostelijke hoek van het opgravingsterrein is gevonden, ter 
hoogte van de kuilen S35.4 en kuil 19, ook min of meer geconcentreerd. 

Conclusie

Beide terreinen hebben vuurstenen artefacten opgeleverd, zij het in kleine 
aantallen. Het gaat om kernen, kernvernieuwingselementen, debitagepro-
ducten (afslagen, klingen en microklingen), werktuigen en enkele andere 
stukken. De aanwezigheid van de kernen en de kernvernieuwingselementen 
duiden erop dat vuursteen ter plekke is bewerkt. In welke mate dit gebeurde 
(veelvuldig of incidenteel) is niet te achterhalen. Hiervoor is te weinig 
materiaal verzameld. Men gebruikte vuursteensoorten die lokaal voorhanden 
waren. Dit kan afgeleid worden uit de kleine afmetingen van de artefacten en 
het relatief hoge aandeel cortex op vele artefacten. De meest gebruikte vuur-
steensoorten zijn het terrasvuursteen dat in de Maasafzettingen gevonden 
werd en de kleine maaseitjes. Het Rijckholtvuursteen dat aangetroffen is, is 
niet geïmporteerd vanuit het zuiden van het land maar zal ook plaatselijk in 
de Maasgrinden gevonden zijn. 
De kleine afmetingen en de slordige afwerking van de artefacten en 
werktuigen duiden ook op een opportune debitagetechniek. Het bewerken 
van de kleine vuursteenknollen had de productie van kleine, direct bruikbare 
werktuigen tot doel. De kleine geretoucheerde afslagjes, de onregelmatige 
dikke schrabber en het gekerfde stuk zijn hier goede voorbeelden van. Deze 
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werkwijze is typerend voor de bronstijd en kon ook op andere vindplaatsen 
in de omgeving vastgesteld worden: in het tracé van de Dreef en in het 
plangebied De Beijerd en ’t Riet zijn gelijkaardige artefacten aangetroffen.148

Er moet ook opgemerkt worden dat op De Beijerd en ’t Riet laat-neolithisch 
materiaal is aangetroffen. Hoewel er op Groot Heiligenberg ook laat-
neolithisch aardewerk is gevonden, zijn er geen vuurstenen artefacten 
gevonden die in deze periode geplaatst kunnen worden. Tenslotte zijn er 
ook werktuigen die getuigen van een meer verzorgde productiewijze. Het 
trapezium dat gevonden is in kuil 18, is met veel aandacht gemaakt: de 
schuine afknotting op de rechterrand en de afknotting onderaan het stuk 
zijn met precisie uitgevoerd. Dergelijke microlieten dateren in het laat 
mesolithicum. 

7.3 Steen

Het onderzoek op Groot Heiligenberg leverde in totaal 157 stenen op, met 
een totaalgewicht van 20,2 kg. De steensoorten die herkend zijn, omvatten 
tefriet, zandsteen, kwarts(iet), leisteen en tufsteen. Het overgrote deel van de 
stenen bestaat uit kleine tot middelgrote keitjes die uit de Maasafzettingen 
afkomstig zijn. In een aantal sporen zijn zeer grote stenen aangetroffen; 
ze zijn voornamelijk in de middeleeuwse (paal)sporen gevonden. Deze 
stenen zijn waarschijnlijk door menselijk handelen ter plaatse gekomen, 
maar vertonen geen bewerkingssporen. Mogelijk zijn deze stenen in de 
paalkuilen geplaatst ter ondersteuning van de palen. De stenen waarop geen 
gebruikssporen zijn gevonden, zullen in de verdere beschrijving buiten 
beschouwing gelaten worden. 
Na analyse bleven nog 25 stuks met bewerkingssporen over. Slechts één 
hiervan is afkomstig uit de afdekkende lagen. Het valt op dat geen enkel 
voorwerp volledig bewaard is. Geen enkel object vertoonde brandsporen. 

Tefriet

Tefriet is een vulkanisch gesteente dat uit het oostelijke deel van het 
Eiffelgebergte bij Mayen werd geëxporteerd.149  Het wordt gekenmerkt door 
zijn poreuze karakter. Hierdoor is het gesteente zeer goed bruikbaar als 
maalsteen: de holtes zorgen ervoor dat het steeds voldoende ruw blijft en niet 
glad gepolijst wordt. Het gebruik van tefriet gaat terug tot in de prehistorie. 
Vanaf de late bronstijd maar zeker vanaf de ijzertijd is tefriet wijd verspreid 
in Nederland.150 Het gebruik ervan gaat verder in de Romeinse tijd, een 
periode waarin veel tefriet werd gebruikt. In de vroege middeleeuwen blijkt 
Dorestad een belangrijke handelsnederzetting te zijn geweest waar dit 
gesteente verhandeld werd.151

Op Groot Heiligenberg is in slechts twee sporen tefriet aangetroffen. In kuil 
13 zijn acht kleine brokjes gevonden die niet verder te beschrijven zijn. In 
S35.243 is een groter stuk tefriet gevonden, dat aan één kant nog een vlak 
oppervlak vertoont. Dit vlakke stuk is zonder twijfel het maalvlak van de 
maalsteen. De grote fragmentatie en het kleine aantal stukken maken het 
onmogelijk om te bepalen welke delen van de maalstenen hier gevonden 
zijn, of de maalstenen ter plaatse gemaakt werden of als eindproduct 
geïmporteerd werden. 

148 Heirbaut, 2005b: 47-52; Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005b: 47-52; Heirbaut, 2005. 
149 Joachim, 1985; van Heeringen, 1995. Joachim, 1985; van Heeringen, 1995.
150 Joachim, 1985; van Heeringen, 1995. Joachim, 1985; van Heeringen, 1995.
151 Kars, 1980; Parkhouse, 1976. Kars, 1980; Parkhouse, 1976.
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Zandsteen

Er zijn vier fragmenten van maalstenen gevonden, alle afkomstig uit 
middeleeuwse sporen. Drie fragmenten maken deel uit van het passieve 
deel van de maalsteen, de ligger. Twee stukken zijn stukken afkomstig van 
de zijkant (fig. 7.2.1), het derde stuk is meer centraal te situeren. Bij alledrie 
de stukken is het bovenste vlak concaaf uitgesleten. Deze drie fragmenten 
zijn gemaakt uit een rode grofkorrelige zandsteen. Eén van deze stukken is 
afkomstig uit het noordwestelijke deel van de vloer van H1, meer bepaald 
uit de oranjegele gevlekte leem die het waarschijnlijk jongste niveau van 
de vloer uitmaakt. Het vierde fragment is gemaakt uit bruine grofkorrelige 
zandsteen en is vermoedelijk een deel van de loper. Aan één kant is het 
oppervlak door gebruik volledig vlak gemaakt, alleen de buitenste rand van 
het stuk heeft een sterke convexe bolle vorm. 
Twee andere voorwerpen in een fijnkorrelige zandsteen kunnen mogelijk 
als wetsteen geïnterpreteerd worden. Ook deze twee voorwerpen zijn in 
relatie te brengen met de middeleeuwse bewoning van het terrein. Het ene 
stuk is klein en vrij dik, en vertoont een glad vlak dat deels verwijderd is 
door een breuk. Er kan een aantal overlangse krassen op herkend worden. 
Het andere stuk is ook gebroken en loopt spits uit. Alle vlakken zijn glad en 
hier en daar zijn overlangse krasjes te zien.

Fylliet

Dit gesteente is een metamorf fijnkorrelig gesteente, gelijkend op leisteen. 
Er zijn vier voorwerpen gevonden die gemaakt zijn van dit gesteente. Het 
betreft drie wetstenen. Een wetsteen is een vrij platte steen uit een zeer 
fijnkorrelig gesteente en wordt gebruikt om na het slijpen de bramen bij 
te vijlen. Alledrie kunnen ze gerelateerd worden met de middeleeuwse 
bewoning. Twee wetstenen zijn zeer intensief gebruikt. Het gaat om een 
zeer platte, brede wetsteen (14,5 x 3,5 x 1 cm; fig. 7.2.2), waarvan men de 
twee platte brede zijden gebruikt heeft. Deze zijden zijn glad en vertonen 
overlangse krasjes. Hier en daar lijkt een lichte ‘roestglans’ te zitten. Aan 
een kant is een stuk afgebroken. Het voorwerp werd gevonden in de lemen 
vloer van H1. Het werd gevonden ter hoogte van de zandstenen loper, in de 
oranjegele leem van het vermoedelijk jongste vloerniveau. De tweede is een 
iets kleinere wetsteen (12,3 x 2,1 x 2,4 cm; fig. 7.2.3). Ook hier gaat het om 
een gefragmenteerd stuk. Het overgebleven uiteinde loopt spits toe. Twee 
zijden zijn zeer glad geworden door intensief gebruik, maar vertonen geen 
duidelijke krasjes. Het wetsteentje komt uit één van de palen aan de kopse 
kant van H4. 
Het derde voorwerp verschilt van de andere twee in formaat. Het betreft een 
grote steen (23,2 x 5,8 x 4,4 cm) met vierkante doorsnede. Aan beide kanten 
is hij afgebroken. Aan alle zijden is het voorwerp glad. Er konden zowel 
korte overdwarse krassen als langere overlangse krassen onderscheiden 
worden. Gezien de afmetingen zal het voorwerp niet in de hand gehouden 
zijn. Hierdoor kan eerder gedacht worden aan een functie als slijpsteen of 
slijpblok.152 De slijpsteen is gevonden in S35.7.

152 Kars, 2000. Kars, 2000.
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Tufsteen en leisteen

Er zijn slechts drie kleine stukjes tufsteen gevonden, alle in middeleeuwse 
sporen. Tufsteen wordt over het algemeen geïnterpreteerd als 
bouwmateriaal. Het aantal is echter zo klein en de stukken zijn zo 
gefragmenteerd dat er geen verdere uitspraken over gedaan kunnen worden.
Ook leisteen is slechts in zeer beperkte mate aangetroffen. Ook dit materiaal 
wordt geïnterpreteerd als bouwmateriaal en kan afkomstig zijn uit Romeins 
Cuijk.

Conclusie

Het aantal gebruikte natuurstenen dat op Groot Heiligenberg is gevonden, 
is laag. In totaal vertonen slechts 25 stuks sporen van menselijk handelen. 
Tefriet vormt hierin slechts een zeer klein onderdeel, terwijl het op andere 
middeleeuwse nederzettingen zoals Nistelrode-Zwarte Molen, Lieshout en 
Nederweert een belangrijkere component van de vondsten vormt. 
Groter is het aandeel van zandstenen en fyllieten voorwerpen. Deze 
gesteenten lijken hier voornamelijk gebruikt te zijn voor het vervaardigen 
van maalstenen en wet- en slijpstenen. In totaal werden vier fragmenten 
van maalstenen, vier wetstenen (waarvan twee mogelijke) en een slijpsteen 
gevonden. In de vloer van H1 zijn op ongeveer dezelfde plaats een wetsteen 

Fig. 7.2 
Selectie van de stenen werktuigen. 1. Fragment 
van een maalsteen; 2 wetsteen. Schaal 1:2.
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en een fragment van een maalsteen gevonden. De twee voorwerpen lagen 
in het centrale deel van het huis. Ze zijn te verbinden met zeer specifieke 
activiteiten, namelijk malen van granen etc. en bewerken van metalen 
voorwerpen.
Het aandeel van bouwmaterialen is heel laag op deze nederzetting. Stenen 
bouwmaterialen lijken hier nauwelijks een rol te hebben gespeeld. De 
enkele stukjes leisteen die zijn gevonden, duiden wel op import van 
bouwmaterialen.

7.4 Bot

Het aantal botfragmenten dat tijdens de verschillende fasen van het 
onderzoek is aangetroffen, is bijzonder laag. Dit komt overeen met het 
algemene beeld van (slechte) conservering van botmateriaal op zandige 
gronden. Bovendien zijn de verzamelde fragmenten klein. Om deze 
redenen is besloten het materiaal niet specialistisch te onderzoeken.
In totaal is ca. 207 g. bot verzameld. Ongeveer 90 g. is afkomstig uit 
de lemen vloeren. Na een oppervlakkige analyse blijkt al het materiaal 
dierlijk bot. Determinatie van de fragmenten is door de hoge graad van 
fragmentatie bijzonder moeilijk. Het botmateriaal dat uit de lemen vloeren 
afkomstig is, kan in zijn geheel gekoppeld worden aan de vloeren van H1.
Een klein verbrand stukje dat verder niet te determineren is, is niet ver van 
de plaats gevonden waar het fragment van een zandstenen maalsteen en een 
wetsteentje ontdekt zijn. Ook een aantal andere kleine stukjes lijkt verbrand 
te zijn. Twee grote stukken betreffen twee tanden. Een eerste, gevonden in 
het zuidelijke deel van de vloer, is herkend als een paardentand. De andere 
tand is echter te gefragmenteerd om het te determineren. 
Twee sporen die tot H2 behoren leverden ook botmateriaal op. Uit spoor 
S35.234 is een klein botfragment afkomstig; hiervan kan alleen gezegd 
worden dat het vermoedelijk deel uitmaakte van een lang bot. Eén van de 
paalsporen die de buitenste stijlenrij vormen, leverde ook botmateriaal op. 
Ook dit stuk is niet nader te bepalen. 
Uit twee sporen die onder de lemen vloeren vandaan kwamen, maar die niet 
tot één van de twee plattegronden behoren, zijn nog een aantal fragmenten 
van lange botten gevonden (niet nader te bepalen) en een stuk van een kies. 
Het overige botmateriaal komt voornamelijk uit sporen. Ook dit materiaal 
kon niet gedetermineerd worden. Op vlakniveau werd tenslotte nog een 
fragment van een paardenmolaar gevonden.
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8. Botanische analyse C.C.Bakels

8.1 Inleiding

Tijdens de opgraving Cuijk-Groot Heiligenberg kwamen zowel kuilen uit de 
late bronstijd als sporen van een middeleeuwse nederzetting tevoorschijn. 
Eén van de middeleeuwse huizen was ooit op vrijwel dezelfde locatie 
herbouwd. De bouwfasen worden aangeduid met de namen huis 1 en huis 
2. Huis 1 dateert uit tweede helft van de 12e eeuw en huis 2 uit de eerste 
helft van de 13e eeuw. Het bijzondere van deze gebouwen is dat een deel van 
de oorspronkelijke vloer aanwezig was. Deze bestond uit een aangestampte 
laag leem. Binnen de huisplattegrond zijn drie haarden aangetroffen, die 
aan huis 2 worden toegeschreven. Voor het overige manifesteerden beide 
huizen zich in de vorm van paalsporen en resten van wat mogelijk een 
wandgreppel zou kunnen zijn. 
Vier kuilen uit de late bronstijd en twaalf sporen die behoren tot de 
middeleeuwse huizen 1 en 2 zijn bemonsterd voor botanisch onderzoek.

8.2 Methode

De vier kuilen leverden vijf monsters voor nader onderzoek, waarvan twee 
monsters uit verschillende vullingen van eenzelfde kuil.
Uit de serie monsters, genomen in de huizen 1 en 2, zijn in samenspraak 
met de opgravers twaalf monsters geselecteerd voor een botanische analyse, 
te weten: vijf monsters uit paalsporen, vier monsters uit de vloer en één 
uit elk van de drie haarden. In het archeobotanisch laboratorium van 
de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, is standaard twee liter 
grond uitgezeefd. Het zeven gebeurde onder een zacht lopende kraan en 
er werden zeven met maaswijdtes tot 0,25 mm gebruikt. De residuen zijn 
gedroogd en onder een microscoop bij vergrotingen tot 20 x uitgezocht, 
waarna de aangetroffen planten resten zijn gedetermineerd en geteld. 
Laboratoriumwerk en determinaties zijn wat betreft de bronstijd uitgevoerd 
door I.C.E. Heijen, terwijl W.J. Kuijper de middeleeuwen voor zijn rekening 
nam. Alle resten zijn verkoold. 

8.3 Resultaat

8.3.1 Late bronstijd

Eén kuil heeft niets opgeleverd. De andere drie bevatten slecht enkele 
resten, die ongetwijfeld met rondslingerend vuil in de vulling terecht zijn 
gekomen (tabel 8.1). Zij tonen desalniettemin aan dat er in de late bronstijd 
gerst (Hordeum sp.), emmer- of spelttarwe (Triticum dicoccum/spelta) en 
gierst (Panicum miliaceum) op het terrein aanwezig waren.

8.3.2 Middeleeuwen

Eén monster bleek geen plantenresten te bevatten. Het gaat daarbij om het 
monster uit haard 1 van H2. De overige leverden verkoolde zaden op. Zij 
staan vermeld in tabel 8.2. 
Op twee sporen na zijn de monsters niet bijzonder rijk aan vondsten. De 
vloer, behorende bij huis 1, alsmede een niveau halverwege en één boven in 
het vloerpakket van H2 zijn zelfs arm te noemen. De enkele zaden, die in 
deze leempakketten zijn aangetroffen, zijn vermoedelijk met de leem mee 
in de vloer opgenomen. 
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Het onderste niveau van de vloer van H2 bevat iets meer. Het is mogelijk 
dat deze resten op de vloer van H1 lagen, toen de vloer voor de tweede 
bouwfase werd bijgewerkt en opgehoogd.
De paalkuil van een ingangspaal van H1 (S 35.147) en de paalgaten van twee 
middenstaanders van H2 (S 35.244 en 35.250) zijn net zo arm aan vondsten 
als de vloeren. 
Bij de twee haarden, die wel resultaat opleverden, was dit resultaat 
mager. Kennelijk zijn er in de haardplekken geen herkenbare resten 
achtergebleven, maar is al het brandbare materiaal hetzij volledig verast, 
hetzij netjes opgeveegd.
Een rijker spoor is het paalgat van een wandpaal van H1 (S 35.51). In het gat 
is een partijtje  verkoolde broodtarwe (Triticum aestivum) terechtgekomen, 
samen met resten van haver(Avena sativa), meerrijige bedekte gerst 
(Hordeum vulgare), rogge (Secale cereale) en een reeks kruiden, waarbinnen 
bolderik (Agrostemma githago) de meest opvallende is. Bolderik is een 
gevreesd akkeronkruid, omdat het giftige zaden heeft, die moeilijk uit het 
graan te verwijderen zijn. De zaden zijn namelijk even groot en zwaar als 
graankorrels. Ze zijn niet te verwijderen door zeven of wannen. Mogelijk 
groeide de bolderik tussen de tarwe, maar zeker is dit niet, omdat er een 
mengsel van diverse graansoorten in het paalgat lag, die onmogelijk op 
dezelfde akker gestaan kunnen hebben. Het kaf van haver en de resten 
aarspil (internodia, ook een soort kaf) van rogge tonen aan dat er behalve 
een aantal tarwekorrels dorsafval van andere granen in het gat terecht is 
gekomen. De onkruiden kunnen bij dat dorsafval behoren. Een vruchtje 
van moeraswalstro (Galium palustre), een plant van drassige graslanden, laat 
trouwens zien dat niet alle kruiden akkeronkruiden hoeven te zijn. Deze 
soort wijst op restjes hooi. 
Een ander paalspoor (S 35.289), dat niet aan één van beide huizen was toe 
te schrijven, bevat een soortgelijk assortiment zaden. Alleen domineren hier 
haver en haverkaf, gevolgd door gerst en rogge.

8.4 Discussie

De drie cultuurgewassen uit de sporen van de late bronstijd behoren tot het 
normale assortiment voor deze periode, als tenminste wordt aangenomen 
dat het tarwekaf van emmertarwe afkomstig is. 

Tabel 8.1 
Overzicht van het botanisch materiaal in de 
bronstijdkuilen.

Hordeum sp.

Panicum miliaceum
Triticum dicoccum/spelta

Chenopodium album

Plantago lanceolata

Rumex acetosella
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?2siuh2siuh2siuh2siuh2siuh2siuh2siuh2siuh1siuh1siuh1siuhsiuh
.pslaap/liukdraahdraahrednaats.mrednaats.mreolvreolvreolvKPdnawKPdnawreolvtxetnoc

bovenin halverwege onderkant
put 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
vlak 3 1 7 3 4 5 6 6 6 7 7
spoor 16 147 51 16 16 16 244 250 226 225 289
vulling 17 1 1 9 43 75 1 1 - 4 2
segment 1 2 - 3 2 4 - - - - 1
vondstnummer 665 703 845 691 694 757 777 783 788 841 828
monstergrootte in liters 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cultuurgewassen
Avena sativa , haver - - - - - - - - - - 129
Avena sativa  kaf - - 1 - - - - - - - ++
Avena sp. - 1 7 - 1 2 1 - - 1 -
Hordeum vulgare , gerst - - 1 1 - - - - - 6 72
Secale cereale , rogge - - 3 - - 8 - - - 3 43
Secale cereale internodia - - 3 - - 1 - - - - 4
Triticum aestivum , broodtarwe 2 1 141 - - 1 - - - - 2
cf Triticum aestivum - - - - - 1 - - - - -

2--6.tedninaarG 2 9 5 5 2 16 40
Linum usitatissimum , lijnzaad/vlas - 2 - - - - - - - - -
Linum usitatissimum  kapselfragm. - - - - - - - 4 - - -

Bomen en struiken
Corylus avellana , hazelnoot - - - - - - - 1 - - -
Rubus sp ., braam - - - - - - 1 - - - -

Wilde kruiden
Agrostemma githago - 1 13 - - 9 - 1 - - 18
Agrostemma githago  zaaddoos fragm. - - - - - - - - - - 1
Anthemis cotula - - 1 - - 3 - 1 - - 2
Anthemis cotula/Leucanthemum vulgare - - - - - - - - - - 2
Asteraceae 1 - - - - - - 1 - - 1
Bromus secalinus  type - 1 1 - - 2 - - - - 5

----sunaycaeruatneC - - - - - - 1
Centaurea jacea/scabiosa - - - - - - - - - - 2
Centaurea sp. - - 2 - - - - - - - -
Chenopodium album - - - - - 1 - - - - 1
Convolvulus arvensis - - - - - 1 - - - - 2
Echinochloa crus-galli - - 1 - - - - - - - -
Erodium cicutarium - - - - - - - - - - 1
Erodium cicutarium  kapselfragm. - - - - - - - - - - 1
Fabaceae - - - - 1 - - - 1 - -
Fallopia convolvulus - - 1 - - - - 1 - 1 4
Galeopsis sp./Stachys sp.  ? - - - - - - - - - - 1
Galium mollugo  type - - - - - - - - - - 1
Galium palustre - - 1 - - - - - - - -
Galium sp. - - 1 - - - - - - - -
Leucanthemum vulgare - - - - - - - - - - 2
Lotus sp./Trifolium sp. - - 2 - - - - - - - 7
cf Medicago lupulina - 2 - - - - - - - - -
Medicago sp./Melilotus sp. - - - - - - - - - - 2
Persicaria hydropiper 1 - - - - - - - - - -
Persicaria lapathifolia - - 1 - - - - - - 1 -
Picris hieracioides - - - - - - - - - - 2
Plantago lanceolata - - 2 - - - - - - 1 5
Poaceae  (Festuca sp./Lolium sp.  ?) - - 1 1 1 - - 2 2 2 5
Prunella vulgaris - - - - - - - - - - 1
Raphanus raphanistrum  fragm. hauw - - - - - 1 - - - - -
Rumex acetosella 2 2 4 - 2 3 - 1 1 - 8
Scleranthus annuus - - - - - - - 1 - - -
Sherardia arvensis - - - - - - - - - - 1
Solanum nigrum - - - - - - 14 - - - -
Spergula arvensis 1 - 4 - 3 2 - - - - 12
Valerianella dentata - - - - - - - - - - 3
Vicia sp. - - 1 - - - - - - - 1
Vicia sp./Lathyrus sp. - - - - - - - - - - 1

-1--.tednI - - - - - - 1

Tabel 8.2 
Overzicht van het botanisch materiaal in de paalsporen en de vloeren van H1 en H2. PK = paalkuil; m.staander = middenstaander; ++ = enkele tientallen.
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Helaas was het fragment te beschadigd om goed gedetermineerd te kunnen 
worden. De aangetroffen wilde planten geven eveneens geen aanleiding tot 
een nadere beschouwing, al geeft de schapenzuring (Rumex acetosella) aan 
dat er tamelijk voedselarme gronden in de omgeving te vinden waren.

De zaden en vruchten uit de middeleeuwse huizen geven wél aanleiding tot 
een nadere bespreking. Haver, gerst, rogge en broodtarwe zijn niet alleen in 
de twee rijke monsters aangetroffen, maar komen ook geregeld in de andere 
monsters voor. In de nederzetting Cuijk-Groot Heiligenberg waren dit dus 
algemene graansoorten. De paalsporen 147 en 250 voegen nog een ander 
cultuurgewas aan de lijst toe, namelijk lijnzaad/vlas (Linum usitatissimum).
De meeste van deze gewassen zijn normaal voor middeleeuwse 
nederzettingen in noordoost Brabant. De uitzondering is broodtarwe. 
Tarwe, en zeker déze tarwe, is tot nu toe slechts sporadisch in deze streek 
aangetroffen. In 11e-eeuws Herpen zijn bijvoorbeeld maar vier tarwekorrels 
ontdekt. Uit 10e- tot 12e-eeuws Nistelrode kwam alleen emmertarwe 
tevoorschijn, en in de, weliswaar oudere, nederzettingen Uden en Bakel
ontbrak tarwe.153 Het kan toeval zijn, maar het is waarschijnlijker dat de 
broodtarwe iets met de ligging van Cuijk te maken heeft. Cuijk ligt in het 
dal van de Maas. De boerenbevolking akkerde op de betere, lemige, gronden 
op de hogere plekken in dat dal. Broodtarwe stelt nogal wat eisen aan de 
grond en is op arme zandgronden niet goed te telen. De bewoners van Uden 
en Bakel hadden alleen toegang tot zandgrond. Herpen, daarentegen, grenst 
ook aan lemige grond, maar was er niet door omringd.
Dat de boeren van Cuijk, althans de boerenfamilie die het hier onderzochte 
huis heeft nagelaten, toch ook met hier en daar verarmde gronden te maken 
hadden, wordt aangetoond door de meest voorkomende akkeronkruiden. 
Schapenzuring (Rumex acetosella) komt in acht van de elf middeleeuwse 
monsters met zaden voor, gevolgd door bolderik met vijf uit elf en gewone 
spurrie (Spergula arvensis) met eveneens vijf uit elf. Bolderik is niet 
specifiek aan een bepaalde grondsoort gebonden, maar de schapenzuring 
en de gewone spurrie zijn typisch planten van voedselarme, meestal 
zandige, gronden. Enkele soorten wijzen op het binnenhalen van hooi. De 
moeraswalstro wijst daarbij op het benutten van drassige gronden, maar 
er zijn ook planten die op het gebruik van drogere graslanden wijzen. 
Voorbeelden zijn de margriet (Leucanthemum vulgare), de smalle weegbree 
(Plantago lanceolata), de brunel (Prunella vulgaris) en het knoopkruid of grote 
centaurie (Centaurea jacea/scabiosa).

8.5 Conclusie

De kuilen uit de late bronstijd bevatten een voor die periode en streek 
normaal zwerfvuil.
Het middeleeuwse bedrijf, dat de eenmaal herbouwde boerenwoning van 
Cuijk-Groot Heiligenberg heeft nagelaten, onderscheidt zich van de tot 
dusver in noordoostelijk Noord-Brabant opgegraven bedrijven door een 
iets andere teeltkeuze. Er werd broodtarwe verbouwd. De gebruikelijke 
gewassen rogge, haver en gerst ontbraken echter niet. Naast akkerland 
speelde hooiland een rol. 

153 Bakels, 2002; Bakels, 2003. Bakels, 2002; Bakels, 2003.
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9. Groot Heiligenberg: nederzettingsterreinen uit de late bronstijd 
en de volle middeleeuwen. Synthese E.N.A. Heirbaut

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de opgraving in het 
gebied Groot Heiligenberg zijn bijzonder interessant te noemen. Er zijn 
prehistorische en volmiddeleeuwse sporen en vondsten ontdekt. Deze 
beperken zich tot de oost-west gerichte rug. In de lager gelegen delen van 
het terrein hebben we minder sporen herkend. 

Terrein 1 leverde uitsluitend aanwijzingen voor prehistorische bewoning 
op. Verspreid over het terrein waren twee clusters te onderscheiden. De 
eerste cluster ligt in het noordelijke deel van het terrein. Hier zijn een niet 
nader te dateren zespalige spieker, enkele greppels en verschillende sporen 
gevonden. Verder leverde deze cluster ook nog een kuil op die op basis van 
het vondstmateriaal in de midden-bronstijd gedateerd kan worden. Deze 
ligt op zeer korte afstand van de spieker. Tenslotte is er ook een aantal 
ijzertijdsporen gevonden. 
De tweede cluster, gelegen in het zuidelijke deel van het terrein, leverde 
voornamelijk late bronstijdsporen op. Het gaat met name om een kuil, twee 
kringgreppelfragmenten en enkele paalsporen. Dit terrein sluit aan op het 
onderzochte tracé van Route 1 Accent. Beide concentraties liggen ca. 110
m van elkaar en zijn gescheiden door een iets lager gelegen gebied waarin 
geen sporen zijn gevonden.

Terrein 2 leverde bijzonder interessante informatie op. Hier zijn sporen 
uit de late bronstijd en de volle middeleeuwen onderzocht. Sporen uit 
andere perioden zijn in de opgravingsputten niet aangetroffen. De late 
bronstijdsporen bestaan uit bijgebouwen, kuilen en losse paalkuilen. 
Opvallend is een aantal kuilen met bijzonder veel aardewerk. Deze 
combinatie van sporen en aardewerk duidt er op dat hier een nederzettings-
terrein ligt. Het onderzoek van de middeleeuwse sporen was voornamelijk 
gericht op meerdere vloerlagen die samen een dik leempakket vormen. 
Verder zijn er vele grote paalkuilen en kuilen gevonden. In het veld konden 
geen plattegronden omlijnd worden; dit gebeurde tijdens de uitwerking. 
Op de plaats van het leempakket konden twee boerderijplattegronden 
gereconstrueerd worden. Dit is een uniek gegeven, aangezien in de meeste 
rurale volmiddeleeuwse nederzettingen de vloeren door verploeging in de 
bovenliggende lagen zijn opgenomen. De vele andere paalkuilen horen 
wellicht bij andere plattegronden. Deze konden echter niet gereconstrueerd 
worden.  
Het onderzoek van het late bronstijdterrein en de middeleeuwse 
nederzetting heeft zeker bijgedragen tot de kennis van beide perioden.

9.1 Zwervende erven uit de bronstijd

Tijdens het onderzoek zijn sporen en vondsten uit het laat neolithicum 
tot de late bronstijd aangetroffen. Voornamelijk de late bronstijd is goed 
vertegenwoordigd. De sporen liggen verspreid over de hele lengte van de 
rug. In de lagere delen van het landschap zijn ze niet waargenomen. Het is 
duidelijk dat we hier te maken hebben met een langdurig bewoond gebied.
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Laat neolithicum – vroege bronstijd

Uit de periode laat neolithicum – vroege bronstijd zijn enkele sporen 
en vondsten aangetroffen. De verspreiding hiervan is beperkt tot het 
noordwestelijke deel van terrein 1. Hier zijn enkele met wikkeldraad 
versierde scherven gevonden. Slechts één spoor, kuil 10, kan aan deze 
periode worden toegeschreven. De verspreiding van losse vondsten en 
enkele sporen is een patroon dat we ook kennen van vindplaatsen uit de 
directe omgeving.154 Op de Heeswijkse Kampen zijn op de vindplaats 
Heeswijk Havenlaan Oost ook sporen met wikkeldraadaardewerk gevonden. 
Het onderzoek in het plangebied De Beijerd en ’t Riet leverde een aantal 
scherven op die in deze periode gedateerd kunnen worden, maar sporen 
zijn niet herkend.155

Het lijkt aannemelijk dat op Groot Heiligenberg zich de relicten van één of 
enkele erven uit deze periode bevinden, maar deze kunnen niet aangewezen 
worden.

Midden-bronstijd

Uit de midden-bronstijd zijn ook niet veel sporen en vondsten aangetroffen. 
Ook hier blijken ze beperkt te zijn tot terrein 1. Slechts drie kuilen konden 
op basis van het aardewerk in deze periode geplaatst worden (K1, 11 en 12).
Kuil 1 ligt centraal op terrein 1, kuilen 11 en 12 liggen in het westelijke deel. 
Hier kunnen twee of meerdere erven hebben gelegen, maar ook voor deze 
periode is het moeilijk een precies beeld te krijgen van de bewoning. 
In de omgeving van Groot Heiligenberg zijn sporen en materiaal uit 
de midden-bronstijd aangetroffen op De Nielt, Heeswijkse Kampen
(vindplaatsen 4 en 7) en De Beijerd en ‘t Riet. 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. 156 Ook in het ten zuiden gelegen plangebied De Beijerd
en ’t Riet zijn vele midden-bronstijdsporen gevonden, maar ook hier konden 
geen erven omlijnd worden. 

Late bronstijd

De late bronstijdsporen liggen voornamelijk geconcentreerd in het oostelijke 
deel van de terrasrestrug (terrein 2), maar er is ook een kleine cluster 
aangetroffen in het zuiden van terrein 1.
Op terrein 1 zijn enkele kuilen, paalsporen en twee greppelfragmen-
ten die mogelijk tot een kringgreppel behoren, gevonden. Op terrein 2 
zijn enkele kleine structuren, vele kuilen en paalkuilen gevonden. Niet 
alle structuren en sporen hebben (dateerbaar) materiaal opgeleverd. De 
verspreiding van sporen met late bronstijdmateriaal en late bronstijdaar-
dewerk over het terrein, en de afwezigheid van anders-daterend materiaal 
en sporen wijzen er echter op dat ook deze sporen in de late bronstijd 
thuishoren. Huisplattegronden zijn niet herkend. Het merendeel van de 
structuren kan als spieker of schuurtje geïnterpreteerd worden. Verder
zijn er nog twee standgreppels met palen gevonden. Structuur 11, gelegen 
in een hoek van sleuf 34, lijkt een achtpalige spieker of schuurtje te zijn. 
Omdat we het gebied onmiddellijk aangrenzend aan de noordelijke wand 

154 Ball, 2005: 114. Ball, 2005: 114.
155 Heirbaut, 2005.Heirbaut, 2005.
156 Ball, 2006: 115. Ball, 2006: 115.
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van deze sleuf niet hebben onderzocht, kan de mogelijkheid dat hier een 
drieschepige structuur ligt niet worden uitgesloten. Een andere grote 
categorie sporen is kuilen. Verspreid over het terrein komen grote kuilen 
voor die veel aardewerk hebben opgeleverd. Drie kuilen (K14, 16 en 17) zijn 
door middel van de 14C-methode absoluut gedateerd (zie tabel 4.5). Kuil
17 kan grofweg in de 10e eeuw gedateerd worden, kuilen 14 en 16 in de 9e

eeuw. Deze kuilen kunnen mogelijk als silo’s geïnterpreteerd worden. De 
drie kuilen leverden slechts beperkt botanische resten op. Er konden drie 
cultuurgewassen onderscheiden worden; alledrie behoren tot het normale 
assortiment voor deze periode. Verder zijn er nog enkele fragmenten van 
wilde planten aangetroffen. Voornamelijk de resten van schapenzuring 
wijzen er op dat in de omgeving van de nederzetting tamelijk arme 
gronden te vinden waren. Gezien de hoeveelheid sporen en vondsten, de 
verspreiding ervan en de absolute dateringen van drie kuilen kunnen we 
stellen dat verspreid over het terrein meerdere zwervende erven uit de late 
bronstijd voorkwamen. 

Vondsten en sporen uit de late bronstijd zijn in het omringende gebied op 
verschillende plaatsen aangetroffen, voornamelijk op de hogere delen in het 
landschap. Tijdens het proefsleuvenonderzoek op de Heeswijkse Kampen
zijn meerdere vindplaatsen aangesneden: op drie plaatsen zijn sporen in 
combinatie met aardewerk gevonden.157 Tijdens de opgraving in het tracé 
van Dreef W3C is er in een aantal kuilen aardewerk gevonden dat in de 
late bronstijd dateert.158 Dit duidt op de aanwezigheid van een nederzet-
tingsterrein, waarbij verschillende van de niet-dateerbare sporen tot deze 
periode kunnen behoren. Opvallend is dat op geen enkele vindplaats huis-
plattegronden uit de late bronstijd zijn herkend. Voor de vindplaatsen op 
de Heeswijkse Kampen kan dit door de aard van het onderzoek verklaard 
worden: het gebied is aan de hand van 2 m of 4 m brede proefsleuven, 
met een tussenafstand variërend van 25 m tot 50 m, onderzocht. Het is 
daarom niet ondenkbaar dat huisplattegronden wel aanwezig zijn, maar 
niet in de proefsleuven lagen of herkend zijn. De vindplaats De Beijerd en 
’t Riet is, net zoals Groot Heiligenberg, nauwkeuriger onderzocht maar 
ook hier zijn geen huisplattegronden herkend. Ook op andere vindplaatsen 
in Zuid-Nederland en in het rivierengebied zijn huisplattegronden vrijwel 
onbekend. Zij lijken archeologisch onzichtbaar te zijn, mogelijk als gevolg 
van een verandering in de huizenbouwtradities.159 Over het algemeen zijn 
huisplattegronden uit de late bronstijd (en de vroege ijzertijd) drieschepig, 
maar soms komen ook plattegronden voor die geheel of gedeeltelijk 
vierschepig zijn.160 Te Oss-Ussen zijn in de wijk Mikkeldonk twee huis-
plattegronden gevonden uit het einde van de late bronstijd. Het zijn korte, 
vierschepige plattegronden met palen buiten de wand, waarbij de ingangen 
tegenover elkaar in de lange zijden liggen (type Oss-Ussen 2). De analyse 
van de bewoningssporen op deze vindplaats wezen uit dat hier verspreid 
over het terrein erven liggen. Vermoedelijk hebben deze elkaar opgevolgd 
in tijd.161 Te Loon op Zand is ook een kleine plattegrond herkend die op 
basis van het aardewerk uit de paalkuilen in de late bronstijd gedateerd kan 

157  Ball & Heirbaut, 2005b.
158  Ball & Heirbaut, 2005a.
159 Fokkens & Jansen, 2002: 9. Fokkens & Jansen, 2002: 9.
160 Schinkel, 2005: 532.Schinkel, 2005: 532.
161 Schinkel, 1994.Schinkel, 1994.



102 CUIJK-GROOT HEILIGENBERG

worden. Fragmenten van twee vroege lappenschalen, afkomstig uit een 
langs het huis gelegen kuil, zouden dit bevestigen. Ook hier gaat het om 
een vierschepig gebouw waarbij de wand gemarkeerd wordt door een enkele 
(zuidzijde) en een dubbele (noordzijde) palenrij.162 Te St-Oedenrode is een 
aantal plattegronden herkend die gedateerd kunnen worden in de eindfase 
van de late bronstijd, of op de overgang van de late bronstijd naar de vroege 
ijzertijd. Een vierschepige plattegrond met wandgreppel wordt op basis 
van het aardewerk in de late bronstijd gedateerd, meer bepaald in de 10e

eeuw.163

Ten noorden van de vindplaats Groot Heiligenberg is bij de aanleg van 
de wijk Heeswijkse Kampen een urnenveld aangetroffen, daterend in de 
late bronstijd – vroege ijzertijd. De nederzettingen die om dit grafveld zijn 
gevonden, namelijk enkele vindplaatsen op de Heeswijkse Kampen, Groot 
Heiligenberg en mogelijk ook De Beijerd en ’t Riet, kunnen wellicht als 
relicten van zwervende erven die zich om of in de buurt van dit plaatsvaste 
en collectieve, centrale grafveld verplaatsten, geïnterpreteerd worden.164 Ook 
de erven die op Groot Heiligenberg zijn opgegraven, horen tot dit cultuur-
landschap.

Conclusie

Het is duidelijk dat verspreid over het terrein meerdere erven uit 
verschillende perioden voorkwamen. Uit de periode laat neolithicum-
vroege bronstijd hebben we uitsluitend in het noordwestelijke deel van het 
terrein sporen en vondsten aangetroffen. We hebben hier met minstens 
één erf te maken. Ook de erven uit de midden-bronstijd liggen enkel in het 
westelijke deel van de zandrug. Op basis van de verspreiding van vondsten 
en sporen kunnen we minstens twee erven omlijnen. In de daaropvolgende 
late bronstijd wordt praktisch de hele zandrug bewoond. Duidelijke erven 
zijn echter niet te onderscheiden. Uit de absolute dateringen blijkt dat er in 
deze late bronstijdbewoning een duidelijke fasering zit, die echter niet in de 
sporen herkend kan worden. 

9.2 Nederzettingssporen uit de ijzertijd

Sporen uit de ijzertijd zijn schaars en komen uitsluitend op terrein 1 voor. 
Een deel van deze sporen ligt op de hooggelegen zandrug, met name in 
sleuven 15 en 23. In het noorden van het terrein, waar de zandrug naar 
beneden duikt, is ook nog een aantal paalsporen gevonden. De aard van de 
sporen, met name de kuilen en paalkuilen, wijst er op dat we hier te maken 
hebben met een nederzettingsterrein. Mogelijk behoren de niet nader te 
dateren sporen ten zuiden en zuidwesten van deze sleuven ook tot deze 
nederzetting. Het benoemen van erven is niet mogelijk.
In het ten noorden gelegen onderzoeksgebied Heeswijkse Kampen zijn 
ook nederzettingssporen op zowel de hoge als de lage duincomplexen 
aangetroffen, waarbij de hogere delen de eerder grote nederzettingscom-
plexen herbergen en de lagere delen eerder een lagere sporendichtheid met 
verspreide plattegronden kennen.165

162 Roymans & Hiddink, 1991. Roymans & Hiddink, 1991.
163  Van Bodegraven, 1991; Schinkel, 2005:532.
164  Ball, 2005: 115.
165 Ball, 2005: 117-118. Ball, 2005: 117-118.
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9.3 Erven uit de volle middeleeuwen

De opgraving heeft verschillende middeleeuwse structuren opgeleverd: 
twee bijna complete boerderijplattegronden, een hooimijt en drie grote 
kuilen. In twee van deze kuilen zijn oorspronkelijk telkens twee grote palen 
geplaatst, die mogelijk de ingangspartij van een bootvormige plattegrond 
voorstellen. De derde zou mogelijk als hutkom geïnterpreteerd kunnen 
worden. Daarnaast zijn nog vele (paal)kuilen gevonden die mogelijk met 
bovengenoemde of andere niet-herkende plattegronden geassocieerd 
kunnen worden. Het is lastig om in de verzameling sporen verschillende 
structuren te onderscheiden. In hoofdzaak zijn de talloze oversnijdingen 
hiervoor verantwoordelijk, bovendien liggen de sporen geconcentreerd 
op een bijzonder klein gebied. Tenslotte is slechts een deel van de 
volmiddeleeuwse nederzetting opgegraven: het aanpalende terrein is 
volledig afgegraven, waardoor vele sporen en een deel van de plattegronden 
van H1 en H2, verloren zijn gegaan.

De twee bijna complete plattegronden H1 en H2 liggen op ongeveer 
dezelfde plaats en representeren twee fasen van hetzelfde gebouw. Het 
belang van deze plattegronden ligt in de aanwezigheid van verschillende 
opeenvolgende lemen vloerniveaus. 
Het gaat in beide gevallen om bootvormige plattegronden, meer bepaald 
een type Dommelen A3 (H1) en Dommelen A2 (H2). H1 meet ca. 14 x 7 
m. Niet alle sporen van gebintstijlen zijn herkend. Aan de westkant van 
de plattegrond loopt een greppeltje. Het is niet duidelijk of het hier om 
een fragment van een wandgreppel gaat. H2 kon niet volledig opgegraven 
worden. Hij meet ca. 13 x minimaal 7,5 m. Opvallende vondsten uit H1
zijn de voet van een bronzen grape, een wetsteen en een fragment van 
een maalsteen. Uit de paalsporen van beide plattegronden is voornamelijk 
Elmpteraardewerk afkomstig. H1 leverde daarnaast nog enkele scherven 
van een lokaal kogelpotbaksel op. H2 leverde behalve een meerderheid aan 
Elmpteraardewerk, ook aardewerk uit de Maasvallei en Paffrathaardewerk
op.
Beide plattegronden zijn vrij klein in vergelijking met andere nederzettingen 
zoals Dommelen, Bakel-Achter de Molen, Nistelrode-Zwarte Molen en 
Bladel.166 De boerderijen te Bakel vertonen redelijk wat variatie, maar meten 
gemiddeld 17 x 8,5 m; te Dommelen zijn ze gemiddeld nog iets groter. Ook 
de huisplattegronden te Someren zijn over het algemeen groter. Op deze 
laatste nederzettingen zijn gebouwen met een lengte vergelijkbaar met die 
van Cuijk-Groot Heiligenberg geïnterpreteerd als bijgebouwen. Nochtans 
zijn kleine gebouwen die als woonboerderij zijn gebruikt niet onbestaand. 
Te Lieshout is een aantal kleine gebouwen tot 13 m lang aangetroffen. Deze 
gebouwen zijn altijd in associatie met een klein bijgebouw en een waterput 
gevonden, waardoor met zekerheid gezegd kan worden dat ze zijn gebruikt 
als huis.167 Ook te Nederweert-Rosveld, zone 4, zijn relatief korte gebouwen 
tot 13,5 m lengte gevonden. Deze dateren in het midden van de 11e eeuw tot 
de tweede helft van de 12e eeuw.168 Te Venray-Loobeek tenslotte zijn huis-
plattegronden uit de tweede helft van de 12e eeuw gevonden die niet langer 
zijn dan 11 m.169

166 Dommelen:Theuws/Verhoeven en Van Regteren Altena 1988; Bakel-Achter de Molen: Arnol-Dommelen: Theuws/Verhoeven en Van Regteren Altena 1988; Bakel-Achter de Molen: Arnol-
dussen, 2003; Nistelrode-Zwarte Molen: Knippenberg, in prep.; Bladel: Vreenegoor 1989.

167 Hiddink, 2005: 105-106.Hiddink, 2005: 105-106.
168 Hiddink, 2005.Hiddink, 2005.
169 Stoepker, 2000.Stoepker, 2000.
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Beide boerderijen van de vindplaats Groot Heiligenberg hadden een lemen 
vloer. Er konden twee niveaus gerelateerd worden aan H1. Vijf andere 
vloerniveaus konden met H2 geassocieerd worden.
Voor beide plattegronden geldt dat eerst een eerste laag over het volledige 
oppervlak is uitgelegd. Hierop is vervolgens een tweede laag aangebracht. 
Ook dit pakket komt voor over het volledige oppervlak. Jongere pakketten 
zijn in het geval van H1 verdwenen. Uit de pakketten van H2 blijkt dat deze 
jongere leemlagen alleen herstellings- en vernieuwingsfasen voorstellen. Op 
verschillende plaatsen was duidelijk te zien dat deze vloeroppervlakken in 
de loop der tijd uitsleten of verzakten, wat men probeerde te herstellen door 
het plaatselijk aanbrengen van een nieuw leempakket. 
Lemen vloeren zijn tot nu toe voornamelijk in de binnensteden 
aangetroffen. Dit heeft te maken met de bewaringsomstandigheden: tussen 
muren is er geen gevaar voor aantasting door landbouw. De lemen vloeren 
in stadscontexten dateren over het algemeen in de periode vanaf de 12e

eeuw. Dikwijls is de leem verbrand en rijk aan houtskool. Lemen vloeren in 
rurale gebieden daarentegen worden zelden aangetroffen. Meestal zijn ze 
door agrarische activiteiten opgenomen in de bouwvoor of de afdekkende 
lagen. Toch is er een aantal voorbeelden, zij het niet in het Brabantse,
bekend; deze zijn echter nooit uitvoerig in de literatuur beschreven. Tijdens 
de opgraving te Portland (Rotterdam) zijn de resten van een kleien vloer 
aangetroffen binnen een middeleeuwse plattegrond.170 Een ander voorbeeld 
is de nederzetting te Colmschate (gem. Deventer), waar in een 12e-eeuwse
boerderij is vastgesteld dat het vlak in het woongedeelte zeer lemig was en 
waar in andere delen van de boerderij nog plekken leem zijn gevonden die 
wijzen op de aanwezigheid van een lemen vloer.171 In het noorden van het 
land, te Stavoren, is er een lemen vloer met een haard aangetroffen tijdens 
de opgraving van een middeleeuwse nederzetting. De nederzetting is echter 
van veel jongere datum dan deze te Groot Heiligenberg, namelijk 14e-15e

eeuw.172

Door de goede bewaringstoestand van de vloer in Groot Heiligenberg zijn 
ook de ermee gerelateerde haarden nog zeer duidelijk te onderscheiden. In 
totaal zijn drie haarden ontdekt. Het vuur is gemaakt in een haardkuil die 
in alle gevallen door de lemen vloeren heen is gegraven. Deze kuilen zijn 
opgevuld met donkerrode verbrande leem en houtskool. De leem rondom 
haarden 2 en 3 is ook sterk verbrand, zij het in mindere mate. Daarom is 
het niet ondenkbaar dat dit hele gebied binnen de woning gebruikt is als 
haard- en kookplaats.
Over het algemeen liggen haarden op de lengteas van de boerderij, tussen 
de eerste en tweede travee, zoals het geval is te Bakel-Achter de Molen, 
Herpen-Wilgendaal, Herk-de-Stad (prov. Limburg, B) en Nistelrode-Zwarte 
Molen173, of ter hoogte van de tweede gebintstijl, zoals bij de plattegrond 
te Wijnegem (prov. Antwerpen, B).174 In het geval van de plattegrond van 
huis 1 te Uden is men hier iets van afgeweken door de aanwezigheid van 

170 BOORnieuws nummer 5, 2005: 8.BOORnieuws nummer 5, 2005: 8.
171 Schotten, 1990.Schotten, 1990.
172 Ufkes, 1996.Ufkes, 1996.
173 Bakel-Achter de Molen: Arnoldussen, 2003; Herpen-Wilgendaal: Ball & Jansen, 2002; Herk-de-Bakel-Achter de Molen: Arnoldussen, 2003; Herpen-Wilgendaal: Ball & Jansen, 2002; Herk-de-

Stad: Wouters, Cooremans & Ervynck, 1995-1996: 159-177; Nistelrode-Zwarte Molen: Knippen-
berg, in prep.

174 Cuyt, 1986: 85-86.Cuyt, 1986: 85-86.
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een greppel die centraal in de boerderij ligt.175  De plaatsing van de haarden 
van H2 te Groot Heiligenberg wijkt hier echter van af.176 Haard 1 ligt in 
het zuidoostelijke deel van de plattegrond, tussen de derde en vierde travee. 
Haarden 2 en 3 liggen tussen de tweede en derde travee, waarbij haard 2 
min of meer op de centrale as ligt en haard 3 ten oosten van de centrale as 
van de boerderij ligt. 

Dat de hooimijt ten noorden van de plattegronden onderdeel uitmaakt van 
het erf staat buiten kijf. Het is echter niet duidelijk bij welke fase (H1 of H2) 
hij hoort. Het aardewerk uit de paalsporen van deze structuur kon immers 
niet nauwkeuriger gedateerd worden dan 900-1200 n. Chr. 

Tenslotte zijn er nog drie grote kuilen gevonden in het zuidelijke deel van 
het terrein. Alledrie liggen voor een groot deel buiten het opgravingsgebied 
en konden niet volledig onderzocht worden. Nochtans kan er een aantal 
(voorlopige) conclusies aan verbonden worden. 
Kuilen 21 en 22 zijn grote kuilen waarin telkens twee zware palen zijn 
geplaatst. De afstand tussen de twee palen bedraagt in beide gevallen 
ongeveer 1,5 m. Deze afstand komt overeen met de afstand tussen de kopse 
paalsporen van H1 en H2. Bovendien zijn deze palen zeer diep ingegraven, 
waardoor verondersteld kan worden dat zij een dragende functie gehad 
hebben. Op basis van deze gegevens zou vermoed kunnen worden dat 
we hier te maken hebben met de kopse kanten van twee bootvormige 
plattegronden. De vondsten uit deze sporen dateren beide in de tweede helft 
van de 12e eeuw. Opvallende vondsten zijn een ruiterspoor en een wetsteen 
uit K21 en een grote slijpsteen uit K22. Wat het aardewerk betreft, leverden 
beide sporen voornamelijk Elmpteraardewerk op. Verder is er nog wat 
Paffrath, Maasvallei en Zuid-Limburgs aardewerk gevonden.

K23 ligt tussen beide bovengenoemde kuilen in. Het is een diepe kuil met 
een vlakke bodem. Aan de noordelijke en westelijke kant is telkens een 
paalkuil herkend. Op de bodem is een laag houtskool waargenomen. Het 
lijkt er op dat we hier te maken hebben met een mogelijke hutkom, al is 
deze interpretatie verre van zeker omdat het spoor niet volledig opgegraven 
kon worden. Er zijn echter geen vondsten gedaan die het gebouw 
nauwkeurig kunnen dateren dan tussen 900-1200.
Hutkommen zijn voor een deel ingegraven in de grond. Op de hoeken en 
in het midden van de korte zijden zijn palen gezet die het dak droegen. Dit 
dak rustte bovendien ook voor een deel op de grond. In het zuidelijk gelegen 
plangebied De Beijerd en ’t Riet is ook een aantal van deze hutkommen 
herkend.177 Deze dateren echter uit de vroege middeleeuwen, met name uit 
de Merovingische periode en hebben niet de karakteristieke rechthoekige of 
vierkante vorm, maar zijn rond en onregelmatig van vorm. Ook op andere 
(vroeg)middeleeuwse nederzettingsterreinen zijn hutkommen aangetroffen: 
Geldrop-’t Zand, Breda-Steenakker, Neerharen-Rekem.178 Vondsten uit 
deze gebouwen wijzen uit dat hier ambachtelijke activiteiten zijn verricht, 
zoals weven, textielbewerking of ijzersmeden.179 Op een aantal andere 

175 Van Hoof & Jansen, 2002: 78.Van Hoof & Jansen, 2002: 78.
176 Voor de telling van de traveeën is begonnen in het noorden.Voor de telling van de traveeën is begonnen in het noorden.
177 Heirbaut, in prep.Heirbaut, in prep.
178 Geldrop-’t Zand: Bazelmans, 1990: 32-37; Breda-Steenakker en Neerharen-Rekem: Hoegen,Geldrop-’t Zand: Bazelmans, 1990: 32-37; Breda-Steenakker en Neerharen-Rekem: Hoegen, 

2004: 246-252.
179 Bazelmans, 1990: 32-37.Bazelmans, 1990: 32-37.
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vindplaatsen leverden de hutkommen ook smeedafval op; ze zijn wellicht 
ook gebruikt als smidse of opslagruimte. Of de ijzerslak die gevonden is in 
K23 iets te maken heeft met mogelijke ijzerbewerking is niet te achterhalen.

9.4 Conclusies

Het onderzoek op Groot Heiligenberg heeft interessante resultaten 
opgeleverd.
Wat betreft de prehistorie zijn op beide terreinen erven aangetroffen 
uit verschillende perioden. Op terrein 1 zijn erven uit de periode laat 
neolithicum-vroege bronstijd en de midden-bronstijd aangetroffen. 
Sporen van de late bronstijdbewoning konden over de hele lengte van 
de zandrug waargenomen worden. Gezien de hoeveelheid sporen en 
vondsten hebben er verspreid over het terrein verschillende erven 
gelegen. De late bronstijdsporen op terrein 2 zijn niet verstoord door 
bewoningssporen uit andere perioden, het meest oostelijke deel van het 
terrein uitgezonderd. Bovendien konden drie kuilen, waarin bijzonder veel 
aardewerk is gevonden, absoluut gedateerd worden. De gesloten context 
van deze vindplaats bood daarom een uitgelezen mogelijkheid om het late 
bronstijdaardewerk te analyseren en na te gaan of er uitspraken gedaan 
konden worden over veranderingen binnen het aardewerkspectrum in de 
verschillende fasen van de late bronstijd. Als zodanig heeft deze analyse 
bijgedragen aan de kennis van het aardewerk uit de late bronstijd in Zuid-
Nederland en het oostelijke rivierengebied, waarover tot op heden nog 
slechts beperkt gepubliceerd is.
Sporen uit de ijzertijd tenslotte zijn enkel op terrein 1 aangetroffen. Hier 
liggen de restanten van tenminste één erf. 

In het oostelijke deel van het terrein zijn enkele structuren uit de 12e en 13e

eeuw opgegraven. Het unieke schuilt er in dat de twee praktisch volledige 
bootvormige plattegronden een lemen vloer hadden die uitzonderlijk 
goed bewaard is gebleven. Het zeer dikke pakket, waarin verschillende 
vloerniveaus zijn onderscheiden, kon gekoppeld worden aan de twee 
plattegronden die opeenvolgende fasen van eenzelfde boerderij voorstellen. 
Lemen vloeren zijn over het algemeen niet goed bewaard in rurale 
nederzettingen. In stadscontexten komen zij vaker voor, maar zijn dan 
doorgaans jonger.

9.5 Aanbevelingen

Ondanks het grootschalig onderzoek dat uitgevoerd is op Groot 
Heiligenberg, zijn er nog enkele delen van het terrein niet onderzocht. Deze 
delen kunnen als volgt gewaardeerd worden.

Op terrein 1 zijn aan de hand van proefsleuven grote delen onderzocht. 
Door de aard van het onderzoek konden niet alle sporen onderzocht worden. 
De functie van de greppels die in het noordelijke en centrale deel van het 
gebied zijn ontdekt, blijft onzeker. In het zuidelijke deel van het terrein 
zijn twee kringgreppelfragmenten gevonden, er is echter geen crematie 
aangetroffen. Ook het aandeel van de ijzertijdbewoning in dit gebied kon 
onvoldoende onderzocht worden. 
Na het proefsleuvenonderzoek is toevalligerwijze vastgesteld dat het terrein 
volledig afgeschoven is. Dit is gebeurd zonder archeologische begeleiding. 
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We kunnen daarom niet zeggen of, en in welke mate, de archeologische 
sporen verstoord zijn.

Terrein 2 is grootschalig onderzocht geweest. Het eerste, proefsleuven-
onderzoek leverde voldoende gegevens op om het terrein te kunnen 
waarderen. In een tweede fase kon tijdens een soort noodopgraving een 
groot deel van de late bronstijdvindplaats opgegraven worden. Tijdens 
een derde fase is de middeleeuwse vindplaats in het oosten van het 
terrein opgegraven. Na het afsluiten van het onderzoek door ArchOL, is 
door de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) het gebied tussen sleuf 34 
en de zuidelijke perceelsgrens verder onderzocht.180 Op deze manier is 
bijkomende informatie verzameld. Op basis van de resultaten kan gesteld 
worden dat op het niet-onderzochte terrein ten noorden van sleuven 34 en 
37 ook archeologische sporen verwacht kunnen worden. Omdat het terrein 
na de eerste fase al vrijgegeven is, zal er geen verdere opvolging van de 
werken gebeuren.

180 Koeling, J., in prep.Koeling, J., in prep.
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Bijlage: vondstnummers van de afgebeelde vondsten.

Fig. nr. Volgnr. Vondstnr.
5.1 1 276

2 165
3 282

5.2 1 106
2 74
3 112
4 106
5 111
6 111
7 106
8 106
9 106
10 74

5.3 1 231
2 247
3 247
4 247
5 256
6 248
7 178
8 178
9 247
10 178
11 178
12 247
13 247
14 144
15 162
16 248
17 249

5.4 1 139
2 120
3 139
4 139
5 139
6 139
7 326
8 138
9 140
10 179
11 139
12 75

5.5 1 672
2 672
3 672
4 672
5 672
6 672
7 403
8 191
9 57
10 69
11 434
12 434
13 284
14 647

5.6 1 815
5.7 1 850

2 602
3 625

5.8 1 935
2 764
3 852
4 593
5 594

6.2 1 1026
7.1 1 78

2 72
3 672

7.2 1 919
2 919
3 476
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